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“คมนาคมไฟเขียว ขึน้ค่าแท็กซ่ีมิเตอร์” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจ เร่ือง “คมนาคมไฟเขียว ขึ้นค่าแท็กซ่ี
มิเตอร์” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวันที่  8 – 9 สิงหำคม 2562 จำกผู ้ที่พักอำศัยในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล กระจำยทุกระดับกำรศึกษำ          
และอำชีพ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,505 หน่วยตวัอยำ่ง เกี่ยวกบักำรข้ึนค่ำแทก็ซ่ีมิเตอร์ กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชี
รำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” วิธีสุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธีสุ่มตวัอย่ำงแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูล
ดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัทโ์ดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรข้ึนค่ำแท็กซ่ีมิเตอร์ กม.ที่ 1 – 10 กม. จำก 6 บำท เป็น 6.50 บำท/กม. พบว่ำ 
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.52 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วย เพรำะ รำคำเดิมสูงอยู่แลว้ รำคำเเก๊ส/น ้ ำมนั ยงัไม่สูงมำก ยงัไม่สมควรข้ึนค่ำโดยสำร และกำรบริกำร              
ยงัไม่สมกบัรำคำท่ีเพิ่มข้ึน รองลงมำ ร้อยละ 35.02 ระบุว่ำ เห็นด้วย เพรำะ รำคำท่ีข้ึนยงัพอรับไดส้มเหตุสมผล เพรำะค่ำครองชีพสูงข้ึน และอำจจะ
ช่วยลดปัญหำกำรปฏิเสธผูโ้ดยสำรได ้และร้อยละ 2.46 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ 

ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรข้ึนค่ำแทก็ซ่ีมิเตอร์ในกรณีรถติด จำกนำทีละ 2 บำทเป็น 3 บำท พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.00 
ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วย เพรำะ ไม่จ ำเป็นตอ้งข้ึนรำคำในกรณีรถติด เน่ืองจำกเป็นส่ิงท่ีตอ้งบริกำรประชำชนอยูเ่เลว้ไม่สมควรเกบ็เพิ่ม รองลงมำ ร้อยละ 
18.07 ระบุว่ำ เห็นด้วย เพรำะ เป็นกำรแกปั้ญหำแทก็ซ่ีปฏิเสธผูโ้ดยสำรได ้และร้อยละ 0.93 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ 

ส่วนกำรใชบ้ริกำรแท็กซ่ีมิเตอร์ในสนำมบิน พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.40 ระบุว่ำ ไม่เคยใชบ้ริกำร ขณะที่ ร้อยละ 39.60  
ระบุว่ำ เคยใชบ้ริกำร  

เม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรข้ึนค่ำเซอร์ชำร์จ จำกกำรใชบ้ริกำรแทก็ซ่ีมิเตอร์ในสนำมบิน เพิ่มจำก 50 บำท เป็นรถ
ขนำดเลก็ไม่เกิน 70 บำท รถขนำดใหญ่ไม่เกิน 90 บำท (เฉพำะผูท้ี่ตอบเคยใชบ้ริกำรแท็กซ่ีมิเตอร์ในสนำมบิน) พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.34 
ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วย เพรำะ เป็นกำรเอำเปรียบผูโ้ดยสำร เน่ืองจำกไม่สำมำรถเรียกรถแทก็ซ่ีภำยนอกเขำ้มำรับภำยในสนำมบินได ้รำคำเดิมเหมำะสมดีอยู่
แลว้ และกำรบริกำรของแทก็ซ่ีสนำมบินยงัไม่ดีเท่ำที่ควร รองลงมำ ร้อยละ 22.15 ระบุว่ำ เห็นด้วย เพรำะ กำรบริกำรสอดคลอ้งกบักำรข้ึนรำคำ และ             
ค่ำเซอร์ชำร์จที่เพิ่มข้ึนยงัพอรับได ้และร้อยละ 1.51 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ  
 ทำ้ยที่สุด เม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรเก็บค่ำสัมภำระจำกกำรใชบ้ริกำรแท็กซ่ีมิเตอร์ในสนำมบินโดยขนำดเกิน 26 น้ิว             
จะบริกำรฟรี 2 ช้ินแรก ช้ินท่ี 3 เป็นตน้ไป เกบ็ช้ินละ 20 บำท (เฉพำะผูท้ี่ตอบเคยใชบ้ริกำรแทก็ซ่ีมิเตอร์ในสนำมบิน) พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.77 
ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วย เพรำะ เป็นกำรบริกำรของแท๊กซ่ีและมีค่ำเซอร์ชำร์จแลว้ ควรเหมำรวมรำคำกันทีเดียวแต่แรก รองลงมำ ร้อยละ 34.06 ระบุว่ำ  
เห็นด้วย เพรำะ กำรมีสัมภำระเยอะสมควรที่จะเก็บเพิ่มอยู่แล้ว และเป็นกำรช่วยค่ำซ่อมบ ำรุงให้กบัรถแท๊กซ่ี  และร้อยละ 1.17 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/              
ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ 
  เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 52.56 มีภูมิล  ำเนำอยู่กรุงเทพฯ และตวัอย่ำงร้อยละ 47.44 มีภูมิล  ำเนำอยู่
ปริมณฑล ตวัอยำ่งร้อยละ 53.16 เป็นเพศชำย และร้อยละ 46.84 เป็นเพศหญิง ตวัอยำ่งร้อยละ 7.24 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 16.55 มีอำย ุ26 – 35 ปี 
ร้อยละ 20.80 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 31.16 มีอำย ุ46 – 59 ปี และร้อยละ 24.25 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป  

ตวัอย่ำงร้อยละ 95.22 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 2.85 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.13 นับถือศำสนำคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 
0.80 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 29.04 สถำนภำพโสด ร้อยละ 65.51 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.59 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู่ และร้อยละ 0.86        
ไม่ระบสุถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 17.74 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 26.05 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.51                 
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 39.07 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.77 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 0.86 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

 

 

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail : nida_poll@nida.ac.th / nidapoll.nida@hotmail.co.th  

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 
 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
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ตวัอย่ำงร้อยละ 9.10 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 24.19 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 25.98 

ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 1.26 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 11.43 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป/ผูใ้ชแ้รงงำน     
ร้อยละ 24.05 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 2.52 เป็นนักเรียน/นักศึกษำ ร้อยละ 0.07 เป็นพนักงำนองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหำ
ก ำไร และร้อยละ 1.40 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 21.93 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 7.51 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 22.19 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บำท ร้อยละ 14.48 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 8.57 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 15.55        
มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 9.77 ไม่ระบุรำยได ้
 
1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการขึ้นค่าแท็กซ่ีมิเตอร์ กม.ที่ 1 - 10 กม. จาก 6 บาทเป็น 6.50 บาท/กม. 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อการขึ้นค่าแท็กซ่ีมิเตอร์ กม.ที่ 1 – 10 กม. จาก 6 บาท เป็น 6.50 บาท/กม. ร้อยละ 
ไม่เห็นด้วย เพรำะ รำคำเดิมสูงอยูแ่ลว้ รำคำเเกส๊/น ้ำมนั ยงัไม่สูงมำก ยงัไม่สมควรข้ึนค่ำโดยสำร และกำรบริกำรยงั

ไม่สมกบัรำคำท่ีเพิ่มข้ึน 
62.52 

เห็นด้วย เพรำะ รำคำท่ีข้ึนยงัพอรับไดส้มเหตุสมผล เพรำะค่ำครองชีพสูงข้ึน และอำจจะช่วยลดปัญหำกำรปฏิเสธ
ผูโ้ดยสำรได ้

35.02 

ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ 2.46 
รวม 100.00 

 
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการขึ้นค่าแท็กซ่ีมิเตอร์ในกรณีรถติด จากนาทีละ 2 บาทเป็น 3 บาท 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อการขึ้นค่าแท็กซ่ีมิเตอร์ในกรณีรถติด จากนาทีละ 2 บาทเป็น 3 บาท  ร้อยละ 
ไม่เห็นด้วย เพรำะ ไม่จ ำเป็นตอ้งข้ึนรำคำในกรณีรถติด เน่ืองจำกเป็นส่ิงท่ีตอ้งบริกำรประชำชนอยูเ่เลว้ไม่สมควร

เกบ็เพิ่ม  
81.00 

เห็นด้วย เพรำะ เป็นกำรแกปั้ญหำแทก็ซ่ีปฏิเสธผูโ้ดยสำรได ้ 18.07 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ 0.93 

รวม 100.00 
 

3. ท่านเคยใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์ในสนามบินหรือไม่ 
การใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์ในสนามบิน  ร้อยละ  

ไม่เคยใช ้ 60.40 
เคยใช ้ 39.60 

รวม 100.00 
 

4. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการขึ้นค่าเซอร์ชาร์จ จากการใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์ในสนามบิน เพิ่มจาก 50 บาท เป็นรถขนาดเล็ก ไม่เกิน 70 บาท  
รถขนาดใหญ่ไม่เกิน 90 บาท (เฉพาะผู้ที่ตอบเคยใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์ในสนามบิน n = 596) 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อการขึน้ค่าเซอร์ชาร์จ จากการใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์ในสนามบิน  
เพิ่มจาก 50 บาท เป็นรถขนาดเล็ก ไม่เกิน 70 บาท รถขนาดใหญ่ไม่เกิน 90 บาท 

ร้อยละ  

ไม่เห็นด้วย เพรำะ เป็นกำรเอำเปรียบผูโ้ดยสำร เน่ืองจำกไม่สำมำรถเรียกรถแทก็ซ่ีภำยนอกเขำ้มำรับภำยใน
สนำมบินได ้ รำคำเดิมเหมำะสมดีอยูแ่ลว้ และกำรบริกำรของแทก็ซ่ีสนำมบินยงัไม่ดีเท่ำที่ควร 

76.34 

เห็นด้วย เพรำะ กำรบริกำรสอดคลอ้งกบักำรข้ึนรำคำ และค่ำเซอร์ชำร์จท่ีเพิ่มข้ึนยงัพอรับได ้ 22.15 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ 1.51 

รวม 100.00 
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5. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการเก็บค่าสัมภาระจากการใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์ในสนามบิน โดยขนาดเกิน 26 น้ิว จะบริการฟรี 2 ช้ินแรก  

ช้ินที่ 3 เป็นต้นไป เก็บช้ินละ 20 บาท (เฉพาะผู้ที่ตอบเคยใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์ในสนามบิน n = 596) 
ความคดิเห็นของประชาชนต่อการเก็บค่าสัมภาระจากการใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์ในสนามบิน 

โดยขนาดเกิน 26 น้ิว จะบริการฟรี 2 ช้ินแรก ช้ินที่ 3 เป็นต้นไป เก็บช้ินละ 20 บาท 
ร้อยละ  

ไม่เห็นด้วย เพรำะ เป็นกำรบริกำรของแท๊กซ่ีและมีค่ำเซอร์ชำร์จแลว้ ควรเหมำรวมรำคำกนัทีเดียวแต่แรก 64.77 
เห็นด้วย เพรำะ กำรมีสัมภำระเยอะสมควรท่ีจะเกบ็เพิ่มอยูแ่ลว้ และเป็นกำรช่วยค่ำซ่อมบ ำรุงใหก้บัรถแท๊กซ่ี 34.06 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ 1.17 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิภาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  791 52.56 
ปริมณฑล  714 47.44 

รวม 1,505 100.00 
 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 800 53.16 
หญิง 705 46.84 

รวม 1,505 100.00 
 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 109 7.24 
26 – 35 ปี 249 16.55 
36 – 45 ปี 313 20.80 
46 – 59 ปี 469 31.16 
60 ปี ข้ึนไป 365 24.25 
ไม่ระบุ – – 

รวม 1,505 100.00 
 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,433 95.22 
อิสลำม 43 2.85 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 17 1.13 
ไม่ระบุ 12 0.80 

รวม 1,505 100.00 
 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 437 29.04 
สมรส 986 65.51 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
  

69 4.59 
ไม่ระบุ 13 0.86 

รวม 1,505 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 267 17.74 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 392 26.05 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 113 7.51 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 588 39.07 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 132 8.77 
ไม่ระบุ 13 0.86 

รวม 1,505 100.00 
 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 137 9.10 
พนกังำนเอกชน 364 24.19 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 391 25.98 
เกษตรกร/ประมง 19 1.26 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 172 11.43 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 362 24.05 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 38 2.52 
พนกังำนองคก์รอิสระที่ไม่แสวงหำก ำไร 1 0.07 
ไม่ระบุ 21 1.40 

รวม 1,505 100.00 
 
ตารางที่ 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 330 21.93 
ไม่เกิน 10,000 113 7.51 
10,001 – 20,000 334 22.19 
20,001 – 30,000 218 14.48 
30,001 –  40,000 129 8.57 
40,001 ข้ึนไป 234 15.55 
ไม่ระบุ 147 9.77 

รวม 1,505 100.00 
 
  

 


