เรียน บรรณำธิ กำรข่ำวหน้ ำ 1/ ข่ำวกำรเมือง/ข่ำวสังคม
เรื่อง ผลสำรวจควำมคิ ดเห็นประชำชน (รวม 5 หน้ ำ)
ง อผลส
ำรวจควำมคิ ดต่เห็
นประชำชน
ผลสำรวจเรื่อง “ควำมเดืเรือ่อดร้
นของประชำชน
อกำรใช้
บริกำรรถเมล์ไ(รวม
ทย” 5
หน้ ำ)

ปัจจุบนั ผู้ใช้รถเมล์ส่วนใหญ่ร้อยละ 89.2 พบเจอกับปัญหำรถเมล์ขำดระยะ ต้องรอรถนำน
ร้อ ยละ 74.5 ระบุ ว่ ำ จำกปัญ หำรถเมล์ข ำดระยะ ลดเที่ ย ววิ่ ง และยกเลิ กสำยรถเมล์บ ำง
เส้นทำง ทำให้ไปเรียน/ทำงำนสำย/ถึงที่ หมำยช้ำกว่ำกำหนด
ทัง้ นี้ ร้อยละ 77.3 ไม่ค่อยมันใจว่
่ ำ ขสมก. จะสำมำรถแก้ปัญหำกำรให้บริ กำรรถเมล์ที่เกิ ดขึ้ น
ภำยใน 15 วัน ได้
ส่ว นร้อ ยละ 56.9 อยำกฝำกถำมผู้บริ ห ำร ขสมก. และส่ ว นงำนที่ เ กี่ ยวข้ องว่ ำ จะมี รถเมล์
ให้บริกำรครอบคลุมทุกเส้นทำงได้หรือไม่เพื่อคำนึ งถึงผู้มีรำยได้ น้อย
กรุง เทพโพลล์ โดยมหาวิท ยาลัย กรุงเทพ สารวจความเห็น ประชาชนเรื่อ ง “ควำมเดื อ ดร้ อนของ
ประชำชน ต่ อกำรใช้บริกำรรถเมล์ไ ทย” โดยเก็บข้อมูล จากประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑลที่ใ ช้บริการ
รถเมล์ จานวน 1,151 คน เมือ่ วันที่ 17-21 มิถุนายน ทีผ่ ่านมาพบว่า
ปัญหำที่ ประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 89.2 พบจำกกำรใช้บริกำรรถเมล์ในปัจจุบนั คื อ รถขำดระยะ
ต้องรอรถนำน รองลงมาร้อยละ 44.4 คือ รถแน่ น/ขึ้นไม่ทนั โดยเฉพาะชัวโมงเร่
่
งด่วน และร้อยละ 35.5 คือ รถ
เก่า/ชารุด/รถสกปรก
ทัง้ นี้ ผลกระทบที่ ประชำชนส่ว นใหญ่ร้อยละ 74.5 ได้ รบั จำกปัญหำ รถเมล์ข ำดระยะ ลดเที่ ยววิ่ ง
และยกเลิ กสำยรถเมล์บำงเส้นทำง คื อ ไปเรียน/ทำงำนสำย/ถึ งที่ หมำยช้ำกว่ ำกำหนด รองลงมาร้อยละ
61.4 คือ ต้องใช้บริการขนส่งทางอืน่ ทาให้เพิม่ ภาระค่าใช้จา่ ย และร้อยละ 37.3 คือ ต้องต่อรถเมล์หลายสาย จาก
เดิมทีน่ งั ่ สายเดียวถึง
เมื่อถำมว่ำ “มันใจหรื
่
อไม่ว่ำ ขสมก. จะสำมำรถแก้ ปัญหำกำรให้บริ กำรรถเมล์ที่เกิ ดขึ้นภำยใน 15
วัน ได้” ประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 77.3 ระบุว่ำไม่ค่อยมันใจถึ
่
งไม่มนใจเลย
ั่
ขณะที่รอ้ ยละ 22.7 ระบุวา่
ค่อนข้างมันใจถึ
่ งมันใจ
่
ส่วนสิ่งที่อยำกฝำกถำมผู้บริ หำร ขสมก. และส่วนงำนที่เกี่ ยวข้อง มำกที่ สุดในกำรให้บริกำรรถเมล์
แก่ประชำชนมำกที่สุดร้อยละ 56.9 คือ มีรถเมล์ให้ บริกำรครอบคลุมทุกเส้นทำงได้หรือไม่เพื่อคำนึ งถึงผู้มี
รำยได้น้อย รองลงมาร้อยละ 53.2 คือ ทาไมรถเมล์ถงึ มีให้บริการน้ อย และร้อยละ 51.0 คือ ประชาชนจะได้รบั
ผลกระทบจากปั ญหารถเมล์ขาดระยะ ลดเทีย่ ววิง่ และยกเลิกสายรถเมล์บางเส้นทาง นานแค่ไหน
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1

1. ปัญหำที่ พบบ่อยที่สุดจำกกำรใช้บริกำรรถเมล์ในปัจจุบนั คือเรื่องใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ตาตอบ)
รถขำดระยะ ต้องรอรถนำน
รถแน่น/ขึน้ ไม่ทนั โดยเฉพาะชัวโมงเร่
่
งด่วน
รถเก่า/ชารุด/รถสกปรก
ช่วงเช้ามืด ตอนค่าไม่มรี ถเมล์วงิ่ /มีรถน้อย
ขับรถเร็ว/ขับคร่อมเลน/ไม่ทาตามกฎจราจร
รถไม่จอดตามป้ าย/จอดเลยป้ าย
พนักงานไม่สภุ าพ
สายรถเมล์ทใ่ี ช้ประจายกเลิกบริการ
อืน่ ๆ อาทิ ค่าโดยสารแพงขึน้ ปล่อยควันดา เครื่องสแกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้
ไม่คอ่ ยได้ ฯลฯ

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

89.2
44.4
35.5
30.2
27.6
26.0
16.0
10.8
0.9

2. ผลกระทบที่ได้ รบั จำกปัญหำ รถเมล์ขำดระยะ ลดเที่ ยววิ่ ง และยกเลิ กสำยรถเมล์บำงเส้นทำง คือ
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ตาตอบ)
ไปเรียน/ทำงำนสำย/ถึงที่หมำยช้ำกว่ำกำหนด
ต้องใช้บริการขนส่งทางอืน่ ทาให้เพิม่ ภาระค่าใช้จา่ ย
ต้องต่อรถเมล์หลายสาย จากเดิมทีน่ งั ่ สายเดียวถึง
ต้องมาสูดดมมลภาวะริมถนนนานขึน้
กลับบ้านดึกขึน้ เสีย่ งอันตราย
อืน่ ๆ อาทิ ต้องตื่นเช้ากว่าเดิม ต้องเดินกลับบ้าน ไม่รวู้ า่ สายไหนยกเลิกบ้าง ฯลฯ

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

74.5
61.4
37.3
34.5
30.8
0.8

ไม่ได้รบั ผลกระทบ

ร้อยละ 8.0

3. มันใจหรื
่
อไม่ว่ำ ขสมก. จะสำมำรถแก้ ปัญหำกำรให้ บริ กำรรถเมล์ที่เกิ ดขึ้นภำยใน 15 วัน ได้
ค่อนข้างมันใจถึ
่ งมันใจ
่
(โดยแบ่งเป็ น ค่อนข้างมันใจ
่ ร้อยละ 17.1 และมันใจ
่ ร้อยละ 5.6 )
ไม่ค่อยมันใจถึ
่
งไม่มนใจเลย
ั่
(โดยแบ่งเป็ น ไม่ค่อยมันใจ
่ ร้อยละ 44.8 และไม่มนใจเลย
ั่
ร้อยละ 32.5 )
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ร้อยละ 22.7
ร้อยละ 77.3

4. สิ่งที่อยำกฝำกถำมผู้บริหำร ขสมก. และส่วนงำนที่เกี่ ยวข้อง มำกที่ สุดในกำรให้ บริ กำรรถเมล์แก่
ประชำชนคือ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ตาตอบ)
มีรถเมล์ให้บริกำรครอบคลุมทุกเส้นทำงได้หรือไม่เพื่อคำนึ งถึงผู้มีรำยได้ น้อย
ทาไมรถเมล์ถงึ มีให้บริการน้อย
ประชาชนจะได้รบั ผลกระทบจากปั ญหารถเมล์ขาดระยะ ลดเทีย่ ววิง่ และยกเลิกสาย
รถเมล์บางเส้นทาง นานแค่ไหน
เมือ่ ไหร่รถเมล์จะมาตรงเวลา
เส้นทางทีย่ กเลิกบริการจะมีแนวทางช่วยเหลือประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบหรือไม่
อืน่ ๆ อาทิ จะมีรถเมล์ฟรีอกี ไหม ทาไมรถเมล์ไม่ค่อยจอดป้ าย ไม่รบั ผู้โดยสาร
ทาไมบอกหมดระยะทัง้ ที่บอกว่าไปสุด สาย ทาไมรถเก่า ปล่อยควันดา
ยังมีวงิ่ อยู่อกี ฯลฯ
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ร้อยละ 56.9
ร้อยละ 53.2
ร้อยละ 51.0
ร้อยละ 44.2
ร้อยละ 31.6
ร้อยละ 4.9

รำยละเอียดในกำรสำรวจ
วัตถุประสงค์ในกำรสำรวจ
เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกีย่ วกับปั ญหาและผลกระทบทีไ่ ด้รบั จากการใช้รถเมล์ในปั จจุบัน
ตลอดจนความมันใจในการแก้
่
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ตลอดจนสิง่ ทีฝ่ ากถึง ผู้บริหาร ขสมก. และส่วนงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้
เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สงั คมและผู้ทเ่ี กีย่ วข้องได้รบั ทราบ
ประชำกรที่สนใจศึกษำ
การสารวจใช้การสุม่ ตัวอย่างจากประชนที่โดยสารรถเมล์ใ นกรุงเทพฯและปริมณฑลที่มอี ายุ 18 ปี ข้นึ ไป
จานวน 20 เขต จากทัง้ หมด 50 เขต แบ่งเป็ นเขตชัน้ ใน ชัน้ กลาง และชัน้ นอก ได้แก่เขตคลองเตย จตุจกั ร ดอน
เมือง ดินแดง ธนบุร ี บางเขน บางกอกน้ อย บางกะปิ บางซื่อ บางนา บึงกุม่ ปทุมวัน ประเวศ พระนคร ภาษีเจริญ
มีนบุร ี ราชเทวี สวนหลวง หนองแขม หลักสี่ และปริมณฑล 3 จังหวัด ได้แก่ นนทบุร ี ปทุมธานีและสมุทรปราการ
ด้วยวิธกี ารสุม่ ตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน (Multi-Stage Sampling) จากนัน้ ใช้วธิ เี ก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบ
พบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทัง้ สิน้ จานวน 1,151 คน

ควำมคลำดเคลื่อน (Margin of Error)
การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3 ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95%
วิ ธีกำรรวบรวมข้อมูล
ใช้การสัมภาษณ์ แบบตัวต่อตัว (face to face interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม
ทีม่ โี ครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคาถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนัน้ ได้นาแบบสอบถามทุกชุด
มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล : 17-21 มิถุนายน 2565
วันที่เผยแพร่ผลกำรสำรวจ : 25 มิถุนายน 2565
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ตำรำงข้อมูลประชำกรศำสตร์
จำนวน

ร้อยละ

รวม

525
626
1,151

45.6
54.4
100.0

รวม

304
214
210
230
193
1,151

26.4
18.6
18.2
20.0
16.8
100.0

681
419
51
1,151

59.2
36.4
4.4
100.0

120
440
275
17
5
138
126
30
1,151

10.4
38.2
23.9
1.5
0.4
12.0
11.0
2.6
100.0

เพศ
ชาย
หญิง
อำยุ
18 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปี ขน้ึ ไป
กำรศึกษำ
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
อำชีพ
ลูกจ้างรัฐบาล
ลูกจ้างเอกชน
ค้าขาย/ ทางานส่วนตัว/ เกษตรกร
เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
ทางานให้ครอบครัว
พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/เกษียณอายุ
นักเรียน/นักศึกษา
ว่างงาน
รวม

กรุงเทพโพลล์ โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th
Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll
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