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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ปจจุบันนี้โลกไดพัฒนากาวหนาไปอยางรวดเร็วสังคมก็มีการเปล่ียนแปลงในดานตางๆ 
ตลอดเวลาจนไดช่ือวาเปนโลกยุคโลกาภิวัฒนคนก็หันไปใหความสําคัญกับวัตถุจนมองขาม
ความสําคัญทางดานจิตใจ จิตใจก็จะเส่ือมลงเร่ือยๆ ส่ือทุกชนิดท้ังวิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพ
มีขาวฆา ขมขืน ฉกชิงวิ่งราว ไมเวนแตละวัน ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาคนในสังคมยังขาดคุณธรรม 
จริยธรรม เม่ือขาดคุณธรรม จริยธรรมแลวจะสงผลกระทบตอสังคมในหลายดาน 
 ทุกวันนี้คนหลายอาชีพ หลายระดับ ขาดจริยธรรม ซ่ึงเปนเร่ืองสําคัญ เพราะจริยธรรม
เปนเร่ืองของการประพฤติปฏิบัติหรือพฤติกรรมของมนุษยท่ีมีมาตรการแหงความประพฤติดี 
เปนหลัก การตัดสินการกระทํา จริยธรรมทําใหคนในสังคมมีจิตใจสูง และมีคุณธรรมควบคูกัน  
จะสงผลใหสังคมนาอยูข้ึน คนในสังคมก็มีชีวิตท่ีดี คือ พัฒนาจิตใจของคนใหมีคุณธรรมเพ่ือใหชีวิต
เกิดสุข  
 อาชีพคนขับแท็กซ่ีในปจจุบัน ไดสงผลกลายเปนปญหาและอันตรายตอผูโดยสารซ่ึง
เปนความเส่ียงคอนขางสูง เพราะผูโดยสารตองอยูกับคนขับในที่คับแคบ ในลักษณะหองปด ซ่ึงถา
คนขับรถแท็กซ่ีไรคุณธรรม อาจทํารายหรือกออาชญกรรมตอผูโดยสารไดโดยงาย 
 อาชีพขับรถแท็กซ่ี เปนการใหบริการตอสาธารณชน ท่ีมีความแตกตางกวาอาชีพบริการ
ตอสาธารณชนอ่ืนๆ อีกหลายระดับ นั่นคือผูโดยสารตองอยูกับคนขับในท่ีคับแคบ ในลักษณะ 
หองปด ประตูหลังสามารถถูกดัดแปลงใหถูกล็อคโดยคนขับดานหนา และผูโดยสารไมสามารถเปด 
ออกได แลวยังเปนการใหบริการแบบเคล่ือนท่ี ควบคุมโดยผูใหบริการ เวลาใหบริการก็เปนแบบ 
ทุกเวลา ซ่ึงยอมรวมความเสี่ยงท่ีสูงข้ึนมากในยามดึก ผูหญิงท่ีมีความจําเปนตองนั่งรถแท็กซ่ี 
กลับบานในยามวิกาล เชน เคยมีคนมาสงแตติดธุระ รถสวนตัวอยูในอูซอม หรือไมมีรถสวนตัวและ
ทํางาน กลางคืน ตองใชรถแท็กซ่ีเปนพาหนะเปนประจํา ไมสามารถทราบไดถึงพ้ืนฐานจิตใจของ
คนท่ีรถแท็กซ่ี ใหนั่งอยู เพราะฉะน้ันผูใหบริการ จึงจําเปนท่ีจะตองถูกคัดเลือกมาเปนอยางดี  
ผานการทดสอบความเหมาะสมหลาย ข้ันตอน ตั้งแตความสามารถในการขับข่ีอยางปลอดภัย  
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ไมเปนโรคติดตอ บุคลิกภาพดี กิริยามรรยาทเหมาะสมกับอาชีพใหบริการ ไมมีประวัติเคย 
กออาชญากรรม ชํานาญเสนทาง ท่ัวท้ังเขตท่ีใหบริการ 
 ปญหาคนขับแท็กซ่ี คือ ปญหาสังคมท่ีตองดําเนินการวางมาตรการอยางเรงดวน 
เจาหนาท่ีตํารวจจะมีมาตรการรองรับใหเหมาะสมตอชุมชนและสังคมเพ่ือชวยกันหาแนวทาง
แกปญหา 
 ประเด็นท้ังหมดเปนแนวทางแกไขปญหา ตาม กฎ กติกา มรรยาท อาจไมอิสระ แตเพื่อ
การมีสาระจะเกิดประโยชน ใหสังคมคลายความกังวลใจ ผูขับรถแท็กซ่ีเองตองรีบเรงดําเนินการ  
ทําอะไร สังคมตองวางเง่ือนไข เชื่อใจ จะมีประโยชนตอการใชและใหบริการผูโดยสารสะดวกสบาย 
ตองรวมใจแกไขปญหาอยางมีมาตรฐาน 
 จากความสําคัญของจริยธรรม สรุปไดวา จริยธรรม คือ ระบบหรือกฎเกณฑภายในตัว
บุคคลอันทําใหบุคคลพิจารณาตัดสินไดวาพฤติกรรมท่ีดีงาม ถูกตองและสมควรปฏิบัติท้ังตอตนเอง
ตอผูอ่ืนและส่ิงแวดลอมจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองไดรับการพัฒนาควบคูไปกับการเรียน การสอน 
ท้ังนี้เพื่อใหนักเรียนท่ีเปนเยาวชนเปนมนุษยท่ีสมบูรณเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติมีชีวิตอยูกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข อาชีพคนขับแท็กซ่ี ซ่ึงทุกวันนี้ไดสงผลกลายเปนปญหาและเปนจุดอันตราย
อยางยิ่งท่ีจะตองไดรับการพัฒนา เพื่อใหอาชีพคนขับแท็กซ่ี มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มากข้ึน 
ซ่ึงจะสงผลใหสังคมคนกรุงเทพฯ นาอยูมากข้ึน 
 ดวยเหตุผลดังกลาวจึงเปนท่ีมาของการศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการ
ของคนขับแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร เพ่ือจะไดนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการสงเสริม และ
ยกระดับจิตใจของคนขับแท็กซ่ี ใหมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม กอนท่ีความไรศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรมท่ีมีน้ําใจ เสียสละ และซ่ือสัตย  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับแท็กซ่ีใน
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาสภาพชีวิต ความเปนอยูและแนวคิดเกี่ยวกับปญหาจริยธรรมดานการ
ใหบริการของคนขับแท็กซ่ี 
 3. เพ่ือศึกษาทรรศนะทางพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการและขอเสนอแนะ
ในการแกไขปญหาของผูประกอบอาชีพคนขับแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 3 

คําถามการวิจัย 
 
 1. พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานครอยู
ในระดับใด 
 2. สภาพชีวิต ความเปนอยูของคนขับแท็กซ่ีเปนอยางไร 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับปญหาจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับแท็กซ่ี เปนอยางไร 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 
 1. รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีวิจัยท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้ 
 1.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสังเกตแบบไมมีสวนรวม 
และการสัมภาษณเจาะลึก  เพื่อใหการวิจัยสมบูรณยิ่งข้ึน 
 1.2 การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการสํารวจ (survey research) ซ่ึงทําการเก็บรวบรวม
ขอมูล โดยใชแบบสอบถาม (questionnaires)  
 2. ขอบเขตดานเนื้อหา 
 เปนการศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับแท็กซ่ีใน
กรุงเทพมหานคร โดยไดศึกษาในขอบเขตเน้ือหาดังตอไปนี้ 
 2.1 พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร 
 2.2 ทรรศนะทางพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการและขอเสนอแนะในการ
แกไขปญหาของผูประกอบอาชีพคนขับแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร 
 2.3 สภาพชีวิต ความเปนอยูและแนวคิดเกี่ยวกับปญหาจริยธรรมดานการใหบริการ
ของคนขับแท็กซ่ี 
 3. ตัวแปรท่ีศึกษา 
 ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรในการศึกษาคนควา ดังนี้ 
 3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได    
 3.2 ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับแท็กซ่ี
ในกรุงเทพมหานคร  
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 4. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยผูวจิยัได
ใชวิธีการวิจัยท้ังการสังเกต การสัมภาษณ และการออกแบบสอบถาม โดยมีประชากรดังตอไปนี้ 
 ประชากร คือ ผูใชบริการรถแท็กซ่ีในเขตกรุงเทพมหานคร ผูขับแท็กซ่ีในเขต
กรุงเทพมหานครท้ังหมด ซ่ึงมีแท็กซ่ีท่ีจดทะเบียนอยูท้ังหมดจํานวน 86,258 คัน (กรมการขนสง 
ทางบก, 2549)  
 กลุมตัวอยาง คือ ผูใชบริการรถแท็กซ่ีในเขตกรุงเทพมหานคร แบงเปน 5 เขต คือ 
เขตปทุมวัน เขตวัฒนา เขตดินแดง เขตบางเขน และเขตจตุจักรใชวิธีอยางงาย (simple random 
sampling) โดยการแจกแบบสอบถาม จํานวน 400 คน ผูขับแท็กซ่ีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช
วิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยการสัมภาษณ จํานวน 43 คน 
โดยการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (accidental sampling)   

 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 การวิจัยในคร้ังนี้ มุงเนนศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับ
แท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้ 
 
 ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตาม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ลักษณะสวนบุคคล พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของ
คนขับแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร 

- เพศ 
- อายุ 
- ภูมิลําเนา 
- สถานภาพสมรส 
- ประสบการณขับรถ 
- รายได 

- ดานกาย 
- ดานวาจา 
- ดานจิตใจ 
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คํานิยามศัพทเฉพาะ 
 
 คนขับแท็กซ่ี หมายถึง คนขับแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร ท้ังแท็กซ่ีนิติบุคคล และสวนบุคคล 
 ผูใชบริการรถแท็กซ่ี หมายถึง ผูใชบริการรถแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร ท้ังแท็กซ่ีนิติ
บุคคล และสวนบุคคล 
 พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง สภาพความดีงาทท้ังหลายท่ีฝงอยูในจิตสํานึกของ
บุคคล และสงผลใหบุคคคลประพฤติตนเปนคนดี ท้ังกาย วาจา ใจ เพื่อประโยชนของตนเองและ
สวนรวม ในงานวิจัยนี้ หมายถึง คุณลักษณะอันดีงามและถูกตองท่ีมีอยูในจิตใจของคนขับแท็กซ่ี 
อันสงผลใหคนขับแท็กซ่ียึดถือและปฏิบัติแตส่ิงท่ีดีงามท่ีมีประโยชนตอตนเองและสวนรวม หรือ
สภาพที่มีผลตรงกันขางคืออกอใหเกิดความทุกข ความเดือดรอนตอตนเองและสังคมโดยสวนรวม 
คํานี้ทางพระพุทธศาสนาเรียกวา เจตสิก ท่ีเปนกุศลและอกุศลอีกนัยหนึ่ง คือ บุญและบาปนั่นเอง 

   
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
  
 1. ทําใหทราบถึงระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการ ทําใหผูเกี่ยวของใช
เปนขอมูลในการยกระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับแท็กซ่ีใน
กรุงเทพมหานครใหสูงข้ึน 
 2. ทําใหทราบปญหาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการคนขับแท็กซ่ีใน
กรุงเทพมหานครท่ีมีตอการประกอบอาชีพ  
 3. ทําใหทราบถึงทรรศนะทางพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการและ
ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาของผูประกอบอาชีพคนขับแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร 
 
 


