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“ความคดิเห็นของประชาชนต่อการใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์สาธารณะ” 
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                
เร่ือง “ความคดิเห็นของประชาชนต่อการใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์สาธารณะ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 
30 – 31 พฤษภำคม 2561 กรณีศึกษาจากประชาชนที่พักอาศัยอยู่  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กระจำยทุกระดับกำรศึกษำ อำชีพ             
และรำยได้ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,252 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบักำรใชบ้ริกำรรถมอเตอร์ไซค์สำธำรณะ ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล      
กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งดว้ยควำมน่ำจะเป็น จำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบอยำ่งง่ำย 
(Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0  

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงปัญหำท่ีพบมำกท่ีสุดในกำรใชบ้ริกำรรถมอเตอร์ไซคส์ำธำรณะ พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.69 
ระบุว่ำ ควำมปลอดภยั (เช่น กำรขบัรถเร็ว กำรขบัข่ีบนทำงเทำ้ กำรขบัรถยอ้นศร และกำรข่มขู่ผูโ้ดยสำร) รองลงมำ ร้อยละ 32.67 ระบุว่ำ        
กำรคิดรำคำเกินจริง ร้อยละ 11.50 ระบุวำ่ ไม่เคยพบเจอปัญหำเลย ร้อยละ 5.51 ระบุวำ่ กำรปฏิเสธผูโ้ดยสำรหรือกำรปล่อยผูโ้ดยสำรลงกลำงทำง 
ร้อยละ 4.79 ระบุว่ำ ผูข้บัข่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่น่ำไวว้ำงใจ เขำ้ข่ำยอนำจำรดว้ยวำจำและกำรกระท ำ ร้อยละ 0.48 ระบุอ่ืน ๆ ได้แก่ จ ำนวน                 
วนิมอเตอร์ไซครั์บจำ้งไม่เพียงพอต่อผูใ้ชบ้ริกำร และร้อยละ 1.36 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  

ดำ้นควำมพึงพอใจต่อกำรเลือกใช้บริกำรรถมอเตอร์ไซค์สำธำรณะ ระหว่ำง “Grab Bike” กับ “วินมอเตอร์ไซค์รับจำ้ง” พบว่ำ 
ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.58 ระบุวำ่ เลือกใชบ้ริกำร “วนิมอเตอร์ไซครั์บจำ้ง” รองลงมำ ร้อยละ 34.03 ระบุวำ่ เลือกใชบ้ริกำร “Grab Bike” 
และร้อยละ 0.40 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ โดยในจ ำนวนของผูท่ี้เลือกใชบ้ริกำร “วินมอเตอร์ไซครั์บจำ้ง” ไดใ้ห้เหตุผล พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.96 
ระบุวำ่ สะดวกในกำรใชบ้ริกำร (มีอยูท่ัว่ไปในทุกชุมชน) ไม่จ ำเป็นตอ้งมี App Grab Bike รองลงมำ ร้อยละ 24.60 ระบุวำ่ เป็นผูใ้ห้บริกำรหลกั
ในพ้ืนท่ีนั้น ๆ (ผูใ้ห้บริกำรมีวินประจ ำ) ร้อยละ 17.78 ระบุว่ำ มีควำมรู้จกั คุน้เคย กับผูใ้ห้บริกำร (ในกรณีคนในชุมชนเป็นผูใ้ห้บริกำร)           
และร้อยละ 0.61 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ และในจ ำนวนของผูท่ี้เลือกใชบ้ริกำร “Grab Bike” ไดใ้ห้เหตุผล พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.09 ระบุว่ำ 
สะดวกในกำรเรียกใช้บริกำร (ผ่ำนแอปพลิเคชนั) รองลงมำ ร้อยละ 40.80 ระบุว่ำ รำคำตำมระยะทำงจริงท่ีค  ำนวณให้ทรำบก่อนใชบ้ริกำร      
และร้อยละ 33.49 ระบุวำ่ มีมำรยำทในกำรขบัขี่ท่ีดี 

เม่ือถำมถึงวำ่หำก Grab Bike ไม่สำมำรถข้ึนทะเบียนในกำรเป็นรถสำธำรณะไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง จะใชบ้ริกำรหรือไม่ พบวำ่ ประชำชน
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.40 ระบุว่ำ ไม่ใช้บริการ เพรำะ ช่ืนชอบกำรใช้บริกำรวินมอเตอร์ไซค์รับจ้ำงมำกกว่ำ เน่ืองจำกสะดวก เรียกใชง่้ำย            
และไม่จ ำเป็นตอ้งเรียกใชบ้ริกำรผ่ำนแอปพลิเคชนั รองลงมำ ร้อยละ 43.77 ระบุวำ่ ใช้บริการ เพรำะ สะดวกในกำรเรียกใชบ้ริกำร มีมำตรฐำน 
ในกำรให้บริกำร ท ำให้เรียกใช้บริกำรดว้ยควำมมัน่ใจ และมีกำรก ำหนดค่ำโดยสำรท่ีแน่นอนซ่ึงถูกกว่ำค่ำโดยสำรวินมอเตอร์ไซค์รับจำ้ง       
และร้อยละ 3.83 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมถึงแนวทำงท่ีจะท ำให้ใชบ้ริกำรรถมอเตอร์ไซค์สำธำรณะให้ปลอดภยัและไดป้ระโยชน์สูงสุด  พบว่ำ ประชำชน   
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.65 ระบุว่ำ มีกำรอบรมเร่ืองควำมปลอดภยัในกำรขบัข่ี  ให้กบัมอเตอร์ไซค์สำธำรณะท่ีให้บริกำรประชำชนทุกชนิด 
รองลงมำ ร้อยละ 41.77 ระบุวำ่ มีกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยและบทลงโทษท่ีเคร่งครัดกบัมอเตอร์ไซคส์ำธำรณะท่ีกระท ำควำมผิดทุกรูปแบบ ร้อยละ 
36.10 ระบุว่ำ มีกำรก ำหนดมำตรฐำนรำคำในกำรใชบ้ริกำรท่ีแน่นอน (รำคำตำมระยะทำงจริง) ร้อยละ 30.11 ระบุวำ่ อนุญำตให้ Grab Bike       
จดทะเบียนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ร้อยละ 28.51 ระบุวำ่ ควรจดัตั้งใหมี้หน่วยงำนรับเร่ืองร้องเรียนรถมอเตอร์ไซคส์ำธำรณะอยำ่งชดัเจน ร้อยละ 25.24 
ระบุวำ่ ควรมีหน่วยงำนสุ่มตรวจคุณภำพกำรใหบ้ริกำรมอเตอร์ไซคส์ำธำรณะอยำ่งสม ่ำเสมอ และร้อยละ 2.80 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ   

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 54.55 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 45.45 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล 
ตวัอย่ำงร้อยละ 53.75 เป็นเพศชำย และร้อยละ 46.25 เป็นเพศหญิง ตวัอย่ำงร้อยละ 8.39 มีอำยุไม่เกิน 25 ปี ตัวอย่ำงร้อยละ 13.74 มีอำย ุ              
26 – 35 ปี ร้อยละ 23.48 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 34.35 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 19.49 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 0.56 ไม่ระบุอำย ุ 

ตวัอยำ่งร้อยละ 92.73 นบัถือศำสนำพทุธ ร้อยละ 3.43 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 2.32 นบัถือศำสนำคริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ ไม่นบัถือ
ศำสนำใด ๆ และร้อยละ 1.52 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 30.59 ระบุวำ่สถำนภำพโสด ร้อยละ 61.98 สมรสแลว้ ร้อยละ 5.43 หมำ้ย หยำ่ร้ำง 
แยกกนัอยู ่และร้อยละ 2.00 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตวัอย่ำงร้อยละ 16.69 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 23.56 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 9.58           
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 38.82 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.71 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 2.64 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

 

 

วนัอาทิตย์ท่ี 3 มิถนุายน พ.ศ. 2561 
 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.ณพงศ์  นพเกตุ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 086-371-0735 
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ตวัอย่ำงร้อยละ 9.11 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 24.92   ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 
26.04 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 1.92 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 12.94 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ ผูใ้ช้
แรงงำน ร้อยละ 17.81 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 4.55 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ  ร้อยละ 0.08 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระท่ี
ไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 2.64 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 17.89 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 8.87 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 21.33 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน            
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 13.90 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 9.66 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 
16.05 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 12.30 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ปัญหาทีท่่านพบมากทีสุ่ดในการใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์สาธารณะ เช่น “วนิมอเตอร์ไซค์รับจ้าง” หรือ “Grab Bike” 

ปัญหาทีพ่บมากทีสุ่ดในการใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์สาธารณะ ร้อยละ 
ควำมปลอดภยั (เช่น กำรขบัรถเร็ว กำรขบัข่ีบนทำงเทำ้ กำรขบัรถยอ้นศร และกำรข่มขู่ผูโ้ดยสำร) 43.69 
กำรคิดรำคำเกินจริง 32.67 
ไม่เคยพบเจอปัญหำเลย 11.50 
กำรปฏิเสธผูโ้ดยสำร หรือกำรปล่อยผูโ้ดยสำรลงกลำงทำง 5.51 
ผูข้บัข่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่น่ำไวว้ำงใจ เขำ้ข่ำยอนำจำร ดว้ยวำจำและกำรกระท ำ 4.79 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ จ ำนวนวนิมอเตอร์ไซครั์บจำ้งไม่เพียงพอต่อผูใ้ชบ้ริกำร 0.48 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 1.36 

รวม 100.00 
 

2. ท่านพอใจทีจ่ะใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์สาธารณะแบบใดมากกว่า ระหว่าง “Grab Bike” กบั “วนิมอเตอร์ไซค์รับจ้าง” 
ความพงึพอใจต่อการเลือกใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์สาธารณะ ระหว่าง “Grab Bike” กบั “วนิมอเตอร์ไซค์รับจ้าง” ร้อยละ 
เลือกใช้บริการ “วนิมอเตอร์ไซค์รับจ้าง” เพราะ 65.58 

สะดวกในการใช้บริการ (มอียู่ท่ัวไปในทุกชุมชน) ไม่จ าเป็นต้องม ีApp Grab Bike  72.96 
เป็นผู้ให้บริการหลกัในพืน้ท่ีน้ัน ๆ (ผู้ให้บริการมวิีนประจ า) 24.60 
มคีวามรู้จัก คุ้นเคย กับผู้ให้บริการ (ในกรณีคนในชุมชนเป็นผู้ให้บริการ) 17.78 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 0.61 

เลือกใช้บริการ “Grab Bike” เพราะ 34.03 
สะดวกในการเรียกใช้บริการ (ผ่านแอปพลิเคชัน) 65.09 
ราคาตามระยะทางจริงท่ีค านวณให้ทราบก่อนใช้บริการ 40.80 
มมีารยาทในการขับขีท่ี่ด ี 33.49 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 0.40 
รวม  100.00 

 
3. หาก Grab Bike ไม่สามารถขึน้ทะเบียนในการเป็นรถสาธารณะได้อย่างถูกต้อง ท่านจะยงัคงใช้บริการอยู่หรือไม่ 

หาก Grab Bike ไม่สามารถขึน้ทะเบียนในการเป็นรถสาธารณะได้อย่างถูกต้อง จะใช้บริการหรือไม่ ร้อยละ 
ไม่ใช้บริการ เพรำะ ช่ืนชอบกำรใชบ้ริกำรวนิมอเตอร์ไซครั์บจำ้งมำกกวำ่ เน่ืองจำกสะดวก เรียกใชง่้ำย  

และไม่จ ำเป็นตอ้งเรียกใชบ้ริกำรผำ่นแอปพลิเคชนั  
52.40 

ใช้บริการ เพรำะ สะดวกในกำรเรียกใชบ้ริกำร มีมำตรฐำนในกำรใหบ้ริกำร ท ำใหเ้รียกใชบ้ริกำรดว้ยควำมมัน่ใจ  
และมีกำรก ำหนดค่ำโดยสำรท่ีแน่นอนซ่ึงถูกกวำ่ค่ำโดยสำรวนิมอเตอร์ไซครั์บจำ้ง  

43.77 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 3.83 
รวม 100.00 

 
4. ท่านคดิว่ามแีนวทางใดทีจ่ะท าให้ประชาชนใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์สาธารณะให้ปลอดภัยและได้ประโยชน์สูงสุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

แนวทางทีจ่ะท าให้ใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์สาธารณะให้ปลอดภัยและได้ประโยชน์สูงสุด ร้อยละ 
มีกำรอบรมเร่ืองควำมปลอดภยัในกำรขบัข่ี ใหก้บัมอเตอร์ไซคส์ำธำรณะท่ีใหบ้ริกำรประชำชนทุกชนิด 46.65 
มีกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยและบทลงโทษท่ีเคร่งครัดกบัมอเตอร์ไซคส์ำธำรณะท่ีกระท ำควำมผิดทุกรูปแบบ 41.77 
มีกำรก ำหนดมำตรฐำนรำคำในกำรใชบ้ริกำรท่ีแน่นอน (รำคำตำมระยะทำงจริง) 36.10 
อนุญำตให ้Grab Bike จดทะเบียนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 30.11 
ควรจดัตั้งใหมี้หน่วยงำนรับเร่ืองร้องเรียนรถมอเตอร์ไซคส์ำธำรณะอยำ่งชดัเจน 28.51 
ควรมีหน่วยงำนสุ่มตรวจคุณภำพกำรใหบ้ริกำรมอเตอร์ไซคส์ำธำรณะอยำ่งสม ่ำเสมอ 25.24 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 2.80 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  683 54.55 
ปริมณฑล  569 45.45 

รวม 1,252 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 673 53.75 
หญิง 579 46.25 
เพศทำงเลือก - - 

รวม 1,252 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25 ปี 105 8.39 
26 – 35 ปี  172 13.74 
36 – 45  ปี 294 23.48 
46 – 59  ปี 430 34.35 
60 ปีข้ึนไป 244 19.49 
ไม่ระบุ 7 0.56 

รวม 1,252 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,161 92.73 
อิสลำม 43 3.43 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 29 2.32 
ไม่ระบุ 19 1.52 

รวม 1,252 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 383 30.59 
สมรส 776 61.98 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

68 5.43 
ไม่ระบุ 25 2.00 

รวม 1,252 100.00 
 

 

 

 



4 
 

 
ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 209 16.69 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 295 23.56 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 120 9.58 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 486 38.82 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 109 8.71 
ไม่ระบุ 33 2.64 

รวม 1,252 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 114 9.11 
พนกังำนเอกชน 312 24.92 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 326 26.04 
เกษตรกร/ประมง 24 1.92 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 162 12.94 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 223 17.81 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 57 4.55 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 1 0.08 
ไม่ระบุ 33 2.64 

รวม 1,252 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 224 17.89 
ไม่เกิน 10,000 111 8.87 
10,001 – 20,000 267 21.33 
20,001 – 30,000 174 13.90 
30,001 –  40,000 121 9.66 
40,001 ข้ึนไป 201 16.05 
ไม่ระบุ 154 12.30 

รวม 1,252 100.00 
 
  

 


