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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 

 วัตถุประสงคหลักในการทําวิจัยนี้คือ เพื่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของ
คนขับแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเพื่อดูความสัมพันธระหวางปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ
กับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับแท็กซ่ี สภาพชีวิต ความเปนอยูของคน 
ขับแท็กซ่ีและแนวคิดเกี่ยวกบัปญหาจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับแท็กซ่ี ซ่ึงทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนแบบคูขนาน กลาวคือ ศึกษาท้ังในแงมุมของผูรับบริการ และในแงของ 
ผูใหบริการ  โดยใชแบบสอบถามในศึกษาความคิดเห็นดานพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดาน 
การใหบริการของคนขับแท็กซ่ี และใชเทคนิคการสัมภาษณในการศึกษาถึงความคิดเห็น แงมุม 
ความเปนอยู สภาพเศรษฐกิจ ของผูใหบริการ คือ คนขับแท็กซ่ี  
 เพื่อใหการศึกษาวิจัยสมบูรณยิ่งข้ึน ในบทท่ี 4 โดยมีรายละเอียดแบงเปนสองสวน คือ 
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (quantitative statistics) โดยการศึกษาคร้ังนี้ไดใชสถิติใน 
การวิเคราะหขอมูล คารอยละ (percentage) คาความถ่ี (frequency) คาเฉล่ีย (mean) โดยแบงออกเปน 3 สวน 
สวนแรกประกอบดวยขอมูลดานประชากรของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได ความถ่ีในการใชบริการตอเดือน สวนท่ีสองประกอบดวยความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมดานการใหบริการของคนขับแท็กซ่ีจากะดับพฤติกรรมท่ีไดรับจริง ซ่ึงเปนคําถามใน
ลักษณะมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลางนอย นอยท่ีสุด 
จํานวน 23 ขอ และสวนท่ีสามเปนคําถามปลายเปด เกี่ยวกับขอเสนอแนะเก่ียวกับพฤติการรมเชิง
จริยธรรมดานการใหบริการของคนขับแท็กซ่ี  
 การวิเคราะหเชิงพรรณนา (descriptive analysis) เปนการแปลผลจากการการสัมภาษณ
แบบเจาะลึกกับคนขับแท็กซ่ี จํานวน 43 คน โดยใชในการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการ
ของคนขับแท็กซ่ีใชการวิเคราะหดวย คารอยละ (percentage) คาความถ่ี (frequency) และ คาเฉล่ีย 
(mean) เพื่อใหไดขอมูลท่ีละเอียดไดแก ลักษณะทางสังคม ประวัติชีวิต ชีวิตประจําวัน ครอบครัว 
ทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในดานการบริการ การประกอบอาชีพ และชีวิตในอนาคต 
และหลังจากไดขอมูลมาแลว จะทํามาเขียนในลักษณะของการบรรยาย แลวนํามาสรุปวิเคราะห
เปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในดานการบริการของคนขับแท็กซ่ีแตละรายวามีสวนคลาย
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หรือแตกตางกันอยางไร และหลังจากนั้นทําการเขียนบรรยายโดยละเอียดเกี่ยวกับ สาเหตุท่ีเปน
ปญหาจริยธรรมในดานการบริการและแนวทางแกไขตามลําดับ 

 
การวิเคราะหเชิงปริมาณ (quantitative analysis) 
 
 สวนท่ี 1 ผูตอบแบบสอบถามเปนกลุมผูใชบริการแท็กซ่ีในชวง 6 เดือนท่ีผานมา จํานวน 
400 ชุด โดยใชคําถามแรกเปนการคัดกรองเพื่อใหไดขอมูลจากกลุมเปาหมายท่ีถูกตอง ในเขตพื้นท่ี 
เขตปทุมวัน เขตวัฒนา เขตดินแดง เขตบางเขน และเขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานครในดานของ
ขอมูลประชากรศาสตรและตัวแปรตางๆ ตามกรอบแนววิจัย ท่ีแสดงในตารางท่ี 4.1 

 
ตารางท่ี 4.1 การแจกแจงตามเขตเปาหมาย 
 

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

  
 จากตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวนชุดท่ีแจกในแตละเขต โดยรวมท้ังส้ินจํานวน 400 ชุด  
 
ตารางท่ี 4.2 การแจกแจงตามเพศ 
 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

ชาย 176 44.0 

หญิง 224 56.0 

Total 400 100.0 

หมายเหตุ : คาเฉล่ียเพศหญิง คา Std Deviation = 0.4970 คา Mean = 1.56 
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 จากตารางท่ี 4.2 แสดงการแจกแจงตามเพศของกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง เปน
เพศหญิงจํานวนรอยละ 56 เปนชายจํานวนรอยละ 44 
 
ตารางท่ี 4.3  การแจกแจงตามอายุ 
 

อายุ จํานวน (คน)  รอยละ 

25-30 ป 224 56.0 

31-35 ป 57 14.3 

36-40 ป 41 10.3 

41-45 ป 33 8.3 

46-50 ป 37 9.3 

51-55 ป 8 2.0 

Total 400 100.0 

หมายเหตุ : คาเฉล่ียอายุ 31 ป 9.6 เดือน          คา Std Deviation = 1.4650       คา Mean = 2.07 
 
 จากตารางท่ี 4.3 แสดงการแจกแจงระดับอายุของกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง 
คาเฉล่ียอายุจากจํานวนประชากรอยูท่ี 31ป 9.6 เดือน กลุมท่ีมากท่ีสุดอยูในชวง อายุ 25-30 ป คือ 
อยูท่ี รอยละ 56 ของจํานวนท้ังหมด ซ่ึงเปนกลุมท่ีอยูในชวงคนทํางาน หรือวัยที่มีแนวโนมจะใช
บริการแท็กซ่ีมากกวากลุมอ่ืนๆ รองลงมาอยูในกลุม 31-35 ป อยูท่ีรอยละ 14.3 ของจํานวนท้ังหมด 
ซ่ึงกลุมคนดังกลาวอยูในกลุมของผูท่ีมีอํานาจการตัดสินใจดวยตัวเอง โดยกลุมท่ีนอยท่ีสุดอยูท่ี 55 
ปข้ึนไป คือไมมีเลย สาเหตุท่ีทําใหมีประชากรกลุมตัวอยางในกลุมนี้นอยเพราะวาอยูในวัยท่ีเกษียร
แลว ทําใหทํางานมาไดพอท่ีจะมีกําลังทรัพยท่ีจะซ้ือรถเปนของตัวเองได จึงทําใหไมตรงกับ
กลุมเปาหมาย 
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ตารางท่ี 4.4  การแจกแจงตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน)  รอยละ 

  ต่ํากวาปริญญาตรี 38 9.5 

  ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 237 59.3 

  ปริญญาโทหรือเทียบเทา 101 25.3 

  สูงกวาปริญญาโท 24 6.0 

Total 400 100.0 

หมายเหตุ : คาเฉล่ียระดับการศึกษาอยูท่ีปริญญาตรีหรือเทียบเทา  
คา Std Deviation = 1.7154 คา Mean = 2.78 

 
 จากตารางท่ี 4.4 แสดงการแจกแจงตามระดับการศึกษา จากกลุมตัวอยางจํานวน 400 
ตัวอยาง คาเฉลี่ยระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางอยูท่ีปริญญาตรีหรือเทียบเทา กลุมท่ีมากท่ีสุดอยู
ในชวงการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา คือรอยละ 59.3 ของจํานวนประชากรทั้งหมด  
นอยท่ีสุดอยูท่ีสูงกวาปริญญาโท คือ รอยละ 6 ของจํานวนประชากรท้ังหมด 
 
ตารางท่ี 4.5  การแจกแจงตามรายไดตอเดือน 
 

รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวน (คน)  รอยละ 

  ต่ํากวา 10,000 23 5.8 

  10,001-20,000 179 44.8 

  20,001-30,000 40 10.0 

  30,001-40,000 104 26.0 

  40,001-50,000 26 6.5 

  มากกวา 50,001 28 7.0 

Total 400 100.0 

หมายเหตุ : คาเฉล่ียรายไดอยูในชวงระหวาง 10,001 – 20,000 บาทตอเดือน  
คา Std Deviation = 1.3530 คา Mean = 3.04 
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 จากตารางท่ี 4.5 แสดงการแจกแจงตามรายไดตอเดือนกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง 
กลุมท่ีมากท่ีสุดอยูในชวง 10,001 – 20,000 บาทตอเดือน คือรอยละ 44.8 ของจํานวนประชากร
ท้ังหมด รองลงมาคือระดับรายได 30,001 – 40,000 บาทตอเดือน คือรอยละ 26 ของจํานวน
ประชากรท้ังหมด นอยท่ีสุดอยูท่ีต่ํากวา 10,000 บาทตอเดือน คือ รอยละ 5.8 ของจํานวนประชากร
ท้ังหมด สาเหตุท่ีไดกลุมตัวอยางในระดับเงินรายไดท่ีนอยกวา 10,000 บาทตอเดือน เพราะมีคําถาม
แรกวาเคยใชบริการแท็กซ่ีในรอบ 6 เดือนท่ีผานมาหรือไม โดยสวนใหญจะตอบวาไมในระดบัช้ันนี ้
อาจเปนเพราะคาบริการแท็กซ่ีท่ีถือวาสูง ถาเปรียบเทียบกับรายไดตอเดือนที่ต่ํากวา 10,000 บาท 
 
ตารางท่ี 4.6 การแจกแจงตามจํานวนเฉล่ียการใชบริการแท็กซ่ีตอเดือน 
 

การใชบริการแท็กซ่ีเฉล่ียตอเดือน จํานวน (คน) รอยละ 

  1-5 คร้ัง ตอเดือน 204 51.0 

  6-10 คร้ัง ตอเดือน 142 35.5 

  11-15 คร้ัง ตอเดือน 15 3.8 

  มากกวา 15 คร้ัง ตอเดือน 39 9.8 

Total 400 100.0 

หมายเหตุ :  คา Std Deviation = 0.9288 คา Mean = 1.72 
 
 จากตารางท่ี 4.6 แสดงจํานวนคร้ังในการใชบริการแท็กซ่ีโดยเฉลี่ยตอเดือน โดยกลุม
ตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง กลุมท่ีมากท่ีสุดอยูในชวง 1 – 5 คร้ังตอเดือน คือรอยละ 51 ของจํานวน
ประชากรท้ังหมด รองลงมาคือ 6 – 10 คร้ังตอเดือน คือรอยละ 35.5 ของจํานวนประชากรทั้งหมด 
นอยท่ีสุดอยูท่ี11 – 15 คร้ังตอเดือน คือ รอยละ 3.8 ของจํานวนประชากรท้ังหมด  
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ตารางท่ี 4.7 การแจกแจงตามคาใชบริการแท็กซ่ีโดยเฉล่ียตอคร้ัง 
 

คาใชบริการแท็กซ่ีเฉล่ียตอเท่ียว จํานวน (คน) รอยละ 

  นอยกวา 100 147 36.8 

  101-200 บาท 231 57.8 

  201-300 บาท 22 5.5 

Total 400 100.0 

หมายเหตุ : คา Std Deviation = 0.5707 คา Mean = 1.69 
 
 จากตารางท่ี 4.7 แสดงคาบริการแท็กซ่ีโดยเฉล่ียตอคร้ัง โดยกลุมตัวอยางจํานวน 400 
ตัวอยาง กลุมท่ีมากท่ีสุดอยูในชวง 101 - 200 คร้ังตอคร้ัง คือรอยละ 57.8 ของจํานวนประชากร
ท้ังหมด นอยท่ีสุดอยูท่ีมากกวา 301 บาทข้ึนไปตอคร้ัง คือ ไมมีเลย สาเหตุท่ีไดกลุมตัวอยางใน
ระดับท่ีคาใชบริการแท็กซ่ีตอคร้ังมากกวา 301 บาทตอคร้ัง ไมมีเลยน้ัน อาจเปนเพราะมีการบริการ
ขนสงสาธารณะ ชนิดอ่ืนๆ เชน รถไฟฟา รถประจําทาง ท่ีทําใหประหยัดกวา ประชาชนท่ัวไปจะ
รูสึกไมคุมกับการจายคาบริการแท็กซ่ีท่ีมากกวา 301 บาทข้ึนไปตอคร้ัง 
 
ตารางท่ี 4.8 การแจกแจงตามเหตุผลการใชบริการแท็กซ่ี 
 

เหตุผลท่ีใชบริการรถแท็กซ่ี จํานวน (คน)  รอยละ 

  ตองการไปถึงจุดหมายอยางรวดเร็ว 187 46.8 

  ตองการความสบาย 79 19.8 

  เพราะสภาพอากาศ เชน รอนจัดหรือฝนตก 54 13.5 

  รถสวนตัวเสีย 59 14.8 

  สภาพการจราจร 6 1.5 

  เหตุผลอ่ืน โปรดระบุ 15 3.8 

Total 400 100.0 

หมายเหตุ :  คา Std Deviation = 1.3811 คา Mean = 2.16 
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 จากตารางท่ี 4.8 แสดงการแจกแจงเหตุผลท่ีเลือกใชบริการแท็กซ่ี โดยกลุมตัวอยาง
จํานวน 400 ตัวอยาง กลุมท่ีมากท่ีสุด คือตองการไปถึงจุดหมายอยางรวดเร็ว รอยละ 46.8 ของ
จํานวนประชากรทั้งหมด เหตุผลรองลงมาคือ ตองการความสบาย อยูท่ีรอยละ 19.8 ของจํานวน
ประชากรทั้งหมด กลุมนอยท่ีสุดอยูท่ี สภาพการจราจร คือ รอยละ 1.5 ของจํานวนประชากรท้ังหมด  
  
 สวนท่ี 2 ขอมูลพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับแท็กซ่ี ของผูตอบ
แบบสอบถาม ในลักษณะมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก  
ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานกาย ดานวาจา ดานจิตใจ 
 เกณฑในการวดัคําตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับ
แท็กซ่ีในขอท่ีเปนคําตอบดังนี้ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด   
 
ตารางท่ี 4.9  แสดงผลคารอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการ 
 ของคนขับรถแท็กซ่ีดานทางกาย ของผูไดรับบริการ 

 
แสดงผลเปนคารอยละ 

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการ มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ดานกาย 
1. ไดรับบริการดวยความยิ้มแยม/แจมใส  00.0 28.4 46.3 23.0 2.3 
2. ไดรับบริการดวยความเต็มใจ 00.0 38.2 41.2 15.3 5.3 
3. ไดรับบริการที่สุภาพนุมนวล 1.5 23.4 55.5 11.3 8.3 
4. ผูใหบริการแตงกายสะอาดเรียบรอย 1.5 24.5 45.2 28.8 0.0 
5.  ผูใหบริการวางตัวเปนมิตร และใหเกียรติผูโดยสาร 1.8 11.0 60.5 19.5 7.2 
6. ผูใหบริการมีความเอื้อเฟอชวยยกของขึ้น-ลงจากรถ 00.0 11.8 42.4 27.8 18.0 
7. ผูใหบริการมีอาการเศราซึม เบื่อหนายหรือเซ็ง 1.5 9.0 44.2 32.8 12.5 
8. ผูใหบริการมีกิริยาเพิกเฉยไมสนใจผูโดยสารในรถ 4.0 2.2 61.4 10.0 2.4 
9. ผูใหบริการตอนรับดวยมิตรไมตรี/อัธยาศัยดี 4.8 15.7 46.5 27.3 5.7 
10. กิริยาที่เพิกเฉยไมสนใจรับผูโดยสาร 2.2 29.4 43.2 20.3 4.8 

 
 จากตารางท่ี 4.9 โดยกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง แสดงผลคารอยละของ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการ ทางกาย ของผูไดรับบริการจาก
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ท้ังหมดสิบขอผลปรากฏวา ผูไดรับความบริการไดรับบริการมากท่ีสุดอยูท่ีระดับ “ปานกลาง” ท้ังใน
แงบวกและลบ ในเชิงบวก ไดแก ไดรับบริการดวยความยิ้มแยมแจมใส ไดรับบริการดวย 
ความเต็มใจ ไดรับบริการดวยความสุภาพนุมนวล ผูใหบริการแตงการสะอาดเรียบรอย ผูใหบริการ
วางตัวเปนมิตร ใหเกียรติผูโดยสาร ผูใหบริการมีความเอ้ือเฟอชวยยกของข้ึน-ลงจากรถ และ 
ผูใหบริการตอนรับดวยมิตรไมตรี/อัธยาศัยดี 
 ในดานลบ ไดแก ผูใหบริการมีอาการเศราซึม เบ่ือหนาย ผูใหบริการมีกริยาเพิกเฉย  
ไมสนใจผูโดยสารในรถ และมีกริยาเพิกเฉยไมสนใจรับผูโดยสาร 
 
ตารางท่ี 4.10 แสดงผล คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
 พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับรถแท็กซ่ีทางกายของผูไดรับ 
 บริการ 
 

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการ Mean Std. Deviation การแปลผล 

  ดานกาย 

  1. ไดรับบริการดวยความยิ้มแยม/แจมใส  2.9900 0.77873 ปานกลาง 

  2. ไดรับบริการดวยความเต็มใจ 2.8750 0.85510 ปานกลาง 

  3. ไดรับบริการที่สุภาพนุมนวล 3.0125 0.85976 ปานกลาง 

  4. ผูใหบริการแตงกายสะอาดเรียบรอย 3.0125 0.77060 ปานกลาง 

  5.  ผูใหบริการวางตัวเปนมิตร และใหเกียรติผูโดยสาร 3.1950 0.79281 ปานกลาง 

  6. ผูใหบริการมีความเอื้อเฟอชวยยกของขึ้น-ลงจากรถ 3.5200 0.92017 มาก 

  7. ผูใหบริการมีอาการเศราซึม  เบื่อหนายหรือเซ็ง 3.4575 0.87756 มาก 

  8. ผูใหบริการมีกิริยาเพิกเฉยไมสนใจผูโดยสาร 2.8500 0.74759 ปานกลาง 

  9. ผูใหบริการตอนรับดวยมิตรไมตรี/อัธยาศัยดี 3.1350 0.91316 ปานกลาง 

  10. กิริยาที่เพิกเฉยไมสนใจรับผูโดยสาร 2.9575 0.88184 ปานกลาง 

หมายเหตุ  เกณฑในการกําหนดระดับ 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  
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 จากตารางที่ 4.10 การแปลผลจาก คาเฉลี่ย ผลปรากฏวามีความแตกตางจากคารอยละ 
คือ ผูใหบริการมีความเอ้ือเฟอชวยยกของขึ้นลงจากรถ และ ผูใหบริการมีอาการเศราซึม เบ่ือหนาย
และเซ็ง อยูในเกณฑ “มาก” สวนในหัวขออ่ืนๆ ไดแก ไดรับบริการดวยความยิ้มแยมแจมใส ไดรับ
บริการดวยความเต็มใจ ไดรับบริการดวยความสุภาพนุมนวล ผูใหบริการแตงการสะอาดเรียบรอย  
ผูใหบริการวางตัวเปนมิตร ใหเกียรติผูโดยสาร และผูใหบริการตอนรับดวยมิตรไมตรี/อัธยาศัยดี 
และในดานลบ ผูใหบริการมีกริยาเพิกเฉย ไมสนใจผูโดยสารในรถ และมีกริยาเพิกเฉยไมสนใจรับ
ผูโดยสาร อยูในเกณฑ “ปานกลาง” 
 
ตารางท่ี 4.11 แสดงผลคารอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการ  
 ของคนขับรถแท็กซ่ีทางดานวาจาของผูไดรับบริการ 
 

แสดงผลเปนคารอยละ 
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

ดานวาจา 
1. ผูใหบริการกลาวสอบถามเสนทางโดยความสุภาพ 5.0 19.5 52.5 19.0 4.0 
2. ผูใหบริการใชวาจานํ้าเสียงไพเราะชัดเจน 5.3 12.7 60.3 14.7 7.0 
3. ผูใหบริการตอบรับคําขานท่ีเหมาะสม 6.3 13.5 58.5 14.3 7.4 
4. ผูใหบริการใหคําแนะนําเสนทางที่เหมาะสม 2.0 21.0 51.8 18.0 7.2 
5. ไดรับการปฏิเสธเมื่อถูกรองขอจากผูใหบริการ 5.5 19.2 55.8 15.5 4.0 
6. ใหคําแนะนําและตอบขอซักถามอยางชัดเจน 5.0 13.8 54.0 23.2 4.0 

 
ตารางท่ี 4.12 แสดงผล คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
 พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับรถแท็กซ่ีทางวาจาของผูไดรับ 
 บริการ 
 

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการ Mean Std. Deviation การแปลผล 

  ดานวาจา 

  1. ผูใหบริการกลาวสอบถามเสนทางโดยความสุภาพ 2.9750 0.86385 ปานกลาง 

  2. ผูใหบริการใชวาจานํ้าเสียงไพเราะชัดเจน 3.0550 0.87400 ปานกลาง 

  3. ผูใหบริการตอบรับคําขานที่เหมาะสม 3.0325 0.91023 ปานกลาง 

  4.  ผูใหบริการใหคําแนะนําเสนทางที่เหมาะสม 3.0750 0.86964 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงผล คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
 พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับรถแท็กซ่ีทางวาจาของผูไดรับ 
 บริการ (ตอ) 
 

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการ Mean Std. Deviation การแปลผล 

  5. ไดรับการปฏิเสธเม่ือถูกรองขอจากผูใหบริการ 2.9325 0.85133 ปานกลาง 

  6. ใหคําแนะนําและตอบขอซักถามอยางชัดเจน 3.0750 0.85217 ปานกลาง 

หมายเหตุ เกณฑในการกําหนดระดับ 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  
 
 จากตารางท่ี 4.11 และ 4.12 โดยกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง แสดงผลคารอยละ
ของความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับรถแท็กซ่ีทางวาจาของผูไดรับบริการ มีผลอยูในระดับ 
“ปานกลาง” ท้ังในขอผูใหบริการกลาวสอบถามเสนทางโดยความสุภาพ ผูใหวาจาใชน้ําเสียงท่ี
ไพเราะ ชัดเจน ผูใหบริการตอบรับคําขานท่ีเหมาะสม ผูใหบริการใหคําแนะนําเสนทางท่ีเหมาะสม 
และใหคําแนะนําและตอบขอซักถามอยางชัดเจน รวมท้ังขอท่ีเปนดานลบอยางไดรับการปฏิเสธเม่ือ 
ถูกขอรองจากผูใหบริการ 
 
ตารางท่ี 4.13 แสดงผลคารอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการ  
 ของคนขับรถแท็กซ่ีทางดานใจของผูไดรับบริการ 
 

แสดงผลเปนคารอยละ 
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

ดานใจ 
1. ผูใหบริการอารมณมั่นคง ควบคุมอารมณได 0.0 20.8 55.5 22.3 1.5 
2. ผูใหบริการใจลอยขาดสมาธิ 6.3 4.8 40.5 37.8 10.8 
3. ผูใหบริการใสใจความรูสึกของผูโดยสาร 3.0 6.0 55.8 25.8 7.5 
4. ผูใหบริการมีความซื่อสัตย ไมคิดเงินเกินมิเตอร 18.0 17.3 50.5 13.3 1.0 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงผลคารอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการ  
 ของคนขับรถแท็กซ่ีทางดานใจของผูไดรับบริการ (ตอ) 
 

แสดงผลเปนคารอยละ 
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
5. ผูใหบริการพาออม หรือขับวกวนเสนทางเพื่อเพ่ิมเงิน 3.8 19.8 38.3 22.3 16.0 
6. ผูใหบริการรับผิดชอบตอหนาที่ ไมไล ผูโดยสารลง
กลางทาง หรือกอนถึงจุดหมาย 

 
9.3 

 
31.0 

 
47.5 

 
9.0 

 
3.3 

 
จากตารางท่ี 4.13 โดยกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง แสดงผลคารอยละของความ

คิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการ ของคนขับรถแท็กซ่ีทางดานใจของ 
ผูไดรับบริการ ผลออกมาอยูในระดับ “ปานกลาง” ท้ังในดานผูใหบริการอารมณม่ันคง ควบคุม
อารมณได ผูใหบริการใจลอยขาดสมาธิ ผูใหบริการใสใจความรูสึกของผูโดยสาร ผูใหบริการมี
ความซ่ือสัตยไมคิดเงินเกินมิเตอร และผูใหบริการรับผิดชอบตอหนาท่ีไมไลผูโดยสารกลางทาง 
หรือกอนถึงจุดหมาย และในแงลบคือผูใหบริการพาออม หรือขับวกวนเสนทางเพ่ือเพิ่มเงิน ออกมา
อยูในระดับ “ปานกลาง” เชนกัน 
 
ตารางท่ี 4.14 แสดงผล คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
 พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับรถแท็กซ่ีดานใจของผูไดรับ 
 บริการ 
 

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการ Mean Std. Deviation แปลผล 

  ดานใจ 

  1. ผูใหบริการอารมณมั่นคง ควบคุมอารมณได 3.0450 0.69943 ปานกลาง 

  2. ผูใหบริการใจลอยขาดสมาธิ 3.4200 0.96485 มาก 

  3. ผูใหบริการใสใจความรูสึกของผูโดยสาร 3.3075 0.81523 ปานกลาง 

  4. ผูใหบริการมีความซื่อสัตย ไมคิดเงินเกินมิเตอร 2.6200 0.96068 ปานกลาง 

  5. ผูใหบริการพาออม หรือขับวกวนเสนทางเพ่ือเพ่ิมเงิน 3.2700 1.06768 ปานกลาง 

  6. ผูใหบริการรับผิดชอบตอหนาที่ ไมไลผูโดยสารลงกลางทาง 
     หรือกอนถึงจุดหมาย 2.6600 0.88677 ปานกลาง 
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หมายเหตุ เกณฑในการกําหนดระดับ 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  

 
 จากตารางท่ี 4.14 การแปลผลจาก คาเฉล่ียของความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม 
เชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับรถแท็กซ่ีดานใจของผูไดรับบริการปรากฏวามี 
ความแตกตางจากคารอยละ คือ ผูบริการใจลอยขาดสมาธิ อยูในระดับ “มาก” ซ่ึงเปนในแงลบ  
สวนหัวขอแงลบในดานผูบริการพาออมหรือขับวกวนเสนทางเพ่ือเพิ่มเงิน อยูในระดับ “ปานกลาง” 
ในแงบวก ไดแกผูใหบริการอารมณม่ันคง ควบคุมอารมณได ผูใหบริการใสใจความรูสึกของ
ผูโดยสาร ผูใหบริการมีความซ้ือสัตย ไมคิดเงินเกินมิเตอร ผูใหบริการรับผิดชอบตอหนาท่ีไมไล
ผูโดยสารลงกลางทาง หรือกอนถึงจุดหมาย อยูในระดับ “ปานกลาง” 
 สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับ
แท็กซ่ี เปนแบบคําถามปลายเปด สามารถแบงออกเปนหัวขอไดดังนี้  
 1. ดานการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผูใหบริการไมควรกลาวถึงการเมือง  
การวิจารณการเมืองไมวาจะขางใดๆ หรือไมเขาขางใครเลยกับผูโดยสาร ผูโดยสารมีปญหา 
บอยคร้ังท่ีผูโดยสารใชบริการรถแท็กซ่ีเพราะตองการความเงียบ  ใชสมาธิในการคิดงาน  
คุยโทรศัพท อานหนังสือ หรือตัดสินใจบางอยาง การพูดคุยประเด็นดานการเมือง อาจทําใหเกิด
ปญหาถกเถียงเพราะอยูคนละขาง  
 2. ดานการแนะนําเสนทาง ผูโดยสารบางคนไมแนใจในจุดหมาย จึงเลือกท่ีจะใชบริการ
ของแท็กซ่ี เพ่ือไปใหถึงจุดหมายท่ีหวังไวไดอยางถูกตอง ผูใหบริการจึงตองมีจริยธรรมในตนเอง
เปนอยางมาก เพราะมีหลายชองทางท่ีจะเปนปญหาได เชน การพาขับรถวกวน พาออมเพื่อใหได
คาบริการเพิ่มข้ึน หรือการพูดจาไมดีแลวไลผูโดยสารลงกลางทาง เพราะผูโดยสารไมสามารถพาไป
ถึงจุดหมาย การแนะนําเสนทางของผูใหบริการ จึงเปนจริยธรรมการบริการในดานจิตใจ และทาง
วาจาท่ีจําเปนอยางยิ่งในชวงเวลาท่ีผูโดยสารตองการ อยางผูโดยสารจากตางจังหวัด เปนตน 
 ในบางกรณีท่ีผูโดยสารเปนคนกรุงเทพมหานครอยูแลว แตไดถามกับผูใหบริการวา 
จะไปเสนไหนท่ีจะทําใหถึงจุดหมายอยางรวดเร็ว กลับไดรับคําตอบวา แลวแตผูโดยสาร ในกรณีนี้ 
ผูโดยสารคิดวา การท่ีผูใหบริการขับรถอยูบนถนนตลอดท้ังวัน จะทราบสภาพการจราจรไดเปน
อยางดีและหลีกเล่ียงเสนทางรถติดได การไดรับคําตอบแบบนี้ มองไดสองกรณี ท้ังผูใหบริการไร
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น้ําใจ ไมใหความเช่ือเหลือแกผูรับบริการ แตอีกแงหนึ่งก็คือ ใหอํานาจในการตัดสินใจกับผูโดยสาร 
เพื่อท่ีจะไดไมตองรับผิดชอบ หากเสนทางท่ีพาไป ก็พบปญหารถติดเชนกัน  
 3. ใสใจดูแลสภาพภายในของรถ เชน รักษาความสะอาด ดูแลและขจัดกล่ินภายในรถ 
อยางกล่ินบุหร่ี กล่ินอับ เนื่องจากรถแท็กซ่ี ถือเปนสินคาในการใหบริการแกลูกคา ซ่ึงก็คือผูโดยสาร
นั่นเอง การรักษาความสะอาด จึงเปนส่ิงพื้นฐานในจริยธรรมดานการบริการทางดานกาย แก
ผูรับบริการ มีหลายคร้ัง ท่ีผูใหบริการ หรือคนขับรถแท็กซ่ี สูบบุหร่ีในรถ โดยไมสนใจผูโดยสาร 
ผูโดยสารทนไมไดขอลงระหวางทาง ผูใหบริการก็กลาววาผูโดยสารทิ้งกอนถึงจุดหมาย แตสาเหตุ
หลัก ส่ิงแวดลอมภายในรถ ท้ังความสะอาด และกล่ินลวนเปนหลักพื้นฐานท่ีผูใหบริการควรสนใจ
แตเร่ิมแรก ผูใหบริการสวนใหญมักดูแลแคความสะอาดภายนอก บางคร้ังมองภายนอก รถดูใหม
มาก ดูสะอาด แตภายในสกปรก เหม็นกล่ินอับ ถือเปนการหลอกใหคนข้ึนเปนการผิดจริยธรรม 
ดานการใหบริการในดานจิตใจ คือมีเจตนาจะหลอกวาเปนรถใหมและสะอาด 
 4. การเปดเพลงเสียงดังขณะมีผูโดยอยูในรถ เร่ืองของการเปดเพลงเสียงดังขณะมี
ผูโดยสารอยูในรถ ผูตอบแบบสอบถามบางคนไดกลาววา ถือเปนสามัญสํานึกท่ีควรจะคิดไดวา 
ขณะนี้มีผูโดยสาร การเปดเพลงเสียงดัง หรือขับรถขณะคุยโทรศัพทมือถือ ถือเปนเร่ืองท่ีไมควรทํา 
เพราะเพลงบางคร้ังท่ีเปด เปนแนวเพลงคนละอยางกับผูโดยสาร บางคร้ังเปดเพลงหมอรํา  
เสียงแหลมมาก ฟงแลวปวดหัวมากๆ 
 5. การขับรถที่ไมสุภาพ ขับฉวัดเฉวียงไมหวงผูโดยสาร ผูตอบแบบสัมภาษณได 
กลาววา เขาใจวาตองรีบทําเวลา ตองรีบสงรถ ตองรีบใหไดคนเยอะๆ แตการขับรถเร็ว การเปล่ียน
ชองทางบอยๆ ถือการผิดจริยธรรมดานการใหบริการทางกาย เพราะเปนความเส่ียงท่ีจะทําให
ผูโดยสารเกิดอันตราย จากการประสบอุบัติเหตุได ผูใหบริการควรคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ตนเอง และผูโดยสารดวย  
 6. การรับผูโดยสาร ผูตอบแบบสอบถามประมาณรอยละ 20 ไดกลาวถึงการเรียกผูให
บริการเพื่อไปยังจุดหมาย แตไดรับการปฏิเสธวา ตองไปสงรถ แกสหมด หรือไมรูจักทาง บอยมากๆ 
ท้ังๆ ท่ีระยะทางที่จะไปไมไกลจากจุดเร่ิมตน แตเปนเสนทางท่ีอาจมีผูโดยสารเรียกตอนอย หรือ
เรียกรถในเวลาประมาณบายสามโมง มักไดรับคําตอบวา ไปสงรถไมทัน ในกรณีนี้ไมสามารถระบุ
ไดวาผิดจริยธรรมดานการใหบริการหรือไม เพราะถาเปนความจริง ถือเปนความไมสะดวกในดาน
การใหบริการ แตถาปดไฟเลย เปนไมวาง ก็จะเปนการเสียโอกาสของผูใหบริการในการรับ
ผูโดยสารท่ีอาจไปทางเดียวกับสถานท่ีสงรถของผูใหบริการ แตถาปฏิเสธเพราะไมอยากไปสง  
ถือเปนการผิดจริยธรรมดานการใหบริการทางวาจาและจิตใจ เพราะถือเปนการเจตนาท่ีจะโกหก 
เพื่อท่ีจะไดไมสงผูโดยสาร 
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การวิเคราะหเชิงพรรณนา (descriptive analysis) 
 
 เพื่อใหงานวิจัยนี้สมบูรณยิ่งข้ึน ผูวิจัยทําการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับกลุมคนขับแท็กซ่ี 
จํานวน 43 ราย การสัมภาษณโดยสอบถามถึงประวัติ ชีวิตประจําวัน และทัศนคติเกี่ยวกับจริยธรรม
ดานการใหบริการโดยละเอียด สําหรับการสุมตัวอยาง กลุมท่ีใชสัมภาษณนั้น อาศัยการสุมแบบ
บังเอิญในการเก็บขอมูลของกลุมตัวอยาง และความรวมมือในการสัมภาษณ ในการสัมภาษณคร้ังนี้ 
ไดใชการสุมเลือก 2 วิธี คือ การสุมเลือกผูขับจากจํานวนคนขับรถท่ีนั่งท่ีอูรถแท็กซ่ีระหวางการรอ
เปล่ียนกะรถ กับอีกวิธีการคือการสัมภาษณผูขับจากการสุมเรียกรถ แลวใชวิธีการซักถามตลอด
ระยะเวลาจากตนทางจนถึงจุดหมายปลายทาง  

การสัมภาษณคร้ังนี้แบงออกเปน 3 สวน สวนแรกเปนการศึกษาสภาพชีวิต ความ
เปนอยู สวนท่ีสองคือวัดระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับแท็กซ่ีใน
กรุงเทพมหานคร และแนวคิดเกี่ยวกับปญหาจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับแท็กซ่ี 

ในสวนท่ีสองเปนการสัมภาษณเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการ  
ในดานกาย ดานวาจา และดานจิตใจ ในการสัมภาษณคร้ังนี้ เพ่ือ ศึกษาถึงการปฏิบัติตนของคนขับ
แท็กซ่ีในการบริการผูโดยสาร โดยมีจุดประสงคเพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการ
ใหบริการของคนขับแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาทรรศนะทางพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ดานการใหบริการขอเสนอแนะในการแกไขปญหาของผูประกอบอาชีพคนขับแท็กซ่ีใน
กรุงเทพมหานคร 
 จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง เปนเพศชายท้ังหมด 42 คน และเพศหญิง 1 คน เนื่องจาก
คนขับแท็กซ่ีท่ีเปนผูหญิงมีมาตราสวนนอยกวาเพศชายมาก จึงทําใหสัมภาษณกับคนขับแท็กซ่ีท่ี
เปนเพศหญิงไดเพียง 1 คน 
 
ตารางท่ี 4.15 การแจกแจงตามอายุของผูใหสัมภาษณ 
 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 

  25-30  ป 6 14.0 

  31-35  ป 4 9.3 

  36-40  ป 7 16.3 

  41-45  ป 14 32.6 
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ตารางท่ี 4.15 การแจกแจงตามอายุของผูใหสัมภาษณ (ตอ) 
 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 

  46-50  ป   5 11.6 

  มากกวา 50 ปข้ึนไป 7 16.3 

Total 43 100.0 

หมายเหตุ :  คาเฉล่ียอายุ 43 ป 1.4 เดือน, คา Std Deviation = 1.5845, คา Mean = 3.67 
 
 จากตาราง 4.15 อายุโดยเฉล่ียของผูใหสัมภาษณอยูท่ี 43 ป 1.4 เดือน ชวงอายุท่ีให
สัมภาษณมากท่ีสุดอยูในระหวาง 41-45 ป รอยละ 32.6 ของจํานวนผูใหสัมภาษณ และนอยท่ีสุด คือ
ชวงอายุ 31-35 ป คือ รอยละ 9.3 ของผูใหสัมภาษณท้ังหมด 
 
ตารางท่ี 4.16 การแจกแจงระดับการศึกษาของผูใหสัมภาษณ 
 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

  ประถมศึกษาหรือเทียบเทา 28 65.1 

  มัธยมตนหรือเทียบเทา 10 23.3 

  มัธยมปลายหรือเทียบเทา 5 11.6 

Total 43 100.0 

หมายเหตุ :  คา Std Deviation = 0.7020, คา Mean = 1.46 
 
 ระดับการศึกษาเปนสวนหนึ่งท่ีมีผลกับการเลือกอาชีพขับรถแท็กซ่ี จากตารางที่ 4.16 
แจกแจงระดับการศึกษาของผูใหสัมภาษณ พบวา อยูในระดับ ประถมศึกษาหรือเทียบเทามากท่ีสุด 
คือ รอยละ 65.1 ของจํานวนประชากรท้ังหมด นอยท่ีสุด คือ ระดับมัธยมปลายหรือเทียบเทา คือ 
รอยละ 11.6 ของจํานวนประชากรท้ังหมด 
 จากการสัมภาษณซักถามกับผูใหสัมภาษณ เกี่ยวกับการศึกษาและจริยธรรม พบวา  
โดยสวนใหญกลาววา ระดับการศึกษามีสวนเกี่ยวของการนอยมากกับระดับจริยธรรม เพราะ 
การแสดงออกในการบริการ ท้ังทางดานกาย วาจา และใจน้ัน มาจากการรักอาชีพบริการ มีความสุข
กับการไดพบเจอคนมากมาย บางคนเปนอาจารย เปนนักบัญชี มีใชบริการจากหลากหลายอาชีพ  
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ก็ไดความรูจากการพูดคุยเร่ืองตางๆ ท้ังการเมือง เร่ืองการศึกษา เร่ืองการเงิน หลายๆ เร่ือง แตหลาย
คนก็ยอมรับวา สภาพจราจรก็มีสวนทําให จริยธรรมในการบริการลดลง เพราะความเครียด  
ความกดดันหลายๆ ดาน ชวงเวลาเรงดวน ท่ีตองรีบทํารอบรับผูโดยสารใหไดมากท่ีสุด เพื่อให 
พอกับคาเชารถ หรือถาเปนรถสวนตัวก็ตองหวงกับคาผอนรถ   
 
ตารางท่ี 4.17 การแจกแจงตามสถานภาพสมรสของผูใหสัมภาษณ 
 

สถานภาพสมรส จํานวน (คน) รอยละ 

  โสด 12 27.9 

  สมรส 30 69.8 

  หยา 1 2.3 

Total 43 100.0 

หมายเหตุ :  คา Std Deviation = 0.4925,    คา Mean = 1.74 
 
 จากตารางท่ี 4.17 การแจกแจงตามสถานภาพสมรสของผูใหสัมภาษณ พบวารอยละ 
69.8 ของใหสัมภาษณมีสถานภาพสมรสแลว กวารอยละ 27.9 มีสถานภาพโสด สวนอีก รอยละ 2.3 
หรือ 1 คนของผูใหสัมภาษณมีสถานภาพหยา 
 
ตารางท่ี 4.18 การแจกแจงตามจํานวนบุตรของผูใหสัมภาษณ 
 

มีบุตรก่ีคน จํานวน (คน) รอยละ 

  ไมมีบุตร 8 18.6 

  1-2 คน 21 48.8 

  3-4 คน 11 25.6 

  5-6 คน 2 4.7 

  6 คนข้ึนไป 1 2.3 

Total 43 100.0 

หมายเหตุ :  คา Std Deviation = 0.8954,          คา Mean = 2.23 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 73 

 จากตารางท่ี 4.18 แจกแจงตามจํานวนบุตรของผูใหสัมภาษณ พบวาโดยสวนใหญมีบุตร
อยูท่ี 1-2 คน ถึงรอยละ 48.8 ของผูใหสัมภาษณ กลุมท่ีนอยท่ีสุด คือ รอยละ 2.3 หรือ 1 คนท่ีมีบุตร 6 
คนข้ึนไป จากการสัมภาษณทําใหทราบวา โดยสวนใหญผูขับแท็กซ่ีจะใหบุตรอาศัยอยูกับบานท่ี
ตางจังหวัดในกรณีท่ีเปนคนตางจังหวัด ถาเปนคนกรุงเทพมหานครจะอาศัยอยูกับบานตนเอง  
ซ่ึงอาศัยรวมกับพอแมของตน หรือไมก็พอแมของภรรยา  
 จากการสัมภาษณในกลุมผูมีบุตรต้ังแต 5 คนข้ึนไป จะเปนกลุมท่ีมีภรรยามากกวา 1 คน 
ซ่ึงเปนภรรยาเกา ท่ีเลิกรากันไปแลว แตยังสงเสียคาการศึกษาแกบุตรอยู และมีบุตรเพ่ิมกับภรรยา
ใหมดวย 
 
ตารางท่ี 4.19 การแจกแจงตามระยะเวลาที่ขับรถแท็กซ่ีของผูใหสัมภาษณ 
 

ระยะเวลาท่ีขับแท็กซ่ี จํานวน (คน) รอยละ 

  ต่ํากวา 1 ป 6 14.0 

  1-4 ป 6 14.0 

  4-7 ป 10 23.3 

  มากกวา 7 ปข้ึนไป 21 48.8 

Total 43 100.0 

หมายเหตุ :   คา Std Deviation = 1.0997,  คา Mean = 3.07 
 
 จากตารางท่ี 4.19 แจกแจงตามระยะเวลาท่ีขับรถแท็กซ่ีของผูใหสัมภาษณ พบวา  
สวนใหญเปนผูขับรถมากกวา 7 ปข้ึนไป ถึงรอยละ 48.8 ของจํานวนผูใหสัมภาษณท้ังหมด  
ไดสอบถามถึงผูใหสัมภาษณวา ทําไมถึงยึดอาชีพนี้นานขนาดน้ี ผูใหสัมภาษณใหเหตุผลวาเปน
อิสระ วันไหนมีธุระก็ไปทําได ไมตองลาใคร ไมตองคอยดูสีหนาใคร ผูโดยสาร มาแลวก็ไป ไมได
เจอกันบอย รายไดถือวาดีกับระดับการศึกษา ถาทํางานออฟฟต ดวยระดับความรูเทาท่ีเปนได คือ 
พนักงานสงเอกสาร หรือคนขับรถ หรืออาจเปนยาม แตการขับรถแท็กซ่ีเปนเจานายตัวเอง ไมตอง
วุนวายการการเมืองภายในบริษัท  
 สวนกลุมคนท่ีนอยท่ีสุด คือเพิ่งเร่ิมตนไมถึงป และ กลุมท่ีขับรถต้ังแต 1-4 ป คือรอยละ 
14 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ในกลุมคนจํานวนนี้จากการวิเคราะหพบวา เปนกลุม
ชวงอายุ 41-45 ป เปนกลุมคนท่ีเคยประกอบอาชีพเปนพนักงานขับรถ แตประสบกับชวงเศรษฐกิจท่ี
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ไมแนนอน เงินเดือนไมไดเพิ่มข้ึน แตรายจายเพิ่มข้ึน ทําใหจําเปนตองหารายไดเพิ่ม ในกลุมนี้ 
พบวา สาเหตุท่ีเลือกอาชีพคนขับแท็กซ่ีแทนอาชีพอ่ืนๆ เชน คาขาย หรือประกอบอาชีพเล็กๆ นอยๆ 
นั่น เพราะคิดวา ตนมีพื้นฐานจากการรูเสนทางในกรุงเทพมหานคร ประกอบกับการขับรถแท็กซ่ีไม
จําเปนตองลงทุนมาก แคมีคาเชาตอวัน ก็สามารถเร่ิมตนทําไดแลว ถาอนาคตทําแลวเก็บเงินได จึง
คอยออกรถเปนของตัวเอง 
 
ตารางท่ี 4.20 การแจกแจงตามรายไดของผูใหสัมภาษณหลังจากหกัคาเชารถและคาแกส 

 

รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวน (คน) รอยละ 

  ต่ํากวา 6000 บาทตอเดือน 7 16.3 

  6,001 - 8,000 บาท 5 11.6 

  8,001- 10,000 บาท 15 34.9 

  10,001-12,000 บาท 5 11.6 

  12,001 - 15,000 บาท 3 7.0 

  มากกวา 15,001 บาทตอเดือน 8 18.6 

Total 43 100.0 

หมายเหตุ :   คา Std Deviation = 1.6622,     คา Mean = 3.37 
 
 จากตารางท่ี 4.20 แจกแจงตามรายไดของผูใหสัมภาษณหลังจากหักคาเชารถและคาแกส 
พบวา กลุมท่ีมากที่สุด รายไดอยูท่ี 10,001-12,000 บาท ตอเดือน จํานวนรอยละ 34.9 ของจํานวน
ผูใหสัมภาษณท้ังหมด รองลงมาคือระดับรายไดอยูท่ีมากกวา 15,001 บาทตอเดือน คือรอยละ 18.6 
ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด นอยท่ีสุดคือกลุมระดับรายได 12,001-15,000 บาทตอเดือน  
 จากการสัมภาษณ ทําใหทราบวา ระดับรายไดข้ึนอยูกับความขยันและการรูเสนทางของ
แตละคน ถาขยันมาก รูเสนทางดี ทําใหสามารถทํารอบไดมาก รายไดก็จะมากข้ึน แตถาขับรถ 
วันหนึ่งไมถึง 12 ช่ัวโมง โดยเฉล่ียหรือแวะพักขางทางบอย ก็จะไดรายไดนอย ยกเวนในกรณีท่ีได
ลูกคาประจํา เชน นักรองตามคาเฟ ท่ีนัดรับทุกวันตอนเลิกงาน แตการรับอาชีพบริการยามคํ่าคืน 
บอยคร้ังท่ีจะพบลูกคาไมยอมจายคาบริการเปนเงิน แตใหมีเพศสัมพันธดวยแทน ถาผูใหบริการหรือ
คนขับแท็กซ่ีไมยอมโอนออนตาม และรักครอบครัว ไมนอกใจครอบครัว ก็จะไดเงินจากการขับรถ
รายเดือนม่ันคง พอท่ีจะออกรถได 
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 จากการสัมภาษณ รายไดข้ึนอยูชนิดของแกสเช้ือเพลิงดวย ถาเปนรถใหมจะเปนแกส 
NGV (natural gas for vehicles) ซ่ึงมีราคาถูกกวา แตตองใชเวลานานในการตอแถวเติมรถ 
บางคร้ังตองรอนานเปนช่ัวโมง แตถาเปนแกส LPG (liquefied petroleum gas) จะราคาแพงกวา
แตสามารถเติมไดหลายท่ี ไมตองรอคิวนาน ซ่ึงก็เปนขอดีขอเสียของแกสเช้ือเพลิงแตละชนิด  
 
ตารางท่ี 4.21 การแจกแจงตามลักษณะท่ีอยูอาศัยของผูใหสัมภาษณ 
 

ท่ีอยูอาศัย จํานวน (คน) รอยละ 

  เชาท่ีพักอาศัย 33 76.7 

  เปนบานของตนเอง 5 11.6 

  อาศัยกับผูอ่ืน 5 11.6 

Total 43 100.0 

หมายเหตุ :  คา Std Deviation = 0.6860,         คา Mean = 1.35 
 
 จากตารางท่ี 4.21 แจกแจงตามลักษณะท่ีอยูอาศัยของผูใหสัมภาษณ พบวารอยละ 76.7 
ของผูใหสัมภาษณ เชาท่ีพักอาศัยอยู แตอาศัยกับผูอ่ืนและ บานของตนเอง มีคาความถ่ีเทากัน คือ 
รอยละ 11.6 ของผูใหสัมภาษณท้ังหมด 
 จากการสัมภาษณ ทําใหทราบวา ในอดีต อาชีพขับรถแท็กซ่ีถาจะซ้ือบานเปนของตัวเอง 
มีโอกาสนอยท่ีธนาคาร หรือสถาบันการเงินจะปลอยกูใหซ้ือบานเปนของตนเองได ผูใหบริการหรือ
คนขับรถแท็กซ่ี ในกรณีท่ีมีครอบครัวแลว และมีภูมิลําเนาเดิมอยูตางจังหวัด จึงเลือกท่ีจะสงเงิน
กลับบาน แลวสรางบานท่ีตางจังหวัดแทน  
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ตารางท่ี 4.22 การแจกแจงตามภูมิลําเนาเดิมของผูใหสัมภาษณ 
 

ภูมิลําเนาเดิม       จํานวน (คน)                 รอยละ 

  ภาคกลาง 4 9.3 

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 46.5 

  ภาคเหนือ 1 2.3 

  กรุงเทพมหานคร 18 41.9 

Total 43 100.0 

หมายเหตุ :  คา Std Deviation = 1.5924, คา Mean = 3.19 
 
 จากตารางท่ี 4.22 แจกแจงตามภูมิลําเนาเดิมของผูใหสัมภาษณ พบวาโดยสวนใหญเปน
ประชากรจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แลวอพยพมาทํางานท่ีกรุงเทพมหานคร รองลงมาคือคนใน
พื้นท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานครเอง อยูท่ีรอยละ 41.9 ของจํานวนประชากรทั้งหมด คาความถ่ี 
ท่ีนอยท่ีสุด อยูท่ีภาคเหนือ คือ รอยละ 2.3 หรือเพียงแค 1 คนของจํานวนคนท่ีสัมภาษณท้ังหมด 
 จากการสัมภาษณทําใหทราบวา โดยสวนใหญ เร่ิมแรกตั้งใจมาหางานทําตามบริษัท 
เปนลูกจางรายวัน เชน ขับรถสงของ หรือพนักงานสงเอกสาร แตเนื่องจากเปนคนตางจังหวัด จึงใช
ชวงเวลาท่ีทํางานเปนพนักงานสงของ ทําใหทราบเสนทางในกรุงเทพมหานครมากขึ้น แตมีสาเหตุ
ใหออกจากงานหลายๆ ดาน สาเหตุหลักมาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจในชวงท่ีเศรษฐกิจตกตํ่า  
ทําใหเกิดการลดคนงานลง คนงานระดับลางสุด เปนพวกแรกท่ีไดรับผลกระทบ สาเหตุรองลงมา 
คือ ตองการอิสระ เปนเจานายตัวเอง ในกลุมตัวอยางชวงอายุ 20 ตอนตนท่ีเดินทางจากตางจังหวัด 
เพื่อขับรถแท็กซ่ีโดยตรง เพราะมีพอเปนคนขับแท็กซ่ีอยูแลว และเห็นวามีรายไดพอกับคาครองชีพ 
จึงตัดสินใจเขากรุงเทพมหานครมาขับรถตาม  
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ตารางท่ี 4.23 การแจกแจงตามอาชีพของผูใหสัมภาษณ 
 

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 

  อาชีพหลัก 35 81.4 

  อาชีพรอง 8 18.6 

Total 43 100.0 

หมายเหตุ :  คา Std Deviation = 0.3938, คา Mean = 1.19 
 
 จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางจํานวน 43 คน ตารางท่ี 4.23 แจกแจงอาชีพทําใหทราบวา 
รอยละ 81.4 ของจํานวนประชากรท้ังหมด ยึดอาชีพคนขับรถแท็กซ่ีเปนอาชีพหลัก มีประชากร
จํานวนรอยละ 18.6 หรือ 8 คนขับรถแท็กซ่ีท่ีขับรถแท็กซ่ีเปนอาชีพเสริม 
 จากการสัมภาษณทําใหทราบวาบางคนทํางานออฟฟศเปนพนักงานสงเอกสารในเวลา
กลางวัน สวนกลางคืนมาขับรถแท็กซ่ี บางคนเรียนในเวลากลางวัน และทํางานเปนคนขับแท็กซ่ีใน
เวลากลางคืน จากการสัมภาษณ สอบถามเก่ียวกับการทํางาน 2 ท่ีในเวลาเดียวกับ ทําใหจริยธรรมใน
ดานการใหบริการนอยลงหรือไม จากการสัมภาษณทําใหทราบวา ในกลุมคนท่ีทํา 2 งานในเวลา
เดียวกันนั้น พบวาการทํางานออฟฟตเปนการทํางานเพ่ือหาเงินเปนหลัก แตการขับรถแท็กซ่ีเปน
อาชีพเสริมท่ีชวยในการผอนคลายจากการทํางานออฟฟต แตกลุมคนท่ีเรียนและขับรถแท็กซ่ีไปดวย 
กลาววา ตนเองทราบดีวาบางคร้ังใหบริการไมสุภาพไปบาง แตปญหารอบๆ ดานทําใหเครียด  
 จากการสัมภาษณ มีการกลาวถึงบุคคลท่ีเปนเพื่อนรวมอาชีพดวย ผูใหสัมภาษณไดเลา
ถึงเพื่อนรวมอาชีพ ท่ีตอนกลางวันเปนครูฝกทหารเกณฑ แตมีรายไดไมพอจึงตองหาอาชีพเสริม 
ขับรถแท็กซ่ีตอนกลางคืนก็มี 
 
ตารางท่ี 4.24 การแจกแจงตามชวงเวลาท่ีขับรถแท็กซ่ีของผูใหสัมภาษณ 
 

ชวงเวลาท่ีขับรถแท็กซ่ี จํานวน (คน) รอยละ 

  มาประกอบอาชีพตลอดป 35 81.4 

  มาหลังฤดูเกบ็เกี่ยวหรือเพาะปลูก 6 14.0 

  คาขาย 2 4.7 

Total 43 100.0 

หมายเหตุ :  คา Std Deviation = 0.5272, คา Mean = 1.23 
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 จากตารางท่ี 4.24 แจกแจงตางชวงเวลาท่ีขับรถแท็กซ่ีของผูใหสัมภาษณ ทําใหทราบวา
ชวงเวลาหรือฤดูกาลมีผลตอการประกอบอาชีพดวย กวารอยละ 14 ของจํานวนประชากรทั้งหมด 
จะมีอาชีพเปนเกษตรกร หรือชาวนา พอหมดฤดูเก็บเกี่ยวก็จะกลับเขากรุงเทพมหานครมาทําอาชีพ
คนขับรถแท็กซ่ีอีก 
 จากการสัมภาษณ ซักถามเกี่ยวกับฤดูกาลที่เกิดข้ึน ทําใหทราบวา ในกลุมคนท่ีกลับบาน
ในชวงฤดูเก็บเกี่ยวหรือเพาะปลูก จะรอคอยชวงเวลานี้ เพราะจะไดเจอหนา พอ แม ลูกและภรรยา  
ท่ีใหอยูท่ีบานตางจังหวัด และในชวงเวลานี้นี่เอง ท่ีทําใหมีเวลาเขาวัด ทําบุญท่ีวัดของหมูบาน  
ไดพบพูดคุยกันเจาอาวาสวัด  ท่ี รูจักกันมานาน  เปนการเพิ่มภูมิ คุมกันให เปนคนใจเย็น  
เพราะส่ิงแวดลอมในกรุงเทพมหานคร การเรงรีบ ท่ีตองรีบแขงกับเวลา ตองทํารอบรับคน ทําให
กลายเปนคนใจรอนโดยอัตโนมัติ 
 
ตารางท่ี 4.25 การแจกแจงตามลักษณะระยะเวลาท่ีขับรถโดยเฉล่ียตอวันของผูใหสัมภาษณ 
 

ระยะเวลาท่ีขับรถแท็กซ่ีโดยเฉล่ียตอวัน จํานวน (คน) รอยละ 

นอยกวา 5 ชั่วโมง 7 16.3 

5-8 ชั่วโมง 6 14.0 

9-12 ชั่วโมง 19 44.2 

มากกวา 12 ชั่วโมง 11 25.6 

Total 43 100.0 

หมายเหตุ :  คา Std Deviation = 1.0132, คา Mean = 2.79 
 
 จากตารางท่ี 4.25 แจกแจงตามระยะเวลาท่ีขับรถโดยเฉล่ียตอวันของผูใหสัมภาษณ 
พบวา กลุมระยะเวลาท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุดอยูท่ี 9-12 ชั่วโมง จํานวนรอยละ 44.2 ของจํานวนผูให
สัมภาษณท้ังหมด สวนท่ีนอยท่ีสุดอยูในชวงความถ่ี 5-8 ชั่วโมง จํานวนรอยละ 14 หรือ 6 คนของ
ผูใหสัมภาษณท้ังหมด  
 จากการสัมภาษณพบวา จํานวนช่ัวโมงท่ีขับมีผลกับรายไดท่ีเกิดข้ึน แตชวงความถ่ี
ระหวาง 9-12 ช่ัวโมงตอวัน และ มากกวา 12 ช่ัวโมงอยูในชวงความถ่ีท่ีมากท่ีสุด และรองลงมา
เพราะวา ชวงเวลาในการเชารถตอกะ คือ 12 ชั่วโมง ตอวัน ถาหักเวลาลางรถ ทําความสะอาดรถ  
ตอแถวเพื่อเติมแกส ก็จะเหลือโดยเฉล่ียประมาณ 10 ชั่วโมงตอวัน สวนในกลุมคนที่มากกวา 12 
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ชั่วโมงตอวันนั่น แบงไดเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ีเปนเจาของรถเอง กับกลุมท่ีเชาควบสองกะ เพื่อให
ไดในชวงเวลาท่ีสะดวก  
 ผูสัมภาษณไดสอบถามผูท่ีเชาควบสองกะ ถึงสาเหตุท่ีเลือกทําแบบนี้ เพราะจะได
สวนลดพิเศษดวย แถมยังดูแลเร่ืองความสะอาดภายในรถไดสะดวกมากขึ้น เพราะผูใหสัมภาษณ
เปนภูมิแพ แพกล่ินบุหร่ี เคยไดคูกะเปนคนสูบบุหร่ีจัดมาก ทําใหวันนั้นขับรถไมไดเลย แตยังตอง
เสียเงินซ้ือยามาแกภูมิแพดวย เลยตัดปญหา เชารถสองกะ ผูสัมภาษณไดสอบถามถึง การขับรถนาน
มีผลใหเกิดความเครียดทําใหลดหยอยดานจริยธรรมดานการบริการหรือไม ผูใหสัมภาษณตอบวา 
การเชาสองกะ ทําใหไมตองเรงรีบ เพื่อใหได มีความเครียดแคตองทําใหไดตามคาเชา ตอวัน 
หลังจากนั้นเปนกําไร ความเครียดก็นอยลง ถาเหน่ือยสามารถแวะพักผอนได ทําใหไมกระทบตอ
จริยธรรมดานการบริการของตน 

 
ตารางท่ี 4.26 การแจกแจงตามลักษณะชวงเวลาท่ีขับรถโดยเฉล่ียตอเดือนของผูใหสัมภาษณ 
 

ชวงเวลาท่ีขับรถ จํานวน (คน) รอยละ 

  กลางวัน 17 39.5 

  กลางคืน 15 34.9 

  ท้ังกลางวันกลางคืน 4 9.3 

  แลวแตเวลาวาง 7 16.3 

Total 43 100.0 

หมายเหตุ :  คา Std Deviation = 1.0799, คา Mean = 2.02 
 

 จากตารางท่ี 4.26 แจกแจงตามลักษณะชวงเวลาท่ีขับรถโดยเฉล่ียตอเดือนของผูให
สัมภาษณ คาความถ่ีท่ีมากที่สุด คือ เวลากลางวัน รอยละ 39.5 ของจํานวนผูใหสัมภาษณ ชวงเวลา
กลางคืน คือรอยละ 34.9 ของจํานวนผูใหสัมภาษณท้ังหมด จํานวนท่ีนอยท่ีสุดคือ ท้ังกลางวันและ
กลางคืน รอยละ 9.3 หรือ 4 คนของจํานวนผูใหสัมภาษณท้ังหมด 
 สวนท่ี 2 การวัดระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับแท็กซ่ีใน
กรุงเทพมหานคร ในสวนท่ีสองเปนการสัมภาษณเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการบริการ ใน
การสัมภาษณคร้ังนี้เปนการสัมภาษณเชิงลึก ในการรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณท่ีมีแต
หัวขอท่ีตองการสัมภาษณ เปนประเด็นกวางๆ สวนคําถามเฉพาะเกี่ยวกับรายละเอียดตางๆ นั้นไม
เหมือนกันหมด ผูใหสัมภาษณแตละคนอาจใหรายละเอียดปลีกยอยท่ีตางกัน ซ่ึงคําถามเกี่ยวกับ
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รายละเอียดตางๆ นั้นจะเกิดข้ึนตอเนื่องจากการใหขอมูลของผูใหสัมภาษณแตละคน เพื่อท่ีผูวิจัยจะ
ไดรับรูโดยความเปนจริงท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ ตามสถานการณท่ีเกิดข้ึนจริง 
 โดยมีจุดประสงคเพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคน 
ขับแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร โดยในการสัมภาษณคร้ังนี้มีกรอบในการสัมภาษณเพื่อวัด ระดับ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร โดยแบงออกเปน
การแสดงออกตอผูโดยสาร 3 ดาน คือ 
 1. ดานกาย  
 2. ดานวาจา 
 3. ดานจิตใจ 
 ระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร 
โดยแบงออกเปนการแสดงออกตอผูโดยสาร 3 ดาน  
 1. ดานกาย 
 การแสดงออกทางสีหนาเปนอยางไร หัวขอคําถามยอยไดแก  ใหบริการดวยความยิ้ม
แยม/แจมใส ใหบริการดวยความเต็มใจ ใหบริการมีอาการเศราซึม เบ่ือหนายหรือเซ็ง 
 จากการสัมภาษณพบวา ผูใหสัมภาษณท้ังหมด 43 คนไดตอบวา ไดบริการผูโดยสาร
ดวยความยิ้มแยม แจมใส และใหบริการดวยความเต็มใจ สาเหตุเพราะ ผูใหสัมภาษณคิดวา ถาเกิด
โดยผูโดยสาร โทรไปรองเรียนจะเดือดรอนกับอาชีพท่ีทํา กับเปนการพบกันคร้ังแรกไมมีสาเหตุท่ี
จะตองแสดงออกทางสีหนาโดยการไมเต็มใจ ผูใหสัมภาษณบางคนใหเหตุผลไววา มีผูโดยสารอยู
บนรถ ดีกวาวิ่งรถเปลาแลวไมไดเงินคาเชา การแสดงออกทางสีหนา เปนส่ิงท่ีผูโดยสารจะรับรูไดวา 
จะนั่งตอหรือไม ถาแสดงสีหนาไมดี ผูโดยสารมีสิทธ์ิท่ีจะขอลงกลางทางกอนถึงจุดหมายได 
ผูโดยสารลงกอนถึงจุดหมาย ถาโชคดีไดคนตอก็แลวไป แตถาไมไดคนก็เสียเท่ียว  
 สวนในหัวขอยอยเร่ืองการใหบริการมีอาการเศราซึม เบ่ือหนายหรือเซ็งหรือไม  
ผลจากผูใหสัมภาษณท้ังหมด 43 คน รอยละ 95.3 หรือ 41 คนจากผูใหสัมภาษณท้ังหมดตอบวา  
ไมเคยปฏิบัติตนเชนนั้น แตมี 1 คนที่ตอบวาไดปฏิบัติบางเปนบางครั้ง กับอีก 1 คนท่ีตอบวาไม
แนใจ ผูใหสัมภาษณท่ีตอบวาไดปฏิบัติบางเปนคร้ังคราวเพราะวา บางคร้ังไดรับผูโดยท่ีเมา  
พอผูโดยสารเมาข้ึนรถก็เตรียมใจเลยวาตองแวะไปลางรถ แตก็ตองรับเพราะรับปากเคาแลววาจะไป 
ก็ตองไป แตมีเบ่ือที่ตองรับ  
 ผูใหสัมภาษณท่ีตอบวาไมแนใจ ใหเหตุผลวา เพราะวารับคนเยอะ ขับมานานแลว 
มันก็มีเร่ืองท่ีชอบบาง ไมชอบบาง จําไมไดทุกเร่ืองแตมันเบ่ือหนายบางบางคร้ัง แตก็แสดงออกโดย
การไมพูดอะไรกับผูโดยสาร เปดเพลงฟงไป 
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 การใหความชวยเหลือตอผูโดยสารเปนอยางไร มีขอยอยคือ ใหบริการมีความ 
เอ้ือเฟอ ชวยยกของขึ้น-ลงจาก ในการสัมภาษณคร้ังนี้มีผลยอยทําใหพบวา ผูใหบริการบางคนให
ความชวยเหลือแตการยกข้ึน แตไมไดเพราะไมสะดวกตองหวงความปลอดภัย เพราะวาถาถึงบาน
เคาแลวไมกลาลงจากรถ เพราะกลัววาจะเปนมิจฉาชีพมาขโมยรถไดตอนท่ีลงไปชวยยกของลง  
บางกรณีผูใหสัมภาษณตอบวา ไดชวยยกลง แตไมไดชวยยกข้ึน เพราะตอนยกของขึ้น อยูบริเวณ 
ริมถนน ไมสะดวกที่จะลงจากรถไปชวยได แตตอนยกของลง จะชวยยกลงถาอยูในถนนท่ีสามารถ
จอดได แตถาผูโดยสารลงบริเวณริมถนนก็จะไมไดไปชวยเหมือนกัน  
 การแสดงออกทางการวางตัวเปนอยางไร มีขอยอยดังตอไปนี้ คือ  ใหบริการที่สุภาพ
นุมนวล และเปนมิตร แตงกายสะอาดเรียบรอยไปขับรถแท็กซ่ี ใหเกียรติผูโดยสาร บริการตอนรับ
ดวยอัธยาศัยอันดี จากการสัมภาษณทําใหทราบวา ผูใหสัมภาษณท้ังหมดไดใหบริการแกผูโดยสาร
ดวยความสุภาพ โดยวางตัวเปนมิตรและใหเกียรติผูโดยสาร แตการบริการท่ีแตงการสะอาด
เรียบรอยนั่น 42 คนตอบวาไดทําตาม แตมีเพียง 1 คนท่ีตอบวาไมแนใจ เพราะวาบางคร้ังผูใหบริการ
ขับรถมากกวา 12 ช่ัวโมง เปนไปไมไดท่ีจะเรียบรอยตลอดเวลา แตพยายามใหดีท่ีสุด แตถาวันไหน
ขับรถนาน เส้ือผาก็จะไมเรียบรอย สวนหัวขอยอยเร่ืองการใหบริการดวยมิตรไมตรีและอัธยาศัยอัน
ดีนั้น ผูใหสัมภาษณ 42 คนตอบวาไดปฏิบัติ มี 1 คนตอบวาไมไดปฏิบัติและ อีก 1 คนท่ีตอบวาไม
แนใจวาเคยทําหรือไม 
 ใหบริการมีกิริยาเพิกเฉยไมสนใจผูโดยสารหรือไม ในขอนี้ไดแบงออกเปน 2 สวน 
คือ สวนของการท่ีผูโดยสารเรียกใหรับ กับสวนท่ีสองคือการเพิกเฉยไมสนใจผูโดยสารขณะอยูบน
รถ ผลจากการสัมภาษณทําใหทราบวา ในสวนของการที่เพิกเฉยตอการเรียกใหรับนั้น ผูให
สัมภาษณ 41 คนตอบวาไมเคยเพิกเฉยตอการเรียกใหรับ แตจะรับหรือไมเปนอีกสวนหนึ่ง เพราะมี
หลายๆ ปจจัยท่ีทําใหไปสงไมได เชน แกสใกลจะหมด หรืออยูในทางท่ีเปล่ียวเกินไป หรือใกล
ชวงเวลาที่จะสงรถและทางท่ีผูโดยสารจะไปนั่น ไมไดไปทางเดียวกับอูรถที่จะไปสงรถ มีผูให
สัมภาษณ 1 คนตอบวา เคยเพิกเฉยตอการเรียกของผูโดยสาร ใหเหตุผลวา ผูโดยสารท่ีโบกเรียกนั้น
เปนกลุมใหญและเปนผูชายเปนสวนใหญทําใหนากลัววากลุมคนท่ีเรียกอาจเปนมิจฉาชีพก็ได  
มีผูใหสัมภาษณ 1 คน ตอบวาไมแนใจ  
 2. ดานวาจา ในดานวาจานั้นสามารถแบงออกเปนการใชน้ําเสียงและคําพูด ซ่ึงแบงออก
ดังตอไปนี้ ไดแก การกลาวสอบถามเสนทางโดยสุภาพ การใหคําแนะนําเสนทางท่ีเหมาะสม  
การปฏิเสธเม่ือถูกรองขอจากผูโดยสาร การตอบรับคําขานท่ีเหมาะสม และใหคําแนะนําและ 
ตอบขอซักถามอยางชัดเจน 
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ตารางท่ี 4.27 การแจกแจงตามลักษณะการใหบริการดานวาจากับผูโดยสารของผูใหสัมภาษณ 
 

แสดงผลเปนคารอยละ 
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการ 

ไดปฏิบัติ ไมไดปฏิบัติ ไมแนใจ 

ดานวาจา 
1. กลาวสอบถามเสนทางโดยความสุภาพ 97.7  (42) - 2.3   (1) 

2. ตอบรับคําขานที่เหมาะสม 100  (43) - - 

3. ใหคําแนะนําเสนทางที่เหมาะสม 100  (43) - - 

4. ปฏิเสธเม่ือถูกรองขอจากผูใหบริการ 16.3  (7) 83.7  (36)  
5. ใหคําแนะนําและตอบขอซักถามอยางชัดเจน 100  (43) - - 

หมายเหตุ  แสดงผลเปน คารอยละ (จํานวนคน) 
 
 จากตารางท่ี 4.27 แสดงการแจกแจงตามลักษณะการใหบริการดานวาจากับผูโดยสาร
ของใหสัมภาษณ จากการสัมภาษณท้ังหมด 43 คน แสดงใหเห็นวา ผูใหสัมภาษณไดปฏิบัติดานการ
ใชน้ําเสียงและการแสดงออกทางคําพูดโดยเฉล่ีย ไดผลวา ไดปฏิบัติ การตอบรับคําขานท่ีเหมาะสม 
การใหคําแนะนําเสนทางท่ีเหมาะสม และการใหคําแนะนําและตอบขอซักถามอยางชัดเจน พบวา
รอยละ 100 ตอบวาไดปฏิบัติ ประมาณรอยละ 25 ของผูใหสัมภาษณมีเง่ือนไขกับคําตอบดวย เชน 
จะแนะนําเสนทางท่ีเหมาะสมถาไดรับการรองขอจากผูโดยสาร ถาไมไดรับการรองขอก็จะ 
ไมแนะนํา จะสอบถามเสนทางท่ีผูโดยสารตองการจะไป แลวใหผูโดยสารเปนคนกําหนดเองวาจะ
ไปทางไหน สาเหตุท่ีเปนเชนนี้ เพราะผูใหสัมภาษณเคยใหคําแนะนําโดยท่ีผูโดยสารไมไดซักถาม 
แลวปรากฏวาเสนทางท่ีพาไปรถติด ผูโดยสารก็พูดจาไมดีกับผูใหสัมภาษณ 
 ในการกลาวถามเสนทางโดยความสุภาพ รอยละ 97.7 หรือ 42 คนตอบวาไดปฏิบัติ  
แตรอยละ 2.3 หรือ 1 คนของผูใหสัมภาษณตอบวาไมแนใจ เพราะวาบางคร้ัง ผูโดยสารข้ึนรถ
มาแลวคุยโทรศัพทตลอดเวลา พอจะพาไปทางซายก็บนวาทางซายรถติด พอจะพาไปทางขวาก็บอก
วาทางน้ีออม แตสนใจจะคุยกับผูใหสัมภาษณ แตคุยท้ังโทรศัพทและบอกทางไปดวย บางคร้ัง 
ก็เผลอตอบไมดีไป 
 ในหัวขอปฏิเสธเม่ือถูกรองขอจากผูใหบริการ รอยละ 83.7 หรือ 36 คนตอบวา ไมเคย
ปฏิเสธผูโดยสาร แตจํานวนรอยละ 16.3 หรือ7 คนตอบวาไดเคยปฏิบัติ ผูใหสัมภาษณไดใหเหตุผล
วา ในบางคร้ังผูโดยสารขอใหไปในเสนทางท่ีเปล่ียว ไมปลอดภัยตอตนเอง จึงไดขอใหผูโดยสาร
เปล่ียนเสนทาง บางคร้ังผูโดยรองรอใหไปสงท่ีหนาบาน ในขณะท่ีน้ําทวมถึง 50 เซนติเมตรท่ี
บริเวณหนาบานของผูโดยสาร ผูใหสัมภาษณก็เขาใจวาผูโดยสารไมอยากย่ําน้ํา แตผูใหบริการก็
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อยากใหเขาไปวาพอใจถึงแลว เปดประตู น้ําก็จะเขารถ แถมบางทีอาจจะรถนอกไปตอไมไดจึงตอง
ปฏิเสธคํารองขอของผูโดยสารไป ผูใหสัมภาษณบางคนเลาวา บางคร้ังผูโดยสารเปนเพื่อนมา
ดวยกัน 3 คน จะใหไปสง 3 จุดหมายโดยแตละท่ีไกลกันมาก จึงตองปฏิเสธเพราะถาไปสง 3 ท่ีก็จะ
ไมสามารถรับคนอ่ืนตอไดอีก ทําใหไดเงินไมพอสงคาเชารถ จึงตองปฏิเสธไป แตพอปฏิเสธ ผูให
สัมภาษณก็ถูกรองเรียนจากผูโดยสาร 
 3. ดานจิตใจ สามารถแบงออกเปนหัวขอยอย ดังตอไปนี้ ใหบริการดวยอารมณมั่นคง 
ควบคุมอารมณได ขณะใหบริการใจลอยขาดสมาธิ  ใหบริการใสใจความรูสึกของผูโดยสาร 
ใหบริการมีความซ่ือสัตย ไมคิดเงินเกินมิเตอร ใหบริการพาออม หรือขับวกวนเสนทาง เพื่อเพิ่มเงิน
หรือไม และใหบริการรับผิดชอบตอหนาท่ี ไมไลผูโดยสารลงกลางทาง หรือกอนถึงจุดหมาย 
 
ตารางท่ี 4.28 การแจกแจงตามลักษณะการใหบริการดานจิตใจกับผูโดยสารของผูใหสัมภาษณ 
 

แสดงผลเปนคารอยละ 
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการ 

ไดปฏิบัติ ไมไดปฏิบัติ ไมแนใจ 

ดานจิตใจ 
1. ใหบริการดวยอารมณมั่นคง ควบคุมอารมณได 100  (43) - - 

2. ใหบริการใจลอยขาดสมาธิ 2.3   (1) 9.3  (4) 88.4  (38) 
3. ใหบริการใสใจความรูสึกของผูโดยสาร 97.7  (42) - 2.3   (1) 
4. ใหบริการมีความซื่อสัตย ไมคิดเงินเกินมิเตอร 97.7  (42) 2.3   (1) - 
5. ใหบริการพาออม หรือขับวกวนเสนทาง เพ่ือเพ่ิมเงิน 2.3   (1) 9.3  (4) 88.4  (38) 
6. ใหบริการรับผิดชอบตอหนาที่ ไมไลผูโดยสารลงกลางทาง 
หรือกอนถึงจุดหมาย 

 
97.7  (42) 

 
- 

 
2.3   (1) 

หมายเหตุ  แสดงผลเปน คารอยละ (จํานวนคน) 
 
 จากตาราง 4.28 แจกแจงตามลักษณะการใหบริการดานจิตใจกับผูโดยสารของผูให
สัมภาษณ ใน 6 หัวขอยอย พบวา ผูใหสัมภาษณรอยละ 100 ใหบริการดวยอารมณท่ีม่ันคง ควบคุม
อารมณได ผูใหสัมภาษณไดใหเหตุผลวา ในการขับรถตองใชสมาธิ โดยเฉพาะการขับรถใน
กรุงเทพมหานคร มีเหตุการณเฉพาะหนาอยูตลอดเวลา ถาใจรอนจะทําใหเกิดอุบัติเหตุได ในหัวขอ
การใหบริการดวยความใจลอยขาดสมาธิและหัวขอใหบริการโดยขับพาออมหรือขับวกวนเพื่อ 
เพิ่มเงินนั่น รอยละ 88.4 หรือ 38 คนตอบวาไมเคยปฏิบัติ แตรอยละ 9.3 หรือ 4 คนตอบวาไมแนใจ 
สวนรอยละ 2.3 หรือ 1 คนตอบวาไดปฏิบัติ ผูใหสัมภาษณไดใหเหตุผลวา การท่ีขับพาออมนั้น 
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เจตนาหลักไมไดคิดจะเพิ่มเงินข้ึนเลย แตเจตนาจะหนีรถติด ถาไปเสนทางตรงแตรถติด ผูให
สัมภาษณคิดวา ไปทางออมแตไปจุดหมายเร็วข้ึนนาจะดีกวา  
 ในหัวขอใหบริการโดยใสใจความรูสึกของผูโดยสาร และมีความรับผิดชอบพาสง
ผูโดยสารจนถึงจุดหมายไมไลลงกลางทางกอน พบวา รอยละ 97.7 หรือ 42 คนไดปฏิบัติ แตมี 
รอยละ 2.3 หรือ 1 คนท่ีตอบวาไมแนใจ จากการสัมภาษณผูใหบริการตอบ ยากมากท่ีผูขับรถแท็กซ่ี
ตอบรับผูโดยสารแลว จะท้ิงใหลงกลางทาง โดยสวนมากมีแตผูโดยสารท้ิงลงกลางทางกอนเวลาท่ี
ขับรถไปแลวเจอรถติด เพราะผูโดยสารคิดวานั่งอยูก็ไมไดไปไหน มีแตเสียเงินเพิ่ม เคาก็หนีกัน  
มีเพียง 1 คนท่ีตอบวาไมแนใจ ผูใหสัมภาษณตอบวาเคยผูใหโดยสารลงกอนถึงจุดหมายแตไมใช
โดยเจตนา แกสกําลังจะหมดจริงๆ จึงไมสามารถไปสงตอได ไมคอยสบายใจนักท่ีปลอยผูโดยสาร
ลงกลางทาง แตพยายามเลือกจุดท่ีผูโดยสารสามารถเรียกรถคันตอไปไดสะดวกข้ึน แลวก็ไมไดเก็บ
เงินคาบริการจากผูโดยสารดวย 
 สวนท่ี 3 ทรรศนะทางพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการและขอเสนอแนะ 
ในการแกไขปญหาของผูประกอบอาชีพคนขับแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร 
 ในสวนท่ีสามเปนการสัมภาษณเกี่ยวกับทรรศนะทางพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการ
บริการและขอเสนอแนะในการแกไขปญหาของผูประกอบอาชีพคนขับแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร 
ในการสัมภาษณคร้ังนี้เปนการสัมภาษณเชิงลึก โดยสัมภาษณ เปนประเด็นกวางๆ สวนคําถาม
เฉพาะเกี่ยวกับรายละเอียดตางๆ นั้นไมเหมือนกันหมด ผูใหสัมภาษณแตละคนอาจใหรายละเอียด
ปลีกยอยท่ีตางกัน ซ่ึงคําถามเก่ียวกับรายละเอียดตางๆ นั้นจะเกิดข้ึนตอเนื่องจากการใหขอมูลของ
ผูใหสัมภาษณแตละคน เพื่อท่ีผูวิจัยจะไดรับรูโดยความเปนจริงท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ  
ตามสถานการณท่ีเกิดข้ึนจริง 
 โดยมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาทรรศนะทางพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการ
รวมถึงขอเสนอแนะในการแกไขปญหาของผูประกอบอาชีพคนขับแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร  
โดยในการสัมภาษณคร้ังนี้มีกรอบดังตอไปนี้ 
 1. ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมในการแสดงออกกับผูโดยสาร 
 2. ผลท่ีไดจากการเขาวัดสมํ่าเสมอชวยใหแสดงออกตอผูโดยสารดีข้ึนหรือไม 
 3. ความหมายจริยธรรมในแงของผูใหสัมภาษณ 
 4. ขอเสนอแนะท่ีเปนปจจัยใหเพิ่มจริยธรรมในการบริการ 
 ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมในการแสดงออกกับผูโดยสาร จากการสัมภาษณผูใหบริการ
ขับรถแท็กซ่ี และประมวลสามารถสรุปถึงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอพฤติกรรมในการแสดงออกกับ
ผูโดยสารไดดังตอไปนี้ 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 85 

 1. น้ําเสียง สีหนา การแสดงออกของผูรับบริการ ทําใหมีผลกระทบโดยตรงตอ 
ผูใหบริการ จากตัวอยางท่ีผูใหสัมภาษณยกมาใหเห็น คือ ผูโดยสารท่ีข้ึนรถแลวคุยโทรศัพทเสียงดัง 
ไมสนใจกับการถามเสนทางของผูใหบริการ ทําใหไดผลออกมาไมตรงตามท่ีผูโดยสารตองการ 
ผูโดยสารบางทานก็จะพูดจาเสียดสี หรือบางคนขอลงกลางทางก็มี  
 2. การดื่มเหลาของผูโดยสาร บางคร้ังผูโดยสารข้ึนรถ เมาเหลา แตผูใหบริการตัดสินใจ
รับผูโดยสารแลว และอยูในระหวางจะสงถึงจุดหมาย แตผูโดยสารอวกบนรถ พอบนรถมีกล่ินอวก 
ผูโดยสารขอลงจากรถเอง ทําใหผูใหบริการโมโหไดบาง อาจพูดจาไมสุภาพกับผูโดยสารได 
 3. การจราจรท่ีเปนปญหา ในบางเสนทางรถติด ผูโดยสารตองการไปถึงจุดหมายใหเร็ว
ทันใจ จึงบอกใหผูใหบริการกดแตรเพ่ือเรงใหคันหนาไปเร็วข้ึน หรือในบางคร้ัง ผูโดยสารเปนคน
ขอใหผูใหบริการขับรถเร็วข้ึน หรือเปล่ียนชองทางบอยๆ เพื่อจะไดทันใจผูโดยสาร 
 4. ความเครียด ผูใหบริการบางคร้ังมีความเครียดจากปญหาหลายๆ ดาน เชน เครียด
เร่ืองปญหาครอบครัว เครียดคาแกสท่ีแพงข้ึน คาครองชีพท่ีสูงข้ึน การรอตอคิวเพื่อเติมแกสท่ีนาน 
(รถแท็กซ่ีใชแกสธรรมชาติ NGV มีคิวท่ีตอยาวมาก) ความเครียดเหลานี้ในบางคร้ัง ทําใหผูให
บริการ อาจมีอาการใจลอย เพราะพยายามคิดแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะขับรถได  
 ผลท่ีไดจากการเขาวัดสมํ่าเสมอชวยใหแสดงออกตอผูโดยสารดีข้ึนหรือไม จากการ
สัมภาษณคนขับแท็กซ่ีจํานวน 43 คน พบวา การเขาวัดนี้มีความสัมพันธกับครอบครัวโดยตรง 
เพราะถาอาศัยการตัดสินใจของคนขับแท็กซ่ีเพียงผูเดียว จะใชเวลาสวนมากในการขับรถ 12 ชั่วโมง 
เม่ือมีเวลาวางก็อยากจะพักผอนอยูบาน แตถามีครอบครัวในกรณีท่ีเปนคนในกรุงเทพมหานคร 
ครอบครัวจะเปนคนชักชวน เพื่อเขาวัดตามวันหยุดเทศกาลตางๆ เชน เวียนเทียน หรือใสบาตร  
เปนตน นอยคร้ังท่ีจะอยูวัดนานพอจนไดฟงเทศนาจากพระ อาจมีบางในการทําบุญวันเกิด หรือ 
การชวยงานศพ 
 ในกรณีท่ีผูขับแท็กซ่ีเปนคนตางจังหวัด การกลับบานท่ีตางจังหวัดทําใหมีเวลามากข้ึน 
ไดพักผอน การพาพอแมไปวัด หรือการไปรวมกิจกรรมท่ีวัดถือเปนเร่ืองท่ีกระทํา เชน การกลับบาน
ชวงสารทเดือนสิบของชาวภาคใต การทอดกฐิน ทอดผาปาของหมูบาน เปนตน 
 ผูใหสัมภาษณไดกลาววา เม่ือไดเขาวัด เหมือนไดไปใชชวงเวลาท่ีชาลง ไมตองรีบเรง 
ทําใหชวงท่ีเพิ่งออกจากวัด ใจเย็นลง มองโลกอยางสบายใจมากข้ึน ทําใหมีการแสดงออกตอ
ผูโดยสารในดานบริการในทางท่ีดีข้ึน 
 ความหมายจริยธรรมในแงของผูใหสัมภาษณ จากการสัมภาษณ สรุปออกความหมาย
ของจริยธรรมของผูใหสัมภาษณวา หมายถึง การเปนคนดีและการปฏิบัติตนใหดีกับผูอ่ืน เม่ือถาม
เจาะจงถึงความหมายของการเปนคนดีของผูใหสัมภาษณ ไดคําตอบวา คือการรักษาศีลหาใหไดมาก
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ท่ีสุด ไมโกหกคนอ่ืน ไมลักทรัพย ไมโกงเงิน ไมดื่มเหลา ไมเท่ียวผูหญิง ไมยุงกับภรรยาคนอ่ืน  
ไมฆาสัตว เปนตน  
 ในการเจาะลึกถึงความหมายของจริยธรรมดานการบริการ สามารถกลาวสรุปออกมาวา 
เปนการ คิดดี ทําดี พูดส่ิงดี ใหกับผูโดยสาร หรืออีกนัยคือ การเปนคนดีกับผูโดยสารนั่นเอง  
การชวยเหลือเล็กๆ นอยๆ การไมโกงเงินคาโดยสาร การพูดจาท่ีสุภาพ การแตงกายท่ีเรียบรอย 
เพราะถือเปนการใหเกียรติผูโดยสารนั่นเอง 
 ขอเสนอแนะท่ีเปนปจจัยใหเพิ่มจริยธรรมในการบริการ ในการสัมภาษณคร้ังนี้สามารถ
สรุปเปนหัวขอไดดังนี้ 
 1. อยากใหลดคาครองชีพลง เพราะเปนการชวยลดความเครียดแกผูใหบริการ 
 2. การส่ือสาร อยากใหมีความชวยเหลือดานภาษามากกวานี้ บางคร้ังมีผูโดยสารเปน
ชาวตางชาติ ก็ยากท่ีจะใหบริการไดอยางดี 
 3. อยากใหมีการคิดดอกเบ้ียพิเศษแกอาชีพ คนขับแท็กซ่ี เพราะบางคร้ังผูใหบริการ
อยากมีรถเปนของตัวเอง แตติดท่ีดอกเบ้ียคาผอนรถท่ีแพงมาก 

 
 

 


