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บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 

 วัตถุประสงคหลักในการทําวิจัยนี้คือ เพื่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของ
คนขับแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานครอยูในระดับใด รวมท้ังเพื่อดูความสัมพันธระหวางปจจัยทางสังคม
และเศรษฐกิจกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับแท็กซ่ีเปนอยางไร สภาพชีวิต 
ความเปนอยู ของคนขับแท็กซ่ีเปนอยางไรและแนวคิดเกี่ยวกับปญหาจริยธรรมดานการใหบริการ
ของคนขับแท็กซ่ีเปนอยางไร ซ่ึงทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และใชเทคนิค 
การสัมภาษณ เพื่อใหการศึกษาวิจัยสมบูรณยิ่งข้ึน ในบทท่ี 3 คือสวนท่ีผูวิจัยไดกําหนดระเบียบ
วิธีการวิจัย เพื่อใชสําหรับตอบวัตถุประสงคขางตน โดยมีรายละเอียดในเร่ืองของประชากร 
การกําหนดขนาดตัวอยาง วิธีการสุมตัวอยาง แหลงขอมูล เคร่ืองมือในการวิจัย การวัดความ
นาเช่ือถือของเคร่ืองมือ วิธีการเก็บขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ 

 
ประชากร  
 
 ประชากรของการศึกษาคร้ังนี้คือ ผูใชบริการรถแท็กซ่ีในเขตกรุงเทพมหานคร สวน 
ผูขับแท็กซ่ีในเขตกรุงเทพมหานครท้ังหมด จํานวน 86,258 คัน (กรมการขนสงทางบก, 2549) เพื่อ
ศึกษาถึงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร   
 1. ลักษณะประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผูใชบริการรถแท็กซ่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีจํานวนดังตอไปนี้ (กรมการปกครอง, 2551)  
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ตารางท่ี 3.1 แสดงจํานวนประชากร 
 

เขตเปาหมาย จํานวนประชากร (คน) 
เขตปทุมวัน 60,275 
เขตวัฒนา 81,053 
เขตดินแดง 139,322 
เขตบางเขน 183,836 
เขตจตุจักร 165,438 

รวม 306,766 
  

 2. การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางผูใชบริการรถแท็กซ่ีในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไมทราบจํานวน
ประชากร ฉะนั้น การคํานวณหาจํานวนกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย จะคํานวณไดจากสูตร ยามาเน 
(Yamane, 1960, p. 121) ดังนี้  
 

                                               2
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 โดย n  หมายถึง   ขนาดตัวอยาง 
       p  หมายถึง   สัดสวนของประชากรที่ผูวิจัยจะสุม ในท่ีนี้ คือ 0.5  
      

2
αZ  หมายถึง   คาสถิติท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% คือ  

      96.1±  
      e      หมายถึง   คาความคลาดเคล่ือน 
 เนื่องจากใหความเชื่อม่ัน 95% ฉะนั้น คาความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได 5% แทนคา
ในสูตรขางบน จะไดขนาดของกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสม ดังนี้ 

                                    2
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  16.384=n   หรือ 400≅n  
 
 ดังนั้น จํานวนกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ เทากับ 400 ตัวอยาง 
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การสุมกลุมตัวอยาง  
 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ผูใชบริการ
รถแท็กซ่ีในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวง 6 เดือนท่ีผานและอาศัยอยูในเขตปทุมวัน เขตวัฒนา  
เขตดินแดง เขตบางเขน และเขตจตุจักร (กรมการปกครอง, 2551) 
 
ตารางท่ี 3.2 แสดงจํานวนประชากร จําแนกตามเขต 
 

เขตเปาหมาย จํานวนประชากร (คน) 
เขตปทุมวัน 60,275 
เขตวัฒนา 81,053 
เขตดินแดง 139,322 
เขตบางเขน 183,836 
เขตจตุจักร 165,438 

รวม 306,766 

  
 1. การสุมตัวอยาง 
 การศึกษาในคร้ังนี้ใชวิธีสุมตัวอยางโดยใชหลักความนาจะเปนในการสุมตัวอยาง 
(Probability Sampling) โดยมีพื้นท่ีรวบรวมทั้งส้ิน 5 เขต จากพื้นท่ี 49 เขตในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
โดยรวบรวมแตละท่ีใชวิธีอยางงาย (Simple Random Sampling) ซ่ึงสถานท่ีท่ีใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเปนหางสรรพสินคา โดยวิธีการหาคาเฉล่ีย รวม 400 ชุด โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) และผูขับแท็กซ่ีในเขตกรุงเทพมหานครท้ังหมดใชสัมภาษณ จํานวน 43 คน 
โดยการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)   
 2. ขั้นตอนการเก็บขอมูล 
 ข้ันตอนท่ี 1 ผูศึกษาเลือกใชวิธีสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือก
เฉพาะเขตปทุมวัน เขตวัฒนา เขตดินแดง เขตบางเขน และเขตจตุจักร   
 ข้ันตอนท่ี 2 ใชการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) โดยกําหนดกลุม
ตัวอยางเขตละ 80 คน จะไดจํานวนกลุมตัวอยางรวมท้ังส้ิน 400 คน  
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ตารางท่ี 3.3 แสดงการเลือกกลุมตัวอยางแยกตามเขต 
 

เขตเปาหมาย จํานวน (คน) 
เขตปทุมวัน 80 
เขตวัฒนา 80 
เขตดินแดง 80 
เขตบางเขน 80 
เขตจตุจักร  80 

รวม 400 
 
 ข้ันตอนท่ี 3 เลือกการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) กําหนด
พื้นท่ีในการเก็บรวบรวมขอมูลตามแหลงศูนยการคาในเขตท่ีมีประชากรผูใชบริการรถแท็กซ่ีในเขต
กรุงเทพมหานคร แบงเปน 5 เขต คือ เขตปทุมวัน เขตวัฒนา เขตดินแดง เขตบางเขน และเขตจตุจักร
โดยแบงเก็บขอมูลแบบสอบถามเทาๆกัน  

  
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยมีท้ังหมด 2 สวน คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ 
 1.  แบบสอบถาม 
  การใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 3 สวน คือ 
 สวนท่ี 1 คําถามเพ่ือคัดเลือกกลุมตัวอยาง เปนคําถามเพ่ือคัดเลือกวาเปนกลุมตัวอยาง
ในชวง 6 เดือนท่ีผานมาเคยใชบริการแท็กซ่ีหรือไม ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะ
คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด (Close-
end question) ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได   
 สวนท่ี 2 ขอมูลพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับแท็กซ่ี  
ในลักษณะมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลางนอย  
นอยท่ีสุด จํานวน 23 ขอ ดังแสดงดังตอไปนี้ 
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 ดานกาย 
 1.  ไดรับบริการดวยความยิ้มแยม/แจมใส 
 2. ไดรับบริการดวยความเต็มใจ 
 3.  ไดรับบริการที่สุภาพนุมนวล 
 4.  ผูใหบริการแตงกายสะอาดเรียบรอย 
 5.  ผูใหบริการวางตัวเปนมิตร และใหเกียรติผูโดยสาร 
 6.  ผูใหบริการมีความเอ้ือเฟอชวยยกของข้ึน-ลงจากรถ 
 7.  ผูใหบริการมีอาการเศราซึม เบ่ือหนายหรือเซ็ง 
 8.  ผูใหบริการมีกิริยาท่ีเพิกเฉยไมสนใจผูโดยสาร 
 9.  ผูใหบริการตอนรับดวยมิตรไมตรี/ อัธยาศัยดี 
 10. ผูใหบริการเพิกเฉยๆไมจอดรับผูโดยสาร 
 ดานวาจา 
 1.  ผูใหบริการกลาวสอบถามเสนทางโดยความสุภาพ 
 2.  ผูใหบริการใชวาจาน้ําเสียงไพเราะชัดเจน 
 3.  ผูใหบริการตอบรับคําขานท่ีเหมาะสม 
 4.  ผูใหบริการใหคําแนะนําเสนทางท่ีเหมาะสม 
 5.  ไดรับการปฏิเสธเม่ือถูกรองขอจากผูใหบริการ 
 6.  ใหคําแนะนําและตอบขอซักถามอยางชัดเจน 
 ดานใจ 
 1.  ผูใหบริการมีอารมณมั่นคง ควบคุมอารมณได 
 2.  ผูใหบริการใจลอยขาดสมาธิขณะขับรถ 
 3.  ผูใหบริการใสใจความรูสึกของผูใชบริการ 
 4.  ผูใหบริการมีความซ่ือสัตย ไมคิดเงินเกินจากมิเตอร 
 5.  ผูใหบริการพาออม หรือขับวกวนเสนทางเพื่อเพิ่มเงิน 
 6.  ผูใหบริการรับผิดชอบตอหนาท่ี ไมไลผูโดยสารลงกลางทาง หรือกอนถึง
จุดหมายโดยภาพรวมท้ังหมดทานมีความพอใจอยูในระดับใด   
 เกณฑในการวัดคําตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับ
แท็กซ่ีในขอท่ีเปนคําตอบดังนี้ 

มากท่ีสุด  5  คะแนน 
มาก   4 คะแนน 
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ปานกลาง  3 คะแนน 
นอย   2 คะแนน 
นอยท่ีสุด  1 คะแนน 

 แปลผลการศึกษาของลักษณะแบบสอบถามท่ีใชระดับการวัดขอมูลประเภท 
อันตรภาคช้ัน 5 ระดับตามเกณฑคะแนนดังนี้ (Cooper, 1998) 
 ความกวางของอันตรภาคช้ัน =  คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
 จํานวนช้ัน  = 5 – 1                
        5           
     =   0.80 
 เกณฑในการกาํหนดระดับ พฤติกรรมของคนขับแท็กซ่ี  

ระดับคะแนนเฉล่ีย  4.21 – 5.00  หมายความวา มากท่ีสุด  
ระดับคะแนนเฉล่ีย  3.41 – 4.20  หมายความวา มาก  
ระดับคะแนนเฉล่ีย  2.61 – 3.40  หมายความวา ปานกลาง  
ระดับคะแนนเฉล่ีย  1.81 – 2.60  หมายความวา นอย  

 สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับ
แท็กซ่ี เปนแบบคําถามปลายเปด  
 2.  การสัมภาษณ 
 เพ่ือใหงานวิจัยนี้สมบูรณยิ่งข้ึน ผูวิจัยทําการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับคนขับแท็กซ่ี 
จํานวน 43 ราย เปนการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured interview) โดยสอบถามถึง
ประวัติ ชีวิตประจําวัน และทัศนคติเกี่ยวกับจริยธรรมดานการใหบริการ ในการรวบรวมขอมูลโดย
ใชแบบสัมภาษณ ท่ีมีแตหัวขอท่ีตองการสัมภาษณ เปนประเด็นกวางๆ สวนคําถามเฉพาะเกี่ยวกับ
รายละเอียดตางๆ นั้นไมเหมือนกันหมด ผูใหสัมภาษณแตละคนอาจใหรายละเอียดปลีกยอยท่ี
ตางกัน ซ่ึงคําถามเกี่ยวกับรายละเอียดตางๆ นั้นจะเกิดข้ึนตอเนื่องจากการใหขอมูลของผูให
สัมภาษณแตละคน เพื่อท่ีผูวิจัยจะไดรับรูโดยความเปนจริงท้ังในเชิงบวกและเชิงลบตามสถานการณ
ท่ีเกิดข้ึนจริง โดยมีกรอบการวิจัยดังตอไปนี้ 
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OBJECTTIVE MAIN QUESTION SUB QUESTION PROBE QUESTION REMARKS 
1. ขอมูลทั่วไป 1. เพศอะไร 

2. อายุเทาไหร 
3. ระดับการศึกษาอะไร 

  

2. สถานภาพสมรส 1. มีครอบครัวหรือยัง 
2. มีบุตรก่ีคน 
3. เคยหยาไหม 

  

3. รายได 1. รายไดเฉลี่ยตอเดอืนหัก
คาเชารถและคาแกส
ประมาณเทาไหร 
 

1. คาเชารถวันละเทาไหร 
2. รายรับพอกับคาใชจายไหม 
3. ปกติวันหนึ่งรับผู 
โดยสารประมาณก่ีคน 
โดยเฉล่ีย 

 

4. ที่อยูอาศัย 1. ทานเปนคนจังหวัดอะไร 
อยูภาคไหน 
2. บานท่ีอาศัยอยู เชาอยู
หรือเปนของตนเอง หรืออยู
กับผูอื่น 

  

1.  เพื่อศึกษาสภาพชีวิต  
ความเปนอยูและแนวคดิเก่ียวกับ
ปญหาจริยธรรมดานการ
ใหบริการของคนขับแท็กซี่ 
 

1. เก่ียวกับการขับรถ
แท็กซี่ 

1. ขับรถแท็กซี่มาก่ีป 
2. ชวงเวลาท่ีขับ กลางวัน
หรือกลางคืน 
 
 
3. ขับแท็กซี่เปนอาชีพหลัก
หรือไม 

 
1. ทําไมถึงเลือกขับชวงเวลา
นั่น 
2. ปกติขับรถวันละ 
ก่ีชั่วโมง โดยเฉล่ีย 
1. มีอาชีพเสริมหรือไม 
2. ถาน่ีเปนอาชีพเสริมปกติทํา
อาชีพหลักอะไร 
3. ทําไมถึงเลือกขับรถแท็กซี่ 

 

1. ดานวาจา 
 

1. กลาวสอบถามเสนทาง
โดยสุภาพ 
2. ใหคําแนะนําเสนทางท่ี
เหมาะสม 
3. การปฏิเสธเม่ือถูกรองขอ
จากผูโดยสาร 
4. ใหคําแนะนําอยางชัดเจน 

1.ใชวาจานํ้าเสียงไพเราะ
ชัดเจน 
2. กลาวตอบรับคําอยาง
เหมาะสม 

 2. เพื่อศึกษาระดับ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดาน
การใหบริการของคนขับ
แท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร 
 

2. ดานกาย 1. การแสดงออกทางสีหนา
เปนอยางไร  

1. ใหบริการดวยความยิ้มแยม/
แจมใส 
2. ใหบริการมีอาการ 
เศราซึม เบื่อหนายหรือเซ็ง 
3. ใหบริการดวยความเต็มใจ 
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OBJECTTIVE MAIN QUESTION SUB UESTION PROBE QUESTION REMARKS 
2. การใหความชวยเหลือ
เปนอยางไร 

1. ใหบริการมีความเอื้อ เฟอ
ชวยยกของขึ้น-ลงจากรถ 

 

3. การแสดงออกทางการ
วางตัวเปนอยางไรบาง 

1. ใหบริการท่ีสุภาพนุมนวล 
และเปนมิตร 
2. ใหบริการแตงกายสะอาด
เรียบรอย 
3. ใหเกียรติผูโดยสาร 
4. ใหบริการตอนรับดวย 
อัธยาศัยอันดี 

 

 

4. ใหบริการมีกิริยาเพิกเฉย
ไมสนใจผูโดยสารหรือไม 

1. เคยเพิกเฉยไมสนใจรับ 
ผูโดยสาร 

 

2. เพื่อศึกษาระดับ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดาน
การใหบริการของคนขับ
แท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร 
(ตอ) 

3. ดานจิตใจ 1. ใหบริการดวยอารมณ
มั่นคง ควบคุมอารมณได 
2. ใหบริการใจลอยขาด

สมาธิ 

3. ใหบริการใสใจความรูสึก

ของผูโดยสาร 

4. ใหบริการมีความซื่อสัตย 

ไมคิดเงินเกินมิเตอร 

5. ใหบริการพาออม หรือ

ขับวกวนเสนทาง เพื่อเพิ่ม

เงินหรือไม 

6. ใหบริการรับผิดชอบตอ

หนาท่ี ไมไลผูโดยสารลง

กล า งท า ง  ห รือก อนถึ ง

จุดหมาย 
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OBJECTTIVE MAIN QUESTION SUB QUESTION PROBE QUESTION REMARKS 

3. เพื่อศึกษาทรรศนะทาง
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดาน
การใหบริการและขอเสนอแนะ
ในการแก ไขปญหาของผู
ประกอบอาชีพคนขับแท็กซี่
ในกรุงเทพมหานคร 
 

1 .  ป จ จั ย อ ะ ไ ร ท่ี มี ผ ล ต อ
พฤติกรรมในการแสดงออกกับ
ผูโดยสาร 
2. การเขาวัดบอยๆ ชวยให
แสดงออกตอผูโดยสารดีขึ้น
หรือไม 
3. ทานคิดวาจริยธรรมคืออะไร 
4. มีขอเสนอแนะอะไรท่ีทําให
คนเรามีจริยธรรมในการบริการ
มากขึ้นไหม 

   

 
การทดสอบเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
 
 การหาคุณภาพเคร่ืองมือของการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการทดสอบแบบวัด (Pre-Test) 
กับประชากรเปาหมายท่ีไมไดอยูในกลุมตัวอยาง จํานวน 40 ตัวอยาง และนําแบบวัดไปหาคา 
ความเท่ียงตรง (Validity) และคาความเช่ือม่ัน (Reliability) เพื่อตรวจสอบความเขาใจในคําถามของ
ผูตอบ และความสอดคลองของเนื้อหาคําตอบกับวัตถุประสงคของคําถามกอนจะนําไปใชกับ 
กลุมตัวอยางจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. หาคาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบวัดที่ใชในการศึกษาซึ่งเปนการหาคา
ความเที่ยงตรงของขอความ โดยไดนําเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและทําการปรับปรุง
แกไขเน้ือหาใหสมบูรณและเหมาะสม   
 2. หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทําการ
ทดลองใช (Try-Out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง แลวนํามาทดสอบหา 
คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม โดยวิเคราะหหาความเช่ือม่ันเปนรายขอ (Item Analysis) โดยหา
คาความเชื่อมั่นรวมดวยวิธีการของ Cronbach’s Alpha ซึ่งผลการวิเคราะหทําใหไดคา
สัมประสิทธ์ิอัลฟามากกวากับ 0.70 (Alpha Coefficient) ซ่ึงถือวาใชได 
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ตารางท่ี 3.2 คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
 

หัวขอ คาความเชื่อม่ัน (Alpha) 

ดานกาย 
1. ไดรับบริการดวยความยิ้มแยม/แจมใส  0.8130 
2. ไดรับบริการดวยความเต็มใจ 0.8767 
3. ไดรับบริการท่ีสุภาพนุมนวล 0.9323 
4. ผูใหบริการแตงกายสะอาดเรียบรอย 0.8286 
5. ผูใหบริการวางตัวเปนมิตร และใหเกยีรติผูโดยสาร 0.8228 
6. ผูใหบริการมีความเอ้ือเฟอชวยยกของข้ึน-ลงจากรถ 0.9608 
7. ผูใหบริการมีอาการเศราซึม  เบ่ือหนายหรือเซ็ง 0.8638 
8. ผูใหบริการมีกิริยาท่ีเพกิเฉยไมสนใจผูโดยสาร 0.7355 
9. ผูใหบริการตอนรับดวยมิตรไมตรี/ อัธยาศัยด ี 0.9487 
10. ผูใหบริการเพิกเฉยๆไมจอดรับผูโดยสาร 0.8458 
ดานวาจา 
1. ผูใหบริการกลาวสอบถามเสนทางโดยความสุภาพ 0.9167 
2. ผูใหบริการใชวาจาน้ําเสียงไพเราะชัดเจน 0.9323 
3. ผูใหบริการตอบรับคําขานท่ีเหมาะสม 0.9470 
4. ผูใหบริการใหคําแนะนําเสนทางท่ีเหมาะสม 0.8756 
5. ไดรับการปฏิเสธเม่ือถูกรองขอจากผูใหบริการ 0.8712 
6. ใหคําแนะนาํและตอบขอซักถามอยางชัดเจน  0.8912 
ดานใจ 
1. ผูใหบริการมีอารมณมั่นคง ควบคุมอารมณได 0.7642 
2. ผูใหบริการใจลอยขาดสมาธิขณะขับรถ 0.9306 
3. ผูใหบริการใสใจความรูสึกของผูใชบริการ 0.8987 
4. ผูใหบริการมีความซ่ือสัตย ไมคิดเงินเกนิจากมิเตอร 0.9871 
5. ผูใหบริการพาออม หรือขับวกวนเสนทางเพ่ือเพิ่มเงิน 1.1851 
6. ผูใหบริการรับผิดชอบตอหนาท่ี ไมไลผูโดยสารลงกลางทาง หรือ 
    กอนถึงจุดหมาย 

 
0.9195 

 โดยภาพรวมท้ังหมดทานมีความพอใจอยูในระดับใด  0.9323 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
  
 ในการศึกษาคร้ังนี้ แบงออกเปนสองข้ึนตอน ข้ันขอมูลปฐมภูมิ (primary data) เปน
ขอมูลท่ีไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 ชุด ในเขตปทุมวัน  
เขตวัฒนา เขตดินแดง เขตบางเขน และเขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีข้ันตอนในการ
ดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
 1. ขอจดหมายจากทางมหาวิทยาลัย เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และ
การสัมภาษณ 
 2. ทําการทดสอบแบบสอบถามโดยวัดคาความเช่ือม่ันท่ีตัวอยาง 40 ชุด ซ่ึงถือเปน 
รอยละ 10 ของกลุมตัวอยางท่ีตองการซึ่งผลการวิเคราะหทําใหไดคาสัมประสิทธ์ิอัลฟามากกวากับ 
0.70 (Alpha Coefficient) ซ่ึงถือวาใชได 
 3. ดําเนินการเก็บขอมูลแบบสอบถาม ในเขตพื้นท่ีท่ีกําหนดไวรวมท้ังส้ิน 400 ชุด และ
ดําเนินการสัมภาษณจากกลุมคนขับรถแท็กซ่ีจํานวน 40 คน ตามกรอบการวิจัย 
 ขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) เปนขอมูลท่ีศึกษาคนควาจากขอมูลท่ีมีผูรวบรวมไว 
ท้ังหนวยงานของรัฐและเอกชน ดงัตอไปนี้ 
 1. ศึกษาเอกสาร บทความ ตํารา ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 2. ผูศึกษาไดรวบรวมจากหนังสือ เอกสารส่ิงพิมพ 
 3. หนังสือทางวิชาการ วิทยานิพนธ และรายงานที่เกี่ยวของ 
 4. ขอมูลทางอินเตอรเน็ต 

 
วิธีการวิเคราะหขอมลู 
 
 ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากการสอบถามกลุมตัวอยาง จะถูกนํามาประมวลผลดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยตัวแปรตางๆ จะถูกนํามาลงรหัสเพื่อเปล่ียนสภาพขอมูลใหอยูในรูป
ตัวเลขแลวนํามาวิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยตามสมมติฐานท่ีตั้งไว โดยดําเนินการ
ตามลําดับดังนี้  
 1.  การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (quantitative statistics) โดยการศึกษาครั้งนี้ไดใช
สถิติในการวิเคราะหขอมูล คารอยละ (percentage) คาความถ่ี (frequency) และคาเฉล่ีย (mean) โดย
แบงออกเปน 3 สวน สวนแรกประกอบดวยขอมูลดานประชากรของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา รายได ความถ่ีในการใชบริการตอเดือน สวนท่ีสองประกอบดวยความคิดเห็น
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เกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับแท็กซ่ีจากระดับพฤติกรรมท่ีไดรับจริง 
ซ่ึงเปนคําถามในลักษณะมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง
นอย นอยท่ีสุด จํานวน 23 ขอ และสวนท่ีสามเปนคําถามปลายเปด เกี่ยวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
พฤติการรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับแท็กซ่ี  
 2. การวิเคราะหเชิงพรรณนา (descriptive analysis) เปนการแปลผลจากการการ
สัมภาษณแบบเจาะลึกกับคนขับแท็กซ่ี จํานวน 40 คน โดยใชในการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกบัเพศ อาย ุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการ
ใหบริการของคนขับแท็กซ่ีใชการวิเคราะหดวย คารอยละ (percentage) คาความถ่ี (frequency) และ 
คาเฉลี่ย (mean) เพื่อใหไดขอมูลท่ีละเอียดไดแก ลักษณะทางสังคม ประวัติชีวิต ชีวิตประจําวัน 
ครอบครัว ทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในดานการบริการ การประกอบอาชีพ และชีวิต
ในอนาคต และหลังจากไดขอมูลมาแลว จะทํามาเขียนในลักษณะของการบรรยาย แลวนํามาสรุป
วิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในดานการบริการของคนขับแท็กซ่ีแตละรายวามีสวน
คลายหรือแตกตางกันอยางไร และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม เปนขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมในดานการบริการ เพื่อใหไดขอมูลท่ีสมบูรณมากยิ่งข้ึน และหลังจากนั้นทําการเขียน
บรรยายโดยละเอียดเกี่ยวกับ สาเหตุท่ีเปนปญหาจริยธรรมในดานการบริการและแนวทางแกไข 
 


