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  ผลสํารวจเร่ือง  “ผลกระทบต่อผู้โดยสารกบัการขึน้ราคารถเมล์” 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นประชาชน เร่ือง “ผลกระทบต่อ
ผู้โดยสารกบัการขึน้ราคารถเมล์”  โดยเกบ็ข้อมูลกบักลุ่มตัวอย่างประชาชนในพืน้ทีก่รุงเทพฯ จํานวน 1,209  คน พบว่า   

 

ในภาพรวมประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 52.7 ไม่ทราบเกีย่วกบัการปรับขึน้ราคารถเมล์สาธารณะของ ขสมก. ในวันที ่
21 มกราคม 62 ที่จะถึงนี้  โดยทราบการปรับราคารถโดยสารธรรมดาครีม-แดง  (รถเมล์ร้อน) จะปรับขึน้จาก 6.50 บาท เป็น  
8 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.3 ขณะที่ทราบการปรับราคาสําหรับผู้ที่ใช้รถปรับอากาศทางด่วนจะต้องชําระเพิม่จากค่า
โดยสารอกี 2 บาทน้อยทีสุ่ด คดิเป็นร้อยละ 40.2 
 

เม่ือถามว่าการปรับขึน้ค่ารถเมล์เหมาะสมหรือไม่อย่างไร พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.9 เห็นว่าไม่เหมาะสม โดยใน
จํานวนนี ้ร้อยละ 47.1 ให้เหตุผลว่าทาํให้ประชาชนมีค่าครองชีพเพิม่สูงขึน้ มีรายจ่ายเพิม่ขึน้ และร้อยละ 13.8 เห็นว่าระยะเวลา
การปรับข้ึนอีกคร้ังห่างกนัแค่ 1 ปี น่าจะนานกวา่น้ี (อาจมีการปรับราคาอีกในปี 2563) ขณะท่ีร้อยละ 39.1 เห็นวา่เหมาะสม 

 

เม่ือถามต่อว่าในภาพรวมคิดว่าการปรับขึน้ค่ารถเมล์ จะส่งผลกระทบกับประชาชนที่ใช้รถเมล์หรือไม่อย่างไร พบว่า
ส่วนใหญ่ร้อยละ 75.8 เห็นว่าจะส่งผลกระทบ โดยในจํานวนนีร้้อยละ 69.0 ให้เหตุผลว่าจะทําให้ค่าครองชีพเพิม่มากขึน้ ถา้ต้อง
ไปหลายต่อ รองลงมาร้อยละ 4.4 จะทาํให้คนหนัไปใชร้ะบบขนส่งอ่ืนแทน เช่น เรือ รถไฟฟ้า และร้อยละ 2.4 จะทาํใหค้นหัน
ไปซ้ือรถยนต์ส่วนตวัมากข้ึน ขณะท่ีร้อยละ 24.2 เห็นว่าจะไม่ส่งผลกระทบ คิดว่าใชเ้หมือนเดิม เพราะราคาไม่ไดป้รับข้ึน       
สูงมาก 

 

ทั้งนีเ้ม่ือถามว่าการขึน้ราคารถเมล์สาธารณะของ ขสมก. ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของตัวท่านเองมากน้อยเพยีงใด 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.1 เห็นว่าจะส่งผลกระทบค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะท่ีร้อยละ 38.9 จะส่งผลกระทบค่อนขา้งมากถึง 
มากท่ีสุด 

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

ประชาชนส่วนใหญ่ 52.7% ยงัไม่ทราบการปรับข้ึนราคารถเมลข์อง ขสมก. ในวนัท่ี 21 ม.ค. 2562 
60.9% เห็นวา่การปรับราคาไม่เหมาะสม ทาํใหค่้าครองชีพเพ่ิมสูงข้ึน 

75.8% เช่ือจะส่งผลกระทบต่อคนใชร้ถเมล ์จะทาํใหค่้าครองชีพเพ่ิมมากข้ึน ถา้ตอ้งไปหลายต่อ 
แต่ 61.1% เห็นวา่การปรับข้ึนราคารถเมลส่์งผลกระทบต่อค่าครองชีพของตวัเองนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 

78.2% ช้ีถา้ปรับข้ึนราคาแลว้อยากใหมี้รถสภาพใหม่ทุกสาย ไม่มีควนัดาํ แอร์ไม่ร้อน ไม่มีกล่ินเหมน็ 
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สุดท้ายเม่ือถามถึงเร่ืองทีค่าดหวงัอยากเห็นการเปลีย่นแปลงกบัการใช้บริการรถเมล์  หลงัจากมีการปรับขึน้ราคาพบว่า

ส่วนใหญ่ร้อยละ 78.2 อยากให้มีรถสภาพใหม่ทุกสาย ไม่มีควันดํา แอร์ไม่ร้อน ไม่มีกลิน่เหม็น รองลงมาร้อยละ 68.0 อยากใหมี้
พนกังานขบัและพนกังานเกบ็เงินใหบ้ริการดี สุภาพเรียบร้อย และร้อยละ 62.7 อยากใหมี้รถเมลค์รอบคลุมทุกเสน้ทาง  เพียงพอ
กบัความตอ้งการ 

 
โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี   

   
1. การรับทราบเกีย่วกบัการปรับขึน้ราคารถเมล์สาธารณะของ ขสมก. ในวนัที ่21 มกราคม 62 ทีจ่ะถึงนี ้
   

การปรับราคา 
ทราบ 

(ร้อยละ) 
ไม่ทราบ 
(ร้อยละ) 

รถโดยสารธรรมดาครีม-แดง  (รถเมลร้์อน) จะปรับข้ึนจาก 6.50 บาท เป็น 8 บาท (ชะลอการปรับ
ราคา) 

57.3 42.7 

รถเมลแ์อร์ครีม-นํ้าเงิน จะปรับข้ึนจาก 10-18 บาท เป็น 12-20 บาท ตามระยะทาง (ชะลอการปรับ
ราคา) 

49.5 50.5 

รถเมลแ์อร์ยโูรทูสีเหลืองส้ม จะปรับข้ึนจาก 11-23 บาท เป็น 13-25 บาท ตามระยะทาง (ชะลอการ
ปรับราคา) 

48.7 51.3 

รถโดยสาร NGV ใหม่ จะปรับข้ึนจาก 11-23 บาท เป็น 15, 20, 25 บาท ตามระยะทาง 41.0 59.0 
สาํหรับผูท่ี้ใชร้ถปรับอากาศทางด่วนจะตอ้งชาํระเพ่ิมจากค่าโดยสารอีก 2 บาท (ชะลอการปรับราคา) 40.2 59.8 

เฉลีย่รวม 47.3 52.7 

 
2. ข้อคาํถาม “คดิว่าการปรับขึน้ค่ารถเมล์ เหมาะสมหรือไม่อย่างไร” 
 

ไม่เหมาะสม  โดยให้เหตุผลว่า 
 ทาํให้ประชาชนมีค่าครองชีพเพิม่สูงขึน้ มีรายจ่ายเพิม่ขึน้  ร้อยละ 47.1 
 ระยะเวลาการปรับขึน้อกีคร้ังห่างกนัแค่ 1 ปี น่าจะนานกว่านี ้ 
 (อาจมีการปรับราคาอกีในปี 2563)     ร้อยละ 13.8 

ร้อยละ 60.9 

เหมาะสม  โดยใหเ้หตุผลวา่ 
 จะไดน้าํค่าโดยสารท่ีปรับเพ่ิมข้ึนมาพฒันาการบริการและสภาพรถ ร้อยละ 23.0 
 ไม่ไดป้รับข้ึนราคามานานแลว้ และปรับข้ึนไม่สูงมาก     ร้อยละ 16.1 

ร้อยละ 39.1 
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3. ข้อคาํถาม “ในภาพรวมคดิว่าการปรับขึน้ค่ารถเมล์ จะส่งผลกระทบกบัประชาชนทีใ่ช้รถเมล์หรือไม่อย่างไร” 
  

ส่งผลกระทบ  
 โดย ทาํให้ค่าครองชีพเพิม่มากขึน้ ถ้าต้องไปหลายต่อ  ร้อยละ 69.0 
  ทาํให้คนหันไปใช้ระบบขนส่งอืน่แทน เช่น เรือ รถไฟฟ้า ร้อยละ  4.4 

  ทาํให้คน หันไปซ้ือรถยนต์ส่วนตวัมากขึน้   ร้อยละ  2.4 

ร้อยละ 75.8 

ไม่ส่งผลกระทบ คิดวา่ใชเ้หมือนเดิม เพราะราคาไม่ไดป้รับข้ึนสูงมาก ร้อยละ 24.2 
 
4. ข้อคาํถาม “การขึน้ราคารถเมล์สาธารณะของ ขสมก. ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของตัวท่านมากน้อยเพยีงใด”  
 

ค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 48.5  และน้อยทีสุ่ดร้อยละ 12.6) 

ร้อยละ 61.1 

ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งมากร้อยละ 4.7  และมากท่ีสุดร้อยละ 34.2) 

ร้อยละ 38.9 

 
5. เร่ืองทีค่าดหวงัอยากเห็นการเปลีย่นแปลงกบัการใช้บริการรถเมล์  หลงัจากมีการปรับขึน้ราคา  
 

มีรถสภาพใหม่ทุกสาย ไม่มีควนัดํา แอร์ไม่ร้อน ไม่มีกลิน่เหม็น ร้อยละ 78.2 
มีพนกังานขบัและพนกังานเกบ็เงินใหบ้ริการดี สุภาพเรียบร้อย ร้อยละ 68.0 
มีรถเมลค์รอบคลุมทุกเสน้ทาง  เพียงพอกบัความตอ้งการ ร้อยละ 62.7 
มีสิทธิพิเศษแก่ เดก็ คนชรา ผูด้อ้ยโอกาส คนพิการ ร้อยละ 50.4 
มีส่ิงอาํนวยความสะดวกและปลอดภยั สามรถใชไ้ดจ้ริง เช่น จีพีเอส กลอ้งซีซีทีวี  WIFI ร้อยละ 44.1 
มีบตัรเงินสดจ่ายค่าโดยสารแทนการใชเ้งินสด ร้อยละ 15.3 
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รายละเอยีดการสํารวจ 
 

วตัถุประสงค์การสํารวจ 
1) เพื่อสะทอ้นวา่ประชาชนทราบหรือไม่กบัการปรับข้ึนราคารถเมล ์
2) เพื่อสะทอ้นวา่การปรับราคารถเมล ์เหมาะสมหรือไม่ และจะส่งผลกระทบอยา่งไรกบัประชาชน 
3) เพื่อสะทอ้นความคาดหวงัอยากเห็นการเปล่ียนแปลงกบัการใชบ้ริการรถเมล ์ หลงัจากมีการปรับข้ึนราคา 

 
ประชากรทีส่นใจศึกษา 

  การสํารวจใชก้ารสุ่มตวัอย่างประชาชน ท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 20 เขต จาก
ทั้งหมด 50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ไดแ้ก่  คลองเตย จตุจกัร ดอนเมือง ดินแดง บางกอกนอ้ย 
บางกะปิ  บางขุนเทียน บางเขน บางแค  บางซ่ือ  บางนา บางรัก ปทุมวนั พระโขนง พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี       
ราชเทวี  สวนหลวง และสายไหม ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage    Sampling) จากนั้นใชว้ิธี
เกบ็ขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์แบบพบตวั ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจาํนวน 1,209 คน  

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

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

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  14 – 17 มกราคม 2562 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  20 มกราคม 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 580 48.0 
            หญิง 629 52.0 

รวม 1,209 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 298 24.6 
            31 ปี - 40 ปี 238 19.7 
            41 ปี - 50 ปี 247 20.4 
            51 ปี - 60 ปี 246 20.3 
 61 ปี ข้ึนไป 180 14.9 

รวม 1,209 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 697 57.7 
            ปริญญาตรี 446 36.9 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 66 5.5 
                                 รวม 1,209 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 160 13.2 
 ลูกจา้งเอกชน     444 36.7 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั 271 22.4 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   21 1.7 
 ทาํงานใหค้รอบครัว 7 .6 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 166 13.7 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   119 9.8 
 วา่งงาน 21 1.7 

รวม 1,209 100.0 
 


