เรียน บรรรณาธิการขข่าวหน้ า 1// ข่าวสังค ม/การเมือง/เศรษฐกิจ
เรือ่ ง ผลสสํารวจควาามคิดเห็นประชาชน
ป
(รวม 5 หน้น้ า)

ผผลสํารวจเรือง
อ่ “บัตรแมงมุม บัตรร่ววมโดยสาร เดิ นทางได้ทุทกระบบของงคนกรุงเทพ
พฯ”
ปรระชาชนส่วนใหญ่
น ร้อยลละ 52.9 ได้รรับั ความยุ่งยากในการใช
ย
ช้บตั รโดยสสารสาธารณ
ณะในกรุงเทพ
พฯ
ที่มีความหลลากหลายและใช้ร่วมกันั ไม่ได้ ทัง้ M
MRT BTS Airport Raail Link โดยยร้อยละ 655.1 เชื่อว่า หาก
“บัตรแมงมุมุม”ทําได้ครอบคลุ
ร
มทัง้ ระบบ
ร จะทําใให้การเดิ นทางของคนใ
ท
ในกรุงเทพฯฯ สะดวกสบายขึน้
แต่ ท ัง้ นี้ ก า รเปิ ดใช้ บ ตรแมงมุ
ตั
ม ใน
นช่ ว งแรก ประชาชนร้ร้ อ ยละ 52.77 ระบุว่ า จะะสะดวกเฉฉพาะกับ ผู้ที่ ใช้
รถไฟฟ้ าสายสีม่วง MRT Airport Rail Link เทท่านัน้ โดยร้ร้อยละ 37.8 กังวลว่าระ บบขนส่งบาางประเภทออาจ
ณ์ติดตัง้ ไม่พร้
พ อม ทําให้ใ้ ช้ประโยชน
น์ จากบัตรแม
มงมุมได้ไม่เเต็มที่
ไม่เชื่อมต่อ หรืออุปกรณ
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ทีผ่ผ่ านมา มีกา รเปิ ดตัวและะแจก “บัตรแมงมุม” เพื่อนนํ าร่องใช้สําหรั
ห บรถไฟฟ้า
า น จํานวนน 200,000 ใบบ ให้กบั ประชชาชน ในทุกสถานี
ส ของรถไไฟฟ้าสายสีม่มวงจนกว่าจะะ
ฟ้าสายสีมว่ งงและสายสีน้ําเงิ
หมด กรุงเททพโพลล์โดยศูนย์วจิ ยั มหาวิทยาลัยกรุรุงเทพ จึงดําเนินการสํารววจความคิดเหห็นเรื่อง “บัตรแมงมุ
ร
ม บัตร
ร่วมโดยสารร เดิ นทางได้ทุทกระบบของงคนกรุงเทพฯฯ ” โดยเก็บข้อมูลจากปรระชาชนในพื้ นที่กรุงเทพมหานครและะ
ปริมณฑล ทีใ่ ช้บริการระบบบขนส่งสาธธารณะในกรุงงเทพฯ รวมทั
ทัง้ สิน้ 1,184 คน มีผลสํารรวจดังนี้
ปประชาชนส่วนใหญ่
ว
ร้อยละ
ย 52.9 ระะบุว่า ปั จจุบั
บนมีความยุยุ่งยากในกาารใช้ บตั รโดดยสารขนส่ง
สาธารณะใในกรุงเทพฯฯ ที่ มีความหหลากหลายยและใช้ ร่วมกั
ม นไม่ได้ เพราะต้ องพพกบัตรที ละหลายใบทั
ะ
ง้
MRT BTS AAirport Rail Link ฯลฯ รองลงมาร้
ร
อยยละ 24.7 ระบบุว่า ต้องเสียเวลาต้
ย
องต่ออคิวซือ้ ตั ๋วใหมม่เวลาเปลีย่ น
ประเภทการเดินทาง และะร้อยละ 22.44 ระบุวา่ ไม่มมีปี ญั หาเพราะเคยชินแล้ว
“ ตรแมงมุมหรื
ม อ ตั ๋วร่ววมเดิ นทางไได้ทุกระบบ””
เมื่อื ถามว่าทราาบหรือไม่ว่ารัรฐบาลมีโคร งการจัดทํา“บั
ประชาชนส่สวนใหญ่ ร้อยละ 53.6 ระะบุว่าทราบ ขณะทีร่ อ้ ยละะ 46.4 ระบุว่วาไม่ทราบ
ส่ววนเรื่องการแแจก “บัตรแมงมุม” เพื่ออนํ าร่องใช้สําหรั
า บรถไฟฟ
ฟ้าฟ้าสายสีมม่วงและสายสีน้ํ าเงินก่อน
จํานวน 200,,000 ใบ ให้กักบั ประชาชน ในทุกสถานีนของรถไฟฟ้าสายสี
า
มว่ งจนนกว่าจะหมดดนัน้ ประชาชชนส่วนใหญ
ญ่
ร้อยละ 67.44 ระบุว่ายังไม่
ไ ทราบ ขณ
ณะทีร่ อ้ ยละ 32.6 ระบุวา่ ทราบแล้ว
ทังงนี
้ ้การทีบ่ ตั รแมงมุมในช่วงแรกใช้
ว
ได้เฉฉพาะรถไฟฟ
ฟ้าสายสีมว่ ง-สายสีน้ําเงินใในเดือน มิถนายน
ุน โดยจะะ
ขยายไปใช้รรวมกั
่ บ แอร์พอร์
พ ตเรลลิง้ ค์คและรถเมล์ ในเดือนตุลาคมนั
า น้ ประชาชนส่วนใใหญ่ร้อยละ 52.7 ระบุว่า
คนที่ใช้บริ กการเฉพาะรถถไฟฟ้ าสายสีสีม่วง MRT Airport Raiil Link และรรถเมล์ จะสะะดวกขึน้ รองลงมาร้อยละะ
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26.7 ระบุว่าาอาจจะยังไมม่ได้รบั การตออบรับเท่าทีค่ วรเพราะยังไม่
ไ ครอบคลุมทุกการเดินททาง และร้อยละ 20.2 ระบบุ
ว่าการเดินทาางเหมือนเดิมเพราะใช้
ม
BTS เป็ นหลัก
หาากบัต รแมงมมุม สามารถทําได้ครอบ คลุ มระบบขขนส่งสาธารณ
ณะทุกประเภภทในกรุงเททพฯ ชีวิต คนน
กรุงเทพฯ จะะเป็ นเช่นไรนนัน้ ประชาชชนส่วนใหญ่รร้อยละ 65.11 ระบุว่า การเดิ นทางสะะดวกสบายขึน้ เพราะไมม่
ต้ องพกบัตรรหลายใบ/ตต่ อแถวซื้อตั ๋วบริ เวณจุดดเชื่ อมต่ อ รองลงมาร้
ร
อยละ
ย 21.8 ระะบุว่า เหมาะะกับยุคสมัยที่
อนาคตจะเป็ป็ นสังคมไร้เงินสด มีบตั รเดียวใช้ได้กบบขนส่
ั
งสาธารรณะทุกระบบบ และร้อยละะ 12.2 ระบุวา่ จะทําให้คน
กรุงเทพฯ จะะหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะมากขึขึน้
สําหรับเรื่องทีทีห่ ่วงหรือกังวลมากที
ว
ส่ ุดหหากมีการใช้้ “บัตรแมงมุม” พบว่าร้อ ยละ 37.8 กังวลว่าจะใช้ช้
ประโยชน์ ไดด้ไม่เต็มที่เพราะระบบข
พ
นส่งบางปรระเภทอาจไมม่เชื่อมต่อหรืรืออุปกรณ์ตติิ ดตัง้ ไม่พร้อม
อ รองลงมาา
ร้อยละ 28.22 กังวลว่าระบบบการชําระเเงินหรือตัดยยอดเงินไม่พร้อมและมีปญหาการใช้
ญั
งาานเมื่อเปลีย่ นประเภทการ
น
ร
เดินทาง และะร้อยละ 24.77 กังวลเรือ่ งคความเข้าใจของประชาชนนในการใช้บตั รแมงมุม
โโดยมีรายละเอีอียดดังนี้
1. คิ ดอย่างไไรกับการใช้ช้บตั รโดยสาารขนส่งในกกรุงเทพฯ ที่มีมคี วามหลากกหลายและใใช้ร่วมกันไมม่ได้
ร้อยยละ 52.9
ยุง่ ยากต้ต้องพกทีละหหลายใบ ทัง้ MRT
M BTS AAirport Rail Link ฯลฯ
เสียเวลาาต้องต่อคิวซือ้ ตั ๋วใหม่
ร้อยยละ 24.7
ั
ไม่มปี ญ
ญหาเคยชิ
นแล้ล้ว
ร้อยยละ 22.4
ร
มหรืรือ บัตรโดยสารร่วมเดินทางได้
น
ทุกกระบบ” ที่ บตั รเดียว
2. ทราบเรื่อองที่ รฐั บาลจจัดทํา “บัตรแมงมุ
สามารถใใช้กบั บริ การขนส่งสาธารณะได้ทกุกระบบทัง้ รถถเมล์ MRT, BTS, Airporrt rail Link, ทางด่
ท วน
ทราบ
ร้อยละ 53.6
ไม่ทราบบ
ร้อยละ 46.4
3. ทราบเรื่องการแจก “บัตรแมงมมุม” เพื่อนํ าาร่องใช้สาํ หรับรถไฟฟ้ าฟ้ าสายสีม่ววงและสายสีสีนํ้าเงิ นก่อน
แ วนั ที่ 22 มิ .ย. 2561 ในนทุกสถานี ของรถไฟฟ้
ข
า
จํานวน 2200,000 ใบ ให้กบั ประชชาชน โดยเริริ่ มแจก ตัง้ แต่
สายสีม่ววงจนกว่าจะหมด
ทราบ
ร้อยละ 32.6
ไม่ทราบบ
ร้อยละ 67.4
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4. การที่บตั รแมงมุมใช้้ในช่วงแรกเเฉพาะรถไฟฟฟ้ าสายสีมวง-สายสี
ว่
นํ้าเงิ นในเดือน มิ ถนุ ายน และจะขยายไป
ใช้ร่วมกับั แอร์พอร์ตเรลลิ
ต ้งค์ แลละรถเมล์ให้้เดือนตุลาคคม นัน้ คิ ดว่าจะเป็
า นเช่นนไร
คนทีใ่ ช้บบริการเฉพาะะรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง MRRT Airportt Rail Linkk และ รถเม ล์
ย 52.7
ร้อยละ
สะดวกขึขึน้
อาจจะยัยังไม่ได้รบั กาารตอบรับเท่าที
า ค่ วรเพราะะยังไม่ครอบคคลุมทุกการเดิดินทาง
ร้อยละ 26.7
ชีวติ การรเดินทางเหมืมือนเดิมเพราาะส่วนใหญ่ยยังั ใช้บริการร่วมกั
ว บ BTS เป็ นหลัก
ร้อยละ 20.2
อื่นๆ อาาทิ ไม่แน่ใจ BTS ยังไม่เข้ขาร่วมเลยไม่ม่น่าสนใจ ฯลฯ
ร้อยละ 0.4
5. หากบัตรรแมงมุม สามมารถทําได้ครอบคลุ
ค
มรระบบขนส่งสาธารณะทุ
ส
กประเภทใน
ก
นกรุงเทพฯ ชีวิตคนกรุงเทพฯ
จะเป็ นเชช่นไร
การเดิ นนทางสะดวกกสบายขึน้ เพ
พราะไม่ต้องงพกบัตรโดยยสารหลายใใบ/ต่อแถว
ร้อยละ
ย 65.1
ซื้อตั ๋วบบริเวณจุดเชื่อมต่อสถานีนี MRT , BTSS, Airport Rail
R Link
เหมาะกักับยุคสมัยทีอนาคตจะเป็
อ่
นสั
น งคมไร้เงินนสด มีบตั รเดียวใช้ได้กบั ขนส่ง
ร้อยละ 21.8
สาธารณ
ณะทุกระบบ
คนกรุงเเทพฯ จะหันมาใช้
ม บริการขขนส่งสาธารณ
ณะมากขึน้
ร้อยละ 12.2
อื่นๆ อาาทิ ไม่แน่ใจ คนอาจไม่
ค
สนใจเพราะไม่
น
มมีสี ว่ นลด รถยยังคงติดเหมือนเดิ
อ ม
ร้อยละ 0.9
บัตรแมงมุม”
6. สิ่ งที่ห่วงหหรือกังวลมาากที่สดุ หากกมีการใช้ “บั
กลัวใช้ปประโยชน์ ได้ไม่เต็มที่เพราะระบบขน
พ
นส่งสาธารณ
ณะบางประเเภทอาจไม่
เชื่อมต่อ หรืออุปกรรณ์ไม่พร้อม
ระบบกาารชําระเงินไมม่พร้อม/มีปญหาในการใช้
ญั
ช้บริการเวลาเเปลีย่ นประเภภทการเดินทาาง
ความเข้ข้าใจของประชชาชนในการใใช้บตั รแมงมุมว่าใช้ได้กบอะไรบ้
บั
าง
พนักงานนเกีย่ วกับการรับเงินหลายคนอาจถูกเเลิกจ้าง/ตกงาาน
อื่นๆ อาาทิ งบประมาาณทีน่ ํามาใช้้ กลัวเปลีย่ นรรัฐบาลแล้วโคครงการจะเปลีย่ น ความไไม่
ปลอดภัยของข้
ข อมูลส่วนตัวในบัตร กกลัวบัตรหายยและถูกคนอืนนํ
่ าไปใช้ ฯลลฯ
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ย 37.8
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

28.2
24.7
6.7
2.6

รายละเอียดในกาารสํารวจ
วัตถุประสงค์ในการสํารวจ
ร
เพื่อสอบถามควาามคิดเห็นขอองประชาชนททีใ่ ช้ระบบบริริการขนส่งในนกรุงเทพฯ เเกี่ยวกับการรรับทราบเรื่อง
การแจกบัตรรแมงมุม ชีวตการเดิ
ติ
นทางในกรุงเทพฯฯ เมื่อบัตรแมมงมุมสามารรถเชื่อมต่อเข้ข้ากับระบบขนส่งทุกระบบบ
ในอนาคต ตตลอดจนควาามห่ว งและกกัง วลต่ อการรใช้บ ตั รแมงงมุมของประชาชน ทัง้ นี้ เ พื่อเป็ นประะโยชน์ ใ ห้ก บั
ประชาชนแลละหน่วยงานททีร่ บั ผิดชอบใในการปรับปรุงและพัฒนาาต่อไป
ระเบียบวิ ธีกการสํารวจ
การสํารวจในครังั ้ นี้ใช้การสุ่มตัวอย่างประะชาชนทีใ่ ช้บริการระบบขขนส่งในกรุงเเทพฯ โดยเป็ป็ นผูใ้ ช้บริการร
้ าBTSS
่ รถไฟใต้ต้ดนิ MRT รถไฟฟ
ร
ระบบขนส่งใในการเดินทาางตัง้ แต่ 2 ประเภทขึน้ ไปป ได้แก่ รถไไฟฟ้าสายสีมวง
Airport Raiil Link และรรถประจําทาง เป็ นต้น โดดยสุ่มประชากกรเป้าหมายทีจ่ ะสัมภาษณ
ณ์อย่างเป็ นระบบ
ร ได้กลุ่ม
ตัวอย่างทัง้ สิน้ 1,184 คนน
ความคลาดดเคลื่อน (Margin of Errror)
ในกาารประมาณกการขนาดตัวอย่
อ างมีขอบเขขตของความมคลาดเคลื่อน  3% ทีร่ ะะดับความเชือมั
่ น่ 95%
วิ ธีการรวบบรวมข้อมูล
ใช้กาารสัมภาษณ์์แบบพบตัว (Face-to-fac
(
ce Interview)) เครือ่ งมือทีใช้
ใ่ ในการเก็บบข้อมูลเป็ นแบบบสอบถาม
ทีม่ โี ครงสร้างแน่นอน ปรระกอบด้วยข้อ้ คําถามแบบบเลือกตอบ (Check
(
Listt Nominal) จากนัน้ คณะะนักวิจยั ได้นํา
น กข้อมูลและประมวลผลล
แบบสอบถามมทุกชุดมาตรรวจสอบความถูกต้องสมบบูรณ์ก่อนบันทึ
ระยะเวลาในนการเก็บข้อมู
อ ล
วันที่เผยแพพร่ผลสํารวจ

: 21 – 25 มิถุนาายน 2561
: 277 มิถุนายน 22561
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ข้อมูลประชากรศศาสตร์
จํานวน

ร้อยลละ

รวม

581
603
1,184

49.11
50.99
100.0

18-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61ปีขน้ึ ไป
ไ
รวม

332
284
240
202
126
1,184

28.00
24.00
20.33
17.11
10.66
100.0

ตํ่ากว่าปริ
ป ญญาตรี
ปริญญาาตรี
สูงกว่าปริ
ป ญญาตรี
รวม

497
564
123
1,184

42.00
47.66
10.44
100.00

ข้าราชกการ / รัฐวิสาหหกิจ
พนักงานน / ลูกจ้างบริริษทั เอกชน
ค้าขาย / ประกอบอาาชีพส่วนตัว
เจ้าของกกิจการ
ทํางานใให้ครอบครัว
นักเรียน/นั
น กศึกษา
พ่อบ้าน / แม่บา้ น / เเกษียณอายุ
ว่างงาน /รอฤดูกาล / รวมกลุ่ม
รวม

116
510
231
51
9
125
122
20
1,184

9.8
43.1
19.55
4.3
0.8
10.55
10.33
1.7
100.0

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ

การศึกษา

อาชีพ

ศูนย์วิจยั มหาวิ
ม ทยาลัยกรุ
ย งเทพ (กกรุงเทพโพลลล์) โทร. 02-350-3500 ต่ตอ 1770, 17776
E-m
mail: bangkkokpoll@buu.ac.th Website:
W
httpp://bangkokkpoll.bu.ac..th
Twitter : http://twittter.com/bangkok_polll
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