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  ผลสํารวจเร่ือง  “ความคาดหวงัของคนกรุงกบัการใช้บริการรถเมล์ NGV ใหม่” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ  ได้ดําเนินการสํารวจความคดิเห็นประชาชน เร่ือง “ความคาดหวงัของ

คนกรุงกบัการใช้บริการรถเมล์ NGV ใหม่” โดยเกบ็ข้อมูลจากกลุ่มผู้ใช้บริการรถเมล์  พบว่า   
 
ปัญหาหรือส่ิงทีพ่บเจอมากทีสุ่ดจากการใช้บริการรถเมล์ในปัจจุบันคอื ปัญหาการรอรถเมล์นาน รถไม่พอกบัความ

ต้องการ (ร้อยละ 71.4) รองลงมาคือ การขบัรถหวาดเสียว ขบัเร็ว ไม่ปฏิบติัตามกฎจราจร (ร้อยละ 60.2) และสภาพรถชาํรุด มี
ควนัดาํ แอร์ร้อน มีกล่ินเหมน็ (ร้อยละ 57.5) 

 
 สําหรับความพงึพอใจในภาพรวมของการใช้บริการรถเมล์ในปัจจุบันพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.6 มีความพงึใจต่อ
การใช้บริการในระดับปานกลาง ขณะท่ีร้อยละ 21.6 พึงพอใจค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด ส่วนร้อยละ 11.8 พึงพอใจ
ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
 
 เม่ือถามว่าทราบข่าวการจัดหารถเมล์ NGV ใหม่มาแทนของเก่าให้ทนัก่อนปีใหม่หรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.7 
“ทราบ” ขณะท่ีร้อยละ 48.3 “ไม่ทราบ” 

 
ทั้งนีเ้ม่ือถามถึงความคาดหวงัหากได้รถเมล์ NGV ใหม่แล้วพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 74.3 อยากให้มีปริมาณรถเมล์ให้

เพยีงพอกบัความต้องการ รองลงมาคือ อยากใหพ้นกังานขบัและพนกังานเกบ็เงินใหบ้ริการดี สุภาพเรียบร้อย (ร้อยละ 73.0) 
และอยากใหมี้รถเมลใ์หม่ในทุกสาย ครอบคลุมทุกเสน้ทาง (ร้อยละ64.6)   

 
ด้านความเช่ือม่ันว่าหากเปลีย่นเป็นรถเมล์ NGV ใหม่แล้ว การบริการของรถเมล์จะดี และมีประสิทธิภาพเพิม่มาก

ขึน้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.8 เช่ือม่ันค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด ขณะท่ีร้อยละ 47.2 เช่ือมัน่ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 

ผู้ใช้รถเมล์ส่วนใหญ่ 71.4% ช้ีเจอปัญหารอรถเมล์นาน รถไม่พอกบัความต้องการมากทีสุ่ด 
ส่วนใหญ่ 51.7% ทราบว่าจะได้รถเมล์ NGV ใหม่มาแทนของเก่าทนัก่อนปีใหม่ 

74.3% คาดหวงัว่าถ้าได้รถเมล์ NGV ใหม่แล้วจะมีรถเมล์พอกบัความต้องการของประชาชน   
แต่ 52.8% ไม่ค่อยเช่ือม่ันกบั การบริการของรถเมล์จะดี และมีประสิทธิภาพ หากได้รถเมล์ NGV ใหม่ 

82.0% ไม่เช่ือว่าการจัดหารถเมล์ NGV ใหม่จะมีความโปร่งใส 

เรียน บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ สังคม/ การเมือง 
เร่ือง  ผลสํารวจความคดิเห็นประชาชนในพืน้ทีก่รุงเทพฯ  (รวม 5 หน้า) 
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สุดท้ายเม่ือถามว่าเช่ือม่ันหรือไม่ว่า การจัดหารถเมล์ NGV ใหม่ จะมีความโปร่งใสไม่มีทุจริตคอร์รัปช่ันเกดิขึน้ 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 82.0 ระบุว่า “ไม่เช่ือม่ัน” ขณะท่ีร้อยละ 18.0 ระบุวา่ “เช่ือมัน่” 
 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 
 
1. ปัญหาหรือส่ิงทีพ่บเจอจากการใช้บริการรถเมล์ในปัจจุบัน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

ปัญหาการรอรถเมล์นาน รถไม่พอกบัความต้องการ ร้อยละ 71.4 
การขบัรถหวาดเสียว ขบัเร็ว ไม่ปฏิบติัตามกฎจราจร  ร้อยละ 60.2 
สภาพรถชาํรุด มีควนัดาํ แอร์ร้อน มีกล่ินเหมน็ ร้อยละ 57.5 
รถเมลไ์ม่จอดป้าย จอดเลยป้าย  ร้อยละ 52.2 
รถเมลไ์ม่จอดชิดขอบทางขณะรับส่งคน ร้อยละ 42.1 
ความสุภาพเรียบร้อยในการใหบ้ริการ   ร้อยละ 39.3 
อ่ืนๆ รถเมลจ์อดแช่ท่ีป้ายนาน ร้อยละ 5.5 

  
2. ความพงึพอใจมากน้อยเพยีงใดกบัภาพรวมของการใช้บริการรถเมล์ในปัจจุบัน 
 

ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งมากร้อยละ 11.6  และมากท่ีสุดร้อยละ 0.2) 

ร้อยละ 11.8 

ปานกลาง ร้อยละ 66.6 
ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งนอ้ยร้อยละ 15.8  และนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 5.8) 

ร้อยละ 21.6 

 
3. ข้อคาํถาม “ท่านทราบข่าวการจัดหารถเมล์ NGV ใหม่มาแทนของเก่าให้ทนัก่อนปีใหม่หรือไม่” 
  

ทราบ ร้อยละ 51.7 
ไม่ทราบ ร้อยละ 48.3 
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4. ความคาดหวงัหากได้รถเมล์ NGV ใหม่แล้ว (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

อยากให้มีปริมาณรถเมล์ให้เพยีงพอกบัความต้องการ ร้อยละ 74.3 
อยากใหพ้นกังานขบัและพนกังานเกบ็เงินใหบ้ริการดี สุภาพเรียบร้อย ร้อยละ 73.0 
อยากใหมี้รถเมลใ์หม่ในทุกสาย ครอบคลุมทุกเสน้ทาง   ร้อยละ 64.6 
อยากใหมี้กฎระเบียบ บทลงโทษ ทางวินยัท่ีชดัเจนแก่ พนกังานขบั และ พนกังานเกบ็เงิน ร้อยละ 59.6 
อยากใหมี้การบริการผูด้อ้ยโอกาส คนพิการ เป็นพิเศษ ร้อยละ 53.8 
อยากใหใ้ชบ้ตัรเงินสดจ่ายค่าโดยสารแทนการใชเ้งินสด ร้อยละ 18.5 

 

5. ความเช่ือม่ันว่าหากเปลีย่นเป็นรถเมล์ NGV ใหม่แล้ว การบริการของรถเมล์จะดี และมีประสิทธิภาพเพิม่มากขึน้ 
 

ค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 48.0  และน้อยทีสุ่ดร้อยละ 4.8) 

ร้อยละ 52.8 

ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งมากร้อยละ 44.9  และมากท่ีสุดร้อยละ 2.3) 

ร้อยละ 47.2 

 

6. ข้อคาํถาม “ท่านเช่ือม่ันหรือไม่ว่า การจัดหารถเมล์ NGV ใหม่ จะมีความโปร่งใสไม่มีทุจริตคอร์รัปช่ันเกดิขึน้” 
 

ไม่เช่ือม่ัน ร้อยละ 82.0 
เช่ือมัน่ ร้อยละ 18.0 

 
 

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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รายละเอยีดการสํารวจ 

 
วตัถุประสงค์การสํารวจ 

1) เพื่อสะทอ้นต่อการใชบ้ริการรถเมลใ์นปัจจุบนั 
2) เพื่อสะทอ้นความคาดหวงัหากไดร้ถเมล ์NGV ใหม่แลว้ 
3) เพื่อสะทอ้นความเช่ือมัน่ต่อการจดัหารถเมล ์NGV ใหม่ จะมีความโปร่งใสไม่มีทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 
ประชากรทีส่นใจศึกษา 

    การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งประชาชนอาย ุ18 ปีข้ึนไปในทุกสาขาอาชีพ ท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 10
เขต จากทั้งหมด 50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ไดแ้ก่ จตุจกัร ดอนเมือง บางกะปิ  บางขนุเทียน บางเขน 
บางแค บางนา บางรัก ราชเทว ีและพระนคร ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage    Sampling) จากนั้นใช้
วิธีเกบ็ขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์แบบพบตวั ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจาํนวน 606 คน เป็นชายร้อยละ 46.0และหญิงร้อยละ 54.0 

 
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   4% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

 
 ใชก้ารสมัภาษณ์แบบพบตวั โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ย
ขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนกัวิจยัไดน้าํแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้ง
สมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 
 
 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  18 – 24 สิงหาคม 2560 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  27 สิงหาคม 2560 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 279 46.0 
            หญิง 327 54.0 

รวม 606 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 135 22.3 
            31 ปี - 40 ปี 111 18.3 
            41 ปี - 50 ปี 132 21.8 
            51 ปี - 60 ปี 117 19.3 
 61 ปี ข้ึนไป 111 18.3 

รวม 606 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 374 61.7 
            ปริญญาตรี 209 34.5 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 23 3.8 
                                 รวม 606 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 43 7.1 
 ลูกจา้งเอกชน     224 37.0 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั 172 28.3 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   10 1.7 
 ทาํงานใหค้รอบครัว 3 0.5 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 88 14.5 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   54 8.9 
 วา่งงาน 12 2.0 

รวม 606 100.0 
 

 


