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  ผลสาํรวจเรื่อง  “คนกรงุพร้อมใช้? ... รถเมลไ์ร้เงินสด” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      
 
 
กรงุเทพโพลลโ์ดยศนูยว์จิยัมหาวทิยาลยักรงุเทพ  สาํรวจความคดิเหน็ประชาชน เรื่อง “คนกรงุพร้อมใช้?... 

รถเมลไ์ร้เงินสด”  โดยเกบ็ขอ้มลูกบัประชาชนทีใ่ชบ้รกิารรถ ขสมก. ในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล จาํนวน 1,176 คน 
พบวา่  

 

จากการเร่ิมใช้ รถเมลไ์ร้เงินสด เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 ประชาชนท่ีใช้บริการ รถ ขสมก. ส่วนใหญ่
ร้อยละ 51.7 ทราบเร่ืองท่ี ขสมก. เร่ิมรบัชาํระค่าโดยสารแบบ “ไร้เงินสด” เตม็รปูแบบและทุกคนั โดยส่วน
ใหญ่ร้อยละ 51.6 ระบุว่าทราบจากข่าวผ่านส่ือหลกัและส่ือโซเชียล รองลงมารอ้ยละ 31.7 ระบุว่าทราบจาก
กระเป๋ารถเมลแ์ละคนขบัรถ ขสมก. และ รอ้ยละ 23.9  ระบุว่า ทราบจากคลปิประชาสมัพนัธก์ารชาํระค่าโดยสาร
แบบ “ไรเ้งนิสด” ของ ขสมก. 

 

ทัง้น้ีในปัจจุบนัส่วนใหญ่ร้อยละ 89.3 ระบุว่า ชําระค่าโดยสารรถเมล์ ของ ขสมก. ด้วย เงินสด 
รองลงมารอ้ยละ 6.9 ชาํระดว้ยบตัรสวสัดกิารแหง่รฐั และรอ้ยละ 5.0 ชาํระดว้ยบตัรโดยสารล่วงหน้า อเิลก็ทรอนิกส ์
โดยรอ้ยละ 1.4 ใชบ้ตัร E –Ticket ของ ขสมก. แบบ 50 บาท  

 

 ส่วนความเหน็ท่ีมีต่อการจ่ายเงินค่าโดยสารรถเมลแ์บบไร้เงินสด ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.1 ระบุว่า
สะดวกดี ไม่ต้องพกเหรียญ/หาเหรียญไว้จ่ายค่ารถ รองลงมารอ้ยละ 39.0 ระบุว่าจะไดไ้ม่ตอ้งมเีงนิทอน(จ่าย
แบงค ์ทอนเป็นเหรยีญ) และรอ้ยละ 37.8 ระบุวา่ ทนัสมยัเหมาะกบัยคุสมยั 

 

สาํหรบัส่ิงท่ีห่วง/กงัวล จากการชาํระค่าโดยสารรถเมลแ์บบ “ไร้เงินสด” เตม็รปูแบบ มากท่ีสุด นัน้ 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 31.1 กงัวลเรื่อง ระบบล่ม/สญัญาณมีปัญหาขณะเกบ็เงิน รองลงมารอ้ยละ 27.5 กงัวลว่า
คนยงัไมค่อ่ยเขา้ใจวธิกีารใชง้าน โดยเฉพาะผูส้งูอาย ุและรอ้ยละ 12.6 กงัวลวา่จะเกดิความวุน่วายตรงป้ายรถเมล์
ทีม่คีนขึน้เยอะ 

 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ การเมือง / สงัคม / เศรษฐกิจ 
 

เร่ือง  ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน                              (รวม 6 หน้า) 

คนกรงุส่วนใหญ่ร้อยละ 51.7  รบัทราบเรื่องท่ี ขสมก. เร่ิมรบัชาํระค่าโดยสารแบบ “ไร้เงินสด” 
เตม็รปูแบบ จากข่าวผา่นส่ือหลกัและส่ือโซเชียล โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 89.3 ยงัคงชาํระค่าโดยสาร
รถเมล ์ของ ขสมก. ด้วย เงินสด โดยมีเพียงรอ้ยละ 5.0 ชาํระด้วยบตัรโดยสารล่วงหน้า อิเลก็ทรอนิกส ์

ทัง้น้ีร้อยละ 61.1 เหน็ว่าการจ่ายเงินค่าโดยสารรถเมลแ์บบไร้เงินสดสะดวกดี ไม่ต้องพก
เหรียญ/หาเหรียญไว้จ่ายค่ารถ แต่ยงัคงกงัวลเรื่องระบบล่ม/สญัญาณมีปัญหาขณะเกบ็เงิน และเหน็
ควรจะประชาสมัพนัธถึ์งประโยชน์จากการชาํระค่าโดยสารแบบ “ไร้เงินสด” เพ่ือจงูใจประชาชน 
และร้อยละ 74.4 ระบวุ่าอนาคตกระเป๋ารถเมล ์ยงัมีความจาํเป็น สาํหรบัสงัคมไทย 
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เม่ือถามว่า “ขสมก. ควรทาํอย่างไรเพ่ือเป็นการจูงใจ ให้คนหนัมา ชาํระค่าโดยสารแบบ ไร้เงินสด” 
พบว่า ร้อยละ 36.8 ควรจะประชาสมัพนัธถึ์งประโยชน์จากการชาํระค่าโดยสารแบบ “ไร้เงินสด” รองลงมา 
รอ้ยละ 28.6 ควรจดัโปรโมชัน่ลดราคาค่าโดยสารเมื่อจ่ายผา่น E –Ticket รปูแบบต่างๆ และรอ้ยละ 17.5 ควรจะ
สามารถใชบ้ตัรทาํธุรกรรมเรือ่งอื่นๆได ้

 

 สุดท้ายเม่ือถามว่า “อนาคตพนักงานเกบ็เงิน/กระเป๋ารถเมล ์ยงัคงมีความจาํเป็นหรือไม่ สาํหรบั
สงัคมไทย” พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 74.4  ระบุว่า “จาํเป็น” (เพราะคอยให้ความช่วยเหลือ อํานวยความ
สะดวกแก่ผูโ้ดยสาร ดแูลความปลอดภยัใหผู้โ้ดยสารขณะขึน้-ลงรถ โดยเฉพาะผูส้งูอาย ุเดก็ และคนพกิาร เพือ่ให้
ขอ้มลูเกีย่วกบัเสน้ทางเดนิรถ ซึง่เป็นสิง่ทีเ่ทคโนโลยทีาํไมไ่ด ้เป็นตน้) ขณะท่ีร้อยละ 25.6 ระบุว่า “ไม่จาํเป็น” 
(เพราะ มเีครื่อง scan แลว้  มป้ีายอตัโนมตับิอกแลว้ มเีทคโนโลยใีหม่ๆ  มารองรบัแลว้ ควรใหร้ะบบทาํงานแทน
คน ต่างประเทศกไ็มม่แีลว้เราควรปรบัใหท้นัโลก เป็นตน้) 

 

โดยมรีายละเอยีดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 
 

 

1. การรบัทราบเรื่องท่ี ขสมก. เร่ิมรบัชาํระค่าโดยสารแบบ “ไร้เงินสด” เตม็รปูแบบและทกุคนั  
ตัง้แต่วนัท่ี 1 ต.ค. ท่ีผา่นมา 
 

ทราบ     ร้อยละ 51.7   
โดยทราบจาก....   

- จากข่าวผา่นส่ือหลกัและส่ือโซเชียล ร้อยละ 51.6 
- จากกระเป๋ารถเมลแ์ละคนขบัรถ ขสมก. รอ้ยละ 31.7 
- คลปิประชาสมัพนัธก์ารชาํระคา่โดยสารแบบ “ไรเ้งนิสด” ของ ขสมก.  รอ้ยละ 23.9 
- การประชาสมัพนัธต์ามป้ายรถเมลใ์หญ่ๆ รอ้ยละ 13.4 
- ทราบจากเพือ่น ญาต ิคนรูจ้กั รอ้ยละ 11.8 
- จาก facebook และ เวบ็ไซต ์ของ ขสมก. รอ้ยละ 7.4 
- อื่นๆ อาท ิผูโ้ดยสารคุยกนับนรถเมล ์ฯลฯ รอ้ยละ 8.5 

   

ไมท่ราบ    รอ้ยละ 48.3   
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2. ปัจจบุนัชาํระค่าโดยสาร รถเมล ์ของ ขสมก.  ด้วยวิธี.... (ตอบได้มากกว่า 1 คาํตอบ) 
 

เงินสด  ร้อยละ 89.3 
บตัรสวสัดกิารแหง่รฐั รอ้ยละ 6.9 
บตัรโดยสารล่วงหน้า อเิลก็ทรอนิกส ์ รอ้ยละ 5.0 
บตัร E –Ticket ของ ขสมก. แบบ 50 บาท รอ้ยละ 1.4 
QR code บนแอพพลเิคชัน่ของธนาคาร รอ้ยละ 1.0 
บตัรเครดติ/บตัรเดบติ รอ้ยละ 0.5 
บตัรโดยสาร อเิลก็ทรอนิกส ์สาํหรบันกัเรยีน รอ้ยละ 0.5 
อื่นๆ อาท ิตัว๋รายเดอืน ตัว๋รายสปัดาห ์ฯลฯ รอ้ยละ 2.2 

 
3. ความเหน็ต่อการจ่ายเงินค่าโดยสารรถเมลแ์บบไร้เงินสด (ตอบได้มากกว่า 1 คาํตอบ) 
 

สะดวกดี ไม่ต้องพกเหรียญ/หาเหรียญไว้จ่ายค่ารถ ร้อยละ 61.1 
จะไดไ้มต่อ้งมเีงนิทอน(จา่ยแบงค ์ทอนเป็นเหรยีญ) รอ้ยละ 39.0 
ทนัสมยัเหมาะกบัยคุสมยั รอ้ยละ 37.8 
บตัร E-Ticket ควรปรบัใชไ้ดก้บั บรกิารรถสาธารณะทุกประเภท รอ้ยละ 32.6 
ยุง่ยาก ตอ้งซือ้บตัร/ จาํยอดเงนิและคอยเตมิเงนิ   รอ้ยละ 30.7 
ใชบ้รกิารไดแ้ต่รถ ขสมก. รถรว่มเอกชนใชไ้มไ่ด ้ รอ้ยละ 25.7 
อื่นๆ อาท ิเหมาะกบัคนทีใ่ชบ้รกิารรถ ขสมก. เป็นประจาํ ฯลฯ รอ้ยละ 0.9 

 

4. ส่ิงท่ีห่วง/กงัวล จากการ ชาํระค่าโดยสารรถเมลแ์บบ “ไร้เงินสด” เตม็รปูแบบ มากท่ีสดุ คือ 
 

ระบบล่ม/สญัญาณมีปัญหาขณะเกบ็เงิน     ร้อยละ 31.1 
คนยงัไมค่อ่ยเขา้ใจวธิกีารใชง้าน โดยเฉพาะผูส้งูอาย ุ  รอ้ยละ 27.5 
เกดิความวุน่วายตรง ป้ายรถเมลท์ีม่คีนขึน้เยอะ รอ้ยละ 12.6 
เงนิในบตัรหมดแต่ไมรู่ก้จ็ะชาํระคา่โดยสารไมไ่ด ้  รอ้ยละ 9.6 
ใชไ้ดแ้ต่รถของ ขสมก. เทา่นัน้ รถอื่นใชไ้มไ่ด ้  รอ้ยละ 5.5 
ไมม่หีลกัฐานการชาํระเงนิ จะเกดิปญัหาจา่ยแลว้ หรอืยงัไมจ่า่ย รอ้ยละ 4.8 
ตอ้งปรบัวฒันธรรมการขึน้-ลง รถเมลก์นัใหม ่(ขึน้ขา้งหน้า ลงตรงกลาง) รอ้ยละ 4.7 
กระเป๋ารถเมลอ์าจเกบ็เงนิไมท่นั รอ้ยละ 3.2 
อื่นๆ อาท ิไมม่ัน่ใจวา่เตมิเงนิแลว้เงนิจะเขา้ไหม ทีจ่าํหน่ายบตัรน้อย ฯลฯ รอ้ยละ 1.0 
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5. เม่ือถามว่า “ขสมก. ควรทาํอย่างไรเพ่ือเป็นการจงูใจ ให้คนหนัมา ชาํระค่าโดยสารแบบ ไร้เงินสด” พบว่า 
 

ประชาสมัพนัธถึ์งประโยชน์จากการชาํระค่าโดยสารแบบ “ไร้เงินสด”    ร้อยละ 36.8 
จดัโปรโมชัน่ลดราคาคา่โดยสารเมือ่จา่ยผา่น E –Ticket รปูแบบต่างๆ รอ้ยละ 28.6 
สามารถใชบ้ตัรทาํธุรกรรมเรือ่งอื่นๆได ้  รอ้ยละ 17.5 
ลดราคา E –Ticket ของ ขสมก. ใหถู้กกวา่ 50 บาท รอ้ยละ 11.7 
แจกของแถม/สะสมแตม้ในชว่งแรก รอ้ยละ 2.7 
อื่นๆ อาท ิสามารถใชก้บัรถรว่มบรกิารได ้ขึน้ฟรคีรัง้แรก บงัคบัใหใ้ชบ้ตัร    

ขสมก. เพยีงอยา่งเดยีว ฯลฯ 
รอ้ยละ 2.7 

 

6. เม่ือถามว่า “อนาคตพนักงานเกบ็เงิน/กระเป๋ารถเมล ์ยงัคงมีความจาํเป็นหรือไม่ สาํหรบัสงัคมไทย” 
 

จาํเป็น     ร้อยละ  74.4 
 โดยใหเ้หตุผลวา่   

- ใหค้วามชว่ยเหลอื อาํนวยความสะดวกใหผู้โ้ดยสาร ดแูลความปลอดภยัให้
ผูโ้ดยสารขณะขึน้-ลงรถ โดยเฉพาะผูส้งูอาย ุเดก็ และคนพกิาร 

- เพือ่สอบถามเสน้ทาง, ไวก้รณฉุีกเฉิน 
- แจง้คา่โดยสาร และตรวจสอบการชาํระเงนิคา่โดยสาร ป้องกนัการโกงคา่

โดยสาร 
- เครือ่ง scan บตัรบางครัง้เกดิปญัหา พนกังานเกบ็ตัว๋น่าจะดกีวา่  
- คนไทยยงัมรีะเบยีบวนิยัน้อยอยู ่ 
- จะทาํใหม้คีนตกงานเพิม่ขึน้ 

 

 
   

ไมจ่าํเป็น    รอ้ยละ  25.6 
 โดยใหเ้หตุผลวา่   

- มเีครือ่ง scan แลว้  มป้ีายอตัโนมตับิอกแลว้ มเีทคโนโลยใีหม่ๆ  มารองรบั
แลว้ ควรใหร้ะบบทาํงานแทนคน 

- ต่างประเทศกไ็มม่แีลว้ เราควรปรบัใหท้นัโลก 
- สรา้งความราํคาญใหผู้โ้ดยสารเป็นบางครัง้ บางคนพดูจาไมด่ ี
- ลดคา่ใชจ้า่ยรฐับาลในการจา้งพนกังาน 
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รายละเอียดการสาํรวจ 

 

วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ 
เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชนทีใ่ชบ้รกิารรถ ขสมก. ในกรุงเทพฯและปรมิณฑล เกีย่วกบัการ

ชาํระคา่โดยสาร รถ ขสมก. แบบ “ไรเ้งนิสด” เตม็รปูแบบ ในประเดน็ต่างๆ เพื่อสะทอ้นมุมมองความคดิเหน็ของ
ประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  

 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

การสาํรวจใชก้ารสุม่ตวัอยา่งประชาชนอาย ุ18 ปีขึน้ไปทุกสาขาอาชพีทีท่ีใ่ชบ้รกิารรถ ขสมก. ในกรุงเทพฯ
และปรมิณฑล  โดยวธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling)  โดยในพืน้ทีก่รุงเทพฯ แบ่งพืน้ที่
การเกบ็ขอ้มลูออกเป็น เขตชัน้ใน เขตชัน้กลาง และเขตชัน้นอก ไดแ้ก่ คลองเตย จตุจกัร ดอนเมอืง ดนิแดง บางกะปิ 
บางขุนเทยีน บางเขน บางแค บางซื่อ บางนา บางรกั ปทุมวนั ประเวศ พระนคร ภาษีเจรญิ มนีบุร ีราชเทว ีสวน
หลวง สาทร และจงัหวดัปริมณฑล 3 จงัหวดั ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ จากนัน้จึงสุ่มถนนและ
ประชากรเป้าหมายทีจ่ะสมัภาษณ์อยา่งเป็นระบบ ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้ 1,176 คน เป็นเพศชายรอ้ยละ 47.7  และ
เพศหญงิรอ้ยละ 52.3 

 
 

 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

ในการประมาณการขนาดตวัอยา่งมคีวามคลาดเคลื่อน 3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 

 

วิธีการรวบรวมข้อมลู 
ใช้การสมัภาษณ์แบบพบตวั (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บขอ้มูลเป็น

แบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คําถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) และคําถาม
ปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุคําตอบเองโดยอสิระ (Open Ended) จากนัน้จงึนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู  : 11- 16 ตุลาคม 2562 
      

วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ      : 19 ตุลาคม 2562 
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ข้อมลูของกลุ่มตวัอย่าง 
 

 จาํนวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 561 47.7 
            หญงิ 615 52.3 

รวม 1,176 100.0 
อาย ุ   
            18 ปี - 30 ปี 307 26.1 
            31 ปี - 40 ปี 229 19.5 
            41 ปี - 50 ปี 233 19.8 
            51 ปี - 60 ปี 228 19.4 
    61 ปี ขึน้ไป 179 15.2 

รวม 1,176 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 686 58.3 
            ปรญิญาตร ี 421 35.8 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 69 5.9 

รวม 1,176 100.0 
อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 132 11.2 
 ลกูจา้งเอกชน     376 32.0 
 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร 305 25.9 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   13 1.1 
 ทาํงานใหค้รอบครวั 4 0.4 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 145 12.3 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   174 14.8 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 27 2.3 

รวม 1,176 100.0 
 

ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 02-4073819 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 


