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ผลส ำรวจเร่ือง “ควำมเดือดร้อนของประชำชน ต่อกำรใช้บริกำรรถเมลไ์ทย” 

กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ส ารวจความเหน็ประชาชนเรื่อง  “ควำมเดือดร้อนของ
ประชำชน ต่อกำรใช้บริกำรรถเมล์ไทย” โดยเกบ็ข้อมูลจากประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑลที่ใช้บรกิาร
รถเมล ์จ านวน 1,151 คน เมือ่วนัที ่17-21 มถิุนายน ทีผ่่านมาพบวา่ 

 

ปัญหำท่ีประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 89.2 พบจำกกำรใช้บริกำรรถเมล์ในปัจจุบนัคือ รถขำดระยะ 
ต้องรอรถนำน รองลงมาร้อยละ 44.4 คอื รถแน่น/ขึ้นไม่ทนั โดยเฉพาะชัว่โมงเร่งด่วน และร้อยละ 35.5 คอื รถ
เกา่/ช ารดุ/รถสกปรก 

 

ทัง้น้ีผลกระทบท่ีประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 74.5 ได้รบัจำกปัญหำ รถเมล์ขำดระยะ ลดเท่ียวว่ิง 
และยกเลิกสำยรถเมล์บำงเส้นทำง คือ ไปเรียน/ท ำงำนสำย/ถึงท่ีหมำยช้ำกว่ำก ำหนด รองลงมาร้อยละ 
61.4 คอื ต้องใช้บรกิารขนส่งทางอืน่ ท าให้เพิม่ภาระค่าใชจ้า่ย และรอ้ยละ 37.3 คอื ต้องต่อรถเมล์หลายสาย จาก
เดมิทีน่ัง่สายเดยีวถงึ 

 

เม่ือถำมว่ำ “มัน่ใจหรือไม่ว่ำ ขสมก. จะสำมำรถแก้ปัญหำกำรให้บริกำรรถเมล์ท่ีเกิดข้ึนภำยใน 15 

วนั ได้” ประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 77.3 ระบุว่ำไม่ค่อยมัน่ใจถึงไม่มัน่ใจเลย ขณะที่รอ้ยละ 22.7 ระบุวา่ 

คอ่นขา้งมัน่ใจถงึมัน่ใจ 
 

ส่วนส่ิงท่ีอยำกฝำกถำมผู้บริหำร ขสมก. และส่วนงำนท่ีเก่ียวข้อง มำกท่ีสุดในกำรให้บริกำรรถเมล์

แก่ประชำชนมำกท่ีสุดร้อยละ 56.9 คือ มีรถเมล์ให้บริกำรครอบคลุมทุกเส้นทำงได้หรือไม่เพ่ือค ำนึงถึงผู้มี

รำยได้น้อย รองลงมาร้อยละ 53.2 คอื ท าไมรถเมล์ถงึมใีหบ้รกิารน้อย และร้อยละ 51.0 คอื ประชาชนจะได้รบั

ผลกระทบจากปัญหารถเมล์ขาดระยะ ลดเทีย่ววิง่ และยกเลิกสายรถเมล์บางเสน้ทาง นานแคไ่หน 
                     

โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1/ ข่ำวกำรเมือง/ข่ำวสงัคม 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเหน็ประชำชน    (รวม 5 หน้ำ) 
 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเหน็ประชำชน  (รวม 5 

หน้ำ) 
ปัจจุบนัผู้ใช้รถเมล์ส่วนใหญ่ร้อยละ 89.2 พบเจอกบัปัญหำรถเมล์ขำดระยะ ต้องรอรถนำน  
ร้อยละ 74.5 ระบุว่ำจำกปัญหำรถเมล์ขำดระยะ ลดเท่ียวว่ิง และยกเลิกสำยรถเมล์บำง

เส้นทำง ท ำให้ไปเรียน/ท ำงำนสำย/ถึงท่ีหมำยช้ำกว่ำก ำหนด 
ทัง้น้ีร้อยละ  77.3 ไม่ค่อยมัน่ใจว่ำ ขสมก. จะสำมำรถแก้ปัญหำกำรให้บริกำรรถเมล์ท่ีเกิดข้ึน

ภำยใน 15 วนั ได้ 
ส่วนร้อยละ 56.9 อยำกฝำกถำมผู้บริหำร ขสมก. และส่วนงำนท่ีเก่ียวข้องว่ำ จะมีรถเมล์

ให้บริกำรครอบคลุมทุกเส้นทำงได้หรือไม่เพ่ือค ำนึงถึงผู้มีรำยได้น้อย 
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1. ปัญหำท่ีพบบ่อยท่ีสุดจำกกำรใช้บริกำรรถเมล์ในปัจจุบนัคือเร่ืองใด (เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ต าตอบ) 

 

รถขำดระยะ ต้องรอรถนำน   ร้อยละ 89.2 
รถแน่น/ขึน้ไมท่นั โดยเฉพาะชัว่โมงเร่งด่วน รอ้ยละ 44.4 
รถเกา่/ช ารดุ/รถสกปรก รอ้ยละ 35.5 
ชว่งเชา้มดื ตอนค ่าไมม่รีถเมล์ว ิง่/มรีถน้อย รอ้ยละ 30.2 
ขบัรถเรว็/ขบัครอ่มเลน/ไมท่ าตามกฎจราจร รอ้ยละ 27.6 
รถไมจ่อดตามป้าย/จอดเลยป้าย  รอ้ยละ 26.0 
พนักงานไมส่ภุาพ รอ้ยละ 16.0 
สายรถเมล์ทีใ่ชป้ระจ ายกเลิกบรกิาร รอ้ยละ 10.8 
 อืน่ๆ อาท ิคา่โดยสารแพงขึน้ ปล่อยควนัด า เครื่องสแกนบตัรสวสัดกิารแหง่รฐัใช้

ไมค่อ่ยได้ ฯลฯ 
รอ้ยละ 0.9 

 

 2. ผลกระทบท่ีได้รบัจำกปัญหำ รถเมล์ขำดระยะ ลดเท่ียวว่ิง และยกเลิกสำยรถเมล์บำงเส้นทำง คือ

(เลอืกตอบได้มากกวา่ 1 ต าตอบ) 

 

ไปเรียน/ท ำงำนสำย/ถึงท่ีหมำยช้ำกว่ำก ำหนด ร้อยละ 74.5 
ต้องใชบ้รกิารขนสง่ทางอืน่ ท าใหเ้พิม่ภาระคา่ใชจ้า่ย  รอ้ยละ 61.4 
ต้องต่อรถเมล์หลายสาย จากเดมิทีน่ัง่สายเดยีวถึง รอ้ยละ 37.3 
ต้องมาสดูดมมลภาวะรมิถนนนานขึน้ รอ้ยละ 34.5 
กลบับ้านดกึขึน้ เสีย่งอนัตราย  รอ้ยละ 30.8 
อืน่ๆ อาท ิต้องตื่นเชา้กวา่เดมิ ต้องเดนิกลบับ้าน ไมรู่ว้า่สายไหนยกเลิกบ้าง ฯลฯ  รอ้ยละ 0.8 
   

ไมไ่ด้รบัผลกระทบ รอ้ยละ 8.0 
 
3. มัน่ใจหรือไม่ว่ำ ขสมก. จะสำมำรถแก้ปัญหำกำรให้บริกำรรถเมล์ท่ีเกิดข้ึนภำยใน 15 วนั ได้ 
 

คอ่นขา้งมัน่ใจถงึมัน่ใจ รอ้ยละ 22.7 
   (โดยแบ่งเป็น คอ่นขา้งมัน่ใจ รอ้ยละ 17.1   และมัน่ใจ รอ้ยละ 5.6 ) 
ไม่ค่อยมัน่ใจถึงไม่มัน่ใจเลย ร้อยละ 77.3 
   (โดยแบ่งเป็น ไม่ค่อยมัน่ใจ ร้อยละ 44.8 และไม่มัน่ใจเลย ร้อยละ 32.5 ) 
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4. ส่ิงท่ีอยำกฝำกถำมผู้บริหำร ขสมก. และส่วนงำนท่ีเก่ียวข้อง มำกท่ีสุดในกำรให้บริกำรรถเมล์แก่

ประชำชนคือ (เลอืกตอบได้มากกวา่ 1 ต าตอบ) 

มีรถเมล์ให้บริกำรครอบคลุมทุกเส้นทำงได้หรือไม่เพ่ือค ำนึงถึงผู้มีรำยได้น้อย ร้อยละ 56.9 
ท าไมรถเมล์ถงึมใีห้บรกิารน้อย  รอ้ยละ 53.2 
ประชาชนจะได้รบัผลกระทบจากปัญหารถเมล์ขาดระยะ ลดเทีย่ววิง่ และยกเลิกสาย
รถเมล์บางเสน้ทาง นานแคไ่หน 

รอ้ยละ 51.0 

เมือ่ไหร่รถเมล์จะมาตรงเวลา รอ้ยละ 44.2 
เสน้ทางทีย่กเลกิบรกิารจะมแีนวทางช่วยเหลือประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบหรอืไม่ รอ้ยละ 31.6 
อืน่ๆ อาท ิจะมรีถเมล์ฟรอีกีไหม  ท าไมรถเมล์ไมค่่อยจอดป้าย ไมร่บัผู้โดยสาร  

ท าไมบอกหมดระยะทัง้ที่บอกวา่ไปสดุสาย  ท าไมรถเกา่ ปล่อยควนัด า 
ยงัมวี ิง่อยู่อกี ฯลฯ 

รอ้ยละ 4.9 
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รำยละเอียดในกำรส ำรวจ 

 
วตัถปุระสงค์ในกำรส ำรวจ 
  เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัปัญหาและผลกระทบทีไ่ด้รบัจากการใชร้ถเมล์ในปัจจบุัน 
ตลอดจนความมัน่ใจในการแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้ตลอดจนสิง่ทีฝ่ากถงึผู้บรหิาร ขสมก. และสว่นงานทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้
เพื่อสะทอ้นมมุมองความคดิเหน็ของประชาชนให้สงัคมและผู้ทีเ่กีย่วข้องได้รบัทราบ  

 
ประชำกรท่ีสนใจศึกษำ 

การส ารวจใช้การสุม่ตัวอย่างจากประชนที่โดยสารรถเมล์ในกรุงเทพฯและปรมิณฑลที่มอีายุ 18 ปีขึ้นไป 
จ านวน 20 เขต จากทัง้หมด 50 เขต แบ่งเป็นเขตชัน้ใน ชัน้กลาง และชัน้นอก ได้แก่เขตคลองเตย จตุจกัร ดอน
เมอืง ดนิแดง ธนบุร ีบางเขน บางกอกน้อย บางกะปิ บางซื่อ บางนา บงึกุม่ ปทุมวนั ประเวศ พระนคร ภาษเีจรญิ 
มนีบุร ีราชเทว ีสวนหลวง หนองแขม หลกัสี ่และปรมิณฑล 3 จงัหวดั ได้แก ่นนทบุร ีปทมุธานีและสมทุรปราการ 
ด้วยวธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) จากนัน้ใชว้ธิเีกบ็ขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์แบบ
พบตวั ได้กลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้จ านวน 1,151 คน 

 
 

ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

การประมาณการขนาดตวัอย่างมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3 ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% 
 
วิธีกำรรวบรวมข้อมูล 

ใช้การสมัภาษณ์แบบตวัต่อตัว (face to face interview) โดยเครื่องมอืที่ใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม
ทีม่โีครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยขอ้ค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนัน้ได้น าแบบสอบถามทกุชุด
มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 

ระยะเวลำในกำรเกบ็ข้อมูล   :  17-21  มถิุนายน 2565 
 

วนัท่ีเผยแพร่ผลกำรส ำรวจ   :  25 มถิุนายน 2565 
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ตำรำงข้อมูลประชำกรศำสตร์ 

 จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 525 45.6 
            หญงิ 626 54.4 

รวม 1,151 100.0 
อำยุ   
            18 – 30 ปี 304 26.4 
            31 – 40 ปี 214 18.6 
            41 – 50 ปี 210 18.2 
   51 – 60 ปี 230 20.0 
            61 ปีขึน้ไป  193 16.8 

รวม 1,151 100.0 
กำรศึกษำ   
            ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี 681 59.2 
            ปรญิญาตร ี 419 36.4 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 51 4.4 

รวม 1,151 100.0 
อำชีพ   
 ลูกจา้งรฐับาล 120 10.4 
 ลูกจา้งเอกชน 440 38.2 
 คา้ขาย/ ท างานสว่นตวั/ เกษตรกร 275 23.9 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 17 1.5 
 ท างานใหค้รอบครวั 5 0.4 
 พ่อบ้าน/ แมบ่้าน/เกษยีณอายุ 138 12.0 
 นักเรยีน/นักศกึษา 126 11.0 
 วา่งงาน  30 2.6 

รวม 1,151 100.0 
 
 

กรงุเทพโพลล์  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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