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  ผลสํารวจเร่ือง  “ความเห็นของประชาชนต่อรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลเิคชันแบบถูกกฎหมาย” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นประชาชน เร่ือง “ความเห็นของ
ประชาชนต่อรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันแบบถูกกฎหมาย”  โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่ว
ประเทศจํานวน 1,150 คน พบว่า 

 

 ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 70.5 เห็นว่ารถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันสร้างทางเลือกให้ผู้โดยสาร            
ไม่ผูกขาดการเดินทาง รองลงมาคือ ทนัสมยั สมาร์ทแท็กซ่ี คิดเป็นร้อยละ 40.6 และยุ่งยากตอ้งใชอิ้นเทอร์เน็ตคิดเป็น    
ร้อยละ 22.6 
  
 เม่ือถามว่าเห็นด้วยหรือไม่กบัการทาํให้รถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลเิคชันเถูกกฎหมาย พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 
95.7 เห็นด้วย ขณะท่ีร้อยละ 3.9 ไม่เห็นดว้ย ท่ีเหลือร้อยละ 0.4 ไม่แน่ใจ 
  
 ส่วนเมื่อถามว่าถ้ารถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลเิคชันถูกกฎหมายแล้วจะเกดิประโยชน์อะไรแก่ผู้โดยสารพบว่า 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 71.6 เห็นว่าปลอดภัยเพราะมีข้อมูลผู้ขบั และทะเบียนรถเป็นหลกัฐานในแอปฯ รองลงมามีร้อยละ 62.4 
เท่ากนั เห็นวา่ไม่ปฏิเสธผูโ้ดยสาร เรียกใชบ้ริการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง และสะดวก ใชง้านท่ีง่าย ทั้งเวลาเรียกรถ เวลาจ่ายตงั 
  
 สําหรับเร่ืองทีอ่ยากให้เพิม่เติมหากรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลเิคชันถูกกฎหมายแล้วพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 
67.9 อยากให้มีข้อบังคบัมารยาท การให้บริการของคนขบั รองลงมาร้อยละ 56.7 อยากใหมี้เรทอตัราค่าโดยสารท่ียติุธรรม 
และร้อยละ 56.1 อยากใหมี้สภาพรถใหม่พร้อมใชง้าน 
  
 โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถามดงัต่อไปน้ี   
 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1 / สังคม / เศรษฐกจิ 
เร่ือง  ผลสํารวจความคดิเห็นประชาชนทัว่ประเทศ (รวม 5 หน้า)

ประชาชนส่วนใหญ่ 95.7% เห็นด้วยกบัการทาํให้รถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลเิคชันถูกกฎหมาย 
โดย 70.5% เห็นว่ารถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลเิคชันสร้างทางเลอืกให้ผู้โดยสาร  

ทั้งนี ้71.6% เห็นประโยชน์ด้านความปลอดภัย รองลงมาคอื 62.4% ไม่ปฏิเสธผู้โดยสาร และ สะดวกใช้งานง่าย 
67.9% ช้ีหากถูกกฎหมายแล้วอยากให้มีข้อบังคบัมารยาท รองลงมาคอื 56.7% มีเรทค่าโดยสารทีเ่ป็นธรรม 
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1. ความเห็นต่อรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลเิคชัน 
  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    

 
 
 
 
 

 
2. ข้อคาํถาม “เห็นด้วยหรือไม่กบัการทาํให้รถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลเิคชันถูกกฎหมาย” 
 

 
 
 

 
3. ข้อคาํถาม  “ถ้ารถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลเิคชันถูกกฎหมายแล้วจะเกดิประโยชน์อะไรแก่ผู้โดยสาร”   
  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
     

ปลอดภยัเพราะมีข้อมูลผู้ขับ และทะเบียนรถเป็นหลกัฐานในแอปฯ ร้อยละ 71.6 
ไม่ปฏิเสธผูโ้ดยสาร เรียกใชบ้ริการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ร้อยละ 62.4 
สะดวก ใชง้านท่ีง่าย ทั้งเวลาเรียกรถ เวลาจ่ายตงั ร้อยละ 62.4 
ไดท้ราบค่าบริการและระยะทางไดก่้อนเดินทาง ร้อยละ 54.8 
แทก็ซ่ีจะไดพ้ฒันาการบริการเพื่อแข่งขนั ร้อยละ 48.3 
เลือกประเภทรถใหเ้หมาะกบัจาํนวนผูร่้วมเดินทางได ้ ร้อยละ 41.7 
ลดความขดัแยง้ การแยง่ลูกคา้กบัแทก็ซ่ี หรือวินมอเตอร์ไซครั์บจา้งท่ีถูกกฎหมาย ร้อยละ 39.5 
การเดินทางแม่นยาํ ไม่หลงหรือขบัวน  ร้อยละ 37.6 
มีโปรโมชัน่ใชล้ดราคาค่าบริการได ้ ร้อยละ 32.1 

 
     
 

 
 

สร้างทางเลอืกให้ผู้โดยสาร ไม่ผูกขาดการเดินทาง ร้อยละ 70.5 
ทนัสมยั สมาร์ทแทก๊ซ่ี  ร้อยละ 40.6 
ยุง่ยากตอ้งใชอิ้นเทอร์เน็ต  ร้อยละ 22.6 
ตอ้งโหลดแอปฯ ใชผ้า่นแอปฯ     ร้อยละ 21.3 

เห็นด้วย ร้อยละ 95.7 
ไม่เห็นดว้ย ร้อยละ 3.9 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 0.4 
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4. เร่ืองทีท่่านอยากให้เพิม่เติมหากรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลเิคชันถูกกฎหมายแล้ว 
   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

มีข้อบังคบัมารยาท การให้บริการของคนขบั ร้อยละ 67.9 
มีเรทอตัราค่าโดยสารท่ียติุธรรม ร้อยละ 56.7 
มีสภาพรถใหม่พร้อมใชง้าน ร้อยละ 56.1 
มีสติกเกอร์หรือสญัลกัษณ์บ่งบอกท่ีตวัรถ ร้อยละ 54.6 
มีความสะอาดทั้งรถและคนขบั ร้อยละ 48.8 
อ่ืนๆ อาทิเช่น มีการอบรมก่อนขบั มีกฎระเบียบชดัเจน ร้อยละ 1.7 
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รายละเอยีดการสํารวจ 

 
วตัถุประสงค์การสํารวจ 

1) เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อรถรับจา้งสาธารณะผา่นแอปพลิเคชนัถูกกฎหมาย 
2) เพื่อสะทอ้นถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บถา้รถรับจา้งสาธารณะผา่นแอปพลิเคชนัถูกกฎหมายแลว้ 
3) เพื่อตอ้งการทราบเร่ืองท่ีอยากใหเ้พิ่มเติมหากรถรับจา้งสาธารณะผา่นแอปพลิเคชนัถูกกฎหมายแลว้ 

 
ประชากรทีส่นใจศึกษา 

     การสํารวจใช้การสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ท่ีมีอายุ 18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ทางโทรศพัท์จากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล์ ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) แลว้ใชว้ิธีการถ่วงนํ้ าหนักดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

ใชก้ารสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นไดน้าํ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  12-14 พฤศจิกายน 2562 

      
วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  16  พฤศจิกายน 2562 

 
 

ศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  โทร. 02-350-3500 ต่อ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll    Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ   
            ชาย 578 50.3 
            หญิง 572 49.7 

รวม 1,150 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 127 11.0 
            31 ปี - 40 ปี 215 18.7 
            41 ปี - 50 ปี 319 27.8 
            51 ปี - 60 ปี 305 26.5 
 61 ปี ข้ึนไป 184 16.0 

รวม 1,150 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 645 56.1 
            ปริญญาตรี 393 34.2 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 112 9.7 
                                 รวม 1,150 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 159 13.8 
 ลูกจา้งเอกชน     296 25.7 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร 362 31.5 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   69 6.0 
 ทาํงานใหค้รอบครัว 1 0.1 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 213 18.5 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   26 2.3 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 24 2.1 

รวม 1,150 100.0 
 
 
 

 
 


