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บทคัดย่อ
งานศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ประเมิ น และเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจในการทํ า งาน
ของคนขับรถแท็กซี่ทั่วไป และคนขับแท็กซี่แกร็บ (Grab) ในจังหวัดขอนแก่น ใน 3 ด้าน ได้แก่ รายได้
ความมั่นคงในอาชีพ และความปลอดภัยในอาชีพ โดยสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จากคนขับรถแท็กซี่
ที่ จ ดทะเบี ย นกั บ สํ า นั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด ขอนแก่ น 80 คน และคนขั บ รถแท็ ก ซี่ แ กร็ บ 30 คน
และใช้แบบสอบถามเป็ น เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และนํามาวิเคราะห์ โดยการแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า คนขับรถทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คนขับรถแท็กซี่
แกร็บโดยเฉลี่ยจะมีวุฒิการศึกษาที่สูงและมีอายุน้อยกว่าคนขับรถแท็กซี่ทั่วไป หลังหักค่าใช้จ่ายรายได้
เฉลี่ยของคนขับรถแท็กซี่ทั่วไป เท่ากับ 606.88 บาทต่อวัน และคนขับรถแท็กซี่แกร็บ 740 บาทต่อวัน
แต่ ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ นั ย สํ าคัญ 0.05 ความพึงพอใจในการทํางานทั้ง 3 ด้านของทั้งสองกลุ่ ม
อยู่ ในระดั บ ปานกลาง มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากั บ 3.05 และ 2.95 ตามลํ าดั บ โดยด้ านที่ ให้ ค่ าเฉลี่ ย สู ง สุ ด
ของทั้งสองกลุ่ ม คือความมั่นคงในอาชีพ ด้านที่ให้ ค่าเฉลี่ย น้อยที่สุดของแท็กซี่ทั่วไป คือ ด้านรายได้
และด้านที่น้อยที่สุดของแท็กซี่แกร็บ คือด้านความปลอดภัย หากพิจารณาประเด็นย่อยของแต่ละด้าน
พบว่า คนขับ รถแท็กซี่แกร็บมีความพึงพอใจด้านความปลอดภัย น้อยกว่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ในเรื่ อ งมาตรการดู แ ลสุ ข ภาพอย่ างครอบคลุ ม และทั่ ว ถึ ง ของรัฐ และการคุ้ ม ครองและสวัส ดิ ก าร
ตามกฎหมาย และคนขับแท็กซี่แกร็บมีความพึงพอใจมากกว่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในเรื่องสามารถ
จัดสมดุล ระหว่างเวลางาน ครอบครัว และส่ว นตัว ได้อย่างพอเหมาะ ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
ควรหามาตรการที่จะลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้แก่คนขับแท็กซี่ สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเพื่อเจรจา
ต่อรองผลประโยชน์ สนับสนุนให้เข้าประกันสังคมภาคสมัครใจ (มาตรา 40) และปรับปรุงกฎหมาย
และระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย

คำสำคัญ : ความพึงพอใจ คนขับแท็กซี่ แกร็บ

Abstract
The purpose of this study was to evaluate and compare job satisfaction of
taxi drivers and Grab drivers in KhonKaen, with the focus on three aspects including
income, job security, and occupational safety. The participants, chosen by accidental
sampling, included two groups of drivers, 80 taxi drivers who registered with the
Provincial Land Transport Office of KhonKaen and 30 Grab drivers. The data were
then collected using questionnaires and analyzed by using frequency distribution,
percentage, mean, standard deviation, and two-sample t-test. The results indicated
that the majority of drivers was males. On average, Grab drivers attained higher
qualification in education and were younger than taxi drivers. Taxi drivers’ daily
income after deduction of expenses was 606.88 Baht, whereas Grab drivers received
740 Baht. However, there was no difference at the significant level of 0.05. The level
of job satisfaction on all three aspects was moderate (means = 3.05 and 2.95
respectively). For both groups of drivers, job security showed the highest mean.
In contrast, for taxi drivers, income was the aspect with the lowest mean. Meanwhile,
for Grab drivers, occupational safety showed the lowest mean. More specifically, Grab
drivers reported to have lower occupational safety with statistical significance in term
of government’s measures on comprehensive and accessible healthcare as well as
drivers’ legal protection and welfare. Lastly, Grab drivers’ satisfaction level was
higher, with statistical significance, in terms of the balance of time allocated to work,
family, and personal care.

Keywords: satisfaction taxi driver Grab
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แท็กซี่ต่อวัน และรายได้เฉลี่ยหลังจากหักค่าใช้จ่ายของคนขับรถแท็กซี่

32

ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจในอาชีพ
ของคนขับรถแท็กซี่ ในภาพรวมและรายด้าน

33

ตารางที่ 4.5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับความพึงพอใจในอาชีพคนขับรถแท็กซี่
ด้านรายได้ ความมั่นคงในอาชีพ ความปลอดภัยในอาชีพ และภาพรวม

34

ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจในอาชีพ
ของคนขับรถแท็กซี่ ด้านรายได้ จาแนกเป็นรายข้อ

35

ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจในอาชีพ
ของคนขับรถแท็กซี่ ด้านความมั่นคงในอาชีพ จาแนกเป็นรายข้อ

36

ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจในอาชีพ
ของคนขับรถแท็กซี่ ด้านความปลอดภัยในอาชีพ จาแนกเป็นรายข้อ

38

บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
แรงงานนอกระบบ ได้รับการยอมรับว่าเป็นภาคส่วนที่มีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากแรงงานนอกระบบมีสัดส่วนเกินกว่าครึ่ง หนึ่งของผู้มีงานทา
ทั้งหมด ผลการสารวจแรงงานนอกระบบในปี 2561 ของสานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ในจานวน
ผู้มีงานทาทั้งประเทศทั้งสิ้น 38.3 ล้านคน เป็นผู้ทางานที่ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่มีหลักประกัน
ทางสังคมจากการทางาน ซึ่งเรียกว่าแรงงานนอกระบบ 1 (Informal workers) จานวน 21.2 ล้านคน
หรือร้อยละ 55.3 และที่เหลือเป็นแรงงานในระบบ 17.1 ล้านคน หรือร้อยละ 44.7 สาหรับแรงงาน
นอกระบบเมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า เพศชายมีจานวน 11.7 ล้านคน หรือร้อยละ 55.2 และเพศหญิง
9.5 ล้านคนหรือร้อยละ 44.8 ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด นอกจากนั้นแรงงานนอกระบบทางาน
อยู่ ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 35.9 รองลงมาเป็ น ภาคกลาง ร้ อ ยละ 22.7
ภาคเหนือ ร้อยละ 20.9 ภาคใต้ ร้อยละ 13.4 และกรุงเทพมหานคร 2 มีแรงงานนอกระบบน้อยที่สุด
ร้อยละ 7.1
แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและต่ากว่าประมาณ 12.6
ล้ านคน หรื อ ร้ อยละ 59.4 รองลงมาเป็ น ระดับ มั ธ ยมศึก ษา 6.5 ล้ านคน หรือร้อ ยละ 30.9 และ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา 2.0 ล้ า นคน หรื อ ร้อ ยละ 9.5 มากกว่ าครึ่ งหนึ่ งท างานอยู่ ใ นภาคเกษตรกรรม
โดยมีจานวนถึง 11.7 ล้านคน หรือร้อยละ 55.5 รองลงมาทางานอยู่ในภาคการค้าและการบริการ
ร้อยละ
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ร้อยละ 15.7 ที่เหลือเป็นเรื่องอื่นๆ เช่น ไม่มีสวัสดิการ ไม่มีวันหยุด ทางานไม่ตรงเวลาปกติ ชั่วโมงการ
ทางานมากเกินไป และลาพักผ่อนไม่ได้ เป็นต้น
กระทรวงแรงงานได้ได้รับรการมอบหมายให้
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ภาคเอกชน และภาคประชาสั งคม ซึ่งมี การขับ เคลื่ อนตามแผนปฏิบั ติการด้านการบริ ห ารจัดการ
แรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560-2564 โดยมีวิสัยทัศน์ “แรงงานนอกระบบมีความมั่นคงทางรายได้
ได้รับ การคุ้มครองทางสังคมอย่ างทั่วถึง นาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ”ภายใต้ยุทธศาสตร์สาคัญ
ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างหลักประกันทางสังคมและขยายความคุ้มครองให้ทั่วถึง ยุทธศาสตร์ที่ 2
1

แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผู้มีงานทาทีไ่ ม่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทางาน
ซึ่งเป็นความหมายที่กาหนดโดยสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
2
การแบ่ง ภาค ตามความหมายของสานักงานสถิติแห่งชาติ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้

2
: เสริมสร้างสมรรถนะแรงงานนอกระบบเพื่อการทางาน ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มสมรรถนะการบริหาร
จั ดการแรงงานนอกระบบ เพื่ อให้ แ รงงานนอกระบบมี ความมั่ น คงทางรายได้ ได้รับ การคุ้ ม ครอง
ทางสังคมอย่างทั่วถึงนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน และในปีงบประมาณ 2562 นโยบายเน้นหนัก
ที่เป็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ กาหนดให้ขยายการบูรณาการ
ภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบให้มีอาชีพ มีรายได้ มีหลักประกัน
ทางสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป้าหมาย 1,066,000 คน (กระทรวงแรงงาน, 2561)
จะเห็นได้ว่า รัฐบาลและกระทรวงแรงงานให้ความสาคัญ เป็นอย่างมากกับกลุ่มแรงงานนอก
ระบบซึ่งเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ของประเทศ ในการส่งเสริมให้เข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมาย เป็นที่มาให้
กระทรวงแรงงานกาหนดเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการผลักดันให้แรงงานนอกระบบได้รับสิทธิ
ประโยชน์อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ
ให้มีอาชีพ มีรายได้ มีหลักประกันทางสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลและ
แผนการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบของกระทรวงแรงงาน ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื อ ซึ่งเป็ นหน่วยงานส่วนกลางที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัดกองบริห าร
ข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน มีภ ารกิจ หลักประการหนึ่ง คือการวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ ตลาดแรงงาน จึงให้ ความสาคัญและสนใจศึกษาแรงงานนอกระบบกลุ่ม
คนขับรถแท็กซี่ ทั้งกลุ่มคนขับแท็กซี่ทั่วไปและกลุ่มคนขับแท็กซี่แกร็บ (Grab) โดยได้นาประเด็นความ
พึงพอใจในการทางานของคนขับ แท็กซี่ทั้ง 2 กลุ่ ม มาศึกษาเปรียบเทียบ เนื่องจากการทางานบน
แพลตฟอร์มแกร็บ เป็นการทางานรูปแบบใหม่ที่เพิ่งเริ่มเข้ามาให้บริการในจังหวัดเมื่อปี 2561 ยังไม่มี
นักวิชาการหรือหน่วยงานใดทาการศึกษาในประเด็น ดังกล่าว ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าความพึงพอใจในการ
ทางานเป็ น เรื่ องส าคั ญ ที่ มี ผ ลกระทบต่อคุ ณ ภาพชีวิต ของคนขั บแท็ก ซี่ และครอบครัว และเห็ น ว่า
ข้อค้นพบของงานวิจัยจะสามารถนาไปเป็นแนวทางในการวางแผนยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงาน
นอกระบบให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกับแรงงานในระบบ อันนาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสถานภาพทั่วไปของกลุ่มแท็กซี่ที่เป็น คนขับรถแท็กซี่ทั่วไป และคนขับแท็กซี่
แกร็บ ในจังหวัดขอนแก่น
2.2 เพื่ อศึกษาความพึงพอใจในการท างานของกลุ่ มแท็ กซี่ที่เป็ น คนขับรถแท็กซี่ทั่ วไป และ
คนขับรถแท็กซีแ่ กร็บ ในจังหวัดขอนแก่น
2.3 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทางานของกลุ่มแท็กซี่ที่เป็น คนขับรถแท็กซี่
ทั่วไป และคนขับรถแท็กซีแ่ กร็บ ในจังหวัดขอนแก่น
3. ขอบเขตของกำรวิจัย
3.1 ด้ำนพื้นที่
พื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้ ทาการศึกษาความพึงพอใจในการทางานของแรงงานนอกระบบของ
กลุ่มแท็กซี่ที่เป็นคนขับรถแท็กซี่ทั่วไป และคนขับรถแท็กซีแ่ กร็บ ในจังหวัดขอนแก่น
3.2 ด้ำนประชำกร
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3.3 กลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มคนขับรถแท็กซี่ที่จดทะเบียนกับสานักงานขนส่งจังหวัด
ขอนแก่น จานวน 80 คน และกลุ่มคนขับรถแท็กซีแ่ กร็บ จานวน 30 คน
3.4 ตัวแปรที่ศึกษำ
ตัวแปรพื้นฐำน คือ ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการ
สมรส รายได้ จานวนชั่วโมงที่ขับรถ ช่วงเวลาที่ขับรถกลางวัน/กลางคืน และอาชีพหลัก/รอง
ตัวแปรที่สนใจ คือ ประเภทรถแท็กซี่ทั่วไป/แกร็บ
ตัวแปรตำม คือ ความพึงพอใจในการทางานของคนขับรถแท็กซี่ ด้านรายได้ ความมั่นคง
ในอาชีพ และความปลอดภัยในอาชีพ
4. นิยำมศัพท์เฉพำะ
4.1 แรงงำนนอกระบบ หมายถึง คนขับรถแท็กซี่ทั่ว ไปและคนขับรถแท็กซี่ แกร็บ ในจังหวัด
ขอนแก่น ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทางาน
4.2 แรงงำนนอกระบบบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม หมายถึง กลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บ ในจังหวัด
ขอนแก่น
4.3 กลุ่ ม คนขั บ รถแท็ ก ซี่ ทั่ ว ไป หมายถึ ง คนขั บ รถแท็ ก ซี่ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ส มั ค รเป็ น สมาชิ ก บน
แพลตฟอร์มแกร็บ
4.4 ควำมพึ งพอใจด้ ำนรำยได้ หมายถึง มีรายได้ส ม่าเสมอ เพียงพอต่อการดารงชีพ เหลื อ
พอที่จะเก็บออม และรายได้ที่ได้รับสร้างความมั่นคงแก่ชีวิตตนเองและครอบครัว
4.5 ควำมพึงพอใจด้ำนควำมมั่นคงในอำชีพ หมายถึง อาชีพได้รับการยอมรับจากครอบครัว
และสั งคม มีความมั่น คง และยึดเป็นอาชีพหลั กได้ ได้รับการคุ้มครองดูแลตามกฎหมาย พึงพอใจ
ในสภาพการทางานภายใต้เงื่อนไขสัญญาที่เกิดขึ้น การรวมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรองผลประโยชน์ในเรื่อง
การทางาน และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะในการทางาน
4.6 ควำมพึ ง พอใจด้ ำ นควำมปลอดภั ย ในอำชี พ หมายถึ ง ความปลอดภั ย ต่ อ ชี วิ ต และ
ทรัพย์สิน รัฐให้การดูแลสุขภาพอย่างครอบคลุมและทั่วถึง ได้รับการคุ้มครองและได้รับสวัสดิการตาม
กฎหมาย รถแท็กซี่ที่ใช้ในการประกอบอาชีพมีคุณภาพและปลอดภัย และสามารถจัดสมดุลระหว่าง
เวลางาน ครอบครัว เรื่องส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม
5.ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
5.1 ผู้วิจั ยได้ ทราบสถานภาพทั่ว ไปและความพึงพอใจในการทางานของแรงงานนอกระบบ
กลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไป และกลุ่มคนขับรถแท็กซีแ่ กร็บ
5.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาข้อค้ นพบที่ได้จากงานวิจัยไปเป็นแนวทางในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ กลุ่มคนขับรถแท็กซีท่ ั่วไป และกลุ่มคนขับรถแท็กซีแ่ กร็บ
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6. กรอบแนวคิดของกำรวิจัย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ตัวแปรพื้นฐำน

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
สถานภาพการสมรส
รายได้
จานวนชั่วโมงที่ขับรถ
ช่วงเวลาที่ขับรถ กลางวัน/กลางคืน
อาชีพหลัก/รอง
ตัวแปรที่สนใจ
ประเภทรถแท็กซี่ทั่วไป/แกร็บ

ควำมพึงพอใจ
ในกำรทำงำนของคนขับรถ
แท็กซี่
1. ด้านรายได้
2. ด้านความมั่นคงในอาชีพ
3. ด้านความปลอดภัยในอาชีพ

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการทางานของแรงงานนอกระบบบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม:
กรณี ศึกษาผู้ ขับ รถแท็กซี่ในจังหวัดขอนแก่น ได้ทาการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดย
นาเสนอตามลาดับ ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแท็กซี่ในจังหวัดขอนแก่น
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน
3. แนวคิดเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ
4. แนวคิดเกี่ยวกับผู้ประกอบอาชีพคนขับแท็กซี่
5. แนวคิดเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแท็กซี่ในจังหวัดขอนแก่น
1.1 ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดขอนแก่น
สาหรับสถานการณ์แรงงานนอกระบบของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งที่มีประชากร 1.73 ล้านคน
มากที่สุดเป็ นอัน ดับ 4 ของประเทศ เป็นผู้ มีงานทา จานวน 984,264 คน เป็น แรงงานนอกระบบ
จานวน 686,611 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 71.25 ของก าลั งแรงงาน แยกเป็ น เพศชาย 379,673 คน
เพศหญิ ง 306,939 คน โดยจ าแนกแรงงานนอกระบบตามอาชีพ ได้ เป็ น ผู้ บั ญ ญั ติกฎหมายและ
ผู้จัดการ 5,721 คน วิชาชีพด้านต่างๆ 1,336 คน วิชาชีพด้านเทคนิค 1,867 คน เสมียน 2,640 คน
พนักงานบริการ 126,422 คน ด้านการเกษตรและประมง 431,122 คน ด้านความสามารถทางฝีมือ
56,382 คน ผู้ ป ฏิ บั ติ งานโรงงงานเครื่ อ งจั ก ร 8,688 คน และอาชี พ พื้ น ฐานต่ า งๆ 52,432 คน
(สานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น, 2561)
จังหวัดขอนแก่น ในทางภูมิศาสตร์เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทาให้มีบทบาทเป็นศูนย์กลางในหลายๆ ด้าน อาทิเช่น ด้านการศึกษา มีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับต้นๆ ของประเทศที่นอกจากจะผลิตบัณฑิตสาขาต่างๆ แล้ว ที่สาคัญ
ยั งเป็ น มหาวิท ยาลั ย ที่ ส อนด้านการแพทย์อีก ด้ว ย รวมทั้ งยังมีส ถาบัน การศึก ษาของเอกชนทั้งใน
ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา รวม 25 แห่ง
ด้านการแพทย์ เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐที่ใหญ่ที่สุด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ให้บริการโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงในการรักษาโรคต่างๆ
และด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย รวมทั้งมีโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ คือ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
โรงพยาบาลขอนแก่ น ราม และโรงพยาบาลราชพฤกษ์ โรงพยาบาลดั ง กล่ า วมิ ไ ด้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ด้านการแพทย์เฉพาะประชาชนของจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น ด้วยความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ ท าให้ ป ระชาชนในจั ง หวั ด ใกล้ เคี ย งและประเทศเพื่ อ นบ้ า น เช่ น สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เดินทางเข้ามาใช้บริการทางด้านการแพทย์ด้วย
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ด้านเศรษฐกิจ มีอัต ราการเจริ ญ เติบโตทางเศรษฐกิ จ ปี 2553-2558 เฉลี่ ย 4.83% ต่อ ปี
ซึ่งตามแผนพัฒนาจังหวัดได้ตั้งเป้าหมายพัฒนาขีดความสามารถของการแข่งขันเพื่อยกระดับมาตรฐาน
สินค้าและบริการให้ ตรงกับความต้องการของตลาด และเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคลุ่ มน้าโขง รวมทั้ง
ส่งเสริมพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การเป็น Smart City และ MICE City ซึ่งความโดดเด่น
ของจั งหวั ด ที่ เป็ น ศู น ย์ ก ลางของภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จึ ง เป็ น ที่ ม าของการลงทุ น สร้ า งศู น ย์
การประชุ ม และแสดงสิ น ค้ า นานาชาติ ข อนแก่ น (KHONKAEN INTERNATIONAL CONVENTION
AND EXPOSITION CENTER หรื อ เรี ย กสั้ น ๆว่ า “ไคซ์ ” หรื อ “KICE”) เป็ น สถานที่ แ สดงสิ น ค้ า
อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งจั ก รกลหนั ก งานประชุ ม สั ม มนาประจ าปี ข นาดใหญ่ ตลอดจนการจั ด แสดง
คอนเสิร์ตในระดับนานาชาติได้เป็นอย่างดี สามารถจุผู้ชมได้มากกว่า 10,000 คน มีศูนย์การค้าขนาด
ใหญ่ เช่น บิ๊กซี โลตัส แม็คโคร เซ็นทรัล ศูนย์กระจายสินค้าซีพีออลล์ และเทสโก้ รวมทั้งมีศูนย์ค้าส่ง
สินค้าขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ ศูนย์ค้าส่งสินค้าประตูน้าขอนแก่น และศูนย์ค้าส่งสินค้าอู้ฟู่ นอกจากนั้น
ยังเป็นที่ตั้งของธนาคารแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานกงสุลของต่างประเทศ
ได้ แ ก่ สถานกงสุ ล ใหญ่ ข องสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
สาธารณรั ฐ สั งคมนิ ย มเวีย ดนาม และสาธารณรั ฐ เปรู ด้ านการคมนาคม มี ก ารเชื่ อ มต่อ ด้ ว ยถนน
สายสาคัญ คือ ถนนมิตรภาพไปยังจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน
รวมทั้งยังมีสนามบินพาณิชย์ที่สามารถเดินทางไปยังเมืองต่างๆ ทั้งภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งต่างประเทศ ด้วยเที่ยวบินมากกว่า 300 เที่ยวบิน (สานักงานแรงงานจังหวัด
ขอนแก่น, 2562)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เป็นปัจจัยดึงดูดให้มีผู้เดินทางเข้าสู่จังหวัดขอนแก่นเพื่อประกอบ
ธุร กิจ กิจ กรรมต่างๆ ทั้ งชั่ว คราวและถาวรเพิ่ ม ขึ้นทุ กปี ท าให้ เกิ ดปัญ หาภายในเมืองตามมา เช่ น
มลพิษษ,, จราจร,
จราจร,ขนส่
ขนส่
ง มวลชน(แผนพั
(แผนพั
ฒ นาจั
ด ขอนแก่
น พ.ศ.2561-2564)
โดยเฉพาะ
งมวลชน
ฒ นาจั
งหวัดง หวั
ขอนแก่
น พ.ศ.2561-2564)
โดยเฉพาะด้
านการ
ด้ขนส่
านการขนส่
งมวลชนที
ม่เพียงพอต่
อความต้
องการเดิ
นทางของประชาชนทั
ยอยู่ในจั
ใ่ นจังหวั
งหวัดดและผู
และผู้ทท้ ี่เี่เดิน
งมวลชนที
่ไม่เพีย่ไงพอต่
อความต้
องการเดิ
นทางของประชาชนทั
้งทีง้ ่อทีาศั่อาศั
ยอยู
ทางเข้ า มาท าภารกิ จ ต่ า งๆ ซึ่ งระบบการขนส่ งสาธารณะของจั งหวั ด มี เพี ย งรถโดยสารสองแถว
ที่ให้ บริการในตัวเมืองเท่านั้น ดังนั้นการให้บริการเดินทางที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการได้
อย่างรวดเร็วและคล่องตัวก็คือรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) จากรายงานสถิติของสานักงานขนส่งจังหวัด
ขอนแก่นน (31
า มีารถแท็
กซี่ทกี่ จซีดทะเบี
ยน จยานวน
426 คั426
น ประกอบด้
วยกลุ่มวรถย
ขอนแก่
(31ตุตุลลาคม
าคม2561)
2561)พบว่
พบว่
มี ร ถแท็
่ที่จ ดทะเบี
น จำ � นวน
คั น ประกอบด้
แท็ม่ กรถแท็
ซี่บุคคลธรรมดา
จานวน
34 คั34
น กลุ
รถแท็
กซี่นกิตซีิบน่ ุติคบิ คลคุ คลจานวน
กลุ
กซีบ่ คุ คลธรรมดา
จำ�นวน
คัน่มกลุ
ม่ รถแท็
จำ�นวน384
384คันคันและรถยนต์
และรถยนต์บบริริกการ
ธุรกิจ Hotel Taxi จานวน 8 คัน
การให้ บ ริการของแท็กซี่ที่จดทะเบียนกับสานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นดังกล่าวข้างต้น
มีปัญหาด้านการให้บริการ โดยขนส่งจังหวัดขอนแก่นได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้โดยสารและประชาชน
ทั่ว ไปอย่ างต่ อเนื่ อ ง ปั ญ หาหลั ก คือ แท็ กซี่ มิเตอร์ไม่ก ดมิ เตอร์แ ละจะคิ ดค่ าบริการแบบเหมาจ่าย
จากผู้โดยสารในอัตราที่สูงมาก รวมทั้งจานวนรถแท็กซี่ที่ไม่เพียงพอทาให้ผู้ใช้บริการที่เรียกรถผ่าน
ศู น ย์ บ ริ ก ารแท็ กซี่ ต้ อ งรอน าน ท าให้ ผู้ โ ด ยสารเดิ น ท างไม่ ทั น เวลาตาม ความต้ อ งการ
(http://mgronline.com/local/detail/9570000110528) จึงเป็ น โอกาสของการให้ บ ริก ารขนส่ ง
มวลชนผ่านแอพพลิเคชั่นโดยการใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยผ่านระบบสมาร์ทโฟนเพื่อความสะดวกและ
รวดเร็ว ได้แก่ แพลตฟอร์ม Grab ได้เข้ามาเปิดให้บริการในจังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มทางเลือกในการ
อานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทางได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพให้แก่ประชาชน

7

1.2 แท็กซี่ในจังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองขนาดใหญ่และมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
จานวนประชากรเพิ่มขึ้น ทุกปี การคมนาคมขนส่ ง จึงเป็นปัจจัยส าคัญ ในการขับเคลื่ อนความเจริญ
ในทุ ก ๆ ด้าน และรถแท็ ก ซี่ก็ เป็ น หนึ่ งในปั จจัยส าคั ญ นั้ น ที่ ช่ว ยอ านวยความสะดวกแก่ป ระชาชน
ในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว รถแท็กซี่ได้เริ่มต้นเข้ามาให้บริการในจั งหวัด โดยมีการจดทะเบียนครั้ง
แรกในปี 2553 และจากรายงานจานวนรถในใบประกอบการรับจ้างและบริการ ของสานักงานขนส่ง
จังหวัดขอนแก่น (ส านั กงานขนส่ งจังหวัดขอนแก่น , 2562) ซึ่งในปัจจุบัน มีจานวนผู้ ป ระกอบการ
รถแท็กซี่และจานวนรถแท็กซี่ รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2.1 จาแนกประเภทผู้ประกอบการรถแท็กซี่ในจังหวัดขอนแก่น
ลาดับที่
1
2
3
4

ประเภทผู้ประกอบการ
บริษัท
ห้างหุ้นส่วนจากัด
สหกรณ์เดินรถ
ส่วนบุคคล
รวม

จานวนผู้ประกอบการ

ที่มา : สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น, 2562

5
6
1
47
59

จานวนรถจดทะเบียน
198
127
46
47
418

ตารางที่ 1 จาแนกประเภทผู้ประกอบการรถแท็กซี่ในจังหวัดขอนแก่น มี 4 ประเภท ได้แก่
ประเภทบริษัท 5 แห่ง มีรถที่จดทะเบียนอยู่ในสังกัด 198 คน ประเภทห้างหุ้นส่วนจากัด 6 แห่ง มีรถ
ที่จดทะเบียนในสังกัด 127 คัน ประเภทสหกรณ์เดินรถ 1 แห่ง มีรถและเป็นประเภทแท็กซี่ส่วนบุคคล
47 คัน รวมจานวนแท็กซี่ทั้งหมด 418 คัน
ตารางที่ 2.2 จาแนกจานวนรถแท็กซี่ตามประเภทผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่น
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อผู้ประกอบการ
บริษัทแท็กซี่ขอนแก่น จากัด
บริษัทอิสาน โลจิสติกส์ จากัด
บริษัทออล ไทย แท็กซี่ จากัด สาขาขอนแก่น
บริษัทมิตรภาพ (2512)
บริษัทภูเขียวขนส่ง จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส.ซี.การาจ ขอนแก่น3
ห้างหุ้นส่วนจากัด ราชา สุวรรณี
ห้างหุ้นส่วนจากัด แท็กซี่อุดรกรุ๊ป
ห้างหุ้นส่วนจากัด โกยูเทล
ห้างหุ้นส่วนจากัด ส.ธนการขอนแก่น
ห้างหุ้นส่วนจากัด เทพพนมธุรกิจดีเวลลอปเมนท์
สหกรณ์เดินรถขอนแก่น จากัด
แท็กซี่ส่วนบุคคล
รวม

ที่มา : สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น, 2562

จานวนรถแท็กซี่ที่จดทะเบียน
65
49
47
31
6
46
39
30
7
5
46
47
418
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ตารางที่ 2 จ าแนกจ านวนรถแท็ ก ซี่ ต ามประเภทผู้ ป ระกอบการในจั ง หวั ด ขอนแก่ น
ซึ่งผู้ประกอบการที่เป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วนจากัด และสหกรณ์เดินรถ มีจานวน 12 แห่ง แท็กซี่ส่วน
บุ ค คล 47 คั น โดยบริ ษั ทแท็ก ซี่ขอนแก่ น จากัด มีรถแท็ กซี่ อยู่ในสั งกั ดมากที่ สุ ด จานวน 65 คั น
รองลงมาได้แก่ บริษัทอิสาน โลจิสติกส์ จากัด จานวน 49 คัน บริษัท ออล ไทย แท็กซี่ จากัด สาขา
ขอนแก่น จานวน 47 คัน ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส.ซี.การาจ.ขอนแก่น3 จานวน 46 คัน และสหกรณ์เดิน
รถขอนแก่น จากัด จานวน 46 คัน ตามลาดับ
นอกจากผู้ประกอบอาชีพคนขับแท็กซี่ในสังกัดผู้ประกอบการประเภทต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
แล้ว ยังมีผู้ที่ขับรถแท็กซี่อีกประเภทหนึ่งที่ให้บริการในรูปแบบเรียกรถผ่านแอพพลิเคชั่น ซึ่งในพื้นที่
จังหวัดขอนแก่นการให้บริการรูปแบบนี้มีบริษัท Grab เข้ามาเปิดดาเนินการ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม
2560 (http://grabdriverth.com) โดยมีผู้ที่ขับ Grab Taxi ประมาณ 200 คัน (ข้อมูลจากกสมาชิก
ในกลุ่มไลน์ Grab Taxi)
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน
2.1 ความหมายและองค์ประกอบที่เอื้อต่อความพึงพอใจในงาน
สาหรับความหมายของความพึงพอใจในงานนั้น ได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้เป็นจานวนมาก
ส่ ว นใหญ่ มี ค วามคล้ ายคลึ ง กั น ซึ่ ง ในที่ นี้ ผู้ วิ จั ย จะน าเสนอความหมายของความพึ งพอใจในงาน
ที่นักวิชาการได้อธิบายไว้สรุปได้ ดังนี้
Steers (1991) อ้างถึงใน นงนุช โรจนเลิศ (2540, น. 12-13) ได้สรุปความหมายของความพึงพอใจ
ในงานไว้ 2 แนวทาง คือ แนวทางแรก ความพึงพอใจในงานเป็นความรู้สึกสนองตอบต่อสภาพงาน
สามารถเดาจากการแสดงออกและพฤติกรรมของพนักงานในองค์กร แนวทางที่สอง ความพึงพอใจ
ในงานเป็นผลของความต้องการหรือความคาดหวังของบุคคลที่เกิดจากการเปรียบเทียบกับการกระทา
ที่ บุ คคลได้ รับ กับ ผลตอบแทนหรื อรางวัล จากการท างาน คื อ รางวัล ภายนอก ได้ แก่ รายได้ และ
การเลื่ อนตาแหน่ ง ส่ ว นรางวัลภายใน ได้แก่ ความพึ งพอใจจากเพื่อนร่ว มงาน และงานที่มีคุณ ค่า
ผลตอบแทนจะทาให้พนักงานพึงพอใจในงานและปรารถนาจะทางานนั้น ส่วนการวัดมิติความพึงพอใจ
ในงานสามารถวัดใน 5 องค์ประกอบ องค์ประกอบแรก คือ ตัวงาน หมายถึง งานที่บุคคลทาเป็นงาน
ที่ น่ าสนใจ และเปิ ด โอกาสให้ บุ ค คลได้ มี โอกาสเรี ย นรู้ แ ละมี ส่ ว นรับ ผิ ด ชอบ องค์ ป ระกอบที่ สอง
ผลตอบแทนหรือรายได้ที่ได้รับ ว่ามีความคุ้มค่า องค์ประกอบที่สาม โอกาสก้าวหน้า หมายถึงโอกาส
ของความก้ า วหน้ า ที่ บุ ค คลจะได้ รั บ จากการท างาน องค์ ป ระกอบที่ สี่ หั ว หน้ า งาน หมายถึ ง
ความสามารถในด้านเทคนิคและการจัดการของหัวหน้างานที่มีต่อผู้ ใต้บังคับบัญ ชา องค์ประกอบ
สุดท้าย คือผู้ร่วมงานที่บุคคลทางานร่วมด้วยว่ามีความสัมพันธ์ในลักษณะใด
ซึ่งความหมายดังกล่าวสอดคล้องกับ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535, น. 143), จิตตินันท์
เดชะคุปต์ (2543, น. 20) และ Strauss and Sayless (1977, p. 142-143) อ้างถึงใน พรชัย ทิพยากูล
(2548, น. 12) ที่อธิบายความพึงพอใจในงานไว้ว่า เป็นความรู้สึกโดยรวมของบุคคลที่มีต่อการทางาน
ในทางบวก ที่เกิดจากการเปรียบเทียบผลตอบแทนที่ได้รับจากการทางาน ได้แก่ ลักษณะงาน อัตรา
ค่าจ้าง โอกาสก้าวหน้า อยู่ในระดับที่เป็นไปตามความคาดหวังที่บุคคลตั้งไว้ งานนั้นให้ผลประโยชน์
ตอบแทนทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ และสามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของบุคคลได้
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ขณะที่ Gilmer (1967, p. 380-384) อ้างถึงใน พรชัย ทิพยากูล (2548, น. 14-15) ได้ให้
ข้อ สรุ ป องค์ ป ระกอบต่ างๆ ที่ เอื้อ อ านวยให้ เกิด ความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติ งานของบุ ค คลไว้ 10
ประการดังนี้
1. ความมั่ น คงปลอดภั ย (Security) เป็ น ความมั่ น คงในการปฏิ บั ติ งาน ความมั่ น คงของ
หน่วยงาน ทั้งชายและหญิงมักมีความรู้สึกว่าความมั่นคงปลอดภัยนี้จะเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้ปฏิบัติ
2. โอกาสก้ า วหน้ า ในการปฏิ บั ติ ง าน (Opportunity for Advancement) การมี โ อกาส
ได้เลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น มีโอกาสก้าวหน้าจากความสามารถในการปฏิบัติงานย่อมทาให้เกิดความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน ผู้ชายจะมีความต้องการเรื่ องนี้สูงกว่าผู้หญิง แต่ความต้องการนี้จะลดลงเมื่อมีอายุ
มากขึ้น
3. สถานที่ทางานและการจัดการ (Company and Management) เป็นความพึงพอใจต่อ
สถานที่ทางาน ขนาดขององค์กร ชื่อเสียง รายได้ และการดาเนินงานขององค์กร องค์ประกอบนี้ผู้มี
อายุมากจะมีความต้องการสูงกว่าผู้มีอายุน้อย
4. ค่ า จ้ า ง (Wage) หรื อ รายได้ แ ละโอกาสในการปฏิ บั ติ ง านจะมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ เงิ น
ซึ่ งผู้ ป ฏิ บั ติ งานจะจั ด อั น ดั บ ค่ า จ้ างไว้ อั น ดั บ เกื อ บสู งสุ ด แต่ ยั งคงให้ ค วามส าคั ญ น้ อ ยกว่ าโอกาส
ความก้าวหน้ า ส าหรั บ ในโรงงานจะเห็ นว่าค่าจ้างมีความส าคัญ ส าหรับคนงานมากกว่าผู้ ที่ ทางาน
ในสานักงานหรือหน่วยงานของรัฐบาล
5. ลักษณะของงานที่ทา (Intrinsic Aspects of the Job) องค์ประกอบนี้มีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถของผู้ ปฏิบั ติงาน หากได้ทางานตามที่ถนัดหรือตามความสามารถจะทาให้ เกิดความ
พึงพอใจ
6. การควบคุ ม ดูแ ลหรื อ นิ เทศงาน (Supervision) การนิ เทศงานมี ค วามส าคั ญ ที่ จ ะท าให้
ผู้ ป ฏิบั ติงานมีค วามรู้ สึ กพึ งพอใจต่องานได้ ผู้ ห ญิ งมีค วามรู้สึ ก ไวต่อ องค์ ประกอบนี้ มากกว่าผู้ ช าย
แต่หากการบังคับบัญชาไม่ดีก็เป็นสาเหตุสาคัญให้ทั้งชายและหญิงขาดงานและลาออกจากงานได้
7. ลักษณะทางสังคม (Social Aspects of Job) องค์ประกอบนี้คือ ความต้องการเป็นส่วน
หนึ่งของสังคม หรือการให้สังคมยอมรับ ถ้าหากได้ทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขก็จะเกิดความพึง
พอใจในงานนั้น องค์ประกอบนี้สัมพันธ์กับอายุและระดับงาน ผู้หญิงจะให้ความสาคัญกับองค์ประกอบ
นี้มากกว่าผู้ชาย
8. การติดต่อสื่อสาร (Communication) ได้แก่ การรับ ส่ง ข้อสนเทศต่างๆ คาสั่ง การทา
รายงาน การติดต่อทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน องค์ประกอบนี้มีความสาคัญ มากสาหรับผู้ มี
ระดับการศึกษาสูง
9. สภาพการทางาน (Working Condition) ได้แก่ สภาพอุณหภูมิ แสง สี เสียง ห้องทางาน
ห้องน้า ห้องอาหาร ชั่วโมงการทางาน สภาพการทางานนี้มีความสาคัญสาหรับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
10. ผลประโยชน์ ต อบแทน (Benefit) ได้ แ ก่ เงิ น บ าเหน็ จ บ านาญ ค่ า รั ก ษาพยาบาล
เงินสวัสดิการ วันหยุด วันพักผ่อนต่างๆ
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2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน
ความพึ งพอใจในงานของบุ ค คลถื อ ว่ า เป็ น เรื่ อ งส าคั ญ ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
ขององค์กร รวมทั้งเป็นเรื่องสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว เนื่องจากความ
พึงพอใจในงานจะเป็ น แรงจู งใจให้ บุ คคลมีความรู้สึ กมีความสุ ขกับการทางาน เกิดความตั้งใจที่จะ
ปฏิบัติงานให้สาเร็จ มีหลายทฤษฎีที่ถูกนามาอธิบายเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานของบุคคล ในที่นี้
จะกล่าวถึงทฤษฎีที่ถูกยอมรับกันอย่างแพร่หลาย คือ
2.2.1 ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของมนุษย์
ทฤษฎี ล าดั บ ขั้ น ความต้ อ งการของมนุ ษ ย์ (Maslow’s Hirarchy of Needs Theory)
Maslow (1970, p. 35-46) อ้างถึงใน ภคพนธ์ ศาลาทอง (2555, น. 17-18) กล่าวถึงบุคคลจะมีความ
ต้องการที่เรียงลาดับจากระดับพื้นฐานไปยังระดับสูงสุด ดังนี้
1) ความต้องการด้านร่างกาย (The Physiological Needs) ความต้องการที่เป็นจุดเริ่มต้น
ของทฤษฎี ความต้องการนี้อาจหมายถึงแรงผลักดันทางกายภาพ เช่น ความต้องการอาหาร อากาศ
หายใจ การพักผ่อน ความต้องการปัจจัยสี่ในการดารงชีวิต
2) ความต้องการความปลอดภัย (The Safety Needs) ความต้องการล าดับที่สองที่ จะถูก
กระตุ้นหลังจากที่ความต้องการทางร่างกายถูกตอบสนองแล้ว และความต้องการใหม่จะถูกกาหนด
ขึ้นมาแทนที่ ซึ่งความต้องการความปลอดภัยเป็นความต้องการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยจากอันตราย
ทั้งปวงในการดารงชีวิต ต้องการที่จะมีเสถียรภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
3) ความต้ อ งการด้ านสั งคม (The Social Needs) ความต้ อ งการล าดั บ ที่ ส ามที่ ต้ อ งการ
จะได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ความต้องการความรัก ต้องการมีเพื่อนและความพอใจ
ในการสัมพันธ์กับคนอื่นๆ
4) ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง (The Esteem Needs) ความต้องการลาดับที่สี่ที่บุคคล
ต้องการเห็นคุณค่า ความรู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นที่ยอมรับทั้งจากตนเองและผู้อื่น
5) ความต้องการสนองตอบได้ด้วยตนเอง (The Needs of Self-Actualization) ความต้องการ
ลาดับสูงสุด เมื่อบุคคลได้รับความต้องการทุกอย่างแล้ว และรู้สึกว่าตนเองไม่มีความขาดแคลน แต่รู้สึก
ถึงการบรรลุความต้องการทั้งมวลที่ตนเองอยากได้ ด้วยการใช้ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพ
อย่างเต็มที่ โดยการแสวงหาความท้าทายความสามารถในสิ่งใหม่
2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับงานที่มีคุณค่า (Decent Work)
ส าหรั บ งานที่ มี คุ ณ ค่ า องค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ (International Labour
Organization-ILO) เป็นผู้ริเริ่มแนวความคิดนี้โดยเสนอต่อที่ประชุมของ ILO เมื่อปี พ.ศ. 2547 งานที่
มีคุณค่า หมายถึง งานที่ตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ได้ ซึ่งจาแนกตัวชี้วัดออกเป็น
ประเด็นต่างๆ 10 ประเด็น ได้แก่ (อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ และ เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร (2561,น.
36-37)
- การมีโอกาสในการได้รับการจ้างงาน (Employment Opportunities)
- การมีรายได้ที่เพียงพอและงานที่มีผลิตผล (Adequate Earnings and Productive Work)
- การมีเวลาทางานที่เหมาะสม (Decent Working Time)
- การมีความสามารถในการผสมผสานระหว่าง งาน ครอบครัว และชีวิตส่วนตัวอย่างพอเหมาะ
(Combining Work, Family and Personal Life)
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- งานที่สมควรถูกยกเลิก (Work That Should be Abolished)
- การมีความมั่นคงในการทางาน (Stability and Security of Work)
- การมี โ อกาสที่ เ ท่ า เที ย มและได้ รั บ การปฏิ บั ติ อ ย่ า งเท่ า เที ย มในการจ้ า งงาน (Equal
Opportunity and Treatment in Employment)
- การทางานในสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัย (Safe Work Environment)
- การมีหลักประกันทางสังคม (Social Security)
- การมีความสามารถในการเจรจาต่อรองทางสังคมโดยตัวแทนของคนทางานและนายจ้ าง
(Social Dialogue, Employer and Workers representation)
โดยในปี พ.ศ. 2555 ILO ได้เพิ่มคาจากัดความของงานที่มีคุณค่าเพิ่มเติมจากเดิมอีก 1 ข้อ คือ
- บริ บ ททางเศรษฐกิ จ และสั งคมของงานที่ มี คุ ณ ค่ า (Economic and Social Context for
Decent Work)
2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางาน
คุณภาพชีวิตการทางาน เป็นแนวคิดในการจัดการที่คานึงถึงเรื่องบุคคลที่ทางานเป็นสาคัญ
เป็นการประสานระหว่างบุคคลและงานให้ชีวิตและการทางานผสมผสานกันอย่างกลมกลืน แม้องค์กร
ที่มีเทคโนโลยี สู งก็ยั งมีความจ าเป็ นต้องอาศัยคนในการควบคุ มดูแลแก้ปั ญ หาการดาเนิ นงานของ
เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีอยู่นั่นเอง ดังนั้น หากผู้ทางานรู้สึกพึงพอใจในการทางานและดาเนินชีวิต
ได้อย่ างเป็ น สุ ข ความพึ งพอใจในงานก็จะตอบสนองความต้องการของคนท างานตามทฤษฎี The
Needs Approach ข อ ง Maslow (1 9 7 0 ) แ ล ะ Hygiene and Motivational Factor ข อ ง
Herzberg (1959, p. 154) อ้างถึงใน สถาบันวิจัยสั งคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551, น. 2/11)
ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจในการทางานเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้บุคคลทางานได้อย่างมีคุณภาพ
และส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานสูง ในทางตรงกันข้ามผู้ที่ไม่พึงพอใจในการทางานจะมี
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานต่า
จากการทบทวนแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานของ สถา บั น วิ จั ย สั ง คม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551) ได้สรุปความหมายของคุณภาพชีวิตในการทางานไว้ว่า หมายถึง
ชี วิ ต การท างานที่ มี ค วามสุ ข มี ค วามพึ งพอใจต่ อ งานและสภาพแวดล้ อ มที่ เป็ น อยู่ โดยสามารถ
ตอบสนองความจาเป็นพื้นฐานส่วนบุคคลจากผลตอบแทนที่ได้รับจากองค์กรอย่างยุติธรรม บนพื้ นฐาน
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและบุคลากร และจะพัฒนาไปสู่ระดับความสัมพันธ์ในสังคม อันเป็นการ
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในขั้นที่สูงขึ้นไป
Walton (1975) อ้ า งถึ งใน ภคพนธ์ ศาลาทอง (2555, น. 22-23) เสนอแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
ลั ก ษณะส าคั ญ ที่ ป ระกอบขึ้ น เป็ น คุ ณ ภาพชี วิต ในการท างานในหนั งสื อ Creteria for Quality of
Working Life โดยแบ่งลักษณะต่างๆ ดังนี้
1. การได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation)
เนื่องจากบุคคลทุกคนมีความต้องการและความจาเป็นทางเศรษฐกิจ จึงมุ่งทางานเพื่อให้ได้รับการ
ตอบสนองทางเศรษฐกิจ ค่าตอบแทนการทางานต้องเพียงพอที่จะดารงชีวิตตามมาตรฐานในสังคมได้
2. ก ารมี ส ภ าพ ก ารท างาน ที่ ป ล อ ด ภั ย แ ล ะถู ก สุ ข ลั ก ษ ณ ะ (Safe and Healthy
Environment) หมายถึง สภาพการทางานต้องไม่มีลักษณะเสี่ยงภัยจนเกินไป และจะต้องช่วยให้ ผู้
ปฏิบัติรู้สึกสะดวกสบายไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
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3. การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถ (Development of Human
Capabilities) กล่าวคือ งานที่ปฏิบัติอยู่นั้น จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้และพัฒ นาทักษะ
ความรู้อย่างแท้จริง รวมถึงการมีโอกาสได้ทางานที่ตนยอมรับว่าสาคัญและมีความหมาย
4. การมีลักษณะงานที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตและความมั่นคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน (Growth
and Security) นอกจากงานจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถแล้ว ยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาส
ก้ า วหน้ า และมี ค วามมั่ น คงในอาชี พ ตลอดจนเป็ น ที่ ย อมรั บ ทั้ ง ของเพื่ อ นร่ ว มงานและสมาชิ ก
ในครอบครัวของตน
5. การมี ลั ก ษณะงานที่ ส่ ง เสริ ม ด้ า นการบู ร ณาการทางสั ง คมของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน (Social
Integration) หมายความว่า งานนั้นช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นๆ
รวมถึงโอกาสที่เท่าเทียมกันในความก้าวหน้าที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบบคุณธรรม
6. การมี ลั ก ษณ ะงานที่ ตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ฐานของกฎหมายหรื อ กระบวนการยุ ติ ธ รรม
(Constitutionalism) หมายถึง วิถีชีวิตและวัฒ นธรรมในองค์กรจะส่งเสริมให้ เกิดความเคารพสิทธิ
ส่วนบุคคล มีความเป็นธรรมในการพิจารณาให้ผลตอบแทนและรางวัล รวมทั้งโอกาสที่แต่ละคนจะได้
แสดงความคิ ด เห็ น อย่ างเปิ ด เผย มี เสรี ภ าพในการพู ด มี ค วามเสมอภาค และมีก ารปกครองด้ ว ย
กฎหมาย
7. การมีความสมดุล ระหว่างชีวิตกับ การท างาน (The Total Life Space) หมายความถึง
การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ชีวิตในการทางานและชีวิตส่วนตัวนอกองค์กรอย่างสมดุล นั่นคือ
ต้องไม่ปล่อยให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความกดดันจากการปฏิบัติงานมากเกินไปด้วยการกาหนดชั่วโมงการ
ทางานที่เหมาะสม เพื่ อหลี กเลี่ ยงการที่ ต้องคร่าเคร่งอยู่กับงานจนไม่มีเวลาพั กผ่อนหรือได้ใช้ชีวิต
ส่วนตัวอย่างเพียงพอ
8. การมี ลั ก ษณะงานที่ เกี่ ย วข้ อ งและสั ม พั น ธ์ กั บ สั ง คมโดยตรง (Social Relevance)
หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานจะต้องรู้สึกและยอมรับว่าองค์กรที่ตนปฏิบัติงานอยู่นั้น มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในด้านต่างๆ จะก่อให้เกิดการเพิ่มคุณค่าความสาคัญของงานและอาชีพของผู้ปฏิบัติงาน
ภคพนธ์ ศาลาทอง (2555, น. 25) สรุปองค์ป ระกอบคุณภาพชีวิตของการทางานที่ส าคัญ
คือ การได้รับสิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม การส่งเสริมสุขภาพ สภาพแวดล้อมและความ
ปลอดภัยที่ดี การสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงในการทางาน การพัฒนาการเพิ่มศักยภาพและ
โอกาสการทางาน โดยการส่ งเสริมความรู้ความสามารถตามศักยภาพของแรงงาน การมีส่ วนร่ว ม
ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และการคุ้ ม ครองแรงงาน มิ ติ เหล่ า นี้ จ ะเกี่ ย วข้ อ งกั บ เป้ า ประสงค์
การดาเนินการขององค์กร และการรับรู้ของแรงงานซึ่งเป็นความต้องการที่แท้จริงของมนุษย์
สรุปได้ว่า ความพึงพอใจในงานเป็นความรู้สึกในเชิงบวกของบุคคลที่มีต่องานที่ทา โดยการ
เปรียบเทียบระหว่างสภาพการทางานกับผลตอบแทนที่ได้รับ มีความคุ้มค่าเป็นไปตามความต้องการ
ที่คาดหวังไว้ ตอบสนองความจาเป็นขั้นพื้นฐานตามหลักทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของมนุษย์ของ
Maslow ปั จจัยสาคัญที่ทาให้เกิดความพึงพอใจในงาน เช่น ลักษณะงานเป็นงานที่มีคุณ ค่า รายได้
ที่ได้รับมีความเป็นธรรมและคุ้มค่า มีความมั่นคงปลอดภัย หากบุคคลรู้สึกพึงพอใจในการทางานก็จะมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข
แนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้นามาสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาความพึง
พอใจของแรงงานนอกระบบบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยนาองค์ประกอบที่สาคัญ ที่มีผลต่อความพึง
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พอใจในงานในด้ า นที่ ส่ งผลกระทบกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต โดยตรง ได้ แ ก่ ด้ านรายได้ ด้ านความมั่ น คง
และด้านความปลอดภัยในอาชีพ มาเป็นปัจจัยหลักในการศึกษาในครั้งนี้
3. แนวคิดเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจนอกระบบ
สานักงานแรงงานระหว่างประเทศ และสานักงานประกันสังคม (2546) คาว่า “เศรษฐกิจ
นอกระบบ” หมายถึ งกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ทุ ก ประเภทที่ ไม่ ได้ รั บ การคุ้ ม ครองและควบคุ ม โดย
กฎหมายหรือธรรมเนี ยมปฏิบั ติห รือไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอ กิจกรรมเหล่านี้มักจะไม่มี
กฎหมายรองรับ จึงดาเนินไปนอกข้อบัญญัติของกฎหมายและไม่ได้มีการออกมาตรการใดๆ เพื่อให้การ
คุ้ม ครอง หรื อเป็ น กิจ กรรมที่ถึงแม้จะมีกฎหมายรองรับ แต่ทว่าไม่ได้รับการคุ้มครองในทางปฏิบั ติ
นั่น คือ แม้ว่าการดาเนิน กิจกรรมเหล่านี้จะอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย แต่มิได้มีการบังคับใช้ หรือ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่มีอยู่กลับเป็นอุปสรรคทาให้ผู้ดาเนินการกิจกรรมนอกระบบไม่สามารถ
ปฏิบัติตามกฎหมายได้ เพราะกฎหมายและระเบียบเหล่านั้นไม่เหมาะสม สร้างภาระให้กับผู้เกี่ยวข้อง
หรือก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงมาก ผู้ที่ทางานในเศรษฐกิจนอกระบบประกอบด้วย ผู้ที่ได้รับค่าจ้าง (Wage
Workers)1 ผู้ ป ระกอบกิ จ การของตนเอง (Own-Account Workers) ผู้ ที่ ท ากิ จ การของตนเอง
มีสถานะที่ไม่มั่นคงและด้อยโอกาสเท่ากับผู้ที่ได้รับค่าจ้าง และมักจะเคลื่อนย้ายจากสถานการณ์หนึ่ง
ไปยั งอีก สถานการณ์ ห นึ่ ง เนื่ องจากไม่ ได้รับ การคุ้ ม ครอง ไม่ มี สิ ท ธิ และไม่ มี ผู้ แ ทน ผู้ ที่ ท างานใน
เศรษฐกิจนอกระบบจึงมักจะตกอยู่ในวังวนของความยากจน
เศรษฐกิ จนอกระบบสามารถรองรับแรงงาน ซึ่งหากไม่ทางานนอกระบบก็จะไม่มีงานท า
หรือไม่มีรายได้ ลักษณะเช่นนี้พบได้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่กาลังพัฒนา ซึ่งมีกาลังแรงงาน
ขนาดใหญ่ และเติบ โตอย่ างรวดเร็ ว เช่น ในหลายประเทศที่ มีการดาเนิน การตามเงื่อนไขการปรับ
โครงสร้ า งท างเศรษ ฐกิ จ ตามเงื่ อ นไขการกู้ ยื ม เงิ น ของประเทศ (Structural Adjustment
Programmes) แรงงานจานวนมากต้องตกงาน คนส่วนใหญ่เข้ามาอยู่ในเศรษฐกิจนอกระบบไม่ใช่
เพราะสมัครใจ แต่ด้วยเหตุผลความจาเป็นเพื่อการอยู่รอดในสถานการณ์ที่มีการว่างงานสูง การจ้างงาน
ต่าระดับ และความยากจน เศรษฐกิจนอกระบบเป็น แหล่ งงานจานวนมากและมีศักยภาพในการ
กระจายรายได้ เพราะงานเหล่านี้เข้าง่ายและไม่ต้องการคุณสมบัติหรือปัจจัยที่สูงมาก ทั้งในเรื่องของ
การศึกษา ทักษะ เทคโนโลยี และต้นทุน แต่งานเหล่านี้มักจะไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ของงานที่มีคุณค่า
นอกจากนี้ เศรษฐกิจนอกระบบยังสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ยากจน โดยขาย
สินค้าราคาถูกและให้บริการที่เข้าถึงได้ง่าย
เงื่อนไขการจ้างงานที่ลดคุณค่าของงานอย่างรุนแรงจะพบมากในเศรษฐกิจนอกระบบ แรงงาน
ที่มิได้รับ การคุ้มครองมักจะได้รับ ผลกระทบทางลบมากกว่าประโยชน์จากการทางานในเศรษฐกิจ
นอกระบบ แรงงานในเศรษฐกิ จนอกระบบมัก จะเป็ น แรงงานที่ “ไม่มี ตั ว ตน” เพราะไม่ มีก ารขึ้ น
ทะเบี ยนไว้ ไม่อยู่ในการควบคุมหรือไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายแรงงานและการคุ้มครอง
1

ส านัก งานแรงงานระหว่างประเทศ (2546) งานที่ มีคุ ณ ค่ าและเศรษฐกิ จนอกระบบ หรือ ดูในฉบั บ ภาษาอังกฤษ :
Decent work and the informal economy (Report Vl, ILC 2002), ISBN 92-2-112429-0, ISSN 0074-6681,
Geneva, 2002)
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ทางสังคม ตัวอย่างเช่น มีสถานการณ์จ้างงานไม่ชัดเจน จึงไม่สามารถจะใช้สิทธิหรือปกป้องสิทธิ์ขั้น
พื้ น ฐานของตนได้ เนื่ อ งจากมิ ได้มี การรวมตัว จึ งแทบจะไม่ มี ห รือไม่ มีผู้ แทนที่ จะเจรจาต่ อรองกั บ
นายจ้างหรือหน่วยงานรัฐ งานในเศรษฐกิจนอกระบบเป็นลักษณะการทางานในสถานประกอบการ
ขนาดเล็กหรือสถานประกอบการที่ไม่ขึ้นทะเบียน ไม่มีสภาพการทางานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย
เป็นงานที่ใช้ทักษะต่า ให้ผลผลิตต่า สร้างรายได้น้อยหรือไม่สม่าเสมอ ชั่วโมงการทางานยาวนาน และ
ขาดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การตลาด การเงิน การฝึกอบรมและเทคโนโลยี แรงงานในเศรษฐกิจนอก
ระบบจึงมีลักษณะที่ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ และด้อยโอกาสในระดับที่ต่างกันไป
3.2 ความหมายของแรงงานนอกระบบ
ความหมายเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ ได้มีนักวิชาการและหน่วยงานให้ความหมายไว้อย่าง
หลากหลาย ดังนี้
นฤมล นิราทร และคณะ (2550) ระบุความหมายของแรงงานนอกระบบ คือ ผู้ที่ทางานหรือ
ก่อให้เกิดกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจที่ถูกกฎหมาย แต่เป็นแรงงานที่ไม่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย
แรงงาน หรือมีกฎหมายคุ้มครองแต่ยังไม่ได้รับสิทธิและหรือการดูแลเท่าที่ควร นอกจากนี้ยังรวมถึง
การทางานหนัก ความมั่นคงในการทางานมีน้อย ไม่มีกฎเกณฑ์การจ้างงานที่แน่นอน ไม่มีโอกาสในการ
พัฒ นาศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ต่า มีฐานะยากจน มีรายได้ไม่แน่นอน รวมถึงผู้ประกอบอาชีพ
อิสระและผู้ร้รับับค่ค่าาจ้จ้าางงทัทั้ง้ในสถานประกอบการที
่เป็่เนป็หลั
กแหล่
ง ประกอบการเร่
ร่อนร่อรันบจ้รัาบงทั
ไป่วรัไปบ
งในสถานประกอบการที
นหลั
กแหล่
ง ประกอบการเร่
จ้า่วงทั
าที�่บที้า่บน้ารันบรังานเป็
นชิน้นชิหรื
อคนงานรั
บเหมาช่
วงวทัง ้งทัภาคการผลิ
รังานไปท
บงานไปทำ
บงานเป็
้นหรื
อคนงานรั
บเหมาช่
้งภาคการผลิต ตภาคการบริ
ภาคการบริการ
การรวมถึ
รวมถึงผูง้
ผูท้ทางานรั
ำ�งานรับบจ้จ้าางภาคการเกษตรที
งภาคการเกษตรที่ม่มีกีการจ้
ารจ้าางไม่
งไม่แแน่น่นนอน
อน หรื
หรืออรัรับบจ้จ้าางท
งทำางานตามสั
�งานตามสัญญา ซึ่งอาจถูกเอารัดเอา
เปรียบอันเนื่องมาจากไม่มีกฎหมายรับรองสิทธิ และไม่มีองค์กรตัวแทนเพื่อการเจรจาต่อรอง
สานักงานสถิติแห่งชาติ (2561) ในการสารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2561 ของสานักงาน
สถิติแห่ งชาติ ได้ ให้ ความหมายของ “แรงงานนอกระบบ” ว่าหมายถึง ผู้ มีงานท าที่ไม่ได้รับความ
คุ้มครอง หรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทางาน วิจิตร ระวิวงศ์ และคณะ (2550) อ้างถึงใน
ภคพนธ์ ศาลาทอง (2555, น. 2) ระบุว่าแรงงานนอกระบบ (Informal Sector) ประกอบด้วย (1)
แรงงานนอกระบบภาคเกษตร ได้แก่ แรงงานรับจ้างในภาคเกษตร การทานา ทาไร่ ทาสวน ทาประมง
และเลี้ยงสัตว์ รวมทั
รวมทั้ง้งเกษตรพั
เกษตรพันนธะสั
ธะสัญญญา
ญา(2)
(2)แรงงานนอกระบบภาคการผลิ
แรงงานนอกระบบภาคการผลิตตได้ได้แแก่ก่ผูผู้รับ้รับงานมาท
งานมาทำาที�่
บ้ทีาบ่ นา้ นผู้ปผูป้ ระกอบอุ
ระกอบอุตตสาหกรรมในระดั
สาหกรรมในระดับบครัครัววเรืเรืออนหรื
นหรืออธุธุรรกิกิจจจากการผลิ
จากการผลิตตขนาดเล็ก และกลุ่มผู้ผลิตสินค้า
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) (3) แรงงานนอกภาคบริการ ได้แก่ แรงงานที่ประกอบอาชีพอิสระ
เพื่อความอยู่รอด เช่น หาบเร่แผงลอย คนคุ้ยขยะ คนซื้อ -ขายของเก่า จักรยานยนต์รับจ้าง รถยนต์
รับจ้าง (แท็กซี่ รถตู้) สามล้อเครื่อง ทั้งนี้ ภคพนธ์ ศาลาทอง (2555, น. 7) ยังได้สรุปความหมายของ
แรงงานนอกระบบจากการทบทวนแนวคิดไว้ว่า แรงงานนอกระบบ คือ ผู้ที่ทางานอิสระที่ถูกกฎหมาย
ประกอบอาชีพเพื่อความอยู่รอด เป็นแรงงานที่ต้องทางานหนัก มีความเสี่ยงในการทางาน ขาดความ
มั่นคงในอาชีพและขาดโอกาสในการพัฒ นาศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ต่า รายได้น้อย ไม่สม่าเสมอ
ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม รวมทั้งไม่ได้รับความคุ้มครองของกฎหมายแรงงาน ขาดสวัสดิการ
และหลักประกันทางสังคมที่ควรได้รับ ส่วนใหญ่ถูกเลือกปฏิบัติและถูกเอารัดเอาเปรียบจากการจ้าง
งานที่ไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน ขาดสิทธิและอานาจต่อรอง ถูกเลิกจ้างโดยง่ายไม่มีเกณฑ์และเหตุผล
ที่แน่นอน
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4. แนวคิดเกี่ยวกับผู้ประกอบอาชีพคนขับแท็กซี่
การขยายตัวของแรงงานภาคขนส่งในเศรษฐกิจนอกระบบเป็นผลมาจากการที่ระบบขนส่ง
มวลชนของรัฐไม่สามารถที่จะให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ในภาวะที่เมืองมีการ
ขยายตัวทั้งทางด้านเศรษฐกิจและประชากร ส่งผลให้สภาพการจราจรในเขตเมืองคับคั่งและติดขัด
ประกอบกั บ ความต้ อ งการความสะดวกสบาย รวดเร็ ว ในการเดิ น ทางสั ญ จรไปยั ง สถานที่ ต่ างๆ
ของประชาชน ปัจจัยเหล่านี้สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่แรงงานนอกระบบภาคบริการใน
กลุ่ ม แรงงานภาคการขนส่ ง อย่ างเช่ น ผู้ ป ระกอบอาชี พ คนขั บ แท็ ก ซี่ ซึ่ งเป็ น ทางเลื อ กหนึ่ งของ
ประชาชนที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในสังคมเมืองใหญ่ ซึ่งภาพรวมของอุตสาหกรรมแท็กซี่ในปัจจุบัน
ประกอบไปด้วยการให้บริการรถแท็กซี่แบบดั้งเดิมและการให้บริการแท็กซี่ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น
4.1 แท็กซี่แบบดั้งเดิม
การลงทุน ในธุรกิจ แท็กซี่แบบดั้งเดิมในปัจจุบัน มีทั้งรูปแบบธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยทางตรง
และทางอ้อม ทาให้มีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจนี้อย่างน้อยไม่ต่ากว่า 1 พันล้านบาท จากงานวิจัยของ
มณฑิรา แซ่ตั้ง (2557) อ้างถึงใน สุธาสินี นาคเงินทอง (2559, น. 32-34) พบว่า ปัจจุบันมีรถแท็กซี่
ที่อยู่ในระบบมากกว่าหนึ่งแสนคัน โดยมีรูปแบบการประกอบธุรกิจแท็กซี่แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้
4.1.1 แท็กซี่ส่วนบุคคล
รถแท็กซี่ที่มีสีเขียว-เหลือง กรมการขนส่งทางบกกาหนดให้ประชาชนสามารถจดทะเบียนเป็น
ชื่อของตนเอง ภายใต้เงื่อนไขว่าสามารถยื่นขอจดทะเบียนได้คนละ 1 คัน และห้ามมิให้ทาการโอน
ให้ บุ คคลอื่น นอกจากทายาท แต่ล ะบุ คคลจะมี แท็ กซี่ได้เพี ยงคั นเดี ยวเท่านั้น ลั กษณะการบริการ
เจ้ าของรถแท็ กซี่ จ ะเป็ น ผู้ ขั บ ให้ บ ริก ารเองหรือไม่ ก็ให้ เครือญาติ ขับ กัน เองโดยจะมี การจัด เป็ น กะ
ซึ่งรูปแบบนี้จะมีข้อดีคือ มีการบารุงรักษารถที่ดีและคนขับมีมารยาทและให้บริการอยู่ในกฎระเบียบ
4.1.2 สหกรณ์แท็กซี่
สหกรณ์ดาเนินธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับฝากและธุรกิจการให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับรถแท็กซี่ เช่น
ให้บ ริการทาสัญญาเช่าซื้อรถยนต์สาธารณะ ให้ บริการติดต่อประสานงานกับกรมการขนส่งทางบก
และให้ บ ริ ก ารรั บ แลกเปลี่ ย นเช็ ค ต่ อ ภาษี แ ละต่ อ ประกั น โดยใช้ ร ถแท็ ก ซี่ เป็ น ของสหกรณ์ ต าม
ใบอนุ ญ าตที่ ได้ รั บ จากกรมการขนส่ ง ทางบก สหกรณ์ ถื อ เป็ น ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งที่ มี ค วามส าคั ญ มาก
ในอุตสาหกรรมแท็กซี่ กล่าวคือ รถแท็กซี่ส่วนใหญ่จะจดทะเบียนเข้าร่วมกับสหกรณ์เอง จากระเบียบ
ของกรมการขนส่งทางบกระบุว่า บุคคลสามารถนารถยนต์มาจดทะเบียนเป็นแท็กซี่ได้เพียงหนึ่งคัน
เท่านั้น ซึ่งในบางกรณีการนารถยนต์ไปจดทะเบียนเข้าร่วมกับสหกรณ์อาจจะทาให้เจ้าของรถรวมถึง
เจ้าของกิจการที่ไม่ได้มีรถแท็กซี่จานวนมากมีความสะดวกสบายมากกว่า ทั้งในส่วนของการขอจด
ทะเบียน การตรวจสอบสภาพรถแท็กซี่ การต่ออายุประกันภัย และการใช้บริการศูนย์วิทยุแท็กซี่ซึ่งถือ
เป็นบริการครบวงจรของสหกรณ์ที่ให้กับสมาชิก โดยที่สมาชิกจะต้องชาระค่าบริการเป็นรายเดือน
ให้ กั บ สหกรณ์ ระบบนี้ มี ข้ อ ดี คื อ สหกรณ์ จ ะให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ทางด้ า นสวั ส ดิ ก ารการกู้ เ งิ น
ค่ารั ก ษาพยาบาล ท าให้ ค นขั บ มี คุ ณ ภาพชีวิ ตที่ ดี ซึ่ งส่ งผลต่ อ มารยาทของคนขับ มี การให้ บ ริก าร
ผู้โดยสารที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน
4.1.3 เจ้าของกิจการให้บริการรถแท็กซี่
ผู้ประกอบการที่นาเงินไปลงทุนซื้อรถยนต์เพื่อมาจดทะเบียนเป็นรถแท็กซี่และนามาให้บริการ
แก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ในปัจจุบันผู้ประกอบกิจการให้บริการรถแท็กซี่มีอยู่จานวนมากแต่ส่วนใหญ่จะจด
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ทะเบียนเป็นบริษัทจากัด ห้างหุ้นส่วนจากัด โดยส่วนใหญ่มักจะมีวัตถุประสงค์หลักในการให้เช่าซื้อ
ในนามของบริษัทแก่พนักงานขับรถแท็กซี่หรือเจ้าของกิจการรายย่อยเป็นหลัก มิใช่การนามาปล่อยให้
เช่าให้แก่พนักงานขับรถ สาหรับผู้ประกอบกิจการให้บริการรถแท็กซี่แต่ไม่มีการจดทะเบียนตั้งเป็น
นิติบุคคล ซึ่งในกรณีนี้อาจต้องมีการเข้าร่วมกับสหกรณ์หรือซื้อรถแท็กซี่จากบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือ
เรียกว่า แท็กซี่ในระบบเถ้าแก่หรืออู่รถ ในกลุ่มนี้จะมีจานวนมากที่สุด
4.2 การให้บริการแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชั่น
การให้บริการเรียกรถผ่านแอพพลิเคชั่น (Transportation Network Companies = TNC )
หรือที่รู้จักในชื่อต่างๆ เช่น Ride-Sharing, Ride-Hailing หรือ Ride-Booking เป็นรูปแบบธุรกิจที่เปิด
โอกาสให้ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารสามารถเรี ย กรถมารั บ และไปส่ งยั งจุ ด หมายปลายทางได้ต ามความต้ องการ
ผ่านทางแอพพลิเคชั่น โดยมีแนวคิดมาจากการ Carpooling หรือการใช้รถคันเดียวกันร่วมเดินทาง
ไปด้วยกัน เช่น คนที่บ้านอยู่ใกล้กันก็อาศัยรถคันเดียวกันไปทางานเพื่อประหยัดน้ามัน แต่ต่อมาการ
ให้บ ริการ TNC ก็ถูกมองว่ามีลักษณะเป็น Ride-Sourcing หรือเป็นการจัดสรรการขนส่ งผู้โดยสาร
ให้กับคนขับเพื่อการพาณิชย์มากกว่า เพราะการให้บริการมีลักษณะคล้ายรถแท็กซี่มากกว่าการร่วม
เดินทางไปด้วยกัน
ลั กษณะการให้ บ ริ การมี การใช้เครื่ องมือทางเทคโนโลยี 3 องค์ป ระกอบด้ วยกัน ได้แก่ (1)
อุปกรณ์ GPS Navigation เพื่อกาหนดเส้นทางของคนขับและจัดการการรับส่งผู้โดยสาร (2) สมาร์ทโฟน
เพื่อให้ ผู้ โดยสารสามารถเรี ย กรถได้จากที่ใดก็ตาม (3) เครือข่าย Social Network เพื่ อตรวจสอบ
คนขับ และสร้างความมั่น ใจให้กับผู้ โดยสาร การให้ บริการลักษณะดังกล่าวถือกาเนิดขึ้น ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเมื่อประมาณ 10 ปีผ่านมาแล้ว และกาลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆในทั่วทุกมุมโลก แม้ว่าจะไม่ได้
รับการสนับสนุนจากภาครัฐในหลายประเทศก็ตาม สาหรับประเทศไทยในปัจจุบัน TNC ที่เป็นที่รู้จัก
มีสองบริษัท คือ Uber2 และ Grab (http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/643725)
5. แนวคิดเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม
5.1 เศรษฐกิจแพลตฟอร์ม
ตามรายงานการวิจัยเรื่อง แพลตฟอร์มอีโคโนมีและผลกระทบต่อแรงงานในภาคบริการ :
กรณีศึกษาประเทศไทย ของ อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ และคณะ (2561) ได้สรุปเกี่ยวกับ “เศรษฐกิจ
แพลตฟอร์ม (Platform Economy)” ไว้ดังนี้
“เศรษฐกิ จ แพลตฟอร์ ม (Platform Economy)”เป็ น กิ จ กรรมเศรษฐกิ จ ที่ พึ่ ง พาดิ จิ ทั ล
แพลตฟอร์มในการดาเนินการ เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าและบริการ (ในบางกรณี
กิจ กรรมนั้ น ปรากฏในรูป ของการยื ม เช่า และเช่าซื้อ) บนสมมุติฐานว่าเศรษฐกิจแพลตฟอร์มนั้ น
ลดต้ น ทุ น ธุร กรรมของการแลกเปลี่ ย น และท าให้ เกิด ลั กษณะงานและความสั ม พั น ธ์ใหม่ร ะหว่าง
นายจ้างและคนทางาน ทั้งนี้คานิยามดังกล่าวมีนัยสาคัญสองประการ กล่าวคือ
ประการแรก เศรษฐกิจแพลตฟอร์มมีองค์ประกอบสาคัญสามประการคือ (1) แพลตฟอร์ม
เช่น อูเบอร์หรือแอร์บีเอ็นบี (2) ผู้ให้บริการ เช่นคนขับอูเบอร์ และ (3) ผู้รับบริการหรือลูกค้า
2

เป็นข้อมูลวันที่ 24 มกราคม 2561 แต่ในปัจจุบัน Grab ได้ควบรวมกิจการของ Uber ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง
หมดแล้ว โดยในวันที่ 8 เมษายน 2561 Uber ได้หยุดการให้บริการผ่านแอปพลิเคชั่นของ Uber และเปลี่ยนเป็นการ
ให้บริการทุกอย่างผ่านแอปพลิเคชั่นของ Grab ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2561

17

ประการที่สอง กิจกรรมและความสัมพันธ์ใหม่ดังกล่าวทาให้ เกิดช่องโหว่และความขัดแย้ง
ภายในกรอบของกฎหมายและนิยามในการศึกษาแรงงานนอกระบบดั้งเดิม ซึ่ง อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ
และคณะ เรียกแรงงานทั้งหมดที่เข้ามาสัมพันธ์กับเศรษฐกิจแพลตฟอร์มว่า “แรงงานดิจิทัล” และแบ่ง
งานดิจิทัลออกเป็นงานดิจิทัล ที่การทางานขึ้นอยู่กับสถานที่เชิงกายภาพ (Gig Work) และงานดิจิทัล
ชนิ ด ท าจากที่ ใดก็ ได้ (Crowd Work) กล่ า วคื อ ประเภทแรกนั้ น ยั ง คงปรากฏลั ก ษณะของการ
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการแบบดั้งเดิม คือ มีการพบกันของผู้ให้และผู้รับบริการในสถานที่จริง เช่น
ในกรณีของบริการขนส่ง (อูเบอร์) ที่พัก (แอร์บีเอ็นบี) และทาความสะอาด (บีนีท) ขณะที่งานประเภท
หลัง (Crowd Work) นั้น ผู้ทางานรับงานผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ สามารถทางานโดยเอกเทศ
และส่งมอบผลผลิตกลับไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์
การถือกาเนิดของเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มได้ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายลักษณะ
ทั้งรูปแบบความสัมพันธ์ของการจ้างงาน ความสัมพันธ์ของการจ้างงานในลักษณะที่เปลี่ยนจากการ
จ้ างงานที่ มีสั ญ ญาจ้ างแบบเต็ม เวลาและผู้ จ้างมีส ถานะนายจ้าง เป็น การจ้างงานแบบเหมาช่ว งที่
ผู้ทางานมีสถานะผู้ รับ งานอิสระ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นความสัมพั นธ์รูปแบบ “ปกติ ” ในการ
ทางานมากยิ่งขึ้น ในอนาคต แพลตฟอร์มถูกนามาใช้ในฐานะเป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงความต้องการ
สิน ค้าและบริการ จั บคู่การเสนอสิ นค้าและบริการ แพลตฟอร์มมีอัล กอริทึ่ม 3 ที่มีประสิ ทธิภ าพสู ง
ย่นระยะเวลา สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ เทคโนโลยีได้ทาให้ต้ นทุนในการจับคู่ความต้องการ
ลดลง ซึ่งเป็นการลดสิ่งกีดขวางในการเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้ ขณะเดียวกันผู้เป็น
เจ้าของแพลตฟอร์มเป็ นผู้ควบคุมอัลกอริทึ่ม ทาให้ สามารถสร้างสภาพบังคับเหนือผู้ใช้บริการและ
ผู้ให้ บ ริการได้ ผ่ านอัล กอรึทึ่มของแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มยังสามารถช่วยลดอัตราเสี่ ยงจากการ
แลกเปลี่ ย นในตลาดแรงงานแบบเดิ ม อั น มาจากการให้ ข้ อ มู ล ที่ ไม่ ค รบถ้ ว นหรื อ การหลอกลวง
แพลตฟอร์ ม อ านวยความสะดวกในการเข้ าถึ งทรั พ ยากร หรื อ การน าทรัพ ยากรที่ มี ม าใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ทั้งในรูปของสินค้า บริการ และแรงงานอิสระ ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานทั้งทางตรง
และทางอ้อม
5.2 แพลตฟอร์ม Grab
ข้ อ มู ล จากเวปไซต์ https://grabdriverth.com/ แกร็ บ (Grab) เกิ ด ขึ้ น ภายใต้ ก ารก่ อ ตั้ ง
ของคุณแอนโทนี่ ตัน และคุณฮุย ลิง ตัน ที่ประเทศมาเลเชีย ในปี 2012 โดยใช้ชื่อเริ่มแรกว่า “My
Teksi” และใช้ชื่อใหม่เป็น “Grab” ในปี 2016 โดยทั้งสองมุ่งพัฒนาให้ Grab เป็นแอพพลิเคชั่นที่ตอบ
โจทย์ และแก้ปัญ หาระบบขนส่งมวลชนของประเทศในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ นับแต่จุดเริ่มต้น
Grab มุ่งมั่น และมี วิสั ย ทั ศน์ ในการขับ เคลื่ อนภู มิภ าคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ ไปข้างหน้ าด้ วยการ
แก้ปัญหาด้านการขนส่งสาธารณะ รวมถึงการนาเสนอบริการที่สะดวก คุณภาพของบริการและความ
ปลอดภัย ทั้งผู้โดยสารและสมาชิกผู้ขับขี่อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน ปัจจุบัน
Grab ให้บริการในเมืองต่างๆ มากกว่า 235 เมือง ใน 8 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย
3

อัลกอริทึ่ม (Algorithm) หรือ ขั้นตอนวิธี คือชื่อที่เรีย กกระบวนการหรือขั้นตอนการทางานโดยละเอียดที่สามารถนาไป
ปฏิบัติตามเพื่อแก้ปัญหาที่กาหนดไว้ โดยส่วนใหญ่มักใช้เรี ยกขั้นตอนในการเขียนชุดคาสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้
เพื่อการจัดการข้อมูลชนิดต่างๆ เช่น ขั้นตอนวิธีการเรียงลาดับ (Sorting Algorithm) หรือขั้นตอนวิธีการค้นหา (Searching
Algorithm) (http://www.nsm.or.th/other-service/671-online-science/knowless-inventory/sci-vocabulary/scivocabulary-information-technology-museum/3231-algorithm.html)
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ไทย กัมพูชา พม่า เวียดนาม และฟิลิปปินส์ มียอดการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นทั้งหมด 125 ล้านครั้ง
Grab คื อ แอพพลิ เคชั่ น เรี ย กรถที่ ให้ บ ริ ก ารหลากหลายที่ สุ ด ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
โดยบริการครอบคลุมทั้ง รถแท็กซี่ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์
สาหรับ ในประเทศไทย Grab เริ่มเปิ ดให้ บริการเมื่อปี 2013 ปัจจุบันให้ บริการครอบคลุ ม
18 เมื อ ง ได้ แ ก่ กรุ งเทพฯและปริ ม ณฑล เชี ย งใหม่ ขอนแก่ น เชี ย งราย อุ บ ลราชธานี อุ ด รธานี
นครราชสีมา หัวหิน สุรินทร์ นครศรี ธรรมราช พัทยา เกาะสมุย กระบี่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลาหาดใหญ่ บุรีรัมย์ และพระนครศรีอยุธยา
การบริการหลัก แบ่งเป็น
1) แกร็บคาร์ (Grab Car) การให้ บริการเรียกรถส่วนบุคคลที่จะส่งมอบความสะดวกสบาย
และปลอดภัยให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสาร พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มี ยานพาหนะส่วนตัวสามารถมีรายได้
เสริ ม ในเวลาว่าง และมี ส่ ว นช่ว ยแบ่ งเบาปั ญ หาการจราจรของประเทศโดยมอบทางเลื อกในการ
เดินทางที่หลากหลาย และลดจานวนรถบนท้องถนน นอกจากแกร็บคาร์แล้ว แกร็บยังมีบริการอื่นๆ
ในกลุ่มเดียวกัน ได้แก่
- แกร็บคาร์พลัส (Grab Car Plus) สมาชิกที่ได้ รับคัดเลือกพร้อมยานพาหนะในสภาพใหม่
ได้มาตรฐาน ผู้ขับมีคุณภาพ ได้รับสิทธิพิเศษเหนือกว่าจากค่าโดยสารที่สูงขึ้น 30% จาก Grab Car
สามารถรับงานจองล่วงหน้าได้ โดยคิดค่าบริการเพิ่ม 100 บาท ค่าบริการเริ่มต้นที่ 150 บาท รถยนต์
ที่ใช้ เช่น BMW, Mercedes-Benz หรือ Lexus
- แกร็บคาร์ลักซ์ (Grab Car Luxe) ให้บริการด้วยรถยนต์สุดพรีเมี ยม บริการระดับ 5 ดาว
ด้วยคนขับมืออาชีพที่ผ่านการคัดสรรแล้ว ค่าโดยสารสูงกว่า Grab Car 5 เท่า และสูงกว่า Grab Car Plus
ถึง 3.5 เท่า สามารถรับงานจองล่วงหน้าได้ โดยคิดค่าบริการเพิ่ม 100 บาท ค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 450 บาท
- แกร็ บ เอสยู วี (Grab SUB) บริ การรถขนาดกลางเพื่ อเพิ่ ม พื้ น ที่ บ รรจุสั ม ภาระที่ ม ากกว่า
ค่าโดยสารสูงกว่า Grab Car 30% สามารถรับงานจองล่วงหน้าได้
- แกร็บแวน (Grab Van) บริการเพื่อการเดินทางเป็นหมู่คณะ หรือนักท่องเที่ยวที่มีสัมภาระ
โดยรองรับผู้โดยสารสูงสุด 12 ที่นั่ง
- เรนท์ (Rent) บริการเช่ารถพร้อมคนขับเป็นระยะเวลา 2-10 ชั่วโมง โดยสามารถเดินทาง
ไปได้ ห ลายจุ ด หมายภายในระยะเวลาที่ เลื อ กคิ ด ค่ าคอมมิ ช ชั่ น ส าหรั บ ค่ าโดยสารตั้ งต้ น ที่ 25 %
เศษเวลาที่เกินกว่ากาหนด คิดนาทีละ 5 บาท ออกนอกเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล คิดค่าบริการ
เพิ่มเติม 1,000 บาท
2) แกร็บแท็กซี่ (Grab Taxi) การให้บริการเรียกรถแท็กซี่สาหรับผู้โดยสารผ่านแอพพลิเคชั่น
แกร็บ โดยแกร็บแท็กซี่เปิดให้บริการภายใต้วิสัยทัศน์ของแกร็บในการที่จะพัฒนาการบริการโดยสารรถ
แท็กซี่เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยและสะดวกขึ้น รวมถึงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตในการทางาน
และรายได้ของผู้ขับขี่แท็กซี่ในประเทศไทย นอกเหนือจากแกร็บแท็กซี่ แกร็บยังมีบริการใกล้เคียง เช่น
- Grab Taxi (6-Seater) – แท็กซี่ขนาดใหญ่ 6 ที่นั่ง
- Grab Taxi (Advance) – แท็กซี่แบบจองล่วงหน้า
- Grab Roddaeng – แกร็บรถแดง ในจังหวัดเชียงใหม่
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Grab Taxi มีแนวคิดมาจากความต้องการจะแก้ปัญหาด้านระบบขนส่งและพัฒ นาคุณภาพ
ชีวิตของคนขับแท็กซี่ โดยใช้ระบบ GPS Tracing 4 ในการจัดคิวรถแท็กซี่และสามารถกระจายงาน
ได้อย่างอัตโนมัติ สามารถช่วยร่นระยะเวลาการวิ่งรถเปล่าของคนขับรถแท็กซี่ (สุธาสีนี นาคเงินทอง,
2559)
3) จัส ท์แกร็บ (Just Grab) การให้ บริการที่รวบรวมรถจากแกร็บแท็กซี่ (Grab Taxi) และ
แกร็บคาร์ (Grab Car) ไว้ในบริการเดียว เพื่อโอกาสในการเรียกรถให้มารับได้รวดเร็วขึ้น พร้อมอัตรา
ค่าโดยสารที่โปร่งใส ซึ่งแสดงไว้ในแอพพลิเคชั่นก่อนยืนยันการจอง
4) แกร็บ ไบค์วิน (Grab Bike Win) การให้บริการรถมอเตอร์ไซด์รับส่ งผู้โดยสารแบบทันที
ซึ่งจะสามารถทราบอัตราค่าบริการที่แน่นอนก่อนใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น พร้อมรับใบเสร็จผ่าน
อี เมลที่ ใช้ ส มั ค ร ปั จ จุ บั น แกร็ บ ไบค์ (วิ น ) เปิ ด ให้ บ ริ ก ารในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพฯ นนทบุ รี ปทุ ม ธานี
สมุทรปราการ และบุรีรัมย์
5) แกร็บต่างจังหวัด นอกเหนือจากการให้บริการในกรุงเทพฯ และปริมณฑลแล้ว แกร็บยังให้
บริการอีกหลายพื้นที่ในประเทศไทย และยังคงมุ่ งมั่นที่จะขยายการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความ
สะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทางของคนไทยทุกคน
6) Grab Food การให้ บ ริการรับส่งอาหารแบบทันทีเมื่อเรียกใช้บริการผ่ านแอพพลิเคชั่น
โดยจะสามารถทราบค่าอาหาร และค่าบริการจัดส่งที่แน่นอนก่อนใช้บริการ พร้อมรับใบเสร็จผ่านอีเมล
ที่ใช้สมัคร ปัจจุบัน เปิดให้บริการแล้วในพื้นที่เกือบทั้งหมดของกรุงเทพฯ และเปิดทดลองให้บริการ
ในจังหวัดเชียงใหม่
7) แกร็บเอ็กเพรส (Grab Express) การให้ บริการรับส่งพัสดุห รือเอกสารถึงที่ ผู้ขับขี่อุ่นใจ
ได้ด้วยระบบจัดเก็บหลักฐานการรับและส่ง ของที่ถ่ายพัสดุโดยผู้ขับขี่ เพื่อการยืนยันถึงสภาพของพัสดุ
ก่อนและหลังการจัดส่ง เปิดให้บริการแล้วในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ เชียงใหม่
บุรีรัมย์ ขอนแก่น สงขลา-หาดใหญ่ ชลบุรี นครราชสีมา อยุธยา โดยมีรถให้เลือกใช้บริการ 3 ประเภท
ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ (5 ประตู) และรถกระบะ
8) Grab GoldX แกร็ บ มีบ ริการให้ เช่ ารถรายวัน ในราคาประหยั ดส าหรับผู้ ที่ ต้องการเป็ น
พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ของแกร็บแต่ไม่มีรถยนต์เป็นของตนเอง โดยมีระยะเวลาสัญญาเช่าเริ่มต้นขั้นต่า 3
เดือน ทั้งนี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีรถยนต์เป็นของตนเองสามารถมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้ตนเอง
ได้อย่างคุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ต้องการมีรายได้เสริมหรือผู้ที่กาลังหาอาชีพอิสระ
9) Grab Network สร้ า งรายได้ ต ามความต้ อ งการไร้ ขี ด จ ากั ด เรื่ อ งสถานที่ แ ละเวลา
เป็ น ครอบครั ว แกร็ บ แบบไม่ จ าเป็ น ต้ อ งขั บ รถ Grab Network (Grab Hub) คือ ตั ว แทนรับ สมั ค ร
คนขับรถใหม่ที่กระจายอยู่ทั่วทุกหัวมุมในกรุงเทพฯ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้สนใจสมัครขับแกร็บ
ให้ ส ามารถลงทะเบี ย นเป็ น คนขับ แกร็บได้ โดยไม่ จาเป็น ต้องเดินทางมาสมัครด้ว ยตนเองที่บ ริษั ท
4

GPS tracking คือ การระบุตาแหน่งของวัตถุผ่านระบบการระบุตาแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System : GPS)
ซึ่งใช้เพื่อติดตามและระบุตาแหน่งของวัตถุนั้นๆ จากระยะไกล โดยเทคโนโลยี GPS tracking นี้ สามารถระบุได้ครอบคลุมถึง
พิกั ด ทางภู มิศ าสตร์ ละติ จูด ลองติจูด ความเร็วบนภาคพื้น ทิศ ทางและเส้ นทางการเคลื่อ นที่ ของวัต ถุนั้น ๆ ที่ ติดตามอยู่
(https://www.prosoftgps.com/Article/Detail/70625)
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ตัวแทนเพียงแค่แนะนาคนขับใหม่มาขับแกร็บและแกร็บแท็กซี่ รวมทั้งอบรมคนขับใหม่ หากคนขับใหม่
ขับได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด คนแนะนาจะได้รับโปรโมชั่นแนะนาคนขับ และโบนัสพิเศษจากบริษัท
5.3 Grab ในจังหวัดขอนแก่น
นายวี แตง ผู้อานวยการประจาประเทศไทย บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จากัด กล่าวว่า
“ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี ซึ่ง แกร็บ มองว่าแพลตฟอร์ม
ด้านการขนส่ งของเราจะสามารถเข้ามาช่วยเพิ่มความคล่ องตัวสะดวกสบาย และปลอดภัยในการ
เดินทางให้ แก่ทั้งผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวในจังหวัด นอกจากผู้ขั บแท็กซี่เองก็จะมีโอกาสรับงาน
ได้มากขึ้น ซึ่งหมายถึงรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
จะได้รับ ประสบการณ์การเดินทางที่น่าประทับใจจากการใช้ แอพพลิเคชั่น ของเรา เป็นการส่งเสริม
อาชีพรายได้ให้กับผู้ขับขี่ในท้องถิ่ นมากขึ้น” ซึ่งจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุบลราชธานี ถือเป็นสอง
หัวเมืองใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประชากรอาศัยอยู่จานวนมาก และสามารถเห็นรถแท็กซี่
ได้ในหลายๆ พื้นที่ อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารท้องถิ่นยังคงประสบปัญหาในการเรียกใช้บริการรถแท็กซี่
ตามท้องถนน รวมถึงการโทรติดต่อไปยังศูนย์บริการเพื่อจองรถแท็กซี่ล่วงหน้า ซึ่งไม่คล่องตัวและทาให้
ผู้โดยสารต้องเสียค่าโทรศัพท์โดยไม่จาเป็น แกร็บ (Grab) เล็งเห็นปัญหาในจุดนี้ จึงมอบบริการที่จะเพิ่ม
ความสะดวกสบายในการเดินทางให้ กับ ผู้โดยสารในพื้นที่ ของทั้งสองจังหวัด โดยผู้โดยสารสามารถ
เรียกใช้บริการแท็กซี่ของแกร็ บ ได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงติดตั้งและใช้งานแอพพลิเคชั่นแกร็บบนสมาร์ท
โฟน และเรียกให้รถแท็กซี่มารับภายในระยะเวลาไม่กี่นาที (https://www.mxphone.net/241116grab-taxi-at-ubon-ratchatane/)
ทั้งนี้ Grab ได้เปิ ดให้บริการเรียกรถผ่านแอพพลิเคชั่นที่เรียกว่า “จัสแกร็บ ” (Just Grab)
อย่างเป็นทางการในจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 (https://grabdriverth.com/gtkkc/2017/6/22/grabtaxi-justgrab-3-)
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการทางานของแรงงานนอกระบบบนดิจิทัล แพลตฟอร์ม :
กรณีศึกษาผู้ขับรถแท็กซี่ในจังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
นันทพงศ์ พฤกษชาติรัตน์ (2536) ศึกษาวิจัยเรื่อง การประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ของชาว
อีส านในกรุงเทพมหานครที่มีผ ลต่อเศรษฐกิจและสั งคม ศึกษาเฉพาะกรณี บริษั ทสวนหลวงแท็กซี่
จากัด ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการประกอบอาชีพ ได้แก่ การจราจร สุขภาพอนามัย การสื่อสาร
กับชาวต่างชาติ รายได้น้อย ทางานทุกวันเมื่ อหยุดงานจะไม่มีรายได้ ไม่มีเวลาการออกกาลังกายหรือ
พักผ่อนตามที่ต้องการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขจิต หิรัญพฤกษ์ (2540) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึง
พอใจของคนขับแท็กซี่ที่มีต่ออาชีพขับรถ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาเป็นคนขับแท็กซี่ที่ใช้มิเตอร์และ
ไม่ใช้มิเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คนขับรถแท็กซี่มีความพึงพอใจในอาชีพของตนในระดับ
ปานกลางเท่านั้น ทั้งในด้านนโยบายแท็กซี่เสรี ด้านความมั่นคงในอาชีพ และด้านรายได้ ส่วนในด้าน
ความปลอดภัย คนขับรถแท็กซี่มีความพึงพอใจในระดับน้อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาชีพขับรถแท็กซี่ยังไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของคนขับรถแท็กซี่ได้มากพอตามที่ตนเองต้องการ
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ข้อค้นพบของทั้งสองท่านดังกล่าวข้างต้นยังสอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ สถาบันวิจัย
และให้ ค าปรึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ (2550) ที่ ไ ด้ จั ด ท ารายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ เรื่ อ ง
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ เพื่อเสนอต่อสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน กลุ่มเป้าหมายที่สาคัญของการศึกษาเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ คือ แรงงานนอกระบบ
ด้อยโอกาส 6 กลุ่ม อยู่ใน 14 อาชีพ ซึ่งจะขอกล่าวถึงผลการศึกษาเฉพาะกลุ่มบริการขนส่ง ที่เป็น
อาชีพผู้ขับรถรับจ้างหรือแท็กซี่เท่านั้น และในรายงานฉบับดังกล่าว พบว่า ผู้ประกอบอาชีพในกลุ่มนี้
ส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน คือ อายุประมาณ 35-50 ปี มีการศึกษาค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผู้ประกอบอาชีพในกลุ่มขนส่งอื่นๆ ทั้งนี้ ผู้ประกอบอาชีพคนขับแท็กซี่ไม่ได้รับสวัสดิการอื่นนอกจาก
บัตรประกันสุขภาพ 30 บาท และที่ต้องการมากที่สุดก็คือ ความมั่นคงในอาชีพและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน จึงต้องการเข้าสู่การประกันสังคม
ขณะเดี ย วกั น ก็ ส อดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ ภคพนธ์ ศาลาทอง (2555) เรื่อ ง กลไก
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานของแรงงานนอกระบบภาคบริ ก าร กรณี ศึ ก ษา
กลุ่มคนขับรถแท็กซี่เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สาเหตุที่เลือกประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ เพราะว่า
เป็นอาชีพอิสระ รายได้พอสมควร ไม่มีเจ้านาย จะหยุดพักหรือทางานเมื่อไรก็ได้ ถึงแม้ไม่มีเงินเดือน
แต่ทางานแล้วสบายใจ ไม่มีเกษียณอายุขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ รายได้
พอเลี้ยงครอบครัวได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบอาชีพเป็นหลัก แต่คนขับแท็กซี่ส่วนใหญ่ไม่ได้รับสิทธิ
และประโยชน์ที่ได้จากการประกอบอาชีพ เช่น การได้รับการพัฒ นาอบรมความรู้ ทักษะทางอาชีพ
หรือการดูแลด้านสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับคนขับรถแท็กซี่ สาหรับความต้องการทางสังคมของคนขับ
แท็กซี่ พบว่าส่วนใหญ่ ต้องการความมั่นคงทางด้านรายได้ ความต้องการสงเคราะห์ และช่วยเหลือ
การประกอบอาชีพ นอกจากนี้ ความต้องการจัดสวัสดิการประกันสังคม การจัดสวัส ดิการคุ้มครอง
การรักษาพยาบาลเป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับผู้ขับรถแท็กซี่เพื่อช่วยให้ไม่กระทบกับรายได้ในยามเจ็บป่วย
หรือได้รับอุบัติเหตุ ต้องการเข้าถึงกฎหมาย สิทธิและการคุ้มครองทางสังคม
ส่วน อรรคณัฐ วัน ทนะสมบัติ และคณะ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง เศรษฐกิจแพลตฟอร์มและ
ผลกระทบต่อแรงงานภาคบริการในประเทศไทย ผลการศึกษาที่สาคัญ ในกรณีของอูเบอร์พบว่า ผู้ขับรถ
มากกว่าครึ่ง หรือประมาณ 58 % ทางานเป็นรายได้เสริม เพราะมีรายได้หลักที่มาจากการทางานอื่น
และผู้ทางานจานวนไม่น้อยเป็นผู้เกษียณหรือใกล้เกษียณอายุการทางาน หรือผู้ไม่อยู่ในตลาดแรงงาน
ที่เป็นทางการ เช่น แม่บ้านที่มีภาระครอบครัวต้องดูแลลูกที่ยังเล็ก ผู้มีปัญหาสุขภาพและกาลังพักฟื้น
เพื่อทีจ่ ะเข้าสู่ตลาดแรงงานคนกลุ่มนี้ต่างรู้สึกว่าแพลตฟอร์มเช่น อูเบอร์ สร้างความยืดหยุ่นให้พวกเขา
ได้ทางานเพื่อหารายได้เสริม และลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวลงได้ส่วนหนึ่ง ข้อค้นพบนี้สอดคล้อง
กับงานวิจัยในต่างประเทศที่พบว่าเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มนั้น เอื้อให้ผู้ที่โดยปกติถูกกีดกันหรือ
ประสบกับอุปสรรคในการเข้าสู่งาน เช่น กลุ่มแรงงานอพยพ ผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษา หรือคนที่มีภาระ
ในการดูแลเด็กหรือผู้สูงอายุในครอบครัว ได้มีโอกาสทางานและมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ข้อที่พึงระวังคือ
งานในโลกแพลตฟอร์มดิจิทัลมักเป็นงานชั่วคราว รายได้ต่า ในหลายกรณีเป็นงานที่ทาครั้งเดียวจบ
หรื อ เป็ น รายชิ้ น ขาดความมั่ น คงในการท างาน จึ งท าให้ เกิ ด ความกั งวลจากองค์ ก รด้ านแรงงาน
ในต่างประเทศว่า คนทางานบนระบบแพลตฟอร์ม อย่างเช่น อูเบอร์ หรือแกร็บแท็กซี่ ต้องทางาน
ในสภาพที่ต่ากว่ามาตรฐานแรงงานสากลและอยู่นอกเหนื อจากการคุ้มครองของกฎหมายแรงงาน
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กล่าวอีกนัยหนึ่งในภาพรวมก็คือ ระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์มยังมีแนวโน้มที่จะทาให้เกิดเศรษฐกิจแบบ
ไม่เป็นทางการ (Informal Economy) มีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น
จากการทบทวนงานวิจัยทีจ ั่เยกีที่ย่เวข้
งข้อางต้
พบว่
อาชีาพอาชี
คนขัพบคนขั
แท็กซีบ่เแท็
ป็นกอาชี
ระเป็พ อินนาย
จากการทบทวนงานวิ
กี่ยอวข้
งข้นา งต้
น าพบว่
ซี่เ ป็พนอิสอาชี
ส ระ
ตนเอง
มีความยืมีดคหยุ
่น ในเรื
งเวลาท
างาน�งาน
ไม่มีกไม่ารเกษี
ยณอายุ
แต่แต่
อาชีอาชี
พคนขั
เป็นนายตนเอง
วามยื
ดหยุน่อในเรื
่องเวลาทำ
มกี ารเกษี
ยณอายุ
พคนขับบแท็แท็กกซีซี่ต่ต้ออ้ งประสบ
งประสบ
กับปัญหาด้านรายได้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเอง กล่าวคือ รายได้ไม่มั่นคงขึ้นอยู่กับ
ผู้ ป ระกอบอาชี พ เป็ น หลั ก หากท างานน้ อ ยหรื อ เจ็ บ ป่ ว ยก็ จ ะขาดรายได้ ไม่ ได้ รั บ ความคุ้ ม ครอง
ทางกฎหมาย และสวัสดิการที่จาเป็นทางสังคม ขาดการพัฒนาทักษะและความรู้ มีความเสี่ยงที่จะไม่มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่นเดียวกันกับ คนขับแท็กซี่ที่ทางานบนแพลตฟอร์มนั้นมีความ
เสี่ยงที่จะต้องทางานต่ากว่าระดับมาตรฐานแรงงานสากลและอยู่นอกเหนือการคุ้มครองของกฎหมาย
แรงงาน และไม่มีความมั่นคงในการทางาน
พของคนขั
บแท็
กซี่กลุซี่มกใดกลุ
่มหนึ่ม่งหนึ
เป็น่ง
ซึ่งงานวิจัยยดัดังงกล่
กล่าาวเป็
วเป็นนการศึ
การศึกกษาความพึ
ษาความพึงพอใจในอาชี
งพอใจในอาชี
พของคนขั
บแท็
ลุ่มใดกลุ
การเฉพาะเท่
านั้นานัยัน้ งไม่ยังมไม่ีการศึ
กษาเปรี
ยบเที
ยบกั
นระหว่
เป็นการเฉพาะเท่
มกี ารศึ
กษาเปรี
ยบเที
ยบกั
นระหว่างความพึ
างความพึงพอใจของกลุ
งพอใจของกลุ่มม่ คนขั
คนขับบแท็
แท็กกซี่ทั่วไป
ที่เป็ นอาชีพแบบดั้งเดิมกับ คนขับ แท็กซี่บนดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เป็นอาชีพรูปแบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น
ในปั จ จุ บั น ถึงแม้ทั้งสองกลุ่ มจะประกอบอาชีพเดียวกันแต่ก็มีรูปแบบวิธีการท างานที่แตกต่างกัน
ดังนั้ น ศู น ย์ บ ริ ห ารข้ อมู ล ตลาดแรงงานภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ จึงได้ น าประเด็ น ความพึ งพอใจ
ในอาชีพของทั้งสองกลุ่มมาศึกษาเปรียบเทียบกัน เพื่อนาข้อค้นพบจากผลการศึกษาของทั้งสองกลุ่ม
มาเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพัฒนาส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานนอกระบบกลุ่มดังกล่าว
ให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคมเช่นเดียวกับแรงงานในระบบนาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ความพึ ง พอใจในการท างานของแรงงานนอกระบบบน ดิ จิ ทั ล
แพลตฟอร์ม : กรณีศึกษาผู้ขับรถแท็กซี่ในจังหวัดขอนแกน ผู้วิจัยได้กาหนดแนวทางในการดาเนินการวิจัย
โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ประชากรและตัวอย่าง
3.1.1 ประชากร
3.1.2 ตัวอย่าง
3.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3.1 ลักษณะของแบบสอบถาม
3.3.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ประชำกรและตัวอย่ำง
3.1.1 ประชำกร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ในเขตจังหวัดขอนแก่น
จาแนกเป็น กลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไป ที่จดทะเบียนกับสานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น จานวน 418 คน
และกลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บ จานวน 200 คน
3.1.2 ตัวอย่ำง
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไป ที่จดทะเบียนกับสานักงาน
ขนส่งจังหวัดขอนแก่น และกลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บ กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์หรือ
การประมาณจากจานวนประชากร คานวณหากลุ่มตัวอย่างจากเกณฑ์ดังตาราง (บุญชม ศรีสะอาด,
2535, น. 38)
ตำรำงที่ 3.1 เกณฑ์ในการประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากจานวนประชากร
จำนวนประชำกร
ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง
จานวนประชากรทั้งหมดเป็นหลักร้อย
15-30%
จานวนประชากรทั้งหมดเป็นหลักพัน
10-15%
จานวนประชากรทั้งหมดเป็นหลักหมื่น
5-10%
จะได้กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
จำนวนประชำกร
กลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไป จานวน 418 คน
กลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บ จานวน 200 คน

ใช้กลุ่มตัวอย่ำง
(คน)
63-125
30-60

เก็บข้อมูลจริง
(คน)
80
30
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3.2 วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง
การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจในการทางานของแรงงานนอกระบบบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม :
กรณี ศึ ก ษาผู้ ขั บ รถแท็ ก ซี่ ใ นจั ง หวั ด ขอนแกน ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบบั ง เอิ ญ (Accidental
sampling)
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะของคาถาม ประกอบด้วย
คาถามปลายปิดและคาถามปลายเปิด
3.3.1 ลักษณะของแบบสอบถำม
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมเพื่อการวิจัยครั้งนี้ คื อแบบสอบถาม โดยแบ่งโครงสร้าง
ของแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ โดยให้ตอบ
เพียงคาตอบเดียว และแบบเติมข้อความ
ส่วนที่ 2 เป็นข้อคาถามเพื่อสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทางานของคนขับรถแท็กซี่
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท
(Likert Scale) จานวน 15 ข้อ โดยประกอบไปด้วยความพึงพอใจในการทางานของคนขับรถแท็กซี่ 3
ด้าน ได้แก่ ด้านรายได้ ด้านความมั่นคงในอาชีพ ด้านความปลอดภัยในอาชีพ และระดับความพึงพอใจ
โดยรวม
ซึ่งมี เกณฑ์ ในการก าหนดค่ าน้ าหนั ก ของการประเมิ น เป็ น 5 ระดับ ตามแบบของลิ เคิร์ ท
(Likert Scale) ดังนี้
ค่ำคะแนน
ควำมหมำย
5
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
4
ระดับความพึงพอใจมาก
3
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
2
ระดับความพึงพอใจน้อย
1
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ในการกาหนดเกณฑ์การประเมิน ระดับ ค่าเฉลี่ ยในแต่ละระดับชั้น ใช้การคานวณค่าอันตรภาคชั้น
(บุญชม ศรีสะอาด, 2558) ด้วยสูตร
ความกว้างของอันตรภาคชั้น
= (คะแนนสูงสุด-คะแนนต่าสุด)/จานวนชั้น
= (5-1)/5
= 0.8
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จากนั้นนาช่วงที่ได้มากาหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
หมำยถึง
4.21 - 5.00
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
3.41 - 4.20
ระดับความพึงพอใจมาก
2.61 - 3.40
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
1.81 - 2.60
ระดับความพึงพอใจน้อย
1.00 - 1.80
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 ข้อคาถามปลายเปิด เป็นคาถามที่ต้องการให้ผู้ตอบสามารถแสดงความคิดเห็ น
ด้วยการเขียนบรรยายเกี่ยวกับเหตุผลที่ทาให้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่จนถึงปัจจุบัน
ส่ ว นที่ 4 ข้ อ ค าถามปลายเปิ ด เป็ น ค าถามให้ ผู้ ต อบแสดงความคิ ด เห็ น ทั่ ว ไปในอาชี พ
ของผู้ขับรถแท็กซี่
3.3.2 กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดขอบเขตของตัวแปรที่จะศึกษาและ
สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. กาหนดนิยามศัพท์เฉพาะ
3. นาแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วมาพิจารณาความครอบคลุมในเนื้อหา จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย สานวนและภาษาที่ใช้
เพื่อให้ได้ข้อคาถามที่มีความสมบูรณ์
4. น าแบบสอบถามให้ อาจารย์ที่ ป รึก ษา รศ.ดร.กิริยา กุ ล กลการ ผู้ ที่มี ความเชี่ ยวชาญ
ด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย
เมื่อได้รับผลการตรวจสอบได้นามาพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะนา
5. นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย
3.4 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1. กำรเก็บข้อมูลจำกกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไป ใช้วิธีให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริหารข้อมูล
ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปรอสัมภาษณ์คนขับรถแท็กซี่ตามแหล่งที่รถแท็กซี่ จอดรอรับ
ผู้ โดยสาร ได้แ ก่ สถานี ขนส่ งผู้ โดยสารจั งหวัดขอนแก่น แห่ งที่ 3 หน้ าโรงพยาบาลศู น ย์ ขอนแก่ น
ลานจอดรถโรงแรมราชาวดี สนามบินขอนแก่น
2. กำรเก็ บ ข้ อ มู ลจำกกลุ่ ม ค น ขั บ รถแ ท็ กซี่ แ กร็ บ เนื่ อ งจากไม่ ส ามารถ ที่ จะ
ระบุได้ว่ารถคันใดเป็นแท็กซี่บนแพลตฟอร์มแกร็บ การเก็บข้อมูลจึงใช้วิธีให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริหาร
ข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกใช้บริการรถแท็กซี่แกร็บผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ
และสัมภาษณ์ขณะที่กาลังนั่งรถแท็กซี่ไปยังสถานที่ต่างๆ
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สาเร็จรูป

3. ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา
4. น าแบบสอบถามมาลงรหั ส เพื่ อน ามาประมวลผลข้อ มูล ด้ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์

3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย การแจกแจง
ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เพื่ อ บรรยายลั ก ษณะข้ อ มู ล พื้ น ฐานต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนขบรถแท็กซี่ ดังนี้
1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจในการทางานของคนขบรถแท็กซี่
2. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ด้วยการทดสอบค่าความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม (independent sample t-test) เพื่อเปรียบเทียบ
ความพึ ง พอใจในการท างานของกลุ่ ม คนขั บ รถแท็ ก ซี่ ทั่ ว ไปและกลุ่ ม คนขั บ รถแท็ ก ซี่ แ กร็ บ
และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับความ
พึงพอใจในการทางานของคนขับรถแท็กซี่
3. ข้อมูล ความคิดเห็ น ของคนขับ รถแท็กซี่ เกี่ยวกับเหตุผ ลที่ทาให้ ป ระกอบอาชีพขับ รถ
แท็กซี่อยู่จนถึงปัจจุบัน และความคิดเห็นทั่วไปในอาชีพของผู้ขับรถแท็กซี่ วิเคราะห์ ข้อมูลโดยสรุป
ประเด็นต่างๆ ตามคาถามการวิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัย

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้ อมู ล เพื่ อเสนอผลการวิจัย เรื่อง ความพึ งพอใจในการท างานของแรงงาน
นอกระบบ บนดิจิทัล แพลตฟอร์ม : กรณี ศึกษาผู้ ขับรถแท็กซี่ในจังหวัด ขอนแกน ผู้ วิจัย ได้เสนอผล
การศึกษาตามลาดับ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคล
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไป กลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า 30 ปี
30-40 ปี
41-50 ปี
51 ปีขึ้นไป

จานวน (n)

รวม

รวม
ระดับการศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา (ปวช./ปวส./อนุปริญญา)
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
สถานภาพการสมรส
โสด
แต่งงานแล้ว
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่
รวม
n แทน จานวนตัวอย่าง

ร้อยละ

จานวน (n)

ร้อยละ

76
4
80

95.00
5.00
100.00

25
5
30

83.33
16.67
100.00

1
14
33
32
80

1.25
17.50
41.25
40.00
100.00

7
13
7
3
30

23.33
43.33
23.33
10.00
100.00

23
22
22
13
80

28.75
27.50
27.50
16.25
100.00

1
9
7
9
4
30

3.33
30.00
23.33
30.00
13.33
100.00

9
57
14
80

11.25
71.25
17.50
100.00

6
24
30

20.00
80.00
100.00
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ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
กลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไป กลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บ
ข้อมูลส่วนบุคคล
ภูมิลาเนาเดิม
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ภาคเหนือ
รวม
จานวนบุตร
ไม่มีบุตร
มีบุตร 1-2 คน
มีบุตร 3 คนขึ้นไป
รวม
n แทน จานวนตัวอย่าง

จานวน (n)

ร้อยละ

จานวน (n)

ร้อยละ

6
72
1
1
80

7.50
90.00
1.25
1.25
100.00

5
23
2
30

16.67
76.67
6.67
100.00
100.01

13
50
17
80

16.25
62.50
21.25
100.00

7
22
1
30

23.33
73.33
3.33
99.99
100.00

จากตารางที่ 4.1 กลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 95 และเพศหญิง
ร้อยละ 5 เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 41.25 อายุ 51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 40 อายุระหว่าง
30-40 ปี ร้อยละ 17.50 และมีอายุต่ากว่า 30 ปี ร้อยละ 1.25 ด้านการศึกษา กลุ่มคนขับรถแท็กซี่
ทั่ ว ไปจบการศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา ร้ อ ยละ 28.75 ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาและระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา
(ปวช./ปวส./อนุปริญญา) เท่ากันร้อยละ 27.50 และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 16.25
ด้านสถานภาพการสมรส แต่งงานแล้ว ร้อยละ 71.25 เป็นหม้าย/หย่า/แยกกั นอยู่ ร้อยละ 17.50 และ
มีสถานภาพโสด ร้อยละ 11.25 ส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาเดิมอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 90
ภาคกลาง ร้อยละ 7.50 ภาคใต้และภาคตะวันออก เท่ากันร้อยละ 1.25 มีบุตร 1-2 คน ร้อยละ 62.50
มีบุตร 3 คนขึ้นไป ร้อยละ 21.25 และร้อยละ 16.25 ไม่มีบุตร
สาหรับกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ แกร็บ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 83.33 และเป็นเพศหญิง
ร้อยละ 16.67 เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 30-40 ปี ร้อยละ 43.33 อายุระหว่าง 41-50 ปี และอายุต่ากว่า
30 ปี เท่ากันร้อยละ 23.33 และมีอายุ 51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 10 ด้านการศึกษา กลุ่มคนขับรถแท็ กซี่
บนแพลตฟอร์มแกร็บ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับมัธยมศึกษา เท่ากันร้อยละ 30 ระดับ
อาชีวศึกษา (ปวช./ปวส./อนุปริญญา) ร้อยละ 23.33 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 13.33 และจบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 3.33 ด้านสถานภาพการสมรส แต่งงานแล้ว ร้อยละ 80 และ
สถานภาพโสด ร้อยละ 20 ส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาเดิมอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 76.67
ภาคกลาง ร้อยละ 16.67 และภาคเหนือ ร้อยละ 6.67 มีบุตร 1-2 คน ร้อยละ 73.33 ไม่มีบุตร ร้อยละ
23.33 และมีบุตร 3 คนขึ้นไป ร้อยละ 3.33
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เปรียบเทียบกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไปและกลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บ พบว่า คนขับรถแท็กซี่
ทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นเพศชาย แต่สัดส่วนกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ แกร็บที่เป็นเพศหญิงจะมีสัดส่วน
มากกว่ากลุ่ ม คนขั บ รถแท็ ก ซี่ทั่ ว ไป โดยทั้ งสองกลุ่ ม ส่ ว นใหญ่ มี ส ถานภาพการสมรสแต่งงานแล้ ว
มีภูมิลาเนาเดิมอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่คนขับรถแท็กซี่แกร็บที่มีภูมิลาเนาเดิมอยู่ในภาค
กลางจะมีสัดส่วนมากกว่ากลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไป และส่วนใหญ่มีบุตรจานวน 1-2 คน เมื่อพิจารณา
ถึงจานวนบุ ตร คนขับ รถแท็กซี่ทั่วไปจะมีจานวนบุตรมากกว่ากลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บ พิ จารณา
ถึงอายุ พบว่า กลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บ มีอายุระหว่าง 30-40 ปี น้อยกว่าอายุเฉลี่ยของกลุ่มคนขับรถ
แท็กซี่ทั่วไป ที่ส่วนมากมีอายุระหว่าง 41-50 ปี ระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยของกลุ่มคนขับรถแท็กซี่
แกร็บ คือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับปริญญาตรีจะสูงกว่าของกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไป
ที่ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละ ข้อมูลการประกอบอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
ประเภทรถแท็กซี่
รถเช่า
รถส่วนตัว

รวม
การสมัครใช้บริการบนแพลตฟอร์ม
ไม่ได้สมัคร
สมัครแพลตฟอร์ม GrabTaxi
รวม
รูปแบบของอาชีพ
เป็นอาชีพหลัก
เป็นอาชีพเสริม
รวม
อาชีพเดิมก่อนมาขับรถแท็กซี่
เกษตรกร/ทานา/ทาไร่
ค้าขาย
รับราชการ
พนักงานบริษัท
อื่นๆ (เช่น รับเหมาก่อสร้าง รับจ้าง
ทั่วไป พนักงานขับรถ เป็นต้น)
รวม
n แทน จานวนตัวอย่าง

กลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไป
จานวน (n)
ร้อยละ

กลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บ
จานวน (n)
ร้อยละ

43
37
80

53.75
46.25
100.00

30
30

100.00
100.00

80
80

100.00
100.00

30
30

100.00
100.00

67
13
80

83.75
16.25
100.00

11
19
30

36.67
63.33
100.00

6
8
9
11
46

7.50
10.00
11.25
13.75
57.50

1
5
1
11
12

3.33
16.67
3.33
36.67
40.00

80

100.00

30

100.00
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ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละ ข้อมูลการประกอบอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
จานวนชั่วโมงการขับรถแท็กซี่
เวลากลางวัน (06.00-17.59 น.)
ไม่ได้ขับรถกลางวัน
1-8 ชั่วโมง
9-12 ชั่วโมง
รวม
จานวนชั่วโมงการขับรถแท็กซี่
เวลากลางคืน(18.00-05.59 น.)
ไม่ได้ขับรถกลางคืน
1-8 ชั่วโมง
9-12 ชั่วโมง
รวม
ค่าใช้จ่ายในการขับรถแท็กซี่ตอ่ วัน
ไม่เกิน 500 บาทต่อวัน
501-1,000 บาทต่อวัน
มากกว่า 1,000 บาทต่อวัน
รวม
รายได้จากการขับรถแท็กซีต่ ่อวัน
ไม่เกิน 500 บาทต่อวัน
501-1,000 บาทต่อวัน
มากกว่า 1,000 บาทต่อวัน
รวม
รายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่าย
ไม่เกิน 500 บาทต่อวัน
501-1,000 บาทต่อวัน
มากกว่า 1,000 บาทต่อวัน
รวม
n แทน จานวนตัวอย่าง

กลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไป
จานวน (n)
ร้อยละ

กลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บ
จานวน (n)
ร้อยละ

5
32
53
80
90

6.25
40.00
53.75
100.00

18
12
30

60.00
40.00
100.00

29
50
1
80

36.25
62.50
1.25
100.00

19
11
30

63.33
36.67
100.00

7
33
40
80

8.75
41.25
50.00
100.00

17
13
30

56.67
44.33
101.00
100.00

10
27
43
80

12.50
33.75
53.75
100.00

10
13
7
30

33.33
43.33
23.33
99.99
100.00

53
22
5
80

66.25
27.50
6.25
100.00

17
10
3
30

56.67
33.33
10.00
100.00

จากตารางที่ 4.2 กลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไป มีรถส่วนตัว ร้อยละ 46.25 เป็ นรถเช่า ร้อยละ
53.75 ซึ่งกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไปทั้งหมดไม่ได้สมัครใช้บริการบนแพลตฟอร์ม Grab โดยขับรถแท็กซี่
เป็ น อาชีพหลั ก ร้อยละ 83.75 เป็ น อาชีพ เสริม ร้อยละ 16.25 อาชีพเดิมก่อนมาขับ รถแท็ กซี่ คือ
ประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น รับเหมาก่อสร้าง รับจ้างทั่วไป พนักงานขั บรถ เป็นต้น ร้อยละ 57.50 เป็น
พนักงานบริษัท ร้อยละ 13.75 รับราชการ ร้อยละ 11.25
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จานวนชั่วโมงการขับรถแท็กซี่ในเวลากลางวัน (06.00-17.59 น.) จานวน 9-12 ชั่วโมง ร้อยละ
53.75 จานวน 1-8 ชั่วโมง ร้อยละ 40 และไม่ได้ขับรถแท็กซี่เวลากลางวัน ร้อยละ 6.25 จานวนชั่วโมง
การขับรถแท็กซี่ในเวลากลางคืน (18.00-05.59 น.) จานวน 1-8 ชั่วโมง ร้อยละ 62.50 จานวน 9-12
ชั่วโมง ร้อยละ 1.25 และไม่ได้ขับรถแท็กซี่เวลากลางคืน ร้อยละ 36.25
กลุ่ มคนขับ รถแท็ กซี่ทั่ วไปมี ค่าใช้จ่ายในการขับ รถแท็ กซี่ต่อวัน มากกว่า 1,000 บาทต่ อวัน
ร้อยละ 50 ค่าใช้จ่าย 501-1,000 บาทต่อวัน ร้อยละ 41.25 ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 500 บาทต่อวัน ร้อยละ
8.75 รายได้จากการขับรถแท็กซี่ต่อวันมากกว่า 1,000 บาทต่อวัน ร้อยละ 53.75 รายจ่าย 501-1,000
บาทต่อวัน ร้อยละ 33.75 รายจ่ายไม่เกิน 500 บาทต่อวัน ร้อยละ 12.50 รายได้ทั้งหมดหลังจากหัก
ค่าใช้จ่าย ไม่เกิน 500 บาทต่อวัน ร้อยละ 66.25 รายได้ 501-1,000 บาทต่อวัน ร้อยละ 27.50 รายได้
มากกว่า 1,000 บาทต่อวัน ร้อยละ 6.25
สาหรับกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ แกร็บ ใช้รถส่วนตัวและสมัครใช้บริการบนแพลตฟอร์มแกร็บ
ทั้งหมด โดยขับรถแท็กซี่เป็นอาชีพเสริม ร้อยละ 63.33 เป็นอาชีพหลัก ร้อยละ 36.67 อาชีพเดิมก่อน
มาขับรถแท็กซี่ คือประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น รับเหมาก่อสร้าง รับจ้างทั่วไป พนักงานขับรถ เป็นต้น
ร้อยละ 40 เป็นพนักงานบริษัท ร้อยละ 36.67 ค้าขาย ร้อยละ 16.67
จานวนชั่วโมงการขับรถแท็กซี่ในเวลากลางวัน (06.00-17.59 น.) จานวน 1-8 ชั่วโมง ร้อยละ
60 จานวน 9-12 ชั่วโมง ร้อยละ 40 จานวนชั่วโมงการขับรถแท็กซี่ในเวลากลางคืน (18.00-05.59 น.)
ไม่ ไ ด้ ขั บ รถแท็ ก ซี่ ใ นเวลากลางคื น ร้ อ ยละ 63.33 และจ านวน 1-8 ชั่ ว โมง ร้ อ ยละ 36.67
กลุ่มคนขับรถแท็กซี่ แกร็บ มีค่าใช้จ่ายในการขับรถแท็กซี่ต่อวันไม่เกิน 500 บาทต่อวัน ร้อยละ 56.67
ค่าใช้จ่าย 501-1,000 บาทต่อวัน ร้อยละ 4.33 รายได้จากการขับรถแท็กซี่ต่อวัน 501-1,000 บาทต่อวัน
ร้อยละ 43.33 รายจ่ ายไม่เกิน 500 บาทต่อวัน ร้อยละ 33.33 รายได้มากกว่า 1,000 บาทต่อวัน
ร้อยละ 23.33 รายได้ทั้งหมดหลั งจากหัก ค่าใช้จ่าย ไม่เกิน 500 บาทต่อวัน ร้อยละ 56.67 รายได้
501-1,000 บาทต่อวัน ร้อยละ 33.33 รายได้มากกว่า 1,000 บาทต่อวัน ร้อยละ 10
เปรียบเทียบกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไปและกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ แกร็บ พบว่า กลุ่มคนขับรถ
แท็กซี่แกร็บใช้รถส่วนตัวทั้งหมด ในขณะที่กลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไปส่วนใหญ่จะใช้รถเช่า การสมัครใช้
บริการบนแพลตฟอร์ม พบว่า กลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไปไม่มีผู้ใดสมัครใช้บริการบนแพลตฟอร์มแกร็บ
สาหรับรูปแบบของอาชีพ กลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไปจะขับแท็กซี่เป็นอาชีพหลัก ขณะที่กลุ่มคนขับรถ
แท็ กซี่ แกร็ บ ส่ ว นใหญ่ จ ะขับ เป็ น อาชีพ เสริม อาชีพ เดิม ก่อนมาขับรถแท็กซี่ พบว่าทั้งสองกลุ่ มเดิ ม
ประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น รับเหมาก่อสร้าง รับจ้างทั่วไป พนักงานขับรถ เป็นต้น
จานวนชั่วโมงการขับรถแท็กซี่ กลุ่มคนขับรถแท็กซี่ ทั่วไปจะใช้เวลาในการทางานขับรถต่อวัน
มากกว่ากลุ่มคนขับรถแท็กซี่ แกร็บ โดยในช่วงเวลากลางวันกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไปส่วนใหญ่จะใช้
เวลาขับรถประมาณ 9-12 ชั่วโมง ในขณะที่คนขับรถแท็กซี่แกร็บ ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการขับประมาณ
1-8 ชั่วโมง ส่วนในช่วงเวลากลางคืนกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไปส่วนใหญ่จะใช้เวลาขับรถประมาณ 1-8
ชั่วโมง ในขณะที่คนขับรถแท็กซี่แกร็บส่วนใหญ่จะไม่ขับรถในเวลากลางคืน
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รายจ่ายในการขับรถแท็กซี่ต่อวัน กลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไปจะมีค่าใช้จ่ายในการขับรถมากกว่า
กลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บ โดยกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไปส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายมากกว่า 1,000 บาทต่อวัน
ส่วนกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ แกร็บ ส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 500 บาทต่อวัน รายได้จากการขับรถ
แท็กซี่ต่อวัน กลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไปจะมีรายได้จากการขับรถมากกว่ากลุ่มคนขับรถแท็กซี่ แกร็บ
โดยกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไปส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 1,000 บาทต่อวัน ส่วนกลุ่มคนขับรถแท็กซี่
แกร็บ ส่วนใหญ่จะมีรายได้ 501-1,000 บาทต่อวัน สาหรับรายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่าย พบว่า
เมื่ อ หั ก ค่ า ใช้ จ่ ายต่ างๆ แล้ ว กลุ่ ม คนขั บ รถแท็ ก ซี่ ทั่ ว ไป และคนขั บ รถแท็ ก ซี่ แ กร็ บ มี ร ายได้ สุ ท ธิ
ไม่แตกต่างกัน คือไม่เกิน 500 บาทต่อวัน
ตารางที่ 4.3 แสดงค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการขับรถแท็กซี่ต่อวัน รายได้เฉลี่ยจากการขับรถแท็กซี่ต่อวัน
และรายได้เฉลี่ยหลังจากหักค่าใช้จ่าย ของคนขับรถแท็กซี่
รวมสอง กลุ่มคนขับรถ กลุ่มคนขับรถ
t
กลุ่ม
แท็กซี่ทั่วไป แท็กซี่แกร็บ
- ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการขับรถแท็กซี่ต่อวัน 971.36
1,134.13
537.33 8.67
- รายได้เฉลี่ยจากการขับรถแท็กซี่ต่อวัน 1,158.18
1,256.87
895.00 3.07
- รายได้เฉลี่ยหลังจากหักค่าใช้จา่ ยต่อวัน
643.18
606.88
740.00 -1.49

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/รายได้เฉลี่ย

p
.00*
.00*
.14

t แทน ค่าสถิติการแจกแจง t
p แทน ความน่าจะเป็นสาหรับบอกนัยสาคัญทางสถิติ
* P<0.05 หมายถึง กลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไป และกลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บมีรายได้เฉลี่ยจากการขับรถแท็กซี่
แตกต่างกัน

จากตารางที่ 4.3 พบว่ า กลุ่ ม คนขั บ รถแท็ ก ซี่ ทั่ ว ไป มี ค่ าใช้ จ่ ายเฉลี่ ย ในการขั บ รถแท็ ก ซี่
1,134.13 บาทต่ อ วั น สู งกว่า ค่ าใช้ จ่ ายเฉลี่ ย จากการขั บ รถแท็ ก ซี่ ข องกลุ่ ม คนขั บ รถแท็ ก ซี่ แกร็ บ
ที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 537.33 บาทต่อวัน ส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการขับรถแท็กซี่ของทั้งสองกลุ่ม
เท่ากับ 971.36 บาทต่อวัน
เมื่อพิจารณาด้านรายได้ พบว่า กลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไป มีรายได้เฉลี่ยจากการขับรถแท็กซี่
1,256.87 บาทต่อวัน สูงกว่ารายได้เฉลี่ยจากการขับรถแท็กซี่ของกลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บที่มีรายได้
เฉลี่ยอยู่ที่ 895 บาทต่อวัน ส่วนรายได้เฉลี่ยจากการขับรถแท็กซี่ของทั้งสองกลุ่ม เท่ากับ 1,158.18
บาทต่อวัน แต่เมื่อพิจารณารายได้เฉลี่ย หลังจากหั กค่าใช้จ่าย พบว่า กลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บ มี
รายได้เฉลี่ยสุทธิ 740 บาทต่อวัน ซึ่งสูงกว่ารายได้สุทธิของกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไป ที่มีรายได้เฉลี่ย
สุทธิ 606.88 บาทต่อวัน ส่วนรายได้เฉลี่ยหลังหักค่าใช้จ่ายของทั้งสองกลุ่มเท่ากับ 643.18 บาทต่อวัน
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการขับรถแท็กซี่ต่อวัน พบว่า กลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไปและ
กลุ่มคนขับรถแกร็บ มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยจากการขับรถแท็กซี่ต่อวันแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
เปรียบเทียบรายได้เฉลี่ย จากการขับรถแท็กซี่ต่อวัน พบว่า กลุ่ มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไปและ
กลุ่มคนขับ รถแกร็บมีรายได้เฉลี่ยจากการขับรถแท็กซี่ต่อวันแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 แต่เมื่อเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยหลังหักค่าใช้จ่ายต่อวัน พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีรายได้เฉลี่ย
หลังหักค่าใช้จ่ายต่อวันไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
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ส่ ว นที่ 2 ข้ อ มู ล ความพึ งพอใจในการท างานของคนขั บ รถแท็ ก ซี่ ทั้ ง 3 ด้ า น ได้ แ ก่ รายได้
ความมั่ น คงในอาชี พ และความปลอดภั ย ในอาชี พ น ามาหาค่ า เฉลี่ ย ( ) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายตามเกณฑ์ที่กาหนด และเปรียบเทียบ
ความพึ ง พอใจในการท างานของกลุ่ ม คนขั บ รถแท็ ก ซี่ ทั่ ว ไป และกลุ่ ม คนขั บ รถ
แท็กซี่แกร็บ
ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจในการทางานของคนขับรถ
แท็กซี่ในภาพรวม และรายด้าน
องค์ประกอบ
ความพึงพอใจ

กลุ่มคนขับรถแท็กซีท่ ั่วไป
กลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บ
ค่าเฉลี่ย
ค่า
ระดับ ค่าเฉลี่ย
ค่า
ระดับ
p
เบี่ยงเบน ความพึง
เบี่ยงเบน ความพึง t
( )
( )
มาตรฐาน พอใจ
มาตรฐาน พอใจ
(S.D.)
(S.D.)
2.91
.56
ปานกลาง 2.98
.68
ปานกลาง -.49 .63
3.20
.67
ปานกลาง 3.01
.65
ปานกลาง 1.33 .19

1. รายได้
2. ความมั่นคง
ในอาชีพ
3. ความปลอดภัย 3.05
.68
ปานกลาง
ในอาชีพ
รวม
3.05
.55
ปานกลาง
แทน ค่าเฉลี่ย
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t แทน ค่าสถิติการแจกแจง t
p แทน ความน่าจะเป็นสาหรับบอกนัยสาคัญทางสถิติ

2.87

.55

ปานกลาง 1.30 .20

2.95

.50

ปานกลาง .89

.38

จากตารางที่ 4.4 กลุ่ ม คนขั บ รถแท็ ก ซี่ ทั่ ว ไป มี ค วามพึ งพอใจในการท างาน ภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไปมีความ
พึงพอใจในการทางานทุกด้านมีเกณฑ์ระดับปานกลาง ได้แก่ ความมั่นคงในอาชีพ ค่าเฉลี่ย 3.20 ความ
ปลอดภัยในอาชีพ ค่าเฉลี่ย 3.05 รายได้ ค่าเฉลี่ย 2.91 ตามลาดับ สาหรับกลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บ
มีความพึงพอใจในการทางานภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.95 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า กลุ่มคนขับรถแท็กซี่ แกร็บมีความพึงพอใจในการทางานทุกด้านมีเกณฑ์ระดับปานกลาง ได้แก่
ความมั่น คงในอาชีพ ค่าเฉลี่ย 3.01 รายได้ ค่าเฉลี่ ย 2.98 ความปลอดภัยในอาชีพ ค่าเฉลี่ ย 2.87
ตามลาดับ
เปรียบเทียบความพึงพอใจในการทางานกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไปและกลุ่มคนขับรถแท็กซี่
แกร็บ พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจในการทางานด้านรายได้ ด้านความมั่นคงในอาชีพ ด้านความ
ปลอดภัยในอาชีพ และในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
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ตารางที่ 4.5 แสดงผลการวิเคราะห์ สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) ระหว่างตัวแปรกับ ความ
พึ งพอใจในการท างานของคนขั บ รถแท็ ก ซี่ ด้ านรายได้ ความมั่ น คงในอาชี พ ความ
ปลอดภัยในอาชีพ และภาพรวม
ตัวแปร
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
สถานภาพการสมรส
รายได้สุทธิ
จานวนชั่วโมงการขับรถ
ในเวลากลางวัน
จานวนชั่วโมงการขับรถ
ในเวลากลางคืน
อาชีพหลัก/รอง

รายได้

Spearman
’s rho

P-Value

.178
-.313**
.234*
-.150
.263**
-.077

.063
.001
.014
.117
.006
.423

-.014
-.062

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ความพึงพอใจในการทางานของคนขับรถแท็กซี่
ความมั่นคงในอาชีพ
ความปลอดภัยในอาชีพ

Spearman
’s rho

P-Value

.026
-.183
-.106
-.004
.043
-.106

.789
.057
.269
.963
.658
.270

.883

.057

.519

-.020

Spearman
’s rho

P-Value

.144
-.144
-.057
-.121
.110
-.186

.133
.136
.556
.209
.251
.052

.552

-.077

.836

.049

ภาพรวม

Spearman
’s rho

P-Value

.130
-.254**
.022
-.102
.153
-.151

.177
.008
.818
.288
.110
.115

.426

.058

.854

.612

-.021

.829

จากตารางที่ 4.5 พบว่ า อายุ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างลบกั บ ความพึ ง พอใจด้ า นรายได้ และ
ในภาพรวม อย่างมีนั ยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 ดังนั้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้นความพึงพอใจ
ในการทางานของคนขับรถแท็กซี่ด้านรายได้ และภาพรวมจะลดลง
ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจด้านรายได้ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนั้นเมื่อระดับการศึกษาสูงขึ้นความพึงพอใจในการทางานของคนขับรถ
แท็กซี่ด้านรายได้จะเพิ่มขึ้น
รายได้สุทธิมีความสัมพัน ธ์ทางบวกกับความพึงพอใจด้านรายได้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 ดังนั้นเมื่อรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นความพึงพอใจในการทางานของคนขับรถแท็กซี่
ด้านรายได้จะเพิ่มขึ้น ส่วนตัวแปรอื่นๆ ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญ
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ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจในการทางานของคนขับรถ
แท็กซี่ด้านรายได้ จาแนกเป็นรายข้อ
ความพึงพอใจใน
การทางานของ
คนขับรถแท็กซี่
ด้านรายได้
1. เป็นอาชีพที่มี
รายได้สม่าเสมอ
2. รายได้ที่ได้รับ
เพียงพอต่อการ
ดารงชีพ
3. รายได้ที่ได้รับ
เหลือพอที่จะเก็บ
ออม
4. รายได้ที่ได้รับ
สร้างความมั่นคง
แก่ชีวิตตนเอง
และครอบครัว
รวม

กลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไป
ค่า
ค่า
ระดับ
เฉลี่ย เบี่ยงเบน ความพึง
( ) มาตรฐาน พอใจ
(S.D.)
3.20
.68
ปานกลาง

กลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บ
ค่า
ค่า
ระดับ
เฉลี่ย เบี่ยงเบน ความพึง
( ) มาตรฐาน พอใจ
(S.D.)
3.10
.99
ปานกลาง

t

p

.60

.55

3.04

.66

ปานกลาง

3.23

.82

ปานกลาง

-1.29

.20

2.49

.81

น้อย

2.73

.78

ปานกลาง

-1.43

.16

2.93

.88

ปานกลาง

2.83

.91

ปานกลาง

.48

.63

2.91

.56

ปานกลาง

2.98

.68

ปานกลาง

-.49

.63

แทน ค่าเฉลี่ย
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t แทน ค่าสถิติการแจกแจง t
p แทน ความน่าจะเป็นสาหรับบอกนัยสาคัญทางสถิติ

จากตารางที่ 4.6 กลุ่ ม คนขั บ รถแท็ ก ซี่ ทั่ ว ไป มี ค วามพึ งพอใจในการท างานด้ า นรายได้
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.91 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ากลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไป
มีความพึงพอใจในการทางานมีเกณฑ์ระดับ ปานกลาง ได้แก่ เป็นอาชีพที่มีรายได้สม่าเสมอ ค่าเฉลี่ย
3.20 รายได้ที่ได้รับเพียงพอต่อการดารงชีพ ค่าเฉลี่ย 3.04 รายได้ที่ได้รับสร้างความมั่นคงแก่ชีวิต
ตนเองและครอบครัว ค่าเฉลี่ย 2.93 รายได้ที่ได้รับเหลือพอที่จะเก็บออม มีเกณฑ์ระดับน้อย ค่าเฉลี่ย
2.49
ส าหรั บ กลุ่ ม คนขั บ รถแท็ ก ซี่ แ กร็ บ มี ค วามพึ งพอใจในการท างานด้ า นรายได้ ภาพรวม
อยู่ ในระดั บ ปานกลาง ค่าเฉลี่ ย 2.98 เมื่อ พิ จารณาเป็ น รายข้อ พบว่า กลุ่ มคนขับ รถแท็ กซี่ แกร็บ
มีความพึงพอใจในการทางานทุกข้อมีเกณฑ์ระดับปานกลาง ได้แก่ รายได้ที่ได้รับเพียงพอต่อการดารงชีพ
ค่าเฉลี่ย 3.23 เป็นอาชีพที่มีรายได้สม่าเสมอ ค่าเฉลี่ย 3.10 รายได้ที่ได้รับสร้างความมั่นคงแก่ชีวิต
ตนเองและครอบครัว ค่าเฉลี่ย 2.83 รายได้ที่ได้รับเหลือพอที่จะเก็บออม ค่าเฉลี่ย 2.73 ตามลาดับ
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เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการทางานด้านรายได้ พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจ
ในการทางานด้านรายได้ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง จาแนกเป็นรายข้อ พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีความ
พึงพอใจในระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ เป็นอาชีพที่มีรายได้สม่าเสมอ รายได้ที่ได้รับเพียงพอ
ต่อการดารงชีพ และรายได้ที่ได้รับสร้างความมั่นคงแก่ชีวิตตนเองและครอบครัว ยกเว้นด้านรายได้
ที่ได้รับเหลือพอที่จะเก็บออม กลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไปมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
เปรียบเทียบความพึงพอใจในการทางานกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไปและกลุ่มคนขับรถแท็กซี่
แกร็บ พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจในการทางานด้านรายได้ ได้แก่ เป็นอาชีพที่มีรายได้สม่าเสมอ
รายได้ที่ได้รับเพียงพอต่อการดารงชีพ รายได้ที่ได้รับเหลือพอที่จะเก็บออม รายได้ที่ได้รับสร้างความ
มั่นคงแก่ชีวิตตนเองและครอบครัว และภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจในการทางานของคนขับรถ
แท็กซี่ด้านความมั่นคงในอาชีพ จาแนกเป็นรายข้อ
ความพึงพอใจ
ในการทางานของ
คนขับรถแท็กซี่
ด้านความมั่นคง
ในอาชีพ

กลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไป
ค่า
ค่า
ระดับ
เฉลี่ย เบี่ยงเบน ความพึง
( ) มาตรฐาน พอใจ
(S.D.)

1. เป็นอาชีพที่ได้รับ 3.44
.91
มาก
การยอมรับของ
ครอบครัวและสังคม
2. เป็นอาชีพที่
3.50
.91
มาก
มั่นคงและยึดเป็น
อาชีพหลักได้
3. พอใจในสภาพ
3.10
1.00
ปานกลาง
การทางานภายใต้
เงื่อนไขสัญญาที่
เกิดขึ้น
4. การรวมกลุม่ เพื่อ 2.79
.98
ปานกลาง
เจรจาต่อรอง
ผลประโยชน์ในเรื่อง
การทางาน
5. ได้รับการพัฒนา 3.15
.87
ปานกลาง
ความรู้ทักษะในการ
ทางาน
รวม
3.20
.67
ปานกลาง
แทน ค่าเฉลี่ย
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t แทน ค่าสถิติการแจกแจง t
p แทน ความน่าจะเป็นสาหรับบอกนัยสาคัญทางสถิติ

กลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บ
ค่า
ค่า
ระดับ
เฉลี่ย เบี่ยงเบน ความพึง
( ) มาตรฐาน พอใจ
(S.D.)

t

p

3.43

.94

มาก

.21

.98

3.27

1.17

ปานกลาง

1.10

.27

2.90

.96

ปานกลาง

9.43

.35

2.40

1.00

น้อย

1.84

.07

3.03

1.10

ปานกลาง

.58

.56

3.01

.65

ปานกลาง 1.33

.19
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จากตารางที่ 4.7 กลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไป มีความพึงพอใจในการทางานด้านความมั่นคง
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มคนขับรถแท็กซี่
ทั่วไปมีความพึงพอใจในการทางานมีเกณฑ์ระดับมาก ได้แก่ เป็นอาชีพที่มั่นคงและยึดเป็นอาชีพหลัก
ได้ค่าเฉลี่ย 3.50 เป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับของครอบครัวและสังคม ค่าเฉลี่ย 3.44 มีความพึงพอใจ
ในการทางานมีเกณฑ์ระดับ ปานกลาง ได้แก่ ได้รับการพัฒ นาความรู้ ทักษะในการทางาน ค่าเฉลี่ย
3.15 พอใจในสภาพการทางานภายใต้เงื่อนไขสัญญาที่เกิดขึ้น ค่าเฉลี่ย 3.10 การรวมกลุ่มเพื่อเจรจา
ต่อรองผลประโยชน์ในเรื่องการทางาน ค่าเฉลี่ย 2.79
สาหรับกลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บ มีความพึงพอใจในการทางานด้านความมั่นคงภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บ มีความ
พึงพอใจในการทางานมีเกณฑ์ระดับ มาก คือเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับของครอบครัวและสังคม
ค่าเฉลี่ย 3.43 มีเกณฑ์ระดับ ปานกลาง ได้แก่ เป็นอาชีพที่มั่นคงและยึดเป็นอาชีพหลักได้ ค่าเฉลี่ ย
3.27 ได้รับการพัฒ นาความรู้ ทักษะในการทางาน ค่าเฉลี่ย 3.03 พอใจในสภาพการทางานภายใต้
เงื่อนไขสัญญาที่เกิดขึ้น ค่าเฉลี่ย 2.90 ตามลาดับ และมีเกณฑ์ระดับน้อย คือการรวมกลุ่มเพื่อเจรจา
ต่อรองผลประโยชน์ในเรื่องการทางาน ค่าเฉลี่ย 2.40
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการทางานด้านความมั่นคง พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีความ
พึงพอใจในการทางานด้านความมั่น คง ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง จาแนกเป็น รายข้อ พบว่า
ทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจในระดับมากคือ เป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับของครอบครัวและสังคม
พึงพอใจระดับปานกลางคือได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะในการทางาน และพอใจในสภาพการทางาน
ภายใต้ เงื่ อ นไขสั ญ ญาที่ เกิ ด ขึ้ น ส าหรั บ หั ว ข้ อ การเป็ น อาชี พ ที่ มั่ น คงและยึ ด เป็ น อาชี พ หลั ก ได้
กลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไป มีความพึงพอใจระดับมาก ขณะที่กลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บมีความพึงพอใจ
ในระดับ ปานกลาง และการรวมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรองผลประโยชน์ในกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไป
มีความพึงพอใจระดับปานกลางขณะที่กลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บมีความพึงพอใจระดับน้อย
เปรียบเทียบความพึงพอใจในการทางานกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไปและกลุ่มคนขับรถแท็กซี่
แกร็บ พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจในการทางานด้านความมั่นคง ได้แก่ เป็นอาชีพที่ได้รับการ
ยอมรับของครอบครัวและสังคม เป็นอาชีพที่มั่นคงและยึดเป็นอาชีพหลักได้ พอใจในสภาพการทางาน
ภายใต้เงื่อนไขสัญญาที่เกิดขึ้น การรวมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรองผลประโยชน์ในเรื่องการทางาน ได้รับการ
พัฒนาความรู้ ทักษะในการทางาน และภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
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ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจในการทางานของคนขับรถ
แท็กซี่ด้านความปลอดภัยในอาชีพ จาแนกเป็นรายข้อ
ความพึงพอใจใน
การทางานของ
คนขับรถแท็กซี่
ด้านความปลอดภัย
ในอาชีพ

กลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไป
ระดับ
ค่า
ค่า
เฉลี่ย เบี่ยงเบน ความพึง
( ) มาตรฐาน พอใจ
(S.D.)

กลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บ
ค่า
ระดับ
ค่า
เฉลี่ย เบี่ยงเบน ความพึง
( ) มาตรฐาน พอใจ
(S.D.)

t

p

1. พอใจในความ
3.05
0.94
ปานกลาง 2.87
.97
ปานกลาง .90 .37
ปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน
2. มีมาตรการของ
2.54
1.04
น้อย
1.77
.82
น้อยที่สุด 4.07 .00*
รัฐในการดูแล
สุขภาพอย่าง
ครอบคลุมและ
ทั่วถึง
3. ผู้ขับรถแท็กซี่
2.80
.99
ปานกลาง 1.97
.81
น้อย
4.13 .00*
ได้รับการคุ้มครอง
และได้รับสวัสดิการ
ตามกฎหมาย
4. รถแท็กซี่ที่ใช้ใน
3.76
.80
มาก
3.60
1.16
มาก
.71 .49
การประกอบอาชีพ
มีคุณภาพและ
ปลอดภัย
5. สามารถจัดสมดุล 3.11
1.06
ปานกลาง 4.17
.99
มาก
- .00*
ระหว่างเวลางาน
4.75
ครอบครัว และ
ส่วนตัวได้อย่าง
พอเหมาะ
รวม
3.05
.68
ปานกลาง 2.87
.55
ปานกลาง 1.30 .20
* P<0.05 หมายถึ ง กลุ่ม คนขั บ รถแท็ ก ซี่ทั่ วไป และกลุ่ ม คนขับ รถแท็ ก ซี่ แ กร็บ มี ความพึ งพอใจในการท างาน
แตกต่างกัน

จากตารางที่ 4.8 กลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไป มีความพึงพอใจในการทางานด้านความปลอดภัย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มคนขับรถแท็กซี่
ทั่วไปมีความพึงพอใจในการทางานมีเกณฑ์ระดับมาก คือรถแท็กซี่ที่ใช้ในการประกอบอาชีพมีคุณภาพ
และปลอดภั ย ค่ าเฉลี่ ย 3.76 มีเกณฑ์ ระดับ ปานกลาง ได้ แก่ สามารถจัด สมดุล ระหว่างเวลางาน
ครอบครัว และส่วนตัวได้อย่างพอเหมาะ ค่าเฉลี่ย 3.11 พอใจในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ค่าเฉลี่ ย 3.05 ผู้ ขั บ รถแท็ กซี่ได้รับ การคุ้ มครอง และได้รับ สวัส ดิการตามกฎหมาย ค่าเฉลี่ ย 2.80
ตามลาดับ มีเกณฑ์ระดับ น้ อย คือ มีมาตรการของรัฐในการดูแลสุขภาพอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
ค่าเฉลี่ย 2.54
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สาหรับกลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บ มีความพึงพอใจการทางานด้านความปลอดภัย ภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.87 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มคนขับรถแท็กซี่ แกร็บมีความ
พึงพอใจในการทางานมีเกณฑ์ระดับ มาก ได้แก่ สามารถจัดสมดุลระหว่างเวลางาน ครอบครั ว และ
ส่วนตัวได้อย่างพอเหมาะ ค่าเฉลี่ย 4.17 รถแท็กซี่ที่ใช้ในการประกอบอาชีพมีคุณภาพและปลอดภัย
ค่าเฉลี่ย 3.60 ตามลาดับ มีเกณฑ์ระดับปานกลาง คือ พอใจในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ค่าเฉลี่ ย 2.87 มีเกณฑ์ ระดับ น้ อย คือ ผู้ ขั บ รถแท็ ก ซี่ได้ รับ การคุ้ ม ครอง และได้รั บ สวัส ดิ การตาม
กฎหมาย ค่าเฉลี่ ย 1.97 มีเกณฑ์ ระดั บ น้อ ยที่ สุ ด คื อ มีม าตรการของรัฐ ในการดูแลสุ ข ภาพอย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง ค่าเฉลี่ย 1.77
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการทางานด้านความปลอดภัย พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีความ
พึงพอใจในการทางานด้านความปลอดภัย ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง จาแนกเป็นรายข้อ พบว่า
ทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจในระดับมากในหัวข้อรถแท็กซี่ที่ใช้ในการประกอบอาชีพมีคุณภาพและ
ปลอดภัย พึงพอใจระดับปานกลางคือ พอใจในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ในหัวข้อสามารถ
จัดสมดุลระหว่างเวลางาน ครอบครัวและส่วนตัวได้อย่างพอเหมาะ กลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไปมีความ
พึงพอใจระดับปานกลาง ขณะที่กลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บมีความพึงพอใจในระดับ มาก หัวข้อผู้ขับรถ
แท็กซี่ได้รับการคุ้มครองและได้รับสวัสดิการตามกฎหมายกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไปมีความพึงพอใจ
ระดั บ ปานกลาง ขณะที่ ก ลุ่ ม คนขั บ รถแท็ ก ซี่ แ กร็ บ มี ค วามพึ งพอใจในระดั บ น้ อ ย และหั ว ข้ อ การ
มีมาตรการของรัฐ ในการดูแลสุ ขภาพอย่างครอบคลุ มและทั่ วถึง กลุ่ มคนขับรถแท็กซี่ทั่ วไปมีความ
พึงพอใจระดับน้อยขณะที่กลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บมีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
เปรี ย บเที ย บความพึ งพอใจในการท างานกลุ่ มคนขับ รถแท็ กซี่ ทั่ว ไปและกลุ่ มคนขับรถ
แท็กซี่แกร็บ พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจในการทางานด้านความปลอดภัย ได้แก่ พอใจในความ
ปลอดภั ย ต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น รถแท็ ก ซี่ ที่ ใ ช้ ใ นการประกอบอาชี พ มี คุ ณ ภาพและ ปลอดภั ย
และภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ในหัวข้อย่อยการมีมาตรการของรัฐในการดูแล
สุขภาพอย่างครอบคลุมและทั่วถึง ผู้ขับรถแท็กซี่ได้รับการคุ้มครองและได้รับสวัสดิการตามกฎหมาย
และสามารถจัดสมดุลระหว่างเวลางาน ครอบครัวและส่วนตัวได้อย่างพอเหมาะ กลุ่มคนขับรถแท็กซี่
ทั่วไปและกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ แกร็บ มีความพึงพอใจในการทางานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
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ส่วนที่ 3 เหตุผลที่ทาให้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่อยู่จนถึงปัจจุบัน
กลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไป
เหตุ ผ ลที่ ท าให้ ก ลุ่ ม คนขั บ รถแท็ ก ซี่ ทั่ ว ไปประกอบอาชี พ ขั บ รถแท็ ก ซี่ อ ยู่ จ นถึ ง ปั จ จุ บั น
สรุปความเห็นโดยรวมได้ว่า เนื่องจากอาชีพนี้เป็นอาชีพอิสระและสุจริตเป็นนายจ้างตนเอง เป็นอาชีพ
ที่สามารถทาได้ทุกเพศทุกวัย ไม่มีการจากัดวุฒิการศึกษา แม้แต่ผู้สูงอายุหรือผู้ที่เกษียณแล้ว ถือว่าเป็น
อาชีพที่มั่น คงสร้างรายได้ทุกวัน เพีย งพอต่อการเลี้ยงตนเองและครอบครัว สั งคมก็ให้ การยอมรับ
ในอาชีพนี้ หากต้องการหยุดพักผ่อนกับครอบครัวก็กาหนดเวลาได้เพราะเป็นนายตนเอง มีความสุข
กับการทางานขับรถ เพราะชอบงานบริการ ขณะขับรถได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผู้โดยสาร ได้ท่องเที่ยวไปยังสถานที่ใหม่ๆ และใช้เวลาว่างที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ แต่ก็มีคนขับแท็กซี่
ส่วนหนึ่งให้เหตุผลว่าที่ยังต้องขับรถแท็กซี่จนถึงปัจจุบันเป็นเพราะมีภาระหนี้สิน ต้องการหารายได้
เพื่อเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว รวมถึงมีการศึกษาน้อยไม่สามารถไปประกอบอาชีพอื่นได้ จึงยังต้อง
ขับรถแท็กซี่ต่อไป
กลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บ
คนขับรถแท็กซี่กลุ่มนี้ให้เหตุผลคล้ายคลึงกับกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไปว่า เป็นอาชีพอิสระและ
สุ จ ริ ตเลื อ กเวลาท างานได้ เองเป็ น นายตนเอง มี เวลาว่างให้ กั บ ครอบครัว เป็ น งานที่ ไม่ จ ากัด อายุ
มีรายได้ที่มั่นคงเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว ได้พบปะพูดคุยกับผู้โดยสารได้ประสบการณ์ใหม่ๆ
ส่ว นบางคนขับ รถแท็กซี่แกร็บ เป็ น อาชีพ เสริมจากงานหลักถือเป็นการเพิ่ มรายได้ให้ กับครอบครัว
เพราะรายได้ จ ากงานประจ าไม่ เพี ย งพอ หรือ บางคนพบปั ญ หาค่ าเช่ ารถแท็ ก ซี่ ทั่ ว ไปแพงเกิ น ไป
จึงเปลี่ยนมาขับรถแท็กซี่แกร็บแทน
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นทั่วไปของผู้ขบั รถแท็กซี่
กลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไป
ความคิดเห็นในภาพรวมถือว่าอาชีพคนขับรถแท็กซี่เป็นอาชีที่สุจริตและมีเกียรติ มีความเป็น
อิสระ เป็นนายจ้างตนเอง ในปัจจุบันคนเริ่มหันมาใช้บริการรถแท็กซี่มากขึ้นทาให้สามารถมีรายได้
ทุกวันเพียงพอที่จะเลี้ยงตนเองและครอบครัว สาหรับความคิดเห็นที่เป็นข้อเสนอแนะที่กลุ่มคนขับรถ
แท็กซี่ทั่วไปต้องการเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการประกอบอาชีพนี้ ได้แก่ ต้องการเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคมตามมาตรา 33 มีกองทุนสาหรับผู้ขับรถแท็กซี่และมีประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม มีการ
ปรับอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าโดยสารในปัจจุบันยังเป็นอัตราต่าเกินไป ควรมีการยกระดับ
ของแท็ ก ซี่ ใ ห้ มี ม าตรฐาน มี ก ารอบรมวิ นั ย จราจรให้ ถู ก ต้ อ งและต้ อ งการให้ มี อ งค์ ก รกลาง
เพื่ อ ประสานงานในการให้ ความช่ว ยเหลื อ ด้านต่ างๆ เช่น ให้ ทุ น ส าหรับ ซื้ อ รถโดยการผ่ อนช าระ
นอกจากนั้นคนขับรถแท็กซี่กลุ่มนี้ยังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวผู้ขับรถแท็กซี่ว่า คนขับรถแท็กซี่ต้อง
มีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพตนเองและลูกค้า พูดจาสุภาพเรียบร้อย มีใจรักงานบริการ ต้องคานึงถึงความ
ปลอดภัยและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเรื่องสาคัญ แต่สิ่งที่คนขับกลุ่มนี้เห็นว่าเป็นอุปสรรคในการ
ประกอบอาชีพและทาให้รายได้ลดลงคือ การเข้ามาของแกร็บแท็กซี่ ดังนี้จึงไม่ต้องการให้มีแกร็บแท็กซี่
ในจังหวัดขอนแก่น เนื่องจากมาแย่งลูกค้ากับแท็กซี่ทั่วไป
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กลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บ
ในภาพรวมอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ดี สาหรับผู้ที่มีงานหลักอยู่แล้วก็สามารถทาเป็นอาชีพเสริม
ยามว่างจากงานประจ า หรื ออาจจะเป็ น อาชี พ หลั ก ก็ได้ และคนกลุ่ ม นี้ มี ข้อ เสนอแนะเพิ่ มเติ มว่ า
ต้องการให้อาชีพขับรถแกร็บแท็กซี่เป็นเรื่องที่ถูกกฎหมาย เป็นที่ยอมรับ มีความปลอดภัยทั้งผู้ขับรถ
และผู้รับ บริการต้องการให้ มีส วัสดิการและได้รับการดูแลจากภาครั ฐ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ต้นสังกัด ต้องการให้มีการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครเป็นคนขับรถแกร็บแท็กซี่โดยละเอียด มีการ
อบรมควบคุมจานวนคนขับให้มีจานวนที่เหมาะสม และที่สาคัญต้องการให้แพลตฟอร์มแกร็บมีการ
ปรับลดการหักเปอร์เซ็นต์ลดลง

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการทางานของแรงงานนอกระบบบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม :
กรณีศึกษาผู้ขับรถแท็กซี่ในจังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพทั่วไปของกลุ่มแท็ กซี่
ที่เป็นคนขับรถแท็กซี่ทั่วไปและกลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บ และศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการ
ทางานของแท็กซี่ทั้งสองกลุ่มในจังหวัดขอนแก่น ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยกลุ่มคนขับรถแท็กซี่
ทั่วไปสัมภาษณ์ที่บริเวณจุดพักรถต่างๆ จานวน 80 คน ส่วนกลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บใช้วิธีการสุ่มโดย
การเรียกใช้บริการผ่านทางแอพพลิเคชัน จานวน 30 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและนามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานการทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยของกลุ่ มตัว อย่าง 2 กลุ่ ม (Independent
sample t-test) และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) ปรากฏสาระสาคัญ ดังนี้
1. สถานภาพทั่วไป
1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล
สถานภาพทั่วไปของกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ในจังหวัดขอนแก่น พบว่า ทั้งกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไป
และกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ แกร็บส่วนใหญ่จะเป็นเพศชาย เนื่องจากอาชีพขับรถแท็กซี่เป็นงานที่ห นัก
และเสี่ ย งอั น ตราย แต่ สั ด ส่ ว นกลุ่ ม คนขั บ รถแท็ ก ซี่ แ กร็ บ ที่ เ ป็ น เพศหญิ ง มี สั ด ส่ ว นที่ สู ง กว่ า
ในกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไป อาจเป็นเพราะการขับแท็กซี่แกร็ บค่อนข้างจะมีอิสระ ใช้เวลาว่างเท่าที่มี
ก็สามารถทาได้ ดังนั้นผู้หญิงส่วนหนึ่งที่ว่างจากงานบ้านก็สามารถใช้เวลาว่างมาขับรถแท็กซี่แกร็บได้
และการขับแท็กซี่แกร็บเป็นการทางานบนแพลตฟอร์มที่ต้องนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการทางาน
จึงเป็นอุปสรรคต่อการใช้งานของคนรุ่นเก่าหรือคนที่มีการศึกษาไม่สูง ทาให้กลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็ บ
ส่วนใหญ่จึงเป็นคนรุ่นใหม่ ที่มีอายุน้อย การศึกษาค่อนข้างสูง และมีจานวนบุตรน้อยกว่า กลุ่มคนขับ
แท็กซี่ทั่วไป นอกจากนี้กลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บที่มีภูมิลาเนามาจากภาคอื่นมีสัดส่วนที่สูงกว่า กลุ่ม
คนขับรถแท็กซี่ทั่วไป ซึ่งอาจเป็นเพราะจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์ก ลางในหลายๆ ด้านของภาค จึงทา
ให้มปี ระชาชนจากภาคอื่นๆอพยพย้ายถิ่นเข้ามาพักอาศัยและทางานในพื้นที่ค่อนข้างมาก
1.2 ข้อมูลการประกอบอาชีพ
ประเภทรถแท็กซี่ กลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บ เป็นรถส่วนตัวทุกคัน หรือร้อยละ 100 เนื่องจาก
เป็ น ข้อกาหนดของบริษัท ที่ผู้ ขับ จะต้องเป็ นเจ้าของรถหรือหากเป็น รถของคนอื่น จะต้องมีห นั งสื อ
ยินยอมจากผู้ เป็ นเจ้าของรถ ขณะที่ กลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไป เป็นรถเช่า ร้อยละ 53.75 และเป็น
รถส่วนตัวร้อยละ 46.25 ในกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไปที่ตอบแบบสอบถามไม่มีผู้ใดสมัครเป็นสมาชิก
แกร็บ ซึ่งในข้อเท็จจริงนั้ น ในจั งหวัดขอนแก่นก็มีคนขับแท็กซี่ทั่วไปที่ส มัครขับแท็กซี่แกร็บอยู่บ้าง
แต่น่าจะมีจานวนไม่มากนัก ซึ่งอาจเกิดจากบางส่วนมีคุณสมบัติไม่ผ่านตามข้อกาหนดของบริษัท และ
บางคนโดยเฉพาะคนรุ่ น เก่ายั งไม่สามารถใช้อุปกรณ์ สื่ อสารสมัยใหม่ได้ และคนขับ รถแท็กซี่ทั่วไป
บางส่วนที่สมัครเป็นสมาชิกแกร็บไปแล้วอาจไม่กล้าตอบคาถามตามข้อเท็จจริง เนื่องจากแท็กซี่แกร็บ
ยังมีสถานภาพไม่ถูกต้องตามกฎหมายขนส่งจึงกังวลว่าหากตอบตามความจริงอาจส่งผลกระทบกับการ
ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ของตนเองรูปแบบของอาชีพ กลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไปส่วนใหญ่ขับแท็กซี่
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เป็ น อาชีพหลั กร้อยละ 83.75 มากกว่ากลุ่ มคนขับรถแท็ กซี่แกร็บ ที่มีเพี ยง ร้อยละ 36.67 แต่ กลุ่ ม
คนขับรถแท็กซี่แกร็บที่ทาเป็นอาชีพเสริม ร้อยละ 63.33 มากกว่ากลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไป ซึ่งมีเพียง
ร้อยละ 16.25 อาชีพเดิมก่อนจะมาขับรถแท็กซี่ พบว่าทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่จะมีอาชีพเดิมเป็นการ
ประกอบอาชีพอิสระ เช่น รับเหมาก่อสร้าง รับจ้างทั่วไป เป็นต้น รองลงมาคือ เคยเป็นพนักงานบริษัท
จานวนชั่วโมงของการขับรถแท็กซี่ กลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไปจะใช้เวลาในการทางานขับรถ
ต่อวันมากกว่ากลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บ โดยในช่วงเวลากลางวันกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไปส่วนใหญ่
จะใช้เวลาขับรถประมาณ 9-12 ชั่ว โมง ร้ อยละ 53.75 ขณะที่ กลุ่ ม คนขับ รถแท็กซี่แกร็บส่ วนใหญ่
ใช้เวลาในการขับรถประมาณ 1-8 ชั่วโมงร้อยละ 60 ส่ วนในช่วงเวลากลางคืนกลุ่มคนขับรถแท็กซี่
ทั่วไปส่วนใหญ่จะใช้เวลาขับรถประมาณ 1-8 ชั่วโมง ร้อยละ 62.50 ขณะที่ กลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บ
ส่วนใหญ่จะไม่ขับรถในเวลากลางคืนร้อยละ 63.33 หรืออาจกล่าวได้ว่าคนขับรถแท็กซี่ทั่วไปจะทางาน
หนั กกว่าคนขับรถแท็กซี่แกร็บ เนื่ องจากส่ วนใหญ่ ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่เป็นอาชีพหลั กเพียง
อาชีพเดียว
จากการที่กลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไปมีจานวนชั่วโมงการขับรถต่อวันที่มากกว่า จึงมีรายได้จาก
การขับรถมากกว่ากลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บ โดยกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไปส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่า
1,000 บาทต่อวัน ร้อยละ 53.75 ส่ วนกลุ่มคนขับรถแท็ กซี่แกร็บ ส่ วนใหญ่ จะมีรายได้ 501-1,000
บาทต่อวัน ร้อยละ 43.33 ส่วนรายจ่ายต่อวัน กลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไปจะมีค่าใช้จ่ายในการขับรถ
มากกว่ากลุ่มคนขับรถแท็กซี่ แกร็บ โดยเฉพาะรายจ่ายในส่วนค่าเช่ารถ โดยแท็กซี่ทั่วไปมีค่าใช้จ่าย
มากกว่า 1,000 บาทต่อวัน ร้อยละ 50 ส่วนกลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บ ส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน
500 บาทต่อวันร้อยละ 56.67
รายได้เฉลี่ยของทั้งสองกลุ่มเท่ากับ 1,158.18 บาทต่อวัน รายได้เฉลี่ยของกลุ่มคนขับรถแท็กซี่
ทั่วไปเท่ากับ 1,256.87 บาทต่อวัน สูงกว่ากลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บที่มีรายได้เฉลี่ย 895 บาทต่อวัน
และทั้งสองกลุ่มมีรายได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของทั้งสองกลุ่มเท่ากับ 791.36 บาทต่อวัน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ของกลุ่มคนขับรถ
แท็กซี่ทั่วไปเท่ากับ 1,134.13 บาทต่อวัน สูงกว่า กลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 537.33
บาทต่อวัน และทั้งสองกลุ่มมีค่าใช้จ่ายแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
รายได้ห ลังหักค่าใช้จ่ ายเฉลี่ยของทั้งสองกลุ่มเท่ากับ 643.18 บาทต่อวัน โดยกลุ่มคนขับรถ
แท็กซี่ทั่วไปมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 606.88 บาทต่อวัน ส่วนกลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บมีรายได้
หลังหักค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 740 บาทต่อวันแม้คนขับรถแท็กซี่ทั่วไปจะมีรายได้เฉลี่ยที่มากกว่าคนขับแท็กซี่
แกร็บ แต่ข ณะเดี ย วกัน ค่าใช้จ่ ายเฉลี่ ย ต่อ วัน ก็สู งกว่าด้ วย จึง พบว่าทั้ งสองกลุ่ มมี รายได้เฉลี่ ยหลั ง
หักค่าใช้จ่ายไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
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2. ความพึงพอใจในการทางานของแท็กซี่ที่เป็นกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไป และกลุ่มคนขับแท็กซี่
แกร็บในจังหวัดขอนแก่น
2.1 ความพึงพอใจด้านรายได้ในภาพรวม พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีระดับความพึงพอใจด้านรายได้
ในระดับปานกลางเท่านั้น จากการสารวจรายได้และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน จาแนกตาม
ภาค และจังหวัด พ.ศ. 2541 - 2558 ของสานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าในจังหวัดขอนแก่น แต่ละ
ครัวเรือนมีรายได้ เฉลี่ย 21,337 บาทต่อเดือน และมีค่าใช้จ่าย 16,880 บาทต่อเดือน จะเห็นได้ว่า
รายได้เฉลี่ยหลังหักค่าใช้จ่ายที่คนขับแท็กซี่ได้รับ 643.18 บาทต่อวัน หรือประมาณ 19,295.40 บาท
ต่อเดือน เป็นจานวนน้อยกว่ารายได้เฉลี่ยของครัวเรือน และมากกว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของครัวเรือน
ยเท่าานันั้น้ นซึซึ่ง่งอาจเพี
อาจเพียยงพอสนองความต้
งพอสนองความต้องการขั
องการขั้นพื้น้นพืฐานในการดำ
้ น ฐานในการด
ารงชี
ยังเไม่
ยง
เพียงเล็กน้ออยเท่
�รงชี
วิตวแต่ิต แต่
ยังไม่
พียเพีงพอ
่จะใช้
ัฒ นาคุ
ณภาพชีว ิ ตวิตของตนเองและครอบครั
ของตนเองและครอบครัวว จึจึงมีง มีผลท
ความพึ
งพอใจด้
านรายได้
ของ
ทีพอที
่จ ะใช้
พ ั ฒพนาคุ
ณ ภาพชี
ผ ลทำาให้� ให้
ค วามพึ
ง พอใจด้
า นรายได้
ทั้งสองกลุ
่มอยู่ม่ในระดั
บปานกลาง
ของทั
้งสองกลุ
อยู่ในระดั
บปานกลาง
โดยความพึงพอใจในรายได้ของกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไปมีค่าเฉลี่ย 2.91 ต่ากว่ากลุ่มคนขับรถ
แท็กซี่แกร็บที่มีค่าเฉลี่ย 2.98 ซึง่ เนื่องจากกลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บส่วนใหญ่ขับแท็กซี่เป็นอาชีพเสริม
จึงยังมีรายได้
ายได้จจากงานอื
ากงานอื่น่นมาช่
มาช่ววยเจื
ยเจืออจุจุนนค่ค่าใช้
าใช้จ่จาย่ายแต่แต่สาหรั
สำ�หรับกลุ
บกลุ
่มคนขั
บรถแท็
ั่วไปส่
วนใหญ่
่ม คนขั
บ รถแท็
กซีก่ ทซีั่ว่ทไปส่
วนใหญ่
จะ
ขับ แท็
กซีก่ เป็ซีเ่ นป็อาชี
พ หลั
ก เพี
จะขั
บแท็
นอาชี
พหลั
กเพีย งอย่
ยงอย่างเดี
างเดีย วจึ
ยวจึงทงทำาให้
�ให้มมี รีรายได้
ายได้ในภาพรวมน้
ในภาพรวมน้ออยกว่
ยกว่าาคนขั
คนขับบแท็
แท็ก ซี่แกร็ บ
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา “การประเมินศักยภาพธุรกิจท้องถิ่นของประเทศไทย” กรณีศึกษาธุรกิจ
กรายจ่
ายจากการประกอบอาชี
พขับพ
บริการแท็กซี่ ของมหาวิ
ของมหาวิททยาลั
ยาลัยยหอการค้
หอการค้าไทย
าไทยพบว่
พบว่ารายได้
ารายได้ก่อกนหั
่อนหั
กรายจ่
ายจากการประกอบอาชี
กซีก่ ส่ซีว่ ส่นใหญ่
ร้อรยละ
่ที่ ท1,601-1,800
ขัรถแท็
บรถแท็
วนใหญ่
้อยละ27.27
27.27อยูอยู
ี่ 1,601-1,800บาทต่
บาทต่ออวัวันนขณะที
ขณะที่ร่รายได้
ายได้กก่อ่อนหั
นหักกค่ค่าาใช้
ใช้จ่า่ ย
เฉลี่ยอยู่ที่ 1,702.50 บาทต่อวัน โดยมีรายได้มากกว่ารายจ่ายร้อยละ 39.24 รายได้น้อยกว่ารายจ่าย
ร้อยละ 22.19 และมีรายได้เท่ารายจ่ายร้อยละ 38.57 จะเห็นได้ว่าคนขับรถแท็กซี่ที่รายได้น้อยกว่า
หรือเท่ากับรายจ่ายมีถึงร้อยละ 60.76 การศึกษาข้างต้นเช่นเดียวกันกับงานวิจัยของอนุชา ประลองกิจ
(2546) ศึ ก ษาเรื่ อ งความพึ งพอใจในการประกอบอาชี พ ของผู้ ขั บ รถแท็ ก ซี่ พบว่ าความพึ งพอใจ
ต่ออาชีพคนขับรถแท็กซี่ ด้านรายได้อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.99 โดยผู้ขับรถแท็กซี่ มีความ
คิดเห็นว่าเรื่องอาชีพขับรถแท็กซี่เป็นอาชีพหลักของครอบครัว โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด 3.53 ทั้ งนี้ เป็ น เพราะว่ าผู้ ขั บ รถแท็ ก ซี่ คิ ด ว่าอาชี พ นี้ ส ามารถท ารายได้ ให้ กั บ
ครอบครัวได้มากที่สุดและมีรายได้ทุกวัน ซึ่งรายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วเพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัว
และเมื่อพิจารณาในแต่ละข้อย่อยพบว่าประเด็นความพึงพอใจในด้านรายได้ที่ได้รับเหลือ
พอที่จะเก็บ ออมมีค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจต่าที่สุดในทั้งสองกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของอนุช า
ประลองกิจ (2546) พบว่าความพึงพอใจต่อรายได้ เพื่อเก็บออมจากการขับรถแท็กซี่มีค่าต่าที่สุดคือ
2.66 การที่ผู้ขับรถแท็กซี่มีรายได้น้อยทาให้ได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานด้านปัจจัยสี่
ไม่ เพี ย งพอตามทฤษฏี ล าดั บ ความต้ อ งการของ Maslow (1970, p. 430-433) และแนวคิ ด ของ
Ghiselli and Brown (1965, p. 430-433) ที่ ก ล่ า วถึ ง รายได้ ที่ ไ ด้ รั บ จากการปฏิ บั ติ ง าน เป็ น
องค์ประกอบอย่างหนึ่งที่ทาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในงาน
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2.2 ความพึงพอใจด้านความมั่นคงในอาชีพในภาพรวมพบว่าทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจ
ด้ า นความมั่ น คงในอาชี พ ในระดั บ ปานกลางเหมื อ นกั น เนื่ อ งจากทั้ งสองกลุ่ ม เห็ น ว่ า เป็ น อาชี พ
ที่ครอบครัวและสังคมให้การยอมรับ และเป็นอาชีพที่มั่นคงสามารถยึดเป็นอาชีพหลักได้ ซึ่งงานวิจัย
ของอนุชา ประลองกิจ (2546) พบว่า ความพึงพอใจในการประกอบอาชีพของผู้ขับรถแท็กซี่ต่อความ
มั่นคงอยู่ในระดับปานกลาง โดยผู้ขับรถแท็กซี่ร้อยละ 90 มีความเห็นว่า ความมั่นคงในอาชีพขึ้นอยู่กับ
ความขยันในการวิ่งรถรับส่งผู้โดยสาร
และเมื่อพิจารณาแต่ละข้อย่อย พบว่า ประเด็นความพึงพอใจในด้านการรวมกลุ่มเพื่อเจรจา
ต่อรองผลประโยชน์ในเรื่องการทางานมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่าที่สุดในคนขับรถแท็กซี่ทั้งสองกลุ่ม
ซึ่งเป็นเพราะด้วยลักษณะของงานที่เป็นแรงงานนอกระบบที่ต่างคนต่างทางาน โอกาสที่จะได้พบปะ
กันมีน้อย จึงเป็นการยากที่จะรวมกลุ่มกันเพื่อเจรจาต่อรองผลประโยชน์ในเรื่องต่างๆ ได้ซึ่งในประเด็น
นี้องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization – ILO) เห็ นความส าคัญ
จึงได้ ริเริ่มแนวคิด งานที่มีคุณ ค่า (Decent Work) โดยเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของ ILO เมื่อปี พ.ศ.
2547 งานที่มีคุณค่า หมายถึง งานที่ตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับ คุณภาพของชีวิตมนุษย์ได้ ซึ่งได้
ความสามารถใน
จำจ�าแนกตั
แนกตัวชี้วัดออกเป็
ออกเป็นนประเด็
ประเด็นนต่ต่าางๆงๆได้ได้1111ประเด็
ประเด็นนและหนึ
และหนึ่งในตั
่งในตัวชีว้วชีัด้วก็ัดคก็ือคือ“การมี
“การมี
ความสามารถ
การเจรจาต่อรองทางสั
ในการเจรจาต่
อรองทางสังคมโดยตั
งคมโดยตัวแทนของคนท
วแทนของคนทำางานและนายจ้
�งานและนายจ้าง (social dialogue, employers’
and workers’ representation)”(อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ และ เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร (2561,
น.35)
2.3 ความพึงพอใจด้านความปลอดภัยในการทางานในภาพรวม พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีความ
พึ ง พอใจในระดั บ ปานกลางเท่ า กั น ซึ่ ง อาจเป็ น เพราะทั้ ง สองกลุ่ ม เป็ น แรงงานนอกระบบ
ซึ่งประกันสังคมภาคบังคับยังไม่ครอบคลุม จึงส่งผลให้ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เหมือนที่แรงงาน
ในระบบ ซึ่งงานวิ
งานวิจจัยัยของอนุ
ของอนุชชาาประลองกิ
ประลองกิ
(2546)พบว่
พบว่
า ความพึ
งพอใจในการประกอบอาชี
จ จ(2546)
า ความพึ
งพอใจในการประกอบอาชี
พของพ
ผู้ขับรถแท็
กซี่ตก่อซีความปลอดภั
ย อยูย่ในระดั
บปานกลางเช่
นเดียนวกั
โดยมี
ค่าต่าสุ
2.78
และ
ของผู
้ขับรถแท็
่ต่อความปลอดภั
อยู่ในระดั
บปานกลางเช่
เดีนยวกั
น โดยมี
ค่าดต่ำ�ค่สุาดเฉลีค่่ายเฉลี
่ย 2.78
ในด้านความปลอดภั
ย ในอาชี
พ นีพ้ เป็
ย งด้ยงด้
านเดี
ยวเท่
และในด้
านความปลอดภั
ยในอาชี
นี้ นเป็เพีนเพี
านเดี
ยวเท่านัา้นัน้นทีที่ พ่พบว่บว่าามีมีคความพึ
วามพึงงพอใจแตกต่
พอใจแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มคนขับแท็กซี่ทั้งสองกลุ่มอยู่ 3 ข้อ คือ 1) การมีมาตรการของรัฐในการดูแลสุขภาพอย่าง
ครอบคลุมมและทั
กซีก่ไซีด้่ไรด้ับรการคุ
้มครอง
และได้
รับสวัรับสสวั
ดิกสารตามกฎหมาย
และ
ครอบคลุ
และทั่ว่วถึถึงง2)2)การที
การที่ผู้ข่ผับู้ขรถแท็
ับรถแท็
ับการคุ
้มครอง
และได้
ดิการตามกฎหมาย
3) ความสามารถจั
ดสมดุดลสมดุ
ระหว่
างเวลางาน
ครอบครั
ว และส่
วนตัววได้
างพอเหมาะ
และ
3) ความสามารถจั
ลระหว่
างเวลางาน
ครอบครั
ว และส่
นตัอวย่ได้
อย่างพอเหมาะ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บมีความพึงพอใจเฉลี่ย น้อยที่สุด
ในข้อการมีมาตรการของรัฐในการดูแลสุขภาพอย่างครอบคลุมและทั่วถึง ค่าเฉลี่ย 1.77 รองลงไปเป็น
การได้รับ การคุ้มครอง และได้รับ สวัส ดิการตามกฎหมายค่าเฉลี่ย 1.97 โดยทั้งสองข้อนี้ มีค่าความ
พึงพอใจเฉลี่ยต่าที่สุดในทุกหัวข้อที่ทาการศึกษาทั้งหมด เพราะกลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บนั้น ยังไม่มี
กฎหมายมารองรับ จึงทาให้ยังไม่ได้รับการคุ้มครองดูแลจากภาครัฐ แต่อย่างใด ขณะที่ กลุ่มคนขับรถ
แท็กซี่ทั่วไปนั้นมีสถานะที่ถูกกฎหมาย เพราะต้องมีการยื่นจดทะเบียนรถแท็กซี่และต้องขออนุญาต
มีใบขับขี่รถยนต์สาธารณะจากสานักงานขนส่งจังหวัด จึงได้รับความคุ้มครองและการดูแลจากภาครัฐ
อยู่ บ้ าง แต่ อ ย่ างไรก็ ต าม พบว่ า กลุ่ ม คนขั บ รถแท็ ก ซี่ แ กร็บ มี ค วามพึ งพอใจเฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด ในเรื่ อ ง
ความสามารถจัดสมดุลระหว่างเวลางาน ครอบครัว และส่วนตัวได้อย่างพอเหมาะ ซึ่งน่าจะเกิดจาก
ระบบการทางานผ่านแพลตฟอร์มที่ผู้ทางานสามารถจะเลือกได้ว่าจะทางานเมื่อไหร่ก็ได้ตามความ
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พร้อมและความพอใจของตนเอง รวมทั้งโดยส่วนใหญ่ กลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บใช้รถยนต์ของตนเอง
ในการทางานจึงไม่มีแรงกดดันในเรื่องค่าเช่ารถและกาหนดเวลาในการส่งรถคืน
ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสมศักดิ์ วุฒิศักดิ์ชัยกุล (2554) ศึกษา
พบว่ า ความพึ งพอใจในการประกอบอาชี พ ของผู้ ขั บ รถแท็ ก ซี่ ต่ อ ความปลอดภั ย อยู่ ในระดั บ ต่ า
มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด 2.04 โดยผู้ขับรถแท็กซี่มีความพึงพอใจต่อมาตรการของรัฐบาลในการดูแลสุขภาพ
ร่างกาย/จิตใจ อยู่ในระดับต่า มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด 1.63 ทั้งนี้เนื่องจากนโยบายของรัฐในการดูแลสุขภาพ
ร่างกาย/จิ
งกาย/จิตตใจใจไม่ไม่สสามารถท
ามารถทำาให้
� ให้
ั บ รถแท็
ดความรู
มั่นคงในด้
ขภาพร่
า งกายได้
ผู้ ขผับู ้ ขรถแท็
กซีก่เกิซีด่เ กิความรู
้สึ กมั้ ส่นึ กคงในด้
านสุาขนสุ
ภาพร่
างกายได้
และ
และสอดคล้
บงานวิ
จยั ของขจิ
ญ
ั พฤกษ์(2540)
(2540)ศึศึกกษาเรื
ษาเรื่อ่องความพึ
งความพึงงพอใจของคนขั
พอใจของคนขับแท็กซี่ที่มีต่อ
สอดคล้องกัอบงกั
งานวิ
จัยของขจิ
ต หิตรหิัญรพฤกษ์
อาชีพขับรถแท็กซี่ พบว่า ความพึงพอใจในอาชีพขับ รถแท็กซี่ ด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับน้ อย
เช่นเดียวกัน โดยมีความพึงพอใจค่า เฉลี่ยต่าที่สุด ความเครียดจากปัญหาการจราจรติดขัด ค่าเฉลี่ย
1.87 ปัญหาการเจ็บป่วยส่วนหลัง เอว ไหล่ ฯลฯ ค่าเฉลี่ย 1.85 และต้องพบคนแปลกหน้าต้องระวังตัว
ตลอดเวลา ค่าเฉลี่ย 1.87 ตามลาดับ
2.4 การวิ เคราะห์ ส หสั ม พั น ธ์ (Correlation Analysis) ระหว่ า งตั ว แปรต่ า งๆ กั บ ความ
พึงพอใจทั้ง้งสามด้
สามด้าานนและภาพรวม
และภาพรวมพบว่
พบว่า าอายุ
อายุ
ีความสั
ธ์ทางลบกั
บความพึ
งพอใจด้
านรายได้
มีคมวามสั
มพัมนพัธ์ทนางลบกั
บความพึ
งพอใจด้
านรายได้
และ
ในภาพรวม อย่าอย่
งมีานงมีั ยสนาคั
ติทตี่ริทะดัี่ระดั
บนับยนัสยาคั
และในภาพรวม
ัยสำญ�คัทางสถิ
ญทางสถิ
สำ�ญคัญ0.01
0.01ดัดังนังนั้น้นเมืเมื่อ่ออายุ
อายุเเพิพิ่ม่มขึขึ้น้นความพึ
ความพึงพอใจ
ในการทางานของคนขับรถแท็กซี่ด้านรายได้ และภาพรวมจะลดลง เมื่ออายุมากขึ้นภาระรับผิดชอบ
ในด้านต่างๆ ก็ย่อมเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่าดูแลรักษาสุขภาพ เป็นต้น
แต่ในทางกลับกันความสามารถในการหารายได้ จากการขับรถแท็กซี่จะลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น จึงอาจ
เป็นสาเหตุที่อายุมีความสัมพันธ์ในทางลบกับความพึงพอใจด้านรายได้
ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจด้านรายได้ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนั้นเมื่อระดับการศึกษาสูงขึ้นความพึงพอใจในการทางานของคนขับรถ
แท็ กซี่ด้ านรายได้จ ะเพิ่ มขึ้ น ซึ่งในกรณี นี้ น่า จะเกิ ดขึ้น กับ กลุ่ มคนขับ รถแท็ กซี่แกร็บ เป็น ส่ ว นใหญ่
เนื่ องจากเป็ นกลุ่ มมีการศึกษาสูง มีงานประจาและขับแท็กซี่เป็นอาชีพเสริม จึงค่อนข้างจะมีความ
พึงพอใจที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากรายได้ที่ได้รับจากงานประจา
รายได้สุทธิมีความสัมพัน ธ์ทางบวกกับความพึงพอใจด้านรายได้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 ดังนั้นเมื่อรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นความพึงพอใจในการทางานของคนขับรถแท็กซี่
ด้านรายได้จะเพิ่มขึ้น ส่วนตัวแปรอื่นๆ ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญ
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ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ความพึงพอใจด้านรายได้ จากผลการศึกษาจะเห็นว่าคนขับรถแท็กซี่ทั้งสองกลุ่ม มีความ
พึงพอใจเพียงในระดับ ปานกลางเท่านั้ น เนื่ องจากรายได้ ที่ได้รับ มีไม่มากนัก ใกล้เคียงกับค่าใช้จ่า ย
จึงแทบไม่เหลือเงินที่จะเก็บออม ดังนั้นหากจะเพิ่มความพึงพอใจในด้านรายได้ จะต้องใช้มาตรการ
เพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่าย เช่น พิจารณาปรับเพิ่มค่าโดยสารมิเตอร์หรือกรณีขับรถระยะทางไกล
ข้ามจังหวัดก็ควรจะมีการคิดค่าโดยสารเป็นอัตราพิเศษ เพราะขากลับคนขับรถแท็กซี่ต้องขับรถเปล่า
กลั บ ต้น ทาง หากใช้อัตราค่าโดยสารตามปกติ จะทาให้ ไม่คุ้มต้น ทุน อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นค่ า
โดยสารจะส่ ง ผลกระทบกั บ ประชาชนผู้ ใช้ บ ริ ก ารโดยตรง ดั ง นั้ น จะต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาผลกระทบ
โดยละเอีย ดเพื่อให้ เป็ น ที่พอใจทั้งกลุ่ มคนขับแท็กซี่และกลุ่ม ผู้โดยสารที่ใช้บริการต้องไม่เดือดร้อน
จนเกินไป และอีกมาตรการคือการให้ความรู้การใช้งานแอพพลิเคชั่น สาหรับให้บริการรถแท็กซี่บน
โทรศัพท์มือถือแก่คนขับรถแท็กซี่ที่ยังใช้เทคโนโลยีไม่เป็น เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มรายได้
ทั้งยังช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการขับรถตระเวนหาผู้โดยสาร รวมทั้งมาตรการพัฒนาคุณภาพการ
ให้ บ ริการแก่กลุ่ มคนขับ แท็ กซี่ เช่น การมีจิ ตบริการ ซึ่งเป็น เรื่องส าคัญ อบรมมารยาทในการขับ ขี่
ภาษาอั งกฤษพื้ น ฐานที่ ใช้ ในงานบริ ก าร เป็ น ต้ น ซึ่ งจะเป็ น ประโยชน์ แ ละเพิ่ ม ความพึ งพอใจแก่
ผู้ใช้บริการ อันจะนามาซึ่งรายได้ที่จะเพิ่มมากขึ้น ต่อไป ในส่วนของแท็กซี่แกร็บ อาจต้องเจรจาต่อรอง
กับบริษัทแกร็บ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งผลประโยชน์ทั้งด้านรายได้และสวัสดิการต่างๆ ให้มากขึ้น
นอกจากนี้ยังอาจใช้นโยบายการลดค่าใช้จ่ายให้แก่ กลุ่มคนขับแท็กซี่ทั่วไป เช่น การให้บริการ
น้ ามัน เชื้อเพลิงหรือแก็ส ในราคาที่ถูก เฉพาะกลุ่มคนขับแท็กซี่ ห รือการลดค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น
ค่าจดทะเบี ย นรถแท็กซี่ ค่าธรรมเนี ย มใบขั บขี่ รวมถึ งการส่ งเสริม ให้ คนขับ รถแท็ กซี่ มีโอกาสเป็ น
เจ้ าของรถ โดยจัดหาเงิน กู้ดอกเบี้ ยต่า ซึ่งจะช่วยลดภาระเรื่องค่าเช่ารถและดอกเบี้ยแพง เป็น ต้น
ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการบริห ารจัดการแรงงานนอกระบบ
พ.ศ. 2560-2564 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 : เสริ ม สร้ า งสมรรถนะแรงงานนอกระบบเพื่ อ การท างาน
เป้ าประสงค์ ที่ 3 ให้ แรงงานนอกระบบมี ความรู้ และทั กษะทางอาชี พ มีม าตรฐานสมรรถนะและ
มีรายได้ที่มั่นคง เป้าประสงค์ที่ 4 ให้แรงงานนอกระบบมีความพร้อมในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
1.2 ความพึ งพอใจด้านความมั่ น คงในอาชี พ ในหั ว ข้อ ประเด็ น ความพึ งพอใจในด้านการ
รวมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรองผลประโยชน์ในเรื่องการทางานเป็นหัวข้อที่คนขับรถแท็กซี่ทั้งสองกลุ่มมีค่า
ความพึงพอใจเฉลี่ย ค่อนข้างน้อย ดังนั้นภาครัฐโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้าไปสนั บสนุนและให้
ความรู้ในการจัดตั้งกลุ่ม องค์กร หรือสหภาพ เพื่อให้คนขับแท็กซี่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อเจรจาต่อรอง
ผลประโยชน์ในด้านต่างๆ ทั้งต่อนายจ้างและต่อภาครัฐ รวมทั้งการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านอื่นๆ
ต่อไป แต่ในส่วนของกลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บ ที่ยังไม่มีกฎหมายมารองรับ อาจทาให้เกิดความยุ่งยาก
ในการรวมกลุ่มมากกว่ากลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทั่วไป ซึ่งข้อเสนอนี้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการ
บริห ารจั ดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560-2564 ยุท ธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่ มสมรรถนะการบริห าร
จัดการแรงงานนอกระบบ เป้าประสงค์ที่ 5 ให้มีเครือข่ายแรงงานนอกระบบเพิ่มขึ้น
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1.3 ความพึงพอใจด้านความปลอดภัยในอาชีพ เมื่อพิจารณาในหัวข้อประเด็นย่อยพบว่ามี 2
ข้อที่ความพึงพอใจของคนขับรถแท็กซี่ค่อนข้างน้อยมาก โดยเฉพาะในกลุ่มคนขับรถแท็กซี่แกร็บมีค่า
ความพึงพอใจเฉลี่ยที่น้อยที่สุดกว่าในทุกหัวข้อที่ทาการศึกษาทั้งหมด
1) การมีมาตรการของรัฐในการดูแลสุขภาพอย่างครอบคลุมและทั่วถึง ผลการศึ ก ษา พบว่ า
เป็ น ข้อที่ กลุ่ มคนขับ รถแท็ กซี่ แกร็ บ มี ระดั บ ความพึ งพอใจน้ อยที่ สุ ด อาชีพ ขับ รถแท็ ก ซี่เป็ น อาชี พ
ที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงด้านสุขภาพ ทั้งสุขภาพร่างกายที่ต้องนั่งขับรถติดต่อการเป็นเวลานาน ขาดการ
ออกก าลั งกายและยั งเสี่ ย งต่ อ การบาดเจ็บ จากอุ บั ติ เหตุ ที่ มี โอกาสเกิ ด ขึ้ น ได้ ทุ กเวลา และปั ญ หา
สุขภาพจิต ที่ต้องทางานติดต่อกันเป็นเวลานาน ปัญหารถติด และผู้โดยสาร ทาให้เกิดความเครียดจาก
การท างานได้ ดังนั้ น ภาครั ฐ จึ งควรจะมีม าตรการต่างๆ ที่ จะมาดู แลสุ ขภาพของผู้ ป ระกอบอาชี พ
าปี�โปีดยรั
ฐออกค่
าใช้าจใช้
่ายให้
บางส่บวางส่
นหรืวนหรื
อทั้งหมด
การ
รถแท็กซี่ อาทิเเช่ช่นน จัจัดดให้ให้มมีกีการตรวจร่
ารตรวจร่างกายประจ
างกายประจำ
โดยรั
ฐออกค่
จ่ายให้
อทั้งหมด
จัดประกั
นสุขนภาพในราคาพิ
เศษเศษการให้
ความรู
้ในเรื
การจั
ดประกั
สุขภาพในราคาพิ
การให้
ความรู
ใ้ นเรื่องการดู
อ่ งการดูแแลสุลสุขขภาพตั
ภาพตัววเองแก่
เองแก่คคนขั
นขับบรถแท็
รถแท็กซี่ รวมทัง้
มาตรการสนับสนุนให้คนขับแท็กซี่สมัครเข้าระบบประกันสังคมภาคสมัครใจ (มาตรา 40) เป็นต้น
2) ผู้ขับรถแท็กซี่ได้รับการคุ้มครอง และได้รับสวัสดิการตามกฎหมายเป็นอีกข้อที่ผู้ขับแท็กซี่
มีความพึงพอใจระดับน้อย การพัฒนาเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ทาให้เกิดเศรษฐกิจ
ในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม (Platform economy) ทาให้เกิดการจ้างงานแบบใหม่
ในลักษณะเป็น การจ้างงานแบบเหมาช่วงที่ผู้ ทางานมีสถานะเป็น ผู้รับงานอิสระ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะ
กลายเป็นแนวทางของการจ้างงานในอนาคต แต่ในปัจจุบัน พบว่า กฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์
ต่างๆ ที่เคยใช้มาในอดีต ไม่สามารถนามาบังคับใช้ได้กับธุ รกิจ หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แบบใหม่
ที่เกิดขึ้น เช่น การขับรถแท็กซี่แกร็บที่ยังไม่มีกฎหมายมารองรับ ด้านผู้ขับแท็กซี่แกร็บเองก็ยังไม่ได้รับ
การคุ้มครองจากกฎหมายแรงงาน และเกิดความขัดแย้งจนบางครั้งถึงขั้นทะเลาะวิวาทกับกลุ่มแท็กซี่
รูปแบบเดิม ดังนั้น รัฐบาลควรที่จะให้ความสนใจปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้ทันต่อการ
เปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี แ ละรูป แบบของการประกอบอาชี พ ที่ เปลี่ ย นแปลงไป ซึ่ งจะส่ งผลดี
ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าของแพลตฟอร์ม ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ รวมถึง
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึง่ ข้อเสนอดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ในแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
พ.ศ.2560-2564 ยุ ท ธศาสตร์ที่ 1: เป้าประสงค์ที่ 1 แรงงานนอกระบบทุ กกลุ่ มอาชีพ ได้รับความ
คุ้ ม ครอง มี ห ลั ก ประกั น ทางสั ง คมตรงตามความต้ อ งการและเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ป ระโยชน์ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง
เป้าประสงค์ที่ 2 แรงงานนอกระบบเข้าถึงระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน
เป้าประสงค์ที่ 3 การพัฒ นามาตรฐานด้านแรงงานให้ สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศด้าน
แรงงานนอกระบบ
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2.ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษากลุ่ มคนขับรถแท็ กซี่ แกร็บ ในเชิงลึ ก เช่น ประเด็นเรื่องงานที่มีคุณ ค่า
(Decent Work) เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพราะในปัจจุบันแพลตฟอร์มแกร็บกาลัง
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านผู้สมัครให้บริการ และผู้ใช้บริการ
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาเศรษฐกิ จ แพลตฟอร์ม (Platform economy) ในรูป แบบอื่ น ๆ เช่ น
airbnb BeNeat Fixzy เป็ น ต้ น เนื่ อ งจากในอนาคตการจ้ างงานในลั ก ษณะนี้ จ ะเป็ น กระแสหลั ก
ในตลาดแรงงาน ดังนั้นภาครัฐจึงควรจะต้องทันสถานการณ์ ทั้งในเรื่องข้อกฎหมายต่างๆ รูปแบบการ
จ้างงาน การคุ้ม ครองแรงงาน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่แรงงานในเศรษฐกิจ แพลตฟอร์ม ได้รับว่า
มีความเหมาะสมและเป็นธรรมหรือไม่
2.3 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถแท็กซี่แบบเดิม และแท็กซี่แกร็บ เพื่อใช้
ในการพัฒนาการบริการของผู้ขับรถแท็กซี่
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง ความพึงพอใจในการทางานของแรงงานนอกระบบบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม
: กรณีศึกษาผู้ขับรถแท็กซี่ในจังหวัดขอนแก่น
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

คาชี้แจง
1. แบบสอบถามมี 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการทางานของคนขับรถแท็กซี่
ส่วนที่ 3 มีเหตุผลใดบ้างที่ทาให้ประกอบอาชีพนี้อยู่จนถึงปัจจุบัน
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นทั่วไปในอาชีพของผู้ขับรถแท็กซี่
2. แบบสอบถามฉบับนี้เป็นการรวบรวมข้อมูล เพื่อการวิจัยของศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน ขอรับรองว่าข้อมูล
ของท่านจะถูกนาไปใช้เฉพาะการวิจัยในครั้งนี้เท่านั้น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ขอความกรุณาให้ท่านตอบคาถามด้วยการเติมคาในช่ องว่างหรือทาเครื่องหมาย  ลงใน  หน้า
คาตอบตามความเป็นจริง
1. เพศ
 1. ชาย  2. หญิง
2. อายุ
ปี
3. ระดับการศึกษาสูงสุด ระบุ
.
4. สถานภาพ
 1. โสด
 2. แต่งงานแล้ว
 3. หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่
5. ภูมิลาเนาเดิม จังหวัด
ย
6. บุตร จานวน
คน
7. ท่านขับรถแท็กซี่ประเภทใด
 1. รถเช่า  2. รถส่วนตัว
หมายเลขทะเบียนรถ...............................................................................
8. ท่านได้สมัครขับรถแท็กซี่กับผู้ให้บริการบนแพลตฟอร์มหรือไม่
 1. ไม่ได้สมัคร
 2. สมัครแพลตฟอร์ม GrabTaxi
 3. สมัครแพลตฟอร์มอื่นๆ (ระบุ)
+
9. รูปแบบของอาชีพ
 1. เป็นอาชีพหลัก  2. เป็นอาชีพเสริม
10. อาชีพเดิมก่อนจะมาขับรถแท็กซี่
+
11. ท่านขับรถแท็กซี่วันละกี่ชั่วโมง
 1. กลางวัน
ชั่วโมง
 2. กลางคืน
ชั่วโมง
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 3. อื่นๆ (ระบุ)
.
12. ค่าใช้จ่ายประจาวัน
 1. ค่าเช่ารถ วันละ
บาท
 2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงาน เช่น ค่าแก๊ส ค่าน้ามัน และค่าอื่นๆ
วันละ
บาท
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว วันละ
บาท
13. รายได้จากการขับรถแท็กซี่ วันละ
บาท
14. รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วประมาณ วันละ
บาท
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการทางานของคนขับรถแท็กซี่
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริง
องค์ประกอบความพึงพอใจ
1.ด้านรายได้
1.1 เป็นอาชีพที่มีรายได้สม่าเสมอ
1.2 รายได้ที่ได้รับเพียงพอต่อการดารงชีพ
1.3 รายได้ที่ได้รับเหลือพอทีจ่ ะเก็บออม
1.4 รายได้ที่ได้รับสร้างความมั่นคงแก่ชีวิตตนเองและครอบครัว
2.ด้านความมั่นคงในอาชีพ
2.1 เป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับของครอบครัวและสังคม
2.2 เป็นอาชีพที่มั่นคง และยึดเป็นอาชีพหลักได้
2.3 พอใจในสภาพการทางานภายใต้เงื่อนไขสัญญาที่เกิดขึ้น
2.4 การรวมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรองผลประโยชน์
ในเรื่องการทางาน
2.5 ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ในการทางาน
3.ด้านความปลอดภัยในอาชีพ
3.1 พอใจในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
3.2 มีมาตรการของรัฐในการดูแลสุขภาพอย่างครอบคลุม
และทั่วถึง
3.3 ผู้ขับรถแท็กซี่ได้รับการคุ้มครอง และได้รับสวัสดิการ
ตามกฎหมาย
3.4 รถแท็กซี่ที่ใช้ในการประกอบอาชีพมีคุณภาพและปลอดภัย
3.5 สามารถจัดสมดุลระหว่างเวลางาน ครอบครัว และส่วนตัว
ได้อย่างพอเหมาะ

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด
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ส่วนที่ 3 มีเหตุผลใดบ้างที่ทาให้ประกอบอาชีพนี้อยู่จนถึงปัจจุบัน
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นทั่วไปในอาชีพของผู้ขับรถแท็กซี่
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ขอบคุณที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนยบริหารขอมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ศาลากลางจังหวัด (หลังเกา) ชั้น 3 ถนนศูนยราชการ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
โทรศัพท 0-4323-9016 โทรสาร 0-4323-4752
www.doe.go.th/lmi-ne

