
 

             

 

 

 

 

 

 

“การข้ึนคารถโดยสารประจําทาง (รถเมล)” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการขาว /หัวหนาขาว 

 ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) เปดเผยผลสํารวจ เรื่อง “การข้ึนคาโดยสารประจําทาง 

(รถเมล)” ทําการสํารวจระหวางวันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562 จากผูที่ใชบริการรถโดยสารประจําทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

กระจายทุกระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งส้ิน จํานวน 1,258 หนวยตัวอยาง เก่ียวกับการขึ้นคาโดยสารรถประจําทาง (รถเมล) การสํารวจอาศัยการ

สุมตัวอยางโดยใชความนาจะเปนจากบัญชีรายช่ือฐานขอมูลตัวอยางหลัก (Master Sample) ของ “นิดาโพล” วิธีสุมตัวอยางดวยวิธีสุมตัวอยางแบบ

งาย (Simple Random Sampling) เก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณทางโทรศัพทโดยกําหนดคาความเช่ือม่ันที่รอยละ 95.0 

จากการสํารวจเม่ือถามถึงคาใชจายที่ตองจายเพิ่มขึ้นเฉล่ียตอสัปดาห จากการที่ ขสมก. และรถโดยสารเอกชนรวมบริการเพิ่มคาโดยสาร 

พบวา ผูใชบริการรถโดยสารประจําทาง (รถเมล) รอยละ 87.20 ระบุวา ไมเกิน 100 บาท รอยละ 10.97 ระบุวา 101 – 200 บาท รอยละ 1.59 ระบุวา    

201 – 300 บาท และรอยละ 0.24 ระบุวา 301 บาทขึ้นไป  

สําหรับการปรับเปล่ียนวิธีการเดินทางของผูใชบริการรถโดยสารประจําทาง (รถเมล) พบวา สวนใหญ รอยละ 46.74 ระบุวา ขึ้นรถโดยสาร

ประจําทางเทาที่จําเปนเทาน้ัน รองลงมา รอยละ 16.69 ระบุวา ไมมีการปรับเปล่ียนวิธีการเดินทาง ยังคงใชเหมือนเดิม รอยละ 13.35 ระบุวา 

เปล่ียนไปใชรถตูโดยสารแทน รอยละ 11.29 ระบุวา ยอมเสียเวลาในการรอรถโดยสารประจําทาง ที่มีราคาถูกกวา รอยละ 10.81 ระบุวา เปล่ียนไปใช

รถไฟฟา/ใตดินแทน รอยละ 8.03 ระบุวา เปล่ียนไปใชรถสวนตัวแทน เชน รถจักรยาน รถจักรยานยนต และรถยนต รอยละ 3.82 ระบุวา เปล่ียนไปใช

เรือโดยสารแทน รอยละ 3.50 ระบุวา เดินไปทํางาน/ทําธุระแทนการขึ้นรถประจําทาง และรอยละ 1.99 ระบอ่ืุน ๆ ไดแก ใชบริการรถโดยสารประเภท

อ่ืนแทน เชน รถมอเตอรไซครับจาง รถสองแถว รถแท็กซ่ี และรถไฟ            

 ทายที่สุด เม่ือถามถึงส่ิงที่อยากใหมีการปรับปรุงบริการของรถโดยสารประจําทาง (รถเมล) โดยแยกประเภทรถ ดังน้ี 

1.  รถ ขสมก. ผูใชบริการสวนใหญ รอยละ 54.87 ระบุวา สภาพภายในของรถ เชน ความสะอาด แอรเย็น เบาะ หนาตาง ราวจับ รองลงมา  

รอยละ 46.02 ระบุวา มารยาทของพนักงาน ทั้งการขับรถและการเก็บเงิน รอยละ 45.92 ระบุวา ความเพียงพอของรถ เวลารอรถไมนาน รอยละ 42.45

ระบุวา สภาพภายนอกของรถ ปรับใหเปนรถใหม รอยละ 27.93 ระบุวา การตรงตอเวลาของการปลอยรถ และรอยละ 25.75 ระบุวา  การจอดรับ - สง 

ใหตรงปายรถเมล  

2.  รถโดยสารเอกชนรวมบริการ ผูใชบริการสวนใหญ รอยละ 55.76 ระบุวา สภาพภายในของรถ เชน ความสะอาด แอรเย็น เบาะ หนาตาง 

ราวจับ รองลงมา รอยละ 52.33 ระบุวา มารยาทของพนักงาน ทั้งการขับรถและการเก็บเงิน รอยละ 42.82 ระบุวา สภาพภายนอกของรถ ปรับใหเปนรถ

ใหม รอยละ 41.67 ระบุวา ความเพียงพอของรถ เวลารอรถไมนาน รอยละ 31.11 ระบุวา การจอดรับ - สง ใหตรงปายรถเมล และรอยละ 27.31 ระบุวา 

การตรงตอเวลาของการปลอยรถ            

  เม่ือพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอยาง พบวา ตัวอยางรอยละ 52.31 มีภูมิลําเนาอยูกรุงเทพฯ และตัวอยางรอยละ 47.69  มีภูมิลําเนาอยู

ปริมณฑล ตัวอยางรอยละ 45.95 เปนเพศชาย และรอยละ 54.05 เปนเพศหญิง ตัวอยางรอยละ 15.10 มีอายุไมเกิน 25 ป รอยละ 18.60 มีอายุ 26 – 

35 ป รอยละ 25.28 มีอายุ 36 – 45 ป และรอยละ 41.02 มีอายุ 46 – 59 ป ตัวอยางรอยละ 94.44 นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 2.78 นับถือศาสนา

อิสลาม รอยละ 2.06 นับถือศาสนาคริสต /ฮินดู/ซิกข/ยิว/ไมนับถือศาสนาใด ๆ และรอยละ 0.72 ไมระบุศาสนา ตัวอยางรอยละ 40.94 ระบุวา

สถานภาพโสด รอยละ 55.09 สมรสแลว รอยละ 2.62 หมาย หยาราง แยกกันอยู และรอยละ 1.35 ไมระบุสถานภาพการสมรส  

ตัวอยางรอยละ 9.38 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ํากวา รอยละ 28.93 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเทา รอยละ 9.06 จบ

การศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเทา รอยละ 42.85 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา รอยละ 8.27 จบการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

และรอยละ 1.51 ไมระบุการศึกษา ตัวอยางรอยละ 12.16 ประกอบอาชีพขาราชการ/ลูกจาง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 33.15 ประกอบอาชีพ

พนักงานเอกชน รอยละ 20.59 ประกอบอาชีพเจาของธุรกิจ/อาชีพอิสระ รอยละ 0.56 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง รอยละ 13.43 ประกอบอาชีพ

รับจางทั่วไป/ผูใชแรงงาน รอยละ 8.74 เปนพอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ/วางงาน รอยละ 9.54 เปนนักเรียน/นักศึกษา รอยละ 0.16 เปนพนักงาน

องคกรอิสระที่ไมแสวงหากําไร และรอยละ 1.67 ไมระบุอาชีพ  

 

วนัจันทรที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โทรศพัท 02 -727- 3594-6  โทรสาร 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 
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ตัวอยางรอยละ 26.71 มีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท รอยละ 32.19 มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท รอยละ 

18.04   มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท รอยละ 6.76 มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 –  40,000 บาท รอยละ 9.46 มีรายไดเฉล่ียตอ

เดือน            40,001 บาทขึ้นไป และรอยละ 6.84 ไมระบรุายได 

 

1. จากการที่ ขสมก. และรถโดยสารเอกชนรวมบริการเพิ่มคาโดยสาร ทานตองเสียคาใชจายเพิ่มข้ึนเฉล่ียตอสัปดาหเทาไร 

คาใชจายที่ตองจายเพิ่มข้ึนเฉล่ียตอสัปดาห จากการที่ ขสมก. และรถโดยสารเอกชนรวมบริการเพิ่มคาโดยสาร 

(ต่ําสุด = 10, สูงสุด = 500,  คาเฉล่ีย = 66.82) 

รอยละ 

ไมเกิน 100 บาท 87.20 

101 - 200 บาท 10.97 

201 - 300 บาท 1.59 

301 บาทขึ้นไป 0.24 

รวม 100.00 

 

2. ทานมีการปรับเปล่ียนวิธีการเดินทาง อยางไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

การปรับเปล่ียนวิธีการเดนิทางของผูใชบริการรถโดยสารประจําทาง (รถเมล)  รอยละ 

ขึ้นรถโดยสารประจําทางเทาที่จําเปนเทาน้ัน 46.74 

ไมมีการปรับเปล่ียนวิธีการเดินทาง ยังคงใชเหมือนเดิม 16.69 

เปล่ียนไปใชรถตูโดยสารแทน 13.35 

ยอมเสียเวลาในการรอรถโดยสารประจําทาง ที่มีราคาถูกกวา 11.29 

เปล่ียนไปใชรถไฟฟา/ใตดินแทน 10.81 

เปล่ียนไปใชรถสวนตัวแทน เชน รถจักรยาน รถจักรยานยนต และรถยนต  8.03 

เปล่ียนไปใชเรือโดยสารแทน 3.82 

เดินไปทํางาน/ทําธุระแทนการขึ้นรถประจําทาง 3.50 

อ่ืน ๆ ไดแก ใชบริการรถโดยสารประเภทอ่ืนแทน เชน รถมอเตอรไซครับจาง รถสองแถว รถแทก็ซ่ี และรถไฟ 1.99 

 

3. ทานอยากใหมีการปรับปรุงบริการของรถโดยสารประจําทางอยางไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 3.1 ทานอยากใหมีการปรับปรุงบริการของรถโดยสารประจําทางของ ขสมก. อยางไรบาง 

การปรับปรุงบริการของรถโดยสารประจําทางของ ขสมก.  รอยละ  

สภาพภายในของรถ เชน ความสะอาด แอรเย็น เบาะ หนาตาง ราวจับ  54.87 

มารยาทของพนักงาน ทัง้การขับรถและการเก็บเงิน 46.02 

ความเพียงพอของรถ เวลารอรถไมนาน 45.92 

สภาพภายนอกของรถ ปรับใหเปนรถใหม  42.45 

การตรงตอเวลาของการปลอยรถ 27.93 

การจอดรับ - สง ใหตรงปายรถเมล 25.75 

 

3.2 ทานอยากใหมีการปรับปรุงบริการของรถโดยสารประจําทางของ รถโดยสารเอกชนรวมบริการ อยางไรบาง 

การปรับปรุงบริการของรถโดยสารประจําทางของ รถโดยสารเอกชนรวมบริการ  รอยละ  

สภาพภายในของรถ เชน ความสะอาด แอรเย็น เบาะ หนาตาง ราวจับ 

 มารยาทของพนักงาน ทั้งการขับรถและการเก็บเงิน 

สภาพภายนอกของรถ ปรับใหเปนรถใหม 

55.76 

52.33 

42.82 

ความเพียงพอของรถ เวลารอรถไมนาน 

การจอดรับ - สง ใหตรงปายรถเมล 

41.67 

31.11 

การตรงตอเวลาของการปลอยรถ 27.31 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอยาง 
 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมิภาค       

ภูมิภาค จํานวน รอยละ 
กรุงเทพฯ  658 52.31 
ปริมณฑล  600 47.69 

รวม 1,258 100.00 
 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 578 45.95 
หญิง 680 54.05 
เพศทางเลือก - - 

รวม 1,258 100.00 
 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน รอยละ 
ไมเกิน 25 ป 190 15.10 
26 – 35 ป  234 18.60 

36 – 45  ป 318 25.28 

46 – 59  ป 516 41.02 

รวม 1,258 100.00 
 

ตารางที่ 4 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามศาสนา 

ศาสนา จํานวน รอยละ 
พุทธ 1,188 94.44 
อิสลาม 35 2.78 

คริสต /ฮินดู/ซิกข/ยิว/ไมนับถือศาสนาใด ๆ 26 2.06 

ไมระบุ 9 0.72 

รวม 1,258 100.00 
 

ตารางที่ 5 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จํานวน รอยละ 
โสด 515 40.94 
สมรส 693 55.09 

หมาย หยาราง แยกกันอยู 
 
 
 

33 2.62 

ไมระบุ 17 1.35 

รวม 1,258 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอยาง (ตอ) 
 

ตารางที่ 6 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา 118 9.38 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 364 28.93 
อนุปริญญาหรือเทียบเทา 114 9.06 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 539 42.85 
สูงกวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 104 8.27 
ไมระบุ 19 1.51 

รวม 1,258 100.00 
 

ตารางที่ 7 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จํานวน รอยละ 

ขาราชการ/ลูกจาง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 153 12.16 
พนักงานเอกชน 417 33.15 
เจาของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 259 20.59 
เกษตรกร/ประมง 7 0.56 
รับจางทั่วไป/ผูใชแรงงาน 169 13.43 
พอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ/วางงาน 110 8.74 
นักเรียน/นักศกึษา 120 9.54 
พนักงานองคกรอิสระที่ไมแสวงหากําไร 2 0.16 
ไมระบุ 21 1.67 

รวม 1,258 100.00 
 

ตารางที ่8 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวน รอยละ 
ไมมีรายได - - 
ไมเกิน 10,000 336 26.71 
10,001 – 20,000 405 32.19 
20,001 – 30,000 227 18.04 
30,001 –  40,000 85 6.76 
40,001 ขึ้นไป 119 9.46 
ไมระบุ 86 6.84 

รวม 1,258 100.00 
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