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คํานํา 

 
  ดวยกระทรวงคมนาคม มีนโยบายจะใหองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  พิจารณา
ลดหยอนคาโดยสารรถเมลแกนักเรียน/นักศึกษา    เพื่อจัดเปนสวัสดิการจากรัฐบาล   ในการนี้
จึงไดขอความรวมมือสํานักงานสถิติแหงชาติ ใหทาํการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
แนวทางการลดหยอนคาโดยสารรถเมล  รวมทั้งความเห็นในการใชบริการขนสงมวลชนแทนการใช
รถสวนตัวในการเดินทางไปสถานศึกษาของนักเรียน/นักศึกษา   เพื่อนําขอมูลไปใชพิจารณาปรับปรุง  
และกําหนดแนวทางการดําเนินงานตอไป  
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  การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคาโดยสารรถเมล ขสมก. ของนักเรียน/นักศึกษา 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.  วตัถุประสงค 

 ดวย    กระทรวงคมนาคม มีนโยบายจะใหองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)    พิจารณา
ลดหยอนคาโดยสารรถเมลในการเดินทางแกนักเรียน/นักศึกษา  เพื่อจัดเปนสวัสดิการจากรัฐบาลใน
การชวยแบงเบาภาระใหกับผูปกครองนักเรียน/นักศึกษา นอกจากนั้นรัฐยังตองการจูงใจใหนักเรียน/
นักศึกษาท่ีใชรถสวนตัวในการเดินทางไปสถานศึกษาเปลี่ยนมาใชบริการรถเมล ขสมก. เพื่อเปนการลด
ปญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครอีกดวย 

 ในการนี้ กระทรวงคมนาคม  จึงไดขอความรวมมือสํานักงานสถิติแหงชาติ ใหทําการสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการลดหยอนคาโดยสารรถเมล ขสมก. วิธีการใหบริการสวนลด
แกนักเรียน/นักศึกษา  และความเห็นในการใชบริการขนสงมวลชนแทนการใชรถสวนตัวเดินทางไปสถานศึกษา
ของนักเรียน/นักศึกษา รวมท้ังขอเสนอแนะ เพ่ือนําขอมูลไปใชในการพิจารณาปรับปรุง และกําหนด
แนวทางการดําเนินงานตอไป   

2.  คุมรวม 
 ประชาชนที่มีอายุตั้งแต  18 ปขึ้นไป  ในเขตกรุงเทพมหานครที่ในครัวเรือนมีสมาชิกเปน
นักเรียน/นักศึกษา    

3.  ระเบียบวธิกีารสํารวจ 
 สุมเลือกชุมรุมอาคารตัวอยางจํานวน  104  ชุมรุมอาคารตัวอยาง ในแตละชุมรุมอาคารตัวอยาง
ใหเลือก  15 ครัวเรือนตัวอยางที่ในครัวเรือนมีสมาชิกเปนนักเรียน/นักศึกษา และในแตละครัวเรือนตัวอยาง 
เลือกสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ  18  ปข้ึนไป  ครัวเรือนละ 1 คน  โดยใหกระจายตามเพศ  อายุ  และ
สถานภาพการทํางาน  ดังนั้น  จะไดประชากรตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น  1,560  คน 

4. วธิกีารเกบ็รวบรวมขอมลู 
 ใชวิธีสงเจาหนาที่ของสํานักงานสถิติแหงชาติ   ไปทําการสัมภาษณสมาชิก ในครัวเรือนตัวอยางที่
มีอายุ  18  ปข้ึนไป  ครัวเรือนละ 1 คน 

5.   คาบเวลาปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล  
 ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล  ระหวางวันท่ี  1 – 14  กรกฎาคม พ.ศ. 2547  

6. การเสนอผล 
 เสนอผลการสํารวจในเขตกรุงเทพมหานคร  ในรูปของรอยละ 
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เห็นดวย 
 

 95.3 % 
 

ไมเห็นดวย 
 1.5 % 

7.  สรุปผลการสํารวจ 

 7.1  การเดินทางไปสถานศึกษาของนักเรียน/นักศึกษา 

 จากการสอบถามประชาชนเกี่ยวกับวิธีการเดินทางไปสถานศึกษาของนักเรียน/นักศึกษาในครัวเรือน  
พบวา   ประชาชน  รอยละ 63.6  ระบุวาใชบริการรถเมล     รอยละ 18.6  ระบวุาใชรถสวนตวั   รอยละ  15.5  
ใชบริการรถรับจาง/รถรับ-สงนักเรียน   และอื่น ๆ  อีกรอยละ 2.3   

ตาราง  1   รอยละของประชาชน     จําแนกตามการเดินทางไปสถานศึกษาของสมาชิกในครัวเรือน 
     ท่ีเปนนักเรยีน/นักศึกษา 

การเดินทางไปสถานศึกษา      รอยละ 
       รวม 100.0  
  รถเมล 63.6  
  รถสวนตัว 18.6  
  รถรับจาง/รถรับ-สงนักเรียน 15.5  
  อื่น ๆ 2.3  

 7. 2   ความคิดเห็นของประชาชน  หากรัฐจดัใหมีการลดราคาคาโดยสารรถเมล ขสมก.  ใหแกนกัเรียน/นักศกึษา 

   

 
 
 
 

  

 

 
 
 
 

แผนภูมิ  1  รอยละของประชาชน  จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกบัการลดราคาคาโดยสารรถเมล ขสมก.   
                   ใหแกนักเรยีน/นักศึกษา 

ควรลดลง 50 % 

ควรลดลง 25 % 

การลดราคา 

ไมแนใจ/ไมทราบ 
3.2 % 

54.3 % 

33.8 % 

7.2 % 

   มากกวา 50% 
ควรลดลง 
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  ถารฐัจัดใหมีการลดราคาคาโดยสารรถเมลของ ขสมก. ใหแกนักเรียน/นักศึกษา  เพือ่เปนการบรรเทา
ภาระคาครองชีพของครัวเรือน  ประชาชนสวนใหญ รอยละ 95.3   เห็นดวยกับการลดราคาคาโดยสาร
รถเมลดังกลาว    รอยละ 1.5  ไมเห็นดวย   และไมแนใจ/ไมทราบ รอยละ 3.2    ท้ังนี้ประชาชนที่เห็นดวย  
รอยละ 54.3   ระบุวา   ควรลดราคาคาโดยสารฯ ลง 50 %     รอยละ 33.8   เห็นวาควรลดราคาลง
มากกวา 50  %    และมีเพียงรอยละ  7.2   ท่ีเห็นวาควรลดราคาลง 25 % 

  การชวยแบงเบาภาระคาครองชีพของผูปกครอง 
  เม่ือสอบถามประชาชนวา  หากรัฐลดราคาคาโดยสารรถเมล ขสมก. ครึ่งราคา (50 %) ใหแกนักเรียน/
นักศึกษา จะสามารถชวยแบงเบาภาระคาครองชีพของผูปกครองไดเพียงใด  พบวา ประชาชนสวนใหญ 
รอยละ 97.4   เห็นวาสามารถชวยแบงเบาภาระได    โดยระบุวาชวยไดในระดับมาก  รอยละ 45.0   
ชวยไดปานกลาง รอยละ 41.5    ชวยไดนอย  รอยละ 10.9   ในขณะที่มีประชาชนเพียง รอยละ 1.3  
เห็นวาไมสามารถชวยแบงเบาภาระได     และไมแนใจ/ไมทราบ  รอยละ 1.3 

ตาราง  2   รอยละของประชาชน    จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการชวยแบงเบาภาระคาครองชีพของ 
                ผูปกครอง  หากรัฐลดราคาคาโดยสารรถเมล ขสมก.  ครึ่งราคา  ใหแกนักเรียน/นักศึกษา 

การชวยแบงเบาภาระคาครองชพีของผูปกครอง 
หากรัฐลดราคาคาโดยสารรถเมล ฯ        รอยละ 

  รวม 100.0  

 แบงเบาภาระไดมาก     45.0  

 แบงเบาภาระไดปานกลาง  41.5  

 แบงเบาภาระไดนอย 10.9  

      แบงเบาภาระไมได 1.3 
 

 

      ไมแนใจ/ไมทราบ 1.3  

7.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการสวนลด   โดยการใชคูปองจายคาโดยสารรถเมล ขสมก.  

 การเปนภาระตอผูใชบรกิาร 

 หากการใชบริการโดยสารรถเมล ขสมก. ท่ีใหสวนลดครึ่งราคา (50 %) ของนักเรียน/นักศึกษา 
จะดําเนินการโดยวิธีใชคูปองจายคาโดยสาร และตองซื้อคูปองเปนเลมในราคาอยางต่ําประมาณเลมละ 50 
– 75 บาท   ผลการสํารวจ  พบวา ประชาชนสวนใหญ  รอยละ 73.4  ระบุวาวิธีการดังกลาวไมเปนภาระตอ
ผูใชบริการ    รอยละ 13.3  ระบุวา เปนภาระ     และไมแนใจ/ไมทราบ  รอยละ 13.3 
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  ความสะดวกในการหาซือ้คปูอง  

  สําหรับความสะดวกในการหาซื้อคูปอง ถา ขสมก. จะจัดจําหนายคูปองตามทารถใหญ ๆ  ผลจาก
การสํารวจ  พบวา  ประชาชน รอยละ 45.0   ระบุวาไมสะดวกในการหาซื้อ    รอยละ 34.5   ระบุวาสะดวก
ในการหาซื้อ   และไมแนใจ/ไมทราบ  รอยละ 20.5 

 วธิกีารแสดงตวัของนกัเรียน/นักศึกษา   

  จากการสอบถามประชาชนเกี่ยวกับการใชบริการโดยสารรถเมล ขสมก.ของนักเรียน/นักศึกษา
ที่ตองการใชสิทธิในการลดคาโดยสารฯ วาควรแสดงตัวดวยวิธีใด ประชาชนสวนใหญ รอยละ 60.2  
ระบุวา  ควรใชบัตรประจาํตัวนักเรียน/นักศึกษา    รอยละ 37.7  ระบุวา  ควรสวมเครื่องแบบ    และ
อื่น ๆ  รอยละ 2.1 

ตาราง   3   รอยละของประชาชน   จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการสวนลด โดยการใช 
                 คูปองจายคาโดยสารรถเมล ขสมก.      

 ความคิดเห็น  รอยละ 

การเปนภาระตอผูใชบริการ  ในการซ้ือคูปอง   100.0  

  เปนภาระ 13.3  

  ไมเปนภาระ  73.4  

  ไมแนใจ/ไมทราบ 13.3  

ความสะดวกในการหาซื้อคูปอง  (จําหนายตามทารถใหญ ๆ) 100.0  

  สะดวก 34.5  

  ไมสะดวก  45.0  

  ไมแนใจ/ไมทราบ 20.5  

การแสดงตัวของนักเรียน/นักศึกษา ในการใชคูปอง (เมื่อตองการ 
    ใชสิทธิในการลดราคาคาโดยสารรถเมลฯ ) 

100.0  

  ควรสวมเครื่องแบบ 37.7  
  ควรใชบัตรประจําตวันักเรยีน/นักศึกษา 60.2  
  อื่น ๆ 2.1  
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แผนภูมิ 2  รอยละของประชาชนทีใ่นครวัเรือนมีนักเรยีน/นักศึกษาใชรถสวนตวัเดินทางไปสถานศกึษา  จําแนกตาม  
                      ความคิดเห็นเกีย่วกับการจะเปลีย่นมาใชบรกิารขนสงมวลชนของนักเรยีน/นักศกึษา 

การจะเปลี่ยนมาใชรถเมล ขสมก.  
 หากรัฐจัดใหมีการปรับปรุงการใหบริการ 

และลดราคาคาโดยสารรถเมล ครึ่งราคา (50 %) 

การจะปลีย่นมาใชบริการขนสงมวลชน 
รถไฟฟา BTS  รถไฟฟาใตดนิ  และรถเมล   

หากรัฐจัดใหมีการปรับลดคาโดยสาร และปรับปรุงการใหบริการรถเมล 

ไมแนใจ/ไมทราบ 

เปลี่ยน ไมเปลีย่น 

ไมแนใจ/ไมทราบ 

เปลี่ยน ไมเปลีย่น 

33.4 %   54.9 %   

11.7 %   

36.3%   30.3 %  

33.4 %  

 

7.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจะเปลี่ยนมาใชบริการขนสงมวลชนของนักเรียน/นักศึกษาแทนการ 
ใชรถสวนตัวในการเดินทางไปสถานศึกษา 

   
    เมื่อสอบถามประชาชนที่ในครัวเรือนมีนักเรียน/นักศึกษาใชรถสวนตัวเดินทางไปสถานศึกษาวา
หากรัฐลดราคาคาโดยสารรถเมล ขสมก. ครึ่งราคา (50%) ใหแกนักเรียน/นักศึกษา และจัดใหมีการ
ปรับปรุงการใหบริการ นักเรียน/นักศึกษาในครัวเรือนจะเปลี่ยนมาใชบริการโดยสารรถเมลฯ หรือไม  
พบวา  ประชาชน  รอยละ  54.9  ระบุวา ไมเปลี่ยน    รอยละ  33.4  ระบุวา เปลี่ยน   และไมแนใจ/ไมทราบ  
รอยละ 11.7    ทั้งนี้ประชาชนทีร่ะบุวาไมเปลีย่น  รอยละ  54.7  ใหเหตผุลวาผูโดยสารแนนเกนิไป    รอยละ  54.1  
ไมมั่นใจในความปลอดภัย    รอยละ 50.9  การเดินทางไมสะดวก    รอยละ 38.4  บรกิารยังไมดพีอ  รอยละ 36.5  
เสนทางการเดนิรถยงัไมทัว่ถงึ   รอยละ 36.5 รถไมเพียงพอ    รอยละ  7.5  สวนลดนอยไป  และอื่น ๆ  รอยละ  6.3 
      นอกจากนั้น  เมื่อสอบถามประชาชนวา นักเรียน/นักศึกษาในครัวเรือนจะเปลี่ยนมาใชบริการ
ขนสงมวลชน รถไฟฟา BTS รถไฟฟาใตดิน และรถเมล  หรือไม     หากรัฐจัดใหมีการปรับลดราคา
คาโดยสารและปรับปรุงการใหบริการรถเมล  พบวา  ประชาชน รอยละ 36.3  ระบุวา เปลี่ยน  รอยละ  30.3  
ระบุวาไมเปลี่ยน   และยังมีประชาชนที่ไมแนใจ/ไมทราบถึง   รอยละ 33.4 
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ตาราง  4   รอยละของประชาชนที่ในครัวเรือนมีนักเรียน/นักศึกษาใชรถสวนตัวเดินทางไปสถานศึกษา    
  จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจะเปลี่ยนมาใชบริการขนสงมวลชน   ของนักเรียน/นักศึกษา 

ความคิดเห็น                รอยละ 

การจะเปลี่ยนมาใชบริการรถเมล ขสมก.   หากรัฐจัดใหมีการปรับปรุง 
    การใหบริการ และลดราคาคาโดยสารรถเมล ครึ่งราคา (50 %) 100.0 

 

      เปลี่ยน      33.4  

      ไมเปลี่ยน      54.9  

      ไมแนใจ/ไมทราบ  11.7  

           เหตุผลที่ไมเปล่ียน1/        

 ผูโดยสารแนนเกินไป 54.7  

 ไมมั่นใจในความปลอดภัย 54.1  

 การเดินทางไมสะดวก 50.9  

 บริการยังไมดีพอ 38.4  

 เสนทางการเดินรถยังไมท่ัวถึง 36.5  

 รถไมเพียงพอ 36.5  

 สวนลดนอยไป 7.5  

 อื่น ๆ 6.3  
  การจะเปลี่ยนมาใชบริการขนสงมวลชน รถไฟฟา BTS  รถไฟฟาใตดิน   และรถเมล 
     หากรฐัจัดใหมีการปรับลดคาโดยสาร   และปรับปรุงการใหบริการรถเมล 100.0 

 

     เปลี่ยน      36.3  

     ไมเปลี่ยน      30.3  

             ไมแนใจ/ไมทราบ  33.4  

หมายเหตุ  :    1/    ตอบไดมากกวา  1  คําตอบ 
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 7.5   ขอเสนอแนะ 

  เมื่อสอบถามประชาชนที่ในครัวเรือนมีนักเรียน/นักศึกษาใชรถสวนตัวเดินทางไปสถานศึกษา
ถึงขอเสนอแนะแนวทางที่รัฐควรดาํเนินการ เพื่อใหนักเรียน/นักศึกษาเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใชรถสวนตัว
มาใชบริการขนสงมวลชนเดินทางไปสถานศึกษา  มีประชาชน รอยละ  41.0  ที่เสนอแนวทางที่สําคัญ  
ไดแก  ควรจะเพิ่มจํานวนรถโดยสารประจําทางแตละสาย   ควรจัดการบริการใหดีกวานี้    ควรลดมลพิษ
ทางอากาศ (ควันดําจากทอไอเสีย)   ควรเพิ่มเสนทางการเดินรถใหมากกวาเดิม    ควรลดราคาคาโดยสาร
ใหถูกลงอีก   ควรจัดใหมีรถรับ-สงนักเรียนโดยเฉพาะ เพ่ือปองกันรถติด     และอื่นๆ  เชน  ทําคูปองรถเมล
แบบเลขทายคูปองสามารถถูกรางวัลได    ไมควรเก็บคาโดยสารนักเรียน/นักศึกษา  และควรจัดรถแบบ
ปรับอากาศพิเศษที่มีแตที่น่ังโดยราคาสูงกวาเดิมเล็กนอย   เปนตน  
 

ตาราง  5  รอยละของประชาชน ที่ในครัวเรือนมีนักเรียน/นักศึกษาใชรถสวนตัวเดินทางไปสถานศึกษา   
                 จําแนกตามความคดิเห็นเกีย่วกับขอเสนอแนะแนวทาง    เพื่อใหนักเรียน/นักศึกษาเปลีย่นมาใชบรกิาร 
                 ขนสงมวลชน 

ขอเสนอแนะ/แนวทาง   รอยละ 

รวม 100.0  
     แสดงความคิดเห็น1/      41.0  
  ควรจะเพิ่มจํานวนรถโดยสารประจําทางแตละสาย      13.1  

 ควรจัดการบรกิารใหดีกวานี ้  12.8  

 ควรลดมลพษิทางอากาศ  เชน  ควันดําจากทอไอเสีย 8.6  

 ควรเพิ่มเสนทางการเดินรถใหมากกวาเดิม 5.2  

 ควรลดราคาคาโดยสารใหถกูลงอีก 4.5  

 ควรจัดใหมรีถรับ-สงนักเรียนโดยเฉพาะ  เพื่อปองกันรถติด 3.8  

 อ่ืน ๆ 7.6  

     ไมแสดงความคิดเห็น 59.0  
 

หมายเหตุ  :    1/    ตอบไดมากกวา  1  คําตอบ 
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 สารบัญตาราง  

หนา 
ตาราง  1 รอยละของประชาชนผูตอบสัมภาษณ  จําแนกตามลักษณะทางประชากร และสังคม 10 
ตาราง  2 รอยละของประชาชน จําแนกตามความคดิเห็นเกีย่วกับการที่รัฐจะลดราคาคาโดยสาร

รถเมล ขสมก. ใหแกนกัเรียน/นักศกึษา เพื่อเปนการบรรเทาคาครองชีพในครัวเรือน 
และลักษณะทางประชากรและสังคม 11 

ตาราง  3 รอยละของประชาชน  จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาคาโดยสารรถเมล ขสมก. 
ที่ควรลดใหแกนักเรยีน /นักศึกษา   และลักษณะทางประชากรและสังคม 12 

ตาราง  4 รอยละของประชาชน  จาํแนกตามความคิดเห็นเกีย่วกบัการชวยแบงเบาภาระคาครองชพี
ของผูปกครอง  หากรัฐลดราคาคาโดยสารรถเมล ขสมก. คร่ึงราคา (50 %)  ใหแก
นักเรียน/นักศึกษา  และลักษณะทางประชากรและสังคม 
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ตาราง  5 รอยละของประชาชน  จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปนภาระของนักเรียน/
นักศึกษา ในการใชคูปองจายคาโดยสารรถเมล ขสมก. และตองซื้อคูปองที่ใหสวนลด
คร่ึงราคา (50 % )  เปนเลม ๆ ละประมาณ 50 - 75 บาท  และลักษณะทางประชากร
และสังคม 14 

ตาราง  6 รอยละของประชาชน จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความสะดวกในการซื้อคูปอง 
เมื่อ ขสมก. จดัจําหนายคูปองตามทารถใหญ ๆ ของ ขสมก.   และลักษณะทางประชากร
และสังคม 
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ตาราง  7 รอยละของประชาชน  จําแนกตามความคดิเห็นเกีย่วกับวิธีการแสดงตวัของนักเรยีน/

นักศึกษา  เมื่อตองการใชสิทธิในการลดคาโดยสารรถเมล ขสมก. คร่ึงราคา (50 %) 
และลักษณะทางประชากรและสังคม 16 
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