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ผลสํารวจกรุงเทพโพลล  :  บริการแท็กซ่ีที่สนามบินสุวรรณภูมิในมุมมองของคนขับและผูโดยสาร 

 
 ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “บริการแท็กซี่ที่
สนามบินสุวรรณภูมิในมุมมองของคนขับและผูโดยสาร”  โดยเก็บขอมูลจากผูใชบรกิารรถแท็กซีท่ี่สนามบินสุวรรณภูมิ 
จํานวน 572 คน และคนขบัแท็กซี่ จํานวน 406 คน เม่ือวันที่ 29-30 มกราคม 2550 สรุปผลไดดังน้ี 
 

ความพึงพอใจที่ผูโดยสารไดรับจากการใชบริการรถแท็กซี่ไป/กลับสนามบินสุวรรณภูม ิ
1. คาบริการแทก็ซี่ไป/กลับสนามบินสุวรรณภูมิเฉลี่ยตอเที่ยว วา  

- อยูระหวาง 100-200 บาท รอยละ 36.7       
- อยูระหวาง 201-300 บาท รอยละ 33.6    
- อยูระหวาง 301-400 บาท รอยละ 13.6    
- มากกวา 400 บาท  รอยละ 8.6   
- ต่ํากวา 100 บาท  รอยละ 7.5  
โดยผูโดยสารรอยละ 48.6 เห็นวาคาบริการดังกลาวแพงเกินไป  ในขณะที่รอยละ 51.4 เห็นวาราคาเหมาะสม 

กับระยะทางแลว 
 2. ความคิดเห็นตอการเรียกเก็บคาธรรมเนียม 50 บาทจากผูโดยสารที่ใชบรกิารแท็กซี่ทีส่นามบิน 
สุวรรณภูมิน้ัน รอยละ 71.7 เห็นวาไมควรเรียกเกบ็คาธรรมเนียมดังกลาวจากผูโดยสาร ขณะที่รอยละ 28.3 เห็นวาควร
เรียกเก็บ 

สําหรับอัตราคาธรรมเนียม 50 บาทที่เรียกเก็บจากผูโดยสารอยูในปจจุบันน้ัน รอยละ 66.4 เห็นวาแพง
เกินไป โดยในจํานวนนี้สวนใหญเห็นวาราคาที่เหมาะสมควรจะเปน 20-30 บาท  ขณะที่รอยละ 33.6 เห็นวาคาธรรมเนียม 
50 บาทที่เรียกเก็บอยูมีความเหมาะสมแลว 

3. ผูโดยสารรอยละ 35.8 เคยถูกคนขับรถแท็กซี่ปฏเิสธไมยอมไปสงที่สนามบนิสุวรรณภูม ิ  
ขณะที่รอยละ 64.2 ไมเคยถูกปฏิเสธ 

4. สําหรับกรณีที่ผูขับรถแทก็ซี่ไมเรียกเก็บคาโดยสารตามราคามิเตอรน้ัน พบวา ผูโดยสารรอยละ 12.6  
ประสบเหตุการณดังกลาวในการใชบริการแท็กซี่ขาไปสนามบินสุวรรณภูมิ และรอยละ 14.5 ประสบเหตุการณดังกลาวใน
การใชบริการแท็กซี่ขาออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ 

5. เมื่อถามถึงความสะดวกในการใชบริการรถแท็กซี่จากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังจุดหมายปลายทาง 
รอยละ 42.1 ระบุวา ไดรับความสะดวกมาก   รอยละ 29.1 ไดรับความสะดวกคอนขางมาก    รอยละ 25.0 ไมคอยไดรับ
ความสะดวก   และรอยละ 3.8 ไมไดรับความสะดวกเลย 
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6. ผูใชบริการรถแท็กซี่รอยละ 71.7 ระบวุาไดทราบขาวการทุจริตในสนามบินสุวรรณภูมิ โดยในจํานวนนี้
รอยละ 65.6 เชื่อวามีการทุจริตเกิดข้ึนจริง มีเพียงรอยละ 5.6 ที่ไมเชื่อวามีการทุจริต  และรอยละ 0.5 ไมแนใจ  ขณะที่
รอยละ 28.3 ระบุวาไมเคยทราบขาวการทุจริต 

7. ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการใหบริการรถแท็กซี่ในสนามบินสุวรรณภูมิที่ผูใชบริการฝากถึง
ผูเก่ียวของ ไดแก 

- ควรปรบัปรุงกริยามารยาท การพูดจา การแตงกาย ความสุภาพของผูขับแท็กซี ่ (รอยละ 27.7)   
- ควรยกเลิกการเก็บคาธรรมเนียม 50 บาทจากผูโดยสาร       (รอยละ 23.8)   
- ควรควบคุมราคาคาโดยสาร  และแกปญหาแท็กซี่ที่ไมติดมิเตอรอยางจริงจัง   (รอยละ 16.5)   
- ควรปรบัปรุงมารยาทในการขับรถ ขบัรถเร็วเกินไป และขับออมเสนทาง     (รอยละ 13.9) 
- ควรปรบัปรุงปายบอกทางไปจุดขึ้นแท็กซี่ไมชัดเจน       (รอยละ 3.3) 
- ควรปรบัปรุงสภาพรถแท็กซี่ใหดีขึ้นและมีขนาดใหญขึน้      (รอยละ 3.3) 
- อ่ืน ๆ อาทิ ปรับระบบการทํางานของเคานเตอรใหบรกิารแท็กซี่ในตัวอาคารผูโดยสารใหเร็วขึน้  

(รอยละ 1.6) 
- บริการดีอยูแลว ไมตองปรับปรุง  (รอยละ 9.9) 
 

ความคิดเห็นของผูขับแท็กซี ่
1. ผูขับรถแท็กซี่ในสนามบินสุวรรณภูมริอยละ 13.5 ระบุวาเคยตองจายคาสินบนเพื่อใหสามารถเขาไป 

รับ-สงผูโดยสารในสนามบินสุวรรณภูมิ  ขณะที่รอยละ 86.5 ระบวุาไมเคยตองจาย 
2. รอยละ 62.1 ระบุวาการวิง่รถรับสงผูโดยสารไปยังสนามบินสุวรรณภูมิในแตละเที่ยวไมคุมทุน   

ขณะที่รอยละ 37.9 ระบุวาคุมทุน 
3. เวลาเฉลี่ยทีใ่ชในการรอคิวรับผูโดยสารที่สนามบินสุวรรณภูมคืิอ 2-3 ชั่วโมง  โดยรอยละ 65.4 

เห็นวาคาธรรมเนียม 50 บาทที่ไดรับจากผูโดยสารไมคุมกับเวลาที่ตองรอคิว ขณะที่รอยละ 34.6 เห็นวาคุม   
4. สําหรับเรื่องจุดรับสงผูโดยสารนั้น รอยละ 42.4 เห็นวาจุดรับ-สงผูโดยสารรถแท็กซี่ทีส่นามบินจัดไวให 

ไมเหมาะสม เน่ืองจาก อยูชั้นลาง สังเกตเห็นยาก และปายไมชัดเจน  ขณะที่รอยละ 57.6 เห็นวาเหมาะสมดีแลว 
5. ผูขับรถแท็กซี่รอยละ 86.4 ระบุวาระบวุาไดทราบขาวการทุจริตในสนามบินสุวรรณภูมิ โดยใน 

จํานวนนี้รอยละ 75.6 เชือ่วามีการทุจริตเกิดข้ึนจรงิ มีเพียงรอยละ 10.1 ที่ไมเชื่อวามีการทจุริต  และรอยละ 0.7  
ไมแนใจ  ขณะที่รอยละ 13.6 ระบุวาไมเคยทราบขาวการทุจริต 

6. ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการใหบริการรถแท็กซี่ในสนามบินสุวรรณภูมิที่ผูขับรถแท็กซี ่
ฝากถึงผูเก่ียวของ ไดแก 

- ตองการใหปรับปรุงสถานที่ลานจอดรถแท็กซี่ที่มาเขาคิวบรเิวณดานนอกอาคารผูโดยสาร  โดยสราง 
  หลังคากันแดด  เพ่ิมจํานวนหองน้ํา  และเพิ่มเกาอ้ีบริเวณที่น่ังรอ (รอยละ 47.5)   
- ตองการใหแกปญหาผูมีอิทธิพล แท็กซีป่ายดํา แท็กซี่ผี และแท็กซี่ที่แอบรับผูโดยสารที่ชั้น 4 โดยไมไป 
  เขาคิว  (รอยละ 25.1)    
- ตองการใหปรับปรุงปายบริการแท็กซี่ในตัวอาคารใหชดัเจน  และเผยแพรประชาสัมพันธบริการแท็กซี่ 
  ใหมากขึ้น  (รอยละ 7.7)  
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- ตองการใหปรับปรุงและจัดระเบียบใหแทก็ซี่สามารถขึน้ไปรับผูโดยสารที่ชั้น 2 ของอาคารผูโดยสารได   
  (รอยละ 6.6)  
- ตองการใหปรับปรุงระบบการทํางานของเคานเตอรใหบริการแท็กซี่ในตัวอาคารผูโดยสาร เชน เขียน 
  รายละเอียดจุดหมายปลายทางของผูโดยสารใหชัดเจน  แจงใหผูโดยสารทราบลวงหนาเกี่ยวกบั 
  คาธรรมเนียม 50 บาทและราคาคาแท็กซี่แบบเหมาจายหากผูโดยสารตองการใหไปสงนอกเขตกรุงเทพฯ  
  และปริมณฑล เปนตน  (รอยละ 4.6)  
- ปรับราคามิเตอร และเพ่ิมอัตราคาธรรมเนียมจากผูโดยสารใหมากกวาที่เปนอยู  (รอยละ 4.6)  
- อ่ืน ๆ อาทิ ใหเพ่ิมจุดรับสงผูโดยสารใหมากขึ้น และปรับปรุงวธิีการจัดอบรมแกผูขับแท็กซี่  (รอยละ 3.9)
  
 

---------------------------------- 
 

 
ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 02-350-3500 ตอ 1776 

 
 

รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
เพื่อสอบถามขอมูลและความพึงพอใจของผูใชบริการรถแท็กซี่ไป/กลับสนามบินสุวรรณภูมิ และถามความคิดเห็นผูขับรถ

แท็กซี่ในประเด็นเรื่องการจายคาสินบน ความคุมทุน และความเหมาะสมของจุดรับสงที่สนามบินจัดไวให 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปที่ใชบริการรถแท็กซี่ไป/กลับสนามบินสุวรรณภูมิในวันที่ 29-30 
มกราคม 2550 จํานวน 572 คน เปนเพศชาย รอยละ 36.7   เพศหญิง รอยละ 63.3  และผูขับรถแท็กซี่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ  
จํานวน 406 คน  เปนเพศชายรอยละ 98.8  เพศหญิงรอยละ 1.2 
 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีความคลาดเคลื่อน ± 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

วิธีเกบ็รวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
ระยะเวลาในการเก็บขอมลู   :       29-30 มกราคม 2550 

             วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :        27 กุมภาพันธ 2550 
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ตาราง ขอมูลประชากรศาสตร 

                                              ผูใชบริการรถแท็กซี่ไป/กลับสนามบินสุวรรณภูม ิ
 จํานวน รอยละ 

เพศ :   
            ชาย 210 36.7 
            หญิง 362 63.3 
อายุ   
            18-25 ป 188 32.9 
            26-35 ป 220 38.5 
            36-45 ป 121 21.2 
            46 ปขึ้นไป 43 7.4 
การศึกษา   
             ตํ่ากวาปริญญาตรี 267 46.7 
           ปรญิญาตรี 275 48.1 
           สูงกวาปริญญาตรี 30 5.2 
อาชีพ   
           ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 62 10.8 
           พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 221 38.6 
           คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 92 16.1 
           รับจางทั่วไป 61 10.7 
           พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 36 6.3 
           อืน่ๆ อาทิ นิสิต/นักศึกษา อาชีพอิสระ ฯลฯ 100 17.5 

 
ตาราง ขอมูลประชากรศาสตร 

                                                           ผูขับแท็กซีท่ี่สนามบินสุวรรณภูม ิ
 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 401 98.8 
            หญิง 5 1.2 
อายุ   
            18-25 ป 3 0.7 
            26-35 ป 88 21.7 
            36-45 ป 179 44.1 
            46 ปขึ้นไป 136 33.5 
การศึกษา   
             ตํ่ากวาปริญญาตรี 375 92.4 
           ปรญิญาตรี 31 7.6 

 


