
 
ไดอะไร?…จากนายกฯ พบผูขับรถแท็กซี ่

 
วตัถุประสงคของการสํารวจ 

การสํารวจครัง้นี้  เพ่ือตองการทราบความคิดเห็นของคนกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับกรณีท่ี พ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวัตร  
นายกรัฐมนตร ีไดพบปะพูดคุยกับกลุมผูขับรถแท็กซ่ี ณ ทําเนียบรัฐบาล   ในประเดน็ดังนี้     
       •   พึงพอใจในบริการที่ไดรับจากการโดยสารรถแท็กซี่ในปจจบุัน 

• ใหยกเลิกการติดตั้งและยกเลิกการใชวิทยส่ืุอสารในรถแท็กซ่ี 
• สนับสนุนใหผูขับรถแท็กซี่เสนอขายสินคาหรือชักจูงใหซื้อสินคาระหวางการโดยสาร 
• แนวคดินําเงนิรายไดจากการจําหนายสลากกินแบงมาเปนทุนการศึกษาบุตรผูขับรถแท็กซี่  
• การอนุมตัิใหรถแท็กซี่ติดฟลมกรองแสงในอัตราความเขมรอยละ 40 
• ผลที่ตามมาตอคะแนนความนิยมในตัว พ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร และพรรคไทยรกัไทย 
• การยอมรับของประชาชน หากพรรคไทยรกัไทย เปลีย่นใจสงผูสมัครลงรับเลือกตั้งผูวาฯ กทม.   

  
ระเบียบวธิกีารสํารวจ 
            การสุมตวัอยาง 
                         การสํารวจ ใชวิธีสุมตวัอยางประชากรที่มอีายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป ที่อาศัยอยูในเขตปกครองของ 
            กรุงเทพมหานคร ใชวิธกีารสุมตวัอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)  กลาวคือ  

ข้ันแรก     แบงเขตปกครองกรุงเทพมหานครเปน เขตชั้นใน ช้ันกลาง และช้ันนอก หลังจากนัน้สุมเขต      
           ปกครองในแตละชัน้ ไดเขตตาง ๆ จํานวน 30 เขต ดังนี ้

คลองเตย คลองสาน ราษฎรบูรณะ จตจุักร ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน วัฒนา ทุงครุ บางแค 
บางกอกนอย บางเขน ยานนาวา บางบอน บางพลัด ปทุมวัน ประเวศ ปอมปราบ พระโขนง  
ภาษีเจรญิ มีนบุรี ลาดกระบงั ลาดพราว วฒันา จอมทอง หนองแขม หนองจอก หวยขวาง  

 ข้ันท่ีสอง   จากแตละเขตที่สุมได  สุมถนน  ซอย และที่อยูอาศัย 
                        ข้ันที่สาม   สุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณ  ไดตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน  1,182   คน 
            ความคลาดเคลื่อน  (Margin  of  Error) 
             ในการประมาณการขนาดตัวอยางใชความคลาดเคลื่อน  +5%  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  
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วธิีเก็บรวบรวมขอมลู 
             การเกบ็ขอมูลใชแบบสอบถาม และสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได ในเรื่อง 
             “ไดอะไร?…จากนายกฯ พบผูขับรถแทก็ซี่” 
ระยะเวลาในการเก็บขอมลู  :   17 - 18  พฤษภาคม  2547 
วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :  19  พฤษภาคม  2547 
โดย  ศูนยวจิัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลยักรุงเทพ     
โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776   http://research.bu.ac.th 

 
 
 

ผลการสํารวจ 
 
1. การเก็บรวบรวมขอมูลใชวธิกีารสํารวจภาคสนาม จากประชากรในกรงุเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป   

จํานวน  1,182  คน    รอยละ 47.7 เปนชาย    และรอยละ 52.3  เปนหญิง  
กลุมตวัอยางรอยละ 26.6 มีอายุระหวาง 18-25 ป      รอยละ 30.5   มีอายุระหวาง 26-35 ป    

      รอยละ 27.7 มีอายุระหวาง 36-45 ป     และรอยละ 15.1 มีอายุ 45 ปข้ึนไป  
  ระดับการศึกษาของกลุมตวัอยางรอยละ 10.7 ระดับประถมศึกษา    รอยละ 23.0 ระดับมัธยมศกึษา  

 รอยละ 11.1 ระดับปวช.    รอยละ 14.1 ระดับปวส./อนุปรญิญา     รอยละ 36.5 ระดับปรญิญาตรี  และรอยละ 4.7  
      สูงกวาปรญิญาตรี     

  อาชีพของกลุมตัวอยางรอยละ 9.1 รับราชการ    รอยละ 7.9 พนักงานรฐัวิสาหกิจ     รอยละ 15.7  
พนักงานบรษัิทเอกชน      รอยละ 10.3  เจาของกิจการ      รอยละ 10.6 รับจางท่ัวไป     รอยละ 14.8 คาขาย  
รอยละ 19.5  นักศึกษา       รอยละ 10.5  พอบาน/แมบาน   และอื่น ๆ รอยละ 1.5  

2. กลุมตวัอยางสวนใหญ  รอยละ 60.7  พึงพอใจในบรกิารที่ไดรับจากการโดยสารรถแท็กซี่ในปจจุบนั    รอยละ 16.0  
พอใจอยางยิ่ง    รอยละ 10.4 ไมพอใจ    รอยละ 3.9 ไมพอใจอยางยิ่ง  และอกีรอยละ 9.0 ไมมีความเห็น 

3. กลุมตวัอยางรอยละ 47.9  ไมเห็นดวยหากใหยกเลกิการตดิตั้งและยกเลกิการใชวิทยุสือ่สารในรถแทก็ซี ่ ในขณะที ่
กลุมตวัอยางรอยละ 18.8 เห็นดวย     รอยละ 11.6 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง    รอยละ 6.1 เห็นดวยอยางยิง่  และรอยละ 15.6  
ไมมีความเห็น 
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4. สวนกรณีท่ีจะใหผูขับรถแทก็ซี่เสนอขายสนิคาหรอืชกัจูงใหซื้อสินคาระหวางการโดยสารนั้น กลุมตวัอยางรอยละ 37.6       

ไมเห็นดวย    ในขณะที่กลุมตัวอยางรอยละ 25.7 เห็นดวย    รอยละ 23.8 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง    รอยละ 6.3 เห็นดวยอยางยิ่ง 
และรอยละ 6.7 ไมมีความเห็น 

5. กลุมตวัอยางรอยละ 37.1  เห็นดวยกับแนวคิดนําเงินรายไดจากการจําหนายสลากกินแบงมาเปนทุนการศกึษาบตุรผูขับรถ
แทก็ซี่    ในขณะทีก่ลุมตวัอยางรอยละ 22.1 ไมเห็นดวย   รอยละ 15.0 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง    รอยละ 12.7 เห็นดวยอยางยิ่ง 
และอีกรอยละ 13.1 ไมมีความเห็น 

6. ในขณะที่กลุมตวัอยางรอยละ 38.2 ไมเห็นดวย หากอนุมตัิใหรถแทก็ซีต่ิดฟลมกรองแสงในอตัราความเขมรอยละ 40 
รอยละ 24.5 เห็นดวย    รอยละ 15.2 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง   รอยละ 7.4  เห็นดวย  และรอยละ 14.7 ไมมีความเห็น 

7. จากการที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชนิวตัร ไดพบและพูดคุยกับกลุมผูขับรถแทก็ซ่ี  จะมีผลตอคะแนนความนิยมในตวั  
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หรอืไมอยางไรนั้น   กลุมตวัอยางรอยละ 61.8 เชื่อวาจะมผีลทําใหคะแนนนิยมดีขึน้     
รอยละ 27.1 ระบุวา เหมือนเดิม    รอยละ 2.6  ระบวุา แยลง  และรอยละ 8.5 ไมมีความเห็น    

8. สําหรับคะแนนความนยิมท่ีมีตอพรรคไทยรกัไทยนั้น   กลุมตวัอยางรอยละ 43.1  ระบุวาจากกรณี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
ไดพบและพดูคุยกบักลุมผูขบัรถแทก็ซี่น้ัน   คาดวาไมมีผลตอคะแนนความนิยมท่ีมีตอพรรคไทยรกัไทย   ในขณะที่     
กลุมตวัอยางรอยละ 39.6  คาดวา จะทําใหคะแนนความนยิมของพรรคดข้ึีน      รอยละ 3.4  คาดวาจะแยลง  และ 
รอยละ 14.0 ไมมีความเห็น 

9. เมื่อสอบถามวา หากพรรคไทยรกัไทย มีการเปลีย่นแปลงโดยตัดสนิใจสงผูสมัครลงรบัเลือกตั้งผูวาฯ กทม.  ทานยอมรับ
ไดหรือไม  กลุมตัวอยางรอยละ 44.9  ยอมรับได     รอยละ 22.8 ยอมรับไมได  และรอยละ 32.3 ไมมีความเห็น 
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ตารางแสดงการประมวลผลขอมลู 

 
              ตารางที่ 1:  ขอมลูประชากรศาสตร 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 564 47.7 
            หญิง 618 52.3 
อายุ :   
            18 – 25 ป 315 26.6 
            26 – 35 ป 361 30.5 
            36 – 45 ป 327 27.7 
            45 ปข้ึนไป 179 15.1 
 การศกึษา:   
            ประถมศึกษา   126 10.7 
            มัธยมศึกษา 272 23.0 
            ปวช.       131 11.1 
            ปวส./อนุปรญิญา 167 14.1 
            ปรญิญาตรี 431 36.5 
            สูงกวาปรญิญาตร ี 55 4.7 
 อาชีพ :   
            รับราชการ        108 9.1 
            รัฐวิสาหกิจ 93 7.9 
            พนักงานบรษิัทเอกชน 186 15.7 
            เจาของกิจการ 122 10.3 
            รับจางท่ัวไป 125 10.6 
            คาขาย 175 14.8 
            นักศึกษา 231 19.5 
            พอบาน/แมบาน 124 10.5 
            อ่ืน ๆ         18 1.5 

 
 
 
 



 5

 
ตารางที่ 2: ทานพึงพอใจในบรกิารท่ีไดรับจากการโดยสารรถแท็กซี่ในปจจุบัน เพยีงใด 

 จํานวน รอยละ 
พอใจอยางยิ่ง 189 16.0 
พอใจ 718 60.7 
ไมพอใจ 123 10.4 
ไมพอใจอยางยิ่ง 46 3.9 
ไมมีความเห็น 106 9.0 

 
ตารางที่ 3 เห็นดวยหรอืไม หากใหยกเลิกการติดตั้งและยกเลกิการใชวทิยุสื่อสารในรถแทก็ซี่ 

 จํานวน รอยละ 
เห็นดวยอยางยิ่ง 72 6.1 
เห็นดวย  222 18.8 
ไมเห็นดวย  566 47.9 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 137 11.6 
ไมมีความเห็น 184 15.6 

 
ตารางที่ 4 : ทานเห็นดวยหรอืไม ท่ีจะใหผูขับรถแทก็ซี่เสนอขายสนิคาหรอืชกัจูงใหซ้ือสินคาระหวางการโดยสาร 

 จํานวน รอยละ 
เห็นดวยอยางยิ่ง 74 6.3 
เห็นดวย  304 25.7 
ไมเห็นดวย  444 37.6 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 281 23.8 
ไมมีความเห็น 79 6.7 

 
ตารางที่ 5 : ทานเห็นดวยกับ แนวคิดนาํเงินรายไดจากการจําหนายสลากกินแบงมาเปนทุนการศกึษาบุตร 
                   ผูขับรถแทก็ซี่  หรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
เห็นดวยอยางยิ่ง 150 12.7 
เห็นดวย  439 37.1 
ไมเห็นดวย  261 22.1 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 177 15.0 
ไมมีความเห็น 155 13.1 
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ตารางที่ 6 : ทานเห็นดวยหรอืไม หากอนุมัติใหรถแทก็ซีต่ิดฟลมกรองแสงในอตัราความเขมรอยละ 40 

 จํานวน รอยละ 
เห็นดวยอยางยิ่ง 88 7.4 
เห็นดวย  289 24.5 
ไมเห็นดวย  451 38.2 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 180 15.2 
ไมมีความเห็น 174 14.7 

 
ตารางที่ 7 : จากการท่ี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไดพบและพดูคุยกับกลุมผูขับรถแทก็ซี่  ทานคิดวาจะมผีล 
                   ตอคะแนนความนิยมในตวัพ.ต.ท.ทักษิณ ชนิวตัร อยางไร 

 จํานวน รอยละ 
ดีขึ้น 731 61.8 
เหมือนเดิม 320 27.1 
แยลง 31 2.6 
ไมมีความเห็น 100 8.5 

 
ตารางที่ 8 : เหตุการณขางตน ทานคาดวาจะมผีลตอคะแนนความนิยมในพรรคไทยรกัไทย อยางไร 

 จํานวน รอยละ 
ดีข้ึน 468 39.6 
เหมือนเดิม 509 43.1 
แยลง 40 3.4 
ไมมีความเห็น 165 14.0 

  
  ตารางที่ 9 : หากพรรคไทยรกัไทย มกีารเปลี่ยนแปลงโดยตัดสินใจสงผูสมัครลงรับเลอืกตั้งผูวาฯ กทม.   

      ทานยอมรบัไดหรอืไม 
 จํานวน รอยละ 

ยอมรับได 531 44.9 
ยอมรับไมได 269 22.8 
ไมมีความเห็น 382 32.3 

 
 


