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  สรุปผลขอมูลเบื้องตน 
การสํารวจการประกอบการขนสงดวยรถโดยสารประจําทาง 

พ.ศ. 2548  
 

สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดดําเนินการสํารวจการประกอบการขนสงดวยรถโดยสารประจําทางขึ้น เพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของผูประกอบการขนสงดวยรถโดยสารประจําทางทั่วประเทศ ไดแก      
ขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางการประกอบการขนสง ลักษณะการดําเนินกิจการของผูประกอบการ รายรับ-คาใชจายใน
การดําเนินกิจการ จํานวนพนักงานที่ปฏิบัติงานและคาตอบแทนแรงงาน ประเภทและมูลคาสินทรัพย เปนตน 

ขอมูลการประกอบการขนสงดวยรถโดยสารประจําทางที่นําเสนอในเอกสารนี้ เปนขอมูลของผูประกอบการ
รถรวมท่ีประกอบการขนสงผูโดยสารประจําทางเฉพาะเสนทางการเดินรถหมวด 1 

หมวด 1 เปนเสนทางการขนสงประจําทางดวยรถโดยสารเดินรถโดยสารภายในเขตกรุงเทพมหานคร        
เขตเทศบาลเมือง และเสนทางตอเนื่องภายในจังหวัด  ผลการสํารวจที่นาสนใจ สรุปไดดังนี้ 

 
1) จํานวนผูประกอบการ 
  ผลการสํารวจ ในป 2547 มี

ผูประกอบการ รถรวม ท่ัวประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 
6,052 ราย โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจํานวน
ผูประกอบการมากที่สุด 2,330 ราย คิดเปนรอยละ 
38.5 รองลงมาคือ ภาคกลางมีจํานวนผูประกอบการ
ท้ังสิ้น 1,294 ราย หรือรอยละ 21.4 
กรุงเทพมหานครมีจํานวนผูประกอบการ 907 ราย 
หรือรอยละ 15.0 ภาคใตมีจํานวนผูประกอบการ 
899 ราย หรือรอยละ 14.8 สวนภาคเหนือมี
ผูประกอบการนอยท่ีสุดคือ 622 ราย หรือรอยละ 
10.3 

2) ขนาดของกิจการ 
 หากพิจารณาจําแนกกิจการของผูประกอบการ
รถรวมตามขนาด โดยใชจํานวนรถโดยสารที่มีใน      
กิจการเปนเกณฑ พบวา ผูประกอบการรถรวมเกือบ   
ท้ังหมด คือ 5,556 ราย (รอยละ 91.8) มีรถ
โดยสารเพียง 1 คัน เปนผูประกอบการที่มีรถโดยสาร 
2 คัน มีจํานวน 199 ราย คิดเปนรอยละ 3.3 
ผูประกอบการที่มี             รถโดยสาร 3-5 คัน มี
จํานวน 144 ราย หรือรอยละ 2.4 สวน
ผูประกอบการที่มีรถโดยสารตั้งแต 5 คันขึ้นไป มีเพียง 
153 ราย หรือคิดเปนรอยละ 2.5 เทานั้น 
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    แผนภูมิ 1  รอยละของผูประกอบการรถรวม เปนรายภาค 

6,052  

แผนภูมิ 2  จํานวนของผูประกอบการรถรวม  จําแนกตาม    
                  ขนาดกิจการ  

      6,052  ราย 

ที่มา  :  รายงานการสํารวจการประกอบการขนสงดวยรถโดยสาร
             ประจําทาง  พ.ศ. 2548  สํานักงานสถิติแหงชาติ 

ที่มา  :  รายงานการสํารวจการประกอบการขนสงดวยรถโดยสาร 
             ประจําทาง  พ.ศ. 2548  สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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3) จํานวนรถโดยสาร 
 ในป 2547 จํานวนรถโดยสารประจําทางใน
กิจการของผูประกอบการรถรวม เฉพาะที่นํามาวิ่งใหบริการ
ขนสงโดยสารเทานั้น ท่ัวประเทศ มีจํานวนทัง้สิ้น 10,307 
คัน ซึ่งจะสอดคลองกับจํานวนผูประกอบการที่มีรถโดยสาร
จําแนกตามขนาดกิจการ กลาวคือ ขนาดกิจการที่มีรถ 1 คัน 
มีจํานวนรถโดยสาร จํานวน 5,556 คัน (รอยละ 53.9) 
ขนาดกิจการที่มีรถ 2 คัน มีจํานวนรถโดยสาร 398 คัน 
(รอยละ 3.9) สวนในขนาดกิจการที่มีรถมากกวา 5 คัน มี
รถโดยสาร 3,816 คัน คิดเปนรอยละ 37.0 ของจํานวน
รถโดยสารทั้งสิน้ 
 

4) จํานวนพนักงาน 
 ในป 2547 กิจการขนสงโดยสารของ
ผูประกอบการรถรวม ท่ัวประเทศ มีพนักงานที่ปฏิบัติงานทั้ง
ท่ีไดรับคาจาง และที่ไมไดรับคาจางเงินเดือน รวมท้ังสิ้น
จํานวน 22,473 คน ประกอบดวยเจาหนาท่ีประจํารถ 
จํานวน 19,935 คน หรือคิดเปนรอยละ 88.7 เปนชาง
เครื่องยนต/พนักงานซอมรถ รอยละ 4.0 เปนเจาหนาท่ี
ประจําสํานักงานรอยละ 3.5 และที่เปน     เจาหนาท่ีอื่น 
(เชน นายตรวจ นายทา ผูจัดคิวรถ ฯลฯ) มีอยู รอยละ 3.8  
 

5) รายรับจากการประกอบกิจการ 
 ในป 2547 การประกอบกิจการรถรวมท่ัว
ประเทศ มีรายรับรวมทั้งสิ้น 6,953.4 ลานบาท 
ประกอบดวยรายรับจากการเดินรถโดยสารประจําทาง ท่ีเปน
คาโดยสาร จํานวน 6,833.4 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
98.3 และเปนรายไดอื่น ๆ ท่ีไมไดเปนคาโดยสารจํานวน 
120.0 ลานบาท คิดเปนรอยละ  1.7   
 เมื่อพิจารณาเปนรายภาค พบวา ใน
กรุงเทพมหานครมีรายรับจากการประกอบกิจการสูงสุด คือ 
5,675.3 ลานบาท คิดเปนรอยละ 81.6 ในขณะที่รายรับ
จากการประกอบกิจการในภาคเหนือมีมูลคานอยท่ีสุด คือ 
123.7 ลานบาท รอยละ 1.8  
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แผนภูมิ 5  รอยละของรายรับท่ีไดจากการประกอบกิจการ 
                  จําแนกตามภาค 
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แผนภูมิ 4  จํานวนพนักงานโดยเฉลีย่ตอกิจการ  จําแนกตาม
ภาค  

2 คัน
3.9%

1 คัน
53.9%

มากกวา 5 คัน
37.0%

3-5 คัน
5.2%

แผนภูมิ 3  จํานวนรถโดยสาร   จําแนกขนาดกิจการ     

ที่มา  :  รายงานการสํารวจการประกอบการขนสงดวยรถโดยสาร 
             ประจําทาง พ.ศ. 2548  สํานักงานสถิติแหงชาติ 

ที่มา  :  รายงานการสํารวจการประกอบการขนสงดวยรถโดยสาร 
             ประจําทาง พ.ศ. 2548  สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 10,307   คัน 

ที่มา  :  รายงานการสํารวจการประกอบการขนสงดวยรถโดยสาร   
                ประจําทาง พ.ศ. 2548  สํานักงานสถิติแหงชาติ 

3.7  คน 
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6) คาใชจายในการประกอบกิจการ 

 ในป 2547 คาใชจายในการประกอบกิจการ
ขนสงดวยรถโดยสารประจําทางของผูประกอบการรถรวม 
โดยรวม ท่ัวประเทศ คิดเปนมูลคา 5,776.1 ลานบาท 
ประกอบดวย    คาใชจายเกี่ยวกับรถโดยสาร ซึ่งมีมูลคาถึง 
3,264.8 ลานบาทหรือรอยละ 56.5 ของคาใชจาย
ท้ังหมด รองลงมาไดแก        คาตอบแทนแรงงาน 
ประมาณ 1,803.0 ลานบาท (รอยละ 31.2) และ
คาใชจายสํานักงานประมาณ 708.3 ลานบาท    (รอยละ 
12.3) 
 

7) ปญหาในการดําเนินกิจการ 
 จากการสอบถามผูประกอบการรถรวม เกี่ยวกับปญหาในการประกอบกิจการ พบวา ผูประกอบการเกือบ   
ท้ังหมด (รอยละ 91.0) มีปญหาในการดําเนินกิจการรถรวม และหากพิจารณาเปนรายภาค พบวา ผูประกอบการรถ
รวมในภาคกลางมีปญหานอยท่ีสุด คือมีประมาณรอยละ 87.0 ในขณะที่ผูประกอบการในกรุงเทพมหานครที่มี
ปญหามี     สัดสวนที่สูงกวาภาคอื่นคือรอยละ 98.1  
 สําหรับปญหาที่มีนั้น ผูประกอบการสวนใหญ (รอยละ 63.2) เห็นวาการดําเนินกิจการนี้มีตนทุนในการ
ดําเนินการสูง แตไมสามารถปรับคาโดยสารใหสูงข้ึนได รองลงมารอยละ 56.3 มีปญหาจากการที่มีรถปายดําหรือ       
รถอื่นมาวิ่งทับเสนทาง นอกนั้นเปนปญหาอื่น ๆ เชน ปญหาคาซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องยนตสูง ปญหาที่จอดรถ 
และปญหาจากการจราจร เปนตน 
  

8) ความชวยเหลือท่ีตองการจากรัฐ 
 ในสวนของความตองการความชวยเหลือจากรัฐนั้น ผูประกอบการรถรวมสวนใหญ รอยละ 89.5 
ตองการความชวยเหลือ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร มีผูประกอบการที่ตองการใหชวยเหลือ รอยละ 97.4   
   สําหรับความชวยเหลือท่ีตองการจากรัฐ ผูประกอบการทั่วประเทศ  ตองการเปนอันดับแรก ไดแก ใหรัฐ  
ดําเนินการกับรถท่ีวิ่งทับเสนทางมากที่สุด รอยละ 35.7 รองลงมา คือ ใหเพิ่มระยะเวลาและลดขั้นตอนการขอตอ
ใบอนุญาตขับรถ  รอยละ17.8  ใหผูประกอบการกําหนดอัตราคาโดยสารเองได รอยละ 17.4   สวนความ
ชวยเหลือ อื่น ๆ เชน  ปรับปรุงสภาพถนนและสถานที่จอดรถใหดีข้ึน ใหความคุมครองผูประกอบการฯ และ
พนักงานประจํารถ  คิดเปนรอยละ  10.6              
 
 

แผนภูมิ 6  รอยละของคาใชจายในการประกอบกิจการ 
                  จําแนกตามประเภทของคาใชจาย 

     5,776.1  

ที่มา  :  รายงานการสํารวจการประกอบการขนสงดวยรถโดยสาร 
             ประจําทาง พ.ศ. 2548  สํานักงานสถิติแหงชาติ 


