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  ผลส ำรวจเรื่อง  “รถเมลแ์บบไหน ถกูใจคนกรงุ” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจิยัมหาวทิยาลยักรุงเทพ  ส ารวจความคดิเหน็ประชาชน เรื่อง “รถเมล์แบบไหน 

ถกูใจคนกรงุ”  โดยเกบ็ขอ้มลูกบัประชาชนทีใ่ชบ้รกิารรถเมลใ์นกรุงเทพฯ และปรมิณฑล จ านวน 1,299 คน พบวา่  
 

ประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 46.7 ระบุว่ำมีควำมพึงพอต่อใจรถเมลท่ี์ว่ิงอยู่บนท้องถนนในระดบัน้อย 
รองลงมารอ้ยละ 33.0 ระบุวา่พงึพอใจปานกลาง และรอ้ยละ 20.3 ระบุวา่พงึพอใจมาก 

 
เมื่อถำมถึงภำพลกัษณ์ของรถเมลท่ี์ว่ิงอยู่ในปัจจบุนั ว่ำเป็นอย่ำงไร พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ร้อย

ละ 61.1 ระบุว่ำ รอรถเมลน์ำน รถไม่พอกบัควำมต้องกำร รองลงมารอ้ยละ 51.7 ระบุว่ารถมสีภาพเก่า ช ารุด 
ทรุดโทรม และรอ้ยละ 41.2 ระบุวา่ ปล่อยควนัด า สง่ผลเสยีดา้นมลพษิ 

 
ส ำหรบัควำมคำดหวงัว่ำอยำกได้รถเมลแ์บบใด นัน้ พบว่ำ ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.6 ระบุว่ำอยำกให้

รถเมล์มำตรงเวลำ ผู้โดยสำรไม่ต้องรอนำน จะได้เดินทำงรวดเรว็ขึ้น รองลงมารอ้ยละ 53.1 ระบุว่าเป็น
รถเมล์ใหม่ปรบัอากาศทุกคนั ทุกสาย เพือ่ความปลอดภยัของผูโ้ดยสาร และรอ้ยละ 51.9 ระบุว่าออกรถถีข่ ึน้ มทีี่
นัง่เพยีงพอ ไม่ตอ้งเบยีดแออดักนั / แบบ New Normal 

  
โดยมรีายละเอยีดตามประเดน็ขอ้ค าถาม ดงัต่อไปนี้ 

 

 

1. ควำมพึงพอใจต่อรถเมลท่ี์ว่ิงอยู่บนท้องถนนในปัจจบุนั 
 

พึงพอใจน้อย ร้อยละ 46.7 
พงึพอใจปานกลาง รอ้ยละ 33.0 
พงึพอใจมาก รอ้ยละ 20.3 

 

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1/ กำรเมือง / สงัคม / เศรษฐกิจ 
 

เร่ือง  ผลส ำรวจควำมคิดเหน็ประชำชน                              (รวม 4 หน้ำ) 

คนกรงุส่วนใหญ่ร้อยละ 46.7 พึงพอใจรถเมลท่ี์ว่ิงอยู่บนท้องถนนในระดบัน้อย  
โดยร้อยละ 61.1 ระบวุ่ำภำพลกัษณ์ของรถเมลใ์นปัจจบุนัคือ “ต้องรอนำน รถไม่พอกบัควำมต้องกำร”  

ทัง้น้ีส่วนใหญ่ร้อยละ 61.6 คำดหวงัให้ รถเมลม์ำตรงเวลำ ผูโ้ดยสำรไม่ต้องรอนำน จะได้
เดินทำงรวดเรว็ขึน้  พร้อมแนะด้ำนรำคำ อยำกให้มีกำรใช้ E-Ticket แทนกำรใช้เงินสด  และ ปรบัรำคำ
ค่ำโดยสำร แบบเหมำจ่ำย 30 บำทต่อวนั เพ่ือลดภำระค่ำครองชีพ 
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2. ภำพลกัษณ์ของรถเมลท่ี์ว่ิงอยู่บนท้องถนนในปัจจบุนัเป็นอย่ำงไร (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ) 
 

รอรถเมลน์ำน รถไม่พอกบัควำมต้องกำร  ร้อยละ 61.1 
รถมสีภาพเก่า ช ารุด ทรุดโทรม  รอ้ยละ 51.7 
ปล่อยควนัด า สง่ผลเสยีดา้นมลพษิ   รอ้ยละ 41.2 
ขบัรถหวาดเสยีว ขบัเรว็ จอดครอ่มเลน ไม่ปฏบิตัติามกฎจราจร รอ้ยละ 41.1 
ไม่จอดตามป้าย /จอดเลยป้าย รอ้ยละ 26.0 
พนกังานพดูจาไม่สุภาพ รอ้ยละ 23.7 
มเีสน้ทางเดนิรถทีท่บัซอ้นกนัท าใหจ้ราจรตดิขดั รอ้ยละ 16.9 
ราคาคา่โดยสารไม่สอดรบักบัคา่ครองชพี รอ้ยละ 13.5 

 
 
3. ควำมคำดหวงัว่ำอยำกได้รถเมลแ์บบใด (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ) 
 

รถเมลม์ำตรงเวลำ ผูโ้ดยสำรไม่ต้องรอนำน จะได้เดินทำงรวดเรว็ขึน้ ร้อยละ 61.6 
เป็นรถเมลใ์หมป่รบัอากาศทุกคนั ทุกสาย เพือ่ความปลอดภยัของผูโ้ดยสาร รอ้ยละ 53.1 
ออกรถถีข่ ึน้ มทีีน่ัง่เพยีงพอ ไม่ตอ้งเบยีดแออดักนั / แบบ New Normal รอ้ยละ 51.9 
เป็นรถ NGV และรถ EV ปรบัอากาศทุกคนั ลดปัญหามลพษิ/ควนัด า/ฝุ่ น PM2.5 รอ้ยละ 48.6 
มรีถเมลค์รอบคลุมทุกเสน้ทาง รอ้ยละ 46.3 
รถโดยสารเป็นรถชานต ่า เป็นมติรกบัผูด้อ้ยโอกาส คนพกิาร เป็นพเิศษ รอ้ยละ 37.6 
จดัระบบเดนิรถใหม ่เสน้ทางไม่ซ ้าซอ้นกนั รอ้ยละ 21.2 
อื่นๆ อาท ิช าระคา่บรกิารผา่น E-Ticket แทนการใชเ้งนิสด ปรบัราคาคา่โดยสาร 
แบบเหมาจ่าย 30 บาท ต่อวนั เพือ่ลดภาระคา่ครองชพีประชาชน ฯลฯ 

รอ้ยละ 26.8 
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รำยละเอียดกำรส ำรวจ 

 

วตัถปุระสงคก์ำรส ำรวจ 
เพือ่สอบถามความคดิเหน็ของประชาชนทีใ่ชบ้รกิารรถเมล ์ในกรุงเทพฯและปรมิณฑล เกีย่วกบัความ

พงึพอใจต่อการใชบ้รกิารรถเมล ์ภาพลกัษณ์รถเมลท์ีว่ ิง่อยูบ่นทอ้งถนนในปัจจุบนั ตลอดจนความคาดหวงัต่อ
รูปแบบรถเมล์ที่อยากจะได้ เพื่อสะท้อนมุมมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ี่เกี่ยวขอ้งได้รบั
ทราบ  

 
ประชำกรท่ีสนใจศึกษำ 

การส ารวจใชก้ารสุม่ตวัอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึน้ไปทุกสาขาอาชพีทีท่ีใ่ชบ้รกิารรถเมล ์ในกรุงเทพฯ
และปรมิณฑล  โดยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling)  โดยในพื้นที่กรุงเทพฯ แบ่ง
พืน้ทีก่ารเกบ็ขอ้มลูออกเป็น เขตชัน้ใน เขตชัน้กลาง และเขตชัน้นอก ไดแ้ก่ คลองเตย จตุจกัร ดอนเมอืง ดนิแดง 
ดุสติ บางกะปิ บางขุนเทยีน บางเขน บางเขน บางคอแหลม บางแค บางซื่อ บางนา บางบอน บางรกั  บงึกุ่ม 
ปทุมวนั ประเวศ พระนคร ภาษีเจรญิ มนีบุร ีราชเทว ีสวนหลวง ห้วยขวาง และจงัหวดัปรมิณฑล 3 จงัหวดั 
ไดแ้ก่ ปทุมธานี นนทบุร ีสมุทรปราการ จากนัน้จงึสุ่มถนนและประชากรเป้าหมายทีจ่ะสมัภาษณ์อย่างเป็นระบบ 
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้ 1,299 คน เป็นเพศชายรอ้ยละ 47.3 และเพศหญงิรอ้ยละ 52.7 

 
 

 ควำมคลำดเคลื่อน (Margin of Error) 

ในการประมาณการขนาดตวัอยา่งมคีวามคลาดเคลื่อน 3% ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% 
 

 

วิธีกำรรวบรวมข้อมลู 
ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น

แบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) จากนัน้จงึน า
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลำในกำรเกบ็ข้อมูล  : 25 – 29 มถิุนายน 2563 
      

วนัท่ีเผยแพร่ผลส ำรวจ      : 4 กรกฎาคม 2563 
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ข้อมลูของกลุ่มตวัอย่ำง 
 

 จ ำนวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 615 47.3 
            หญงิ 684 52.7 

รวม 1,299 100.0 
อำย ุ   
            18 ปี - 30 ปี 328 25.3 
            31 ปี - 40 ปี 246 18.9 
            41 ปี - 50 ปี 254 19.5 
            51 ปี - 60 ปี 258 19.9 
    61 ปี ขึน้ไป 213 16.4 

รวม 1,299 100.0 
กำรศึกษำ   
            ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี 894 68.8 
            ปรญิญาตร ี 352 27.1 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 53 4.1 

รวม 1,299 100.0 
อำชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 147 11.3 
 ลกูจา้งเอกชน     418 32.2 
 คา้ขาย/ ท างานสว่นตวั/ เกษตรกร 402 31.0 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   16 1.2 
 ท างานใหค้รอบครวั 5 0.4 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษยีณอายุ 143 11.0 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   121 9.3 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 47 3.6 

รวม 1,299 100.0 
 

ศนูยวิ์จยัมหำวิทยำลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 02-4073888 ต่อ 2897,2898 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

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

http://bangkokpoll.bu.ac.th/
http://twitter.com/bangkok_poll

