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“สิทธิรถจักรยานยนต์ขึน้สะพานข้ามแยก ลอดอุโมงค์” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “สิทธิ
รถจักรยานยนต์ข้ึนสะพานข้ามแยก ลอดอุโมงค์” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวันที่  10 – 11 กันยำยน 2562 จากประชาชนที่พักอาศัยอยู่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร กระจำยทุกระดบักำรศึกษำและอำชีพ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,254 หน่วยตวัอย่ำง เกี่ยวกบักำรอนุญำตใหร้ถจกัรยำนยนตข้ึ์นสะพำน
ขำ้มแยก/ลอดอุโมงค์ ทุกแห่งทัว่กรุงเทพมหำนคร กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใช ้ควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั          
(Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์โดย
ก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงพำหนะที่ประชำชนใชเ้ดินทำงใน กทม. พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.09 ระบุว่ำ ใชร้ถยนตส่์วนบุคคล รองลงมำ 
ร้อยละ 23.60 ระบุว่ำ ใชบ้ริกำรรถโดยสำรประจ ำทำง (รถเมล์)/รถสองแถว ร้อยละ 22.33 ระบุว่ำ ใชร้ถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคล ร้อยละ 11.00    
ระบุว่ำ ใชบ้ริกำรรถแทก็ซ่ี ร้อยละ 9.73 ระบุว่ำ ใชบ้ริกำรรถไฟฟ้ำ BTS/แอร์พอร์ต เรล ลิงค ์ร้อยละ 6.06 ระบุว่ำ ใชบ้ริกำรรถจกัรยำนยนตรั์บจำ้ง 
ร้อยละ 3.75 ระบุว่ำ ใชบ้ริกำรรถไฟฟ้ำใตดิ้น MRT ร้อยละ 3.11 ระบุว่ำ ใช้บริกำรรถตูโ้ดยสำรสำธำรณะ ร้อยละ 1.20   ระบุว่ำ ใชบ้ริกำรเรือ
โดยสำร และร้อยละ 0.32 ระบอุื่น ๆ ไดแ้ก่ ใชร้ถยนตข์องบริษทัท่ีท ำงำน และรถจกัรยำน  

ส่วนกำรพบเห็นรถจกัรยำนยนตข์บัข่ีข้ึนสะพำนขำ้มแยก/ลอดอุโมงค ์พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.49 ระบุว่ำ พบเห็นเป็นประจ ำ 
รองลงมำ ร้อยละ 24.48 ระบุว่ำ พบเห็นค่อนขำ้งบ่อย ร้อยละ 23.13 ระบุว่ำ ไม่ค่อยพบเห็น ร้อยละ 5.50 ระบุว่ำ ไม่เคยพบเห็นเลย และร้อยละ 0.40 
ระบุว่ำ  ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  
 ทำ้ยที่สุด เม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกบักำรอนุญำตให้รถจกัรยำนยนต์ข้ึนสะพำนขำ้มแยก/ลอดอุโมงคท์ุกแห่งทัว่ กทม. 
พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.12 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วย เพรำะ สะพำนขำ้มแยกค่อนขำ้งลำดชนั ไม่เหมำะกบัรถจกัรยำนยนต ์เพรำะส่วนใหญ่รถที่ใช้
สะพำนขำ้มแยก/อุโมงคจ์ะใชค้วำมเร็วค่อนขำ้งสูง อำจท ำใหเ้กิดอุบติัเหตุไดง่้ำย รองลงมำ ร้อยละ 40.75 ระบุว่ำ เห็นด้วย เพรำะ เพื่อลดกำรจรำจร
ที่ติดขัด สำมำรถระบำยรถไดดี้ข้ึนในชั่วโมงเร่งด่วน ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ ควรมีช่องทำงส ำหรับรถจักรยำนยนต์โดยเฉพำะกับสะพำน           
ขำ้มแยก/อุโมงค ์เพื่อลดกำรเกิดอุบติัเหตุ ร้อยละ 4.94 ระบวุ่ำ เฉย ๆ ยงัไงก็ได้ ร้อยละ 1.99 ระบอ่ืุน ๆ ไดแ้ก่ เห็นดว้ยกบักำรให้ข้ึนสะพำนขำ้มแยก 
แต่ไม่เห็นดว้ยกบักำรให้ลอดอุโมงค์ และบำงส่วนไม่เห็นดว้ยกบักำรให้ข้ึนสะพำนขำ้มแยก แต่เห็นดว้ยกบักำรใหล้อดอุโมงค ์ขณะที่บำงส่วน
ระบุว่ำ อนุญำตใหใ้ชไ้ดเ้ฉพำะบำงจุดในชัว่โมงเร่งด่วนเท่ำนั้น และร้อยละ 1.20 ระบุว่ำ ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

เม่ือพิจำรณำลักษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตัวอย่ำงร้อยละ 100.00 มีภูมิล  ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ตัวอย่ำงร้อยละ 51.83 เป็นเพศชำย            
และร้อยละ 48.17 เป็นเพศหญิง ตวัอยำ่งร้อยละ 7.58 มีอำยไุม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 12.68 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 20.09 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 31.82 
มีอำย ุ46 – 59 ปี และร้อยละ 27.83 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป  

ตวัอย่ำงร้อยละ 93.78 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 4.55 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.51 นับถือศำสนำคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 
0.16 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 29.98 สถำนภำพโสด ร้อยละ 64.19 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.55 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู่ และร้อยละ 1.28        
ไม่ระบสุถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 15.63 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 23.28 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.42                 
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 40.35 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 12.44 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 0.88 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 9.97 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 26.79 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 23.84 
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 0.80 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 9.01 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทัว่ไป/ผู ้ใช้แรงงำน      
ร้อยละ 25.44 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 2.79 เป็นนักเรียน/นักศึกษำ ร้อยละ 0.08 เป็นพนักงำนองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหำ
ก ำไร และร้อยละ 1.28 ไม่ระบุอำชีพ  

 

วันพฤหัสบดทีี่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail : nida_poll@nida.ac.th / nidapoll.nida@hotmail.co.th   

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 
 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
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ตวัอย่ำงร้อยละ 23.68 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 4.23 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 22.25 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 

20,000 บำท ร้อยละ 14.59 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 8.37 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 16.51        
มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 10.37 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. โดยปกติท่านเดินทางใน กทม. ด้วยพาหนะใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

พาหนะที่ประชาชนใช้เดินทางใน กทม. ร้อยละ 
รถยนตส่์วนบุคคล 59.09 
รถโดยสำรประจ ำทำง (รถเมล)์/รถสองแถว 23.60 
รถจกัรยำนยนตส่์วนบุคคล 22.33 
รถแท๊กซ่ี 11.00 
รถไฟฟ้ำ BTS/แอร์พอร์ต เรล ลิงค ์ 9.73 
รถจกัรยำนยนตรั์บจำ้ง 6.06 
รถไฟฟ้ำใตดิ้น MRT 3.75 
รถตูโ้ดยสำรสำธำรณะ 3.11 
เรือโดยสำร 1.20 
อื่น ๆ ไดแ้ก่ รถยนตข์องบริษทัท่ีท ำงำน และรถจกัรยำน  0.32 

 
2. ท่านพบเห็นรถจักรยานยนต์ขับข่ีข้ึนสะพานข้ามแยก/ลอดอุโมงค์ บ่อยคร้ังแค่ไหน 

การพบเห็นรถจักรยานยนต์ขับข่ีข้ึนสะพานข้ามแยก/ลอดอุโมงค์ ร้อยละ 
พบเห็นเป็นประจ ำ 46.49 
พบเห็นค่อนขำ้งบ่อย 24.48 
ไม่ค่อยพบเห็น 23.13 
ไม่เคยพบเห็นเลย 5.50 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.40 

รวม 100.00 
 

3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับการอนุญาตให้รถจักรยานยนต์ข้ึนสะพานข้ามแยก/ลอดอุโมงค์ ทุกแห่งทั่ว กทม. 
ความคดิเห็นของประชาชนเก่ียวกับการอนุญาตให้รถจักรยานยนต์ข้ึนสะพานข้ามแยก/ลอดอุโมงค์  

ทกุแห่งทั่ว กทม.  
ร้อยละ  

ไม่เห็นด้วย เพรำะ  สะพำนขำ้มแยกค่อนขำ้งลำดชนั ไม่เหมำะกบัรถจกัรยำนยนต ์เพรำะส่วนใหญ่รถที่ใชส้ะพำน
ขำ้มแยก/อุโมงคจ์ะใชค้วำมเร็วค่อนขำ้งสูง อำจท ำใหเ้กิดอุบติัเหตุไดง่้ำย  

51.12 

เห็นด้วย เพรำะ เพื่อลดกำรจรำจรที่ติดขดั สำมำรถระบำยรถไดดี้ข้ึนในชัว่โมงเร่งด่วน ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ ควรมี
ช่องทำงส ำหรับรถจกัรยำนยนตโ์ดยเฉพำะกบัสะพำนขำ้มแยก/อุโมงค ์เพื่อลดกำรเกิดอุบติัเหตุ 

40.75 

เฉย ๆ ยงัไงก็ได้ 4.94 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ เห็นดว้ยกบักำรใหข้ึ้นสะพำนขำ้มแยก แต่ไม่เห็นดว้ยกบักำรใหล้อดอุโมงค ์และบำงส่วนไม่เห็นดว้ยกบั

กำรใหข้ึ้นสะพำนขำ้มแยก แตเ่ห็นดว้ยกบักำรใหล้อดอุโมงค ์ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ อนุญำตใหใ้ชไ้ด้
เฉพำะบำงจุดในชัว่โมงเร่งด่วนเท่ำนั้น  

1.99 

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.20 
รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิภาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  1,254 100.00 
รวม 1,254 100.00 

 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 650 51.83 
หญิง 604 48.17 

รวม 1,254 100.00 
 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25 ปี 95 7.58 
26 – 35 ปี 159 12.68 
36 – 45 ปี 252 20.09 
46 – 59 ปี 399 31.82 
60 ปี ข้ึนไป 349 27.83 
ไม่ระบุ – – 

รวม 1,254 100.00 
 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,176 93.78 
อิสลำม 57 4.55 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 19 1.51 
ไม่ระบุ 2 0.16 

รวม 1,254 100.00 
 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 376 29.98 
สมรส 805 64.19 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 57 4.55 
ไม่ระบุ 16 1.28 

รวม 1,254 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 196 15.63 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 292 23.28 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 93 7.42 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 506 40.35 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเทำ่ 156 12.44 
ไม่ระบุ 11 0.88 

รวม 1,254 100.00 
 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 

ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 125 9.97 
พนกังำนเอกชน 336 26.79 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 299 23.84 
เกษตรกร/ประมง 10 0.80 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 113 9.01 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 319 25.44 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 35 2.79 
พนกังำนองคก์รอิสระที่ไม่แสวงหำก ำไร 1 0.08 
ไม่ระบุ 16 1.28 

รวม 1,254 100.00 
 
ตารางที่ 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 297 23.68 
ไม่เกิน 10,000 53 4.23 
10,001 – 20,000 279 22.25 
20,001 – 30,000 183 14.59 
30,001 –  40,000 105 8.37 
40,001 ข้ึนไป 207 16.51 
ไม่ระบุ 130 10.37 

รวม 1,254 100.00 
 
  

 


