
 

GETTAXI 
โชว์เคส ออกแบบบริการแท็กซี่ไทย 
ตราบใดที่การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะยังไมเ่พียงพอ “แท็กซี่” ยังคงเป็นบริการสาธารณะที่เราจ าเป็นต้องพึ่งพา แต่ “แท็กซี”่ 
ยังคงถูกมองว่าเป็นบริการสาธารณะที่มีความไม่แน่นอนสูง และเปน็อุปสรรคแกผู่้ใช้บริการอยู่บ่อยครั้งเช่นกัน 
 
พงศธร ละเอียดอ่อน ผู้เช่ียวชาญด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และการออกแบบบริการ (Service Design) 
แห่ง FiF DESIGN studio ร่วมกับ ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและสังคม ศูนย์สรา้งสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ได้ริเริ่มโครงการและ 
จัดเวิร์กช็อป ‘การออกแบบบริการแท็กซี่ไทย’ ขึ้นเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2560 ที่ผา่นมา 
 
ด้วยความมุ่งมั่นของผู้ให้บริการ ผูใ้ช้บริการ และทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีมุ่งหวังจะแก้ปัญหาบริการสาธารณะร่วมกันอย่างยั่งยืน  
ผ่านกระบวนการสร้างสรรคร์่วมกนั (Co-Creation) ในเวิร์กช็อป เพื่อพัฒนางานบริการแท็กซี่ให้มีมาตรฐานและดียิ่งขึ้น 
 
 
กลุ่มผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อป 
 
1. ผู้ใช้บริการรถแท็กซี่และประชาชนท่ัวไป 
2. ผู้ให้บริการรถแท็กซี่คนขับแท็กซี่ และสหกรณ์แท็กซี ่
3. เจ้าหน้าท่ีรัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบคมนาคมเมือง 
4. วิศวกรฮารด์แวร์และซอฟต์แวร ์
5. นักออกแบบหลายสาขา 
 
 
การออกแบบบริการ (Service Design) 
การออกแบบบริการ (Service Design) คือ การน าวิธีคิดและวิธีปฏบิัติในกระบวนการออกแบบ มาช่วยพัฒนารูปแบบงานบริการหรือ
ผลิตภณัฑ์ให้สามารถสร้างประโยชน์ได้สูงสดุ ใช้งานได้สะดวกที่สดุ และสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้ได้มากท่ีสดุ ที่ส าคญัยังสามารถ
สร้างผลลัพธ์เชิงบวกคืนสู่องค์กร ได้ทั้งในเชิงรูปธรรมและนามธรรม 

เบียร์กิต มาเกอร์  
 
 

การออกแบบบริการ (Service Design) คือ การใช้กระบวนการคดิเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาสรา้งแนวทางแก้ไปัญหา โดย
อาศัย การท างานร่วมกัน (Co-Creation) ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการท าความเข้าใจผู้คน เข้าใจบรบิทของปัญหา สร้างแนวคิด 
ทดสอบ และปรับปรุง เพื่อส่งมอบคุณค่าและประสบการณ์ที่ดีของงานบริการให้เกดิขึ้นอย่างเป็นระบบและรอบด้านในทุกทัชพอยท ์

พงศธร ละเอียดอ่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ออกแบบบริการแท็กซ่ีไทยเพื่ออะไร? 
 
 1. เรียนรู้ปญัหาอันแท้จริงที่เกิดขึน้ในงานบริการแท็กซี่ สรา้งความเข้าใจแก่กลุ่มผู้ให้บริการ ถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ
และปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
 2. พัฒนาแนวคิดงานบริการ โปรโตไทป์ และหลักปฏิบัติที่จะสรา้ง ‘คุณค่า’ และ ‘ความพึงพอใจ’ ในงานบริการให้กับผู้
ให้บริการ และผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ทั้งสองฝ่าย 
 
 3. สร้างแนวทางการแก้ปัญหาอยา่งยั่งยืน ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ร่วมกัน (Co-Creation) โดยใช้เครื่องมือของ
กระบวนการคดิเชิงออกแบบ (Design Thinking) และการออกแบบบริการ (Service Design) มาก าหนดวิถีงานบริการใหม่ๆ  ที่ตอบ
โจทย์ตั้งแต่ก่อน-ระหว่าง-หลังการให้บริการ 
 
 
เวิร์กช็อปการออกแบบบริการ 
ปัญหาที่ “แก้ยาก” อาจเพราะ... 
ความต้องการที่ “หลากหลาย” และกลุม่เป้าหมายที่ “ต่างกัน” แนวทางการแก้ปัญหาจึงไม่ใช่หนทางที่สั้น ตรง และง่าย แต่เป็นการ
ระดมสมองและทดลอง เพื่อหาค าตอบท่ีดีกว่า ใช่กว่า เหมาะสมกว่าส าหรับทุกคน 
 
1. เก็บข้อมูลท าความเข้าใจก าหนดเป้าหมาย 
ส ารวจ เก็บข้อมลูอย่างรอบด้าน เพื่อท าความเข้าใจ ก าหนดเป้าหมายให้การออกแบบบริการดีเกดิขึ้น ด้วยกิจกรรมการออกความ
คิดเห็น ร่วมกันวเิคราะห์ข้อมลูที่ส ารวจมาล่วงหน้า เช่น เส้นทางประจ าวันของคนขับแท็กซี่ พฤติกรรมและปญัหาตา่งๆ เลยไปถึง
กรณีศึกษาที่ดี และเทคโนโลยีที่นา่สนใจรวมทั้งศึกษาภาพรวมของระบบบริการผ่านเครื่องมือ Journey Map ให้เห็นความเชื่อมโยง
ของข้อมูลต่างๆ วิเคราะห์ความกังวล ข้อปัญหา ความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย และจาก Journey map นี้ จะสามารถส ารวจความ
เป็นไปได้ของแนวคิดบริการเรื่องความปลอดภัย ธุรกิจรายได้ ประสบการณ์คนขับและผู้โดยสารด้วย 
 
2. คิดสร้างสรรค์พัฒนาไอเดีย 
น าผลส ารวจจากกิจกรรม UNDERSTANDING มาให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียระดมความคิดเห็นและออกแบบร่วมกัน เป็นแนวคิดบริการใหม่ 
ผ่านกิจกรรมพัฒนาไอเดียแก้ปญัหา แล้วหาความเชื่อมโยง รวมทั้งวิเคราะห์ถึง ‘คุณค่า’ ว่าไอเดียใดบา้งควรต่อยอด ด้วยเงื่อนไขการคดิ
หลากหลายแบบ 
 • สร้างแผนภมูิที่มีเงื่อนไขเรื่อง ‘คณุค่ากับความพยายาม’ โดยน าไอเดียที่คิดไว้มาวิเคราะห์ ประเมินผล  
   และปักหมุดลงบนแผนภูมิ  
 • ร่วมลงความเห็นว่าไอเดียใดท่ี ‘มีพลัง’ และ ‘ท าได้ง่าย’ ก่อนน ามาจัดระเบียบใหม่ใหเ้ป็นหมวดหมู่  
 • แปรแนวคิดให้เกิดรูปธรรม ด้วยการสร้างฉากจ าลองของเส้นทางประสบการณ์   
 • น าเสนอแนวคิดงานบริการที่จะเกิดขึ้นในระหว่างเส้นทางนั้นให้ผู้อืน่ เข้าใจด้วยวิธีการแสดงแบบ Role play 
 
3. ทดลองท าฟังความเห็นปรับปรุงแก้ไข 
น าบทสรุปมาสร้างเป็นแบบจ าลอง หาความเป็นไปได้ (Experiential Prototype) และทดสอบการท างานของระบบบริการในบรบิท
จริง เปิดโอกาสให้ท้ังผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ เพื่อวิเคราะห์ แก้ไข และปรับปรุงรูปแบบบริการไปสู่ความพอใจของทุกฝ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปแนวคิดบริการจากเวิร์กช็อป 
จากทุกกลุ่มในเวิร์กช็อป สามารถประมวลผลลัพธ์ออกมาเป็น ‘สรุปแนวคิดบริการ’ ไดด้ังนี ้
 
ความปลอดภัย 
1. วิทยุสื่อสาร 
2. แสดงระดบัคะแนนการให้บริการช่วยในการตัดสินใจของผู้ใช้บรกิาร และประเมินเพื่อเข้ารับการอบรมมารยาทการขับข่ี และการให้ 
    บริการโดยกรมการขนส่ง 
3. กล้องภายนอกและภายในตัวรถ 
4. กล่องด าบันทึกภาพและข้อมลูการเดินทาง 
5. ปุ่มฉุกเฉินในแอปพลิเคชันเพ่ือแจ้งเรื่องไปทาง Call Center และต ารวจ 
6. การแชร์สถานะการใช้งานเลขทะเบียน เส้นทางข้อมูลผู้ขับรถ ฯลฯ 
7. อุปกรณ์ดับเพลิงขนาดเล็ก 
8. สัญญาณฉุกเฉินภายในรถและบนหลังคารถ 
9. อุปกรณ์ทุบรถและตดัเข็มขัดนริภัย 
 
ระบบฐานข้อมูล 
1. การรวบรวมข้อมลูและจัดการดว้ยระบบ Telematicsโดยกรมการขนส่งทางบก 
2. การลงทะเบียนการขับขี่เพื่อยืนยันตัวตน 
3. การยืนยันบุคคลก่อนการขับรถ ด้วย E-Keycard ซึ่งเช่ือมต่อข้อมูลกับกรมการขนส่ง 
 
การแสดงประวัติและการเลือกคนขับ 
1. ผู้โดยสารสามารถเลือกคนขับรถจากประวัติการขับขี่ และคะแนนจากผู้โดยสารคนอื่นและระยะทาง 
 
การแสดงข้อมูลการเดินทาง 
1. ผู้โดยสารสามารถเลือกดูข้อมูลการเดินทางได้ทางแอปพลิเคชันหรือจอบริเวณเบาะหลัง 
 
การเรียกใช้บริการ 
1. Kiosk ในสถานท่ีที่ส าคัญและมกีารใช้บริการมาก 
2. แอปพลิเคชันสามารถระบจุุดรบั-ส่ง แสดงเวลาและค่าโดยสารโดยประมาณ 
3. แอปพลิเคชันสามารถระบุวันท่ีและเวลาล่วงหน้าเพื่อจองรถได ้
4. แอปพลิเคชันสามารถระบุประเภทของการให้บริการได้เช่น ขนาดรถหรือการแชรร์ถ 
 
Taxi Share 
1. ระบบการแชรร์ถแท็กซี่เป็นทางเลือกส าหรับผู้โดยสารที่เดินทางไปในเส้นทางเดียวกันช่วยลดค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนการเดินทาง 
    และคนขับแท็กซีม่ีรายได้ที่เพิม่มากขึ้นจากระยะทางการวิ่งรถเท่าเดิม 
2. มีการให้คะแนนผู้ร่วมเดินทาง 
 
บริการเสริมและรายได้เสริม 
1. โฆษณาบนโป๊ะไฟหลังคารถ 
2. บริการอินเตอร์เน็ตและการชาร์จไฟ 
3. ภาพยนตร์ เพลง เกมและสื่อโฆษณาต่างๆ 
4. สถานท่ีแนะน าต่างๆเช่น สถานที่ท่องเที่ยวโรงแรม ห้าง ฯลฯ (เกบ็เงินค่าลงโฆษณา) 
5. บริการส่งของ 
6. การระบุความต้องการพิเศษต่างๆ เช่น จ านวนคนสัมภาระ ผู้พิการหรือสตัว์เลี้ยง 
 



การแสดงสถานะรถ 
1. เพิ่มโป๊ะไฟด้านบนบอกสถานะของรถ เช่น ว่างจอง ไปเติมแก๊ส หรือเส้นทางที่ต้องการเดินทางไป 
 
การแสดงข้อมูลของคนขับ 
1. แผนที่ GPS แสดงข้อมูลต่างๆเช่น สภาพการจราจร อุบัตเิหตสุถานีบริการแกส๊ ฯลฯ 
2. หน้าจอติดตั้งอยู่ท่ีคอนโซลรถ 
3. มีแผนท่ีแสดงต าแหน่งความหนาแน่นของการเรียกรถ 
4. มีงานให้เลือกรับได้หลายรายการโดยแสดงจดุรับ-ส่ง และข้อมลูผูโ้ดยสาร 
5. หน้าจอรวมรายการค่าใช้จ่ายตา่งๆ เพื่อแสดงแก่ผูโ้ดยสาร 
 
การให้คะแนน 
1. คะแนนจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้โดยสาร 
2. เมื่อจบการเดินทาง ผู้โดยสารจะให้คะแนนเพื่อแสดงระดับความพึงพอใจในการบริการ 
3. ผู้ขับข่ีที่ได้ดาวน้อยกว่าเกณฑ์ ต้องรับการอบรมพิเศษท่ีกรมการขนส่ง 
 
การสื่อสาร 
1. Kiosk และแอปพลิเคชันมีใหเ้ลอืกหลากหลายภาษา 
2. ภายในรถติดตั้งอุปกรณ์แปลภาษา ลดความผิดพลาดในการสื่อสาร 
3. หน้าจอแนะน าสถานท่ีส าคัญเพือ่ให้ผู้ใช้บริการได้อ่านข้อมูลและเลือกสถานท่ีจุดหมายปลายทางได้ โดยจะเช่ือมต่อกับหน้าจอ 
   ของคนขับ 
 
การช าระเงิน 
ผู้โดยสารสามารถเลือกช่องทางการช าระเงินได้หลากหลาย 
1. เงินสด 
2. บัตรเครดิต 
3. ช่องทางการช าระเงินอ่ืนๆ 
 
ใบเสร็จรับเงิน 
1. ใบเสร็จ Online 
2. มีใบเสร็จที่มรีายละเอยีดการเดนิทางครบถ้วน 
3. มีโปรโมชั่นส่วนลดจากร้านค้าตา่งๆ 
 
 

“GETTAXI” นวัตกรรมจากหลากหลายแนวคิด สู่การพัฒนาต้นแบบบริการ (Prototype)  
 
เมื่อเวิร์กช็อปบนพ้ืนฐานความต้องการที่แตกต่าง ท าให้เกิดแนวคดิทีห่ลากหลาย พงศธร ละเอียดอ่อน และศูนยส์ร้างสรรค์ 
งานออกแบบ (TCDC) โดยการสนบัสนุนความร่วมมือจาก ผศ.ดร. สุกรี สินธุภญิโญ แห่งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันคัดสรรเฉพาะแนวคิดบริการที่มีความนา่สนใจ ไม่ซ้ าซ้อน มีโอกาสพัฒนาให้
เป็นจริงในการไปสร้างและพัฒนาเป็นโปรโตไทป์เกดิเป็นแอปพลเิคชนั ‘GETTAXI’ ที่รวมหลากหลายคณุสมบัติงานบริการ (Service 
Features) ให้อยู่ในทัชพอยท์เดียว สะดวกต่อการเข้าถึงทั้งผู้ใช้และผู้ให้บริการ ด้วยคณุสมบัติหลักคือ  
 
 • Demand Map - Supply Map ที่จะท าให้ทั้ง "ผู้ให้บริการแท็กซี"่ และ "ผู้ใช้บริการ" เห็น 'การกระจายตัว' และ 'ต าแหน่ง' 
   ของกันและกันในแผนที่แบบรีลไทม์ เพื่อสร้างความสมดุลตามความต้องการให้แก่ผู้ใช้และผู้ให้บริการแท็กซี่  
 • ผู้ใช้บริการสามารถทราบว่ามีรถให้บริการอยู่ในบรเิวณใกลเ้คียงมากเพียงใด ส่วนผู้ให้บริการกส็ามารถทราบปริมาณความ
   ต้องการใช้รถ เพื่อช่วยตัดสินใจในการเลือกเส้นทาง  



สร้างสรรค์ร่วมกันแล้วไปต่อ… 
 
การระดมความคิดร่วมกันด้วยกระบวนการสรา้งสรรค์ (Co-Creation) เพื่อแก้ปัญหาการบริการและพฒันาแนวคิดการบริการที่สร้าง
ความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการและผูใ้ห้บริการ คงเกิดขึ้นไมไ่ด้หากไม่มผีู้เข้าร่วมเวิร์กช็อป และการสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ด้วยความมุง่หวังที่จะสร้างความเขา้ใจระหว่างกันในการแก้ปัญหา ไม่ใช่แค่ "คิด" แต่เป็นการ "ลงมือ" 
เปลี่ยนแปลงร่วมกัน เพื่อเป็นจดุเริม่ต้นในการต่อยอด น าไปสู่มาตรฐานและคณุภาพชีวิตที่ดีกว่า   
 
 
2 คุณสมบัติหลักของแอปพลิเคชัน 
 
1. Call การเรียกรถแบบไม่ระบุตัวตน 
 

คนขับแท็กซี ่ ผู้โดยสาร 

แสดง Demand Map คนขับแท็กซี่ทราบปริมาณความต้องการใช้
รถในบริเวณนั้นๆ ช่วยตัดสินใจเลอืกเส้นทางไปในบรเิวณที่มีความ
ต้องการ 

แสดง Supply Map ผู้โดยสารสามารถทราบปริมาณรถในบรเิวณ
นั้นๆ สร้างความอุ่นใจแก่ผู้โดยสารให้ทราบว่ามรีถให้บริการอยู่
หรือไม ่

 
2. Booking การเรียกรถล่วงหน้าแบบระบุตัวตน 
 

คนขับแท็กซี ่ ผู้โดยสาร 

มีผู้โดยสารล่วงหน้า มีจุดหมายปลายทางชัดเจน ไมต่้องตระเวน
หา   

ผู้โดยสารสามารถ เรียกรถล่วงหนา้แจ้งจุดหมายปลายทางชัดเจน  

 
 
ความต้องการเพ่ิมเติม 
 

คนขับแท็กซี ่ ผู้โดยสาร 

สามารถ ทราบความต้องการเพิ่มเติม เช่น มีสตัว์เลีย้ง มีสัมภาระ 
ผู้พิการ เพื่อประเมินการรับผู้โดยสารได้เหมาะสม 

สามารถ ระบุความต้องการเพิม่เตมิ ล่วงหน้าได้ เช่น มีสัตวเ์ลี้ยง 
มีสัมภาระ ผู้พิการ เพื่อได้รถท่ีเหมาะสม 

 
คุณสมบัติอื่นๆ ของแอปพลิเคชนั (อยู่ระหว่างการพัฒนา) 
1. มีระบบการใหค้ะแนน (Rating) ประเมินการบริการ และให้คะแนนคนขับ 
2. มีจอแสดงข้อมูลการจราจร ข้อมูลคนขับ และข้อมูลอื่นๆ ภายในรถ 
3. สามารถสื่อสารกับคนขับได้ด้วยการส่งข้อความ หรือโทรผ่านแอพพลิเคชั่น 
 


