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บทสรุปผู้บริหาร 
โครงการส ารวจภาพลักษณ์องค์กรของ รฟม.   

และความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ปีงบประมาณ 2559 

 

 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดเป้าหมายที่จะให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร     
สายเฉลิมรัชมงคล มีความพึงพอใจมากในบริการรถไฟฟ้า ร้อยละ 63 และมีร้อยละของประชาชนที่ยอมรับและ
เชื่อมั่นว่า รฟม. มีภาพลักษณ์ มีคุณธรรม และโปร่งใสในการด าเนินงาน  ร้อยละ 58 ตลอดจนผู้ใช้บริการ และ
ประชาชนตามแนวสายทางของโครงการรถไฟฟ้า ร้อยละ 90 มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และมีความพึงพอใจต่อ
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า รวมทั้งต้องการทราบถึงความต้องกา ร
และความคาดหวังของผู้ใช้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ -บางซื่อ รฟม. จึงจัดให้มีการท า
ส ารวจภาพลักษณ์องค์กร และความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 
ปีงบประมาณ 2559 ขึ้น โดยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ 7 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล และ
ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสและแอร์พอร์ตเรลลิงก์  

จากการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลทั้ง 18 สถานี 
จ านวน 2,052 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการบริการของรถไฟฟ้ามหานครใน 7 ด้าน คือ 1) ด้านความปลอดภัย
ภายในสถานี 2) ด้านความปลอดภัยภายในรถไฟฟ้า 3) ด้านคุณภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานีและ
ในขบวนรถไฟฟ้า  4) ด้านบุคลากร 5) ด้านความคุ้มค่าของราคาค่าโดยสาร 6) ด้านความน่าเชื่อถือของการ
เดินรถไฟฟ้า และ 7) ด้านการประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า 

 สัดส่วน1 ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครที่มีความพึงพอใจต่อการบริการทั้ง 7 ด้าน ในระดับพอใจ
มาก ขึ้นไป (คะแนน 4-5) อยู่ที่ร้อยละ 64.81 

 ค่าเฉลี่ย2 ระดับความพึงพอใจต่อการบริการทั้ง 7 ด้าน ของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับสูงหรือร้อยละ 
80.80  (ค่าเฉลี่ย 4.04)  

 ผู้ใช้บริการเห็นว่าการบริการของรถไฟฟ้ามหานครมีคุณภาพดีกว่าการขนส่งมวลชนรูปแบบอ่ืนๆ 
(ค่าเฉลี่ย 4.07) และโดยรวมมีความพึงพอใจต่อบริการของรถไฟฟ้ามหานคร (ค่าเฉลี่ย 4.13) รวมถึงการบริการ
เป็นไปตามที่ผู้ใช้บริการคาดหวัง (ค่าเฉลี่ย 4.06) ในขณะเดียวกันยังพบว่าผู้ใช้บริการมีความเชื่อถือและ              

                                                           
1 ค่าสัดส่วน (Proportion) หมายถึง จ านวนความถี่ (Frequency) ของผู้ใช้บริการที่พอใจมาก และพอใจมากที่สุด ต่อบริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 
จากจ านวนผู้ใช้บริการทั้งหมดทีท าการส ารวจ 
2  ค่าเฉลี่ย (Mean) หมายถึง ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่แสดงระดับความพึงพอใจที่ก าหนดไว้ 5 ระดับ ตั้งแต่พอใจมากที่สุด (ระดับคะแนน 5) ถึงยังไม่พ อใจมาก 
(ระดับคะแนน 1) โดยค านวณจากจ านวนความคิดเห็นของผู้ใช้บริการทั้งหมด 
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มีความผูกพันต่อการให้บริการของรถไฟฟ้ามหานครในระดับสูงเช่นเดียวกัน  (ค่าเฉลี่ย 4.08 และ 4.05 
ตามล าดับ)  

 ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในภาพรวมลดลงเล็กน้อยจาก 4.07 ในปี 2558 เป็น 4.04 
ในปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 0.03 

 ปัจจัยส าคัญ 3 อันดับแรกที่ผู้ใช้บริการทั้งลูกค้าปัจจุบันใช้เป็นเหตุผลในการเลือกใช้บริการ
รถไฟฟ้ามหานคร คือ ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง ความปลอดภัย และคุณภาพและสิ่งอ านวยความ
สะดวกในสถานีและในขบวนรถไฟฟ้า  

 ผู้ใช้บริการต้องการให้ รฟม. พัฒนาด้านคุณภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานีและในขบวน
รถไฟฟ้ามากที่สุด เช่น ระบบปรับอากาศ ห้องน้ า และจุดจ าหน่ายตั๋วโดยสารเพ่ิมในช่วงเวลาเร่งด่วน รองลงมา 
คือ ด้านความคุ้มค่าของค่าโดยสาร โดยต้องการให้ปรับลดราคาค่าโดยสารให้ถูกลง และมีโปรโมชั่นรวมกับ
ขนส่งมวลชนอื่นๆเช่นรถไฟฟ้าบีทีเอส และแอร์พอร์ตเรลลิงก์ 

 ในการเปรียบเทียบผู้ที่ใช้บริการทั้งรถไฟฟ้ามหานคร รถไฟฟ้าบีทีเอส และแอร์พอร์ตเรลลิงก์  
เหตุผลที่ผู้ใช้บริการให้รถไฟฟ้าบีทีเอส และแอร์พอร์ตเรลลิงก์สูงกว่าคือ มีเส้นทางออกนอกเมืองมากกว่า 
สะดวกรวดเร็วมากกว่า มีจุดเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอ่ืนมากกว่า และมีราคาคุ้มค่าและเหมาะสม
มากกว่า 

 ประเด็นที่ผู้ที่ใช้บริการทั้งรถไฟฟ้ามหานครไม่พึงพอใจคือ ราคาโดยสารแพงเกินไป ขาดสิ่งอ านวย
ความสะดวกเช่นห้องน้ า และมารยาทของผู้ใช้บริการท่านอ่ืนเช่น การยืนขวางประตูเข้าออก และการโทรศัพท์
ในรถไฟฟ้า 

 ปัจจัยในการไม่เลือกใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ของผู้ที่เคยใช้บริการแต่ปัจจุบัน
ไม่ใช้แล้ว (อดีตลูกค้า) คือเปลี่ยนเส้นทางในการเดินทาง เปลี่ยนมาใช้รถส่วนบุคคล และต้องการลดค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง 

 ปัจจัยในการเลือกใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ของผู้ที่ไม่เคยใช้บริการแต่คาดว่า
จะใช้ในอนาคต (ลูกค้าในอนาคต) คือเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง และมีเหตุจ าเป็นที่ต้องเดินทาง
ในบริเวณท่ีรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 

 ปัจจัยในการเลือกใช้บริการ ของผู้ที่ไม่เคยใช้บริการแต่เป็นลูกค้าของบริการขนส่งมวลชนอ่ืน 
(ลูกค้าคู่แข่งหรือคู่เทียบ) คือ มีความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

2. ผลการส ารวจความต้องการและความคาดหวังในการให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่-
บางซ่ือ 

จากการส ารวจผู้มีโอกาสเป็นผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าจากแหล่งชุมชนและท่ีอยู่อาศัยในบริเวณรถไฟฟ้าสาย
สีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ จ านวน 550 หน่วยตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า 
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 ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้มีโอกาสเป็นผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามีความต้องการในด้านความปลอดภัยในสถานีสูง
ที่สุด โดยมีสัดส่วนของผู้ให้คะแนนความคิดเห็นในระดับส าคัญมากขึ้นไป (คะแนน 4-5) อยู่ที่ร้อยละ 97.99 ใน
ส่วนสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานีและในขบวนรถไฟฟ้าที่ต้องการมากที่สุดคือลิฟต์ส าหรับผู้ทุพพลภาพ และ
สถานที่จอดรถไว้บริการ (97.99% และ 95.26% ตามล าดับ) และประเด็นที่ผู้มีโอกาสเป็นผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า
มีความคาดหวังมากที่สุดคือ ความรวดเร็ว ความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทาง (97.99% 97.26% 
และ 97.26% ตามล าดับ) 

 ด้านราคา ผู้มีโอกาสเป็นผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าส่วนใหญ่จะใช้บริการรถไฟฟ้า เมื่อค่าโดยสารอยู่ที่ 
16–42 บาทต่อเที่ยว และค่าบัตรค่าโดยสารรถไฟฟ้าแบบ 30 วัน อยู่ที่ 25-30 บาทต่อเที่ยว โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ 
ร้อยละ 60.58 และ 66.79 ตามล าดับ 

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้มีโอกาสเป็นผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าส่วนใหญ่ต้องการซื้อบัตรโดยสาร
จากร้านสะดวกซ้ือ และ/หรือ Counter Service (41.55%) รองลงมาคือซื้อภายในสถานีรถไฟฟ้า (33.60%)  

 ด้านการส่งเสริมการตลาด ประเภทของบัตรโดยสารที่ผู้มีโอกาสเป็นผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าจากแหล่ง
ต้องการมากที่สุด คือ บัตรรายเดือน (21.46%) ลักษณะของบัตรโดยสารที่ต้องการมากที่สุดคือ สามารถเติม
เงินในบัตรเดิม (Refill) ผ่านระบบ e-Banking และ/หรือ Counter Service (33.41%) โปรโมชั่นแบบที่
ต้องการมากที่สุดคือ ส่วนลดราคาค่าโดยสาร (37.37%) โดยช่องทางการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ที่ มี
ประสิทธิผล 3 อันดับแรกคือ โทรทัศน์ (24.39%) หนังสือพิมพ์ (13.14%) และป้ายโฆษณา (10.71%) 

3. ผลการส ารวจการรู้จักและความเชื่อถือที่มีต่อการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  

จากการส ารวจจากหน่วยตัวอย่างประชาชนในบริเวณแนวสายทางรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 
และโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รฟม. จ านวน 94 หน่วยตัวอย่างและเจ้าหน้าที่ของ รฟม. 
จ านวน 100 หน่วยตัวอย่างผลการวิจัยพบว่า 

 สัดส่วน3 ของประชาชนใน กทม. และปริมณฑล ที่คิดว่า รฟม. มีคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
ระดับเห็นด้วยขึ้นไป (คะแนน 4-5) คือ ร้อยละ 97.87 โดยประเด็นที่สัดส่วนเห็นด้วยขึ้นไปมากที่สุดคือเชื่อมั่น
ในภาพรวมว่ามีการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ร้อยละ 97.87 และประเด็นที่สัดส่วนเห็นด้วยขึ้นไปน้อย
ที่สุดคือพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 92.55 

 สัดส่วน4 ของเจ้าหน้าที่ รฟม. ที่คิดว่า รฟม. มีคุณธรรมและความโปร่งใส ในระดับเห็นด้วยขึ้นไป  
(คะแนน 4-5) คือ ร้อยละ 71.00 โดยประเด็นที่สัดส่วนเห็นด้วยขึ้นไปมากที่สุดคือ ผู้บังคับบัญชามีการ
มอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าที่โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ร้อยละ 86.00 

                                                           
3 ค่าสัดส่วน (Proportion) หมายถึง จ านวนความถี ่(Frequency) ของประชาชนที่คิดวา่ รฟม. มีคุณธรรมและความโปรง่ใส ในระดับเห็นด้วย และเห็นด้วยอย่าง
ย่ิงจากจ านวนประชากรที่ท าการส ารวจทั้งหมด 
4 ค่าสัดส่วน (Proportion) หมายถึง จ านวนความถี ่(Frequency) ของเจ้าหน้าทีท่ี่คิดวา่ รฟม. มีคุณธรรมและความโปรง่ใส ในระดับเห็นด้วย และเห็นด้วยอย่าง
ย่ิงจากจ านวนเจ้าหนา้ทีท่ี่ท าการส ารวจทั้งหมด 
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และประเด็นที่สัดส่วนเห็นด้วยขึ้นไปน้อยที่สุดคือมั่นใจว่าบุคลากรของ รฟม .ไม่มีการรับของขวัญ เงิน สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆในเทศกาลหรือวันส าคัญต่างๆร้อยละ 51.00 
 

 สัดส่วน5 ของเจ้าหน้าที่ รฟม. และประชาชนใน กทม. และปริมณฑลที่คิดว่า รฟม. มีคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส ในระดับเห็นด้วยขึ้นไปคือ ร้อยละ 81.44 

4. ผลการส ารวจการรู้จักและความเชื่อถือที่มีต่อการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  

จากการส ารวจประชาชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า 11 โครงการ ได้แก่ 1) สายเฉลิมรัชมงคล    
2) สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ 3) สายสีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง-บางแคและช่วงบางซื่อ-ท่าพระ 4) สายสี
เขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ 5) สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต 6) สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-
มีนบุรี    7) สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี 8) สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง 9) สายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์
วัฒนธรรม 10) สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก และ 11) สายสีน้ าเงิน ช่วงบางแค-พุทธมณฑล 
สาย 4 จ านวน 1,867 หน่วยตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า 

 สัดส่วน6 ของประชาชนที่รู้จักและเชื่อถือการท างานของ รฟม. ในระดับค่อนข้างเห็นด้วยขึ้นไป  
(คะแนน 4-5) เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนหน่วยตัวอย่างทั้งหมด คือ ร้อยละ 73.06 

 ภาพลักษณ์ของ รฟม. ที่เด่นชัดที่สุดในความรู้สึกของประชาชนคือ ความสะดวกรวดเร็ว(33.29%)  
ความทันสมัย (24.05%) ที่มาพร้อมกับความเป็นมืออาชีพ (12.12%) และเทคโนโลยีขั้นสูง (12.10%) รวมถึง   
เป็นเมกะโปรเจก (8.51%) ที่มีความโปร่งใส (6.51) และ เกี่ยวพันกับการเมือง (3.34%)  

 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ รฟม.ที่ท าให้ประชาชนรู้จัก รฟม.มากที่สุด คือโทรทัศน์ (20.66%)    
รองลงมาคือ ป้ายโฆษณา (19.75%)  และหนังสือพิมพ์(18.56%) และช่องทางการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ที่มี
ประสิทธิผลต่อประชาชนที่รู้จักและเชื่อถือ รฟม. 3 อันดับแรกคือ โทรทัศน์ (23.24%) ป้ายโฆษณา (23.12%) 
และหนังสือพิมพ์ (19.36%) เช่นเดียวกัน 

5. ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 

ในการส ารวจความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า      
ได้ด าเนินการร่วมกับชุมชนโดยการจัดเวทีเสวนาในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า 
ทั้งสิ้น 4 โครงการ คือ สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (ชุมชนนารีนคร) สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ 

                                                           
5 ค านวณจาก 0.5 x สัดส่วนของประชาชนใน กทม. และปริมณฑลที่คิดว่า รฟม. มีคุณธรรมและความโปร่งใส ในระดับเห็นด้วยขึ้นไป + 0.5 x 
สัดส่วนของเจ้าหน้าที ่รฟม. ที่คิดวา่ รฟม. มีคุณธรรมและความโปร่งใส ในระดบัเห็นด้วยขึ้นไป 
6 ค่าสัดส่วน (Proportion) หมายถึง จ านวนความถี ่(Frequency) ของประชาชนทีรู่้จกัและเชอืถอืการท างานของ รฟม. ในระดับเห็นด้วย และเห็นดว้ยอย่างย่ิง
จากจ านวนประชากรทีท่ าการส ารวจทั้งหมด 
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(ชุมชนนาวีปากน้ า) สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต (ชุมชนกม.24) และสายสีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง-   
บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ (ชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่) และ และส ารวจประชาชนผู้ท างานบริเวณการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้ารวมทั้งหมด จ านวน 502 หน่วยตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า 

 สัดส่วน7 ของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้าง 
โครงการรถไฟฟ้าในระดับพอใจมากขึ้นไป (คะแนน 4-5) คือ ร้อยละ 87.28 

 ค่าเฉลี่ย8 ระดับความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการ 
รถไฟฟ้า อยู่ในระดับสูงหรือร้อยละ 75.20 (ค่าเฉลี่ย 3.76)  

 ประชาชนเห็นว่า รฟม. มีการด าเนินการมีมาตรฐานดีกว่าการก่อสร้างรูปแบบอื่น (ค่าเฉลี่ย 4.31)  
รวมถึงการด าเนินการเพ่ือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างที่คาดหวัง (ค่าเฉลี่ย 4.25) ในขณะเดียวกันยัง
พบว่าประชาชนมีความเชื่อถือต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับสูง  

 ประชาชนมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในภาพรวมลดลงจาก  
4.34 ในปี 2558 เป็น 3.76 ในปี 2559 ซึ่งเป็นผลจากการเพ่ิมโครงการสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-
คูคต เข้ามาในการส ารวจ   

6. ผลการส ารวจคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการ และประชาชนตามแนวสายทางของโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่    
ในความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 

จากการส ารวจคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการและประชาชนตามแนวสายทางของโครงการรถไฟฟ้า 
จ านวน 11 โครงการ ได้แก่ 1) สายเฉลิมรัชมงคล    2) สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ 3) สายสีน้ าเงิน ช่วงหัว
ล าโพง-บางแคและช่วงบางซื่อ-ท่าพระ 4) สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ 5) สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-
สะพานใหม่-คูคต 6) สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี    7) สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี 8) สายสีเหลือง 
ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง 9) สายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม 10) สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนา
ภิเษก และ 11) สายสีน้ าเงิน ช่วงบางแค-พุทธมณฑล สาย 4 จ านวน 1,820 หน่วยตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า 

 สัดส่วน9 ของผู้ใช้บริการและประชาชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
ของ รฟม. ที่เห็นว่าการมีรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น (คะแนน 4-5) คือ ร้อยละ 93.30  
 
 
 

                                                           
7 ค่าสัดส่วน (Proportion) หมายถึง ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ของประชาชนที่ได้มีระดับความพึงพอใจมาก และพึงพอใจมากที่สุด ต่อมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (0.2) สายสีน้ าเงิน (0.4) และสายสีเขียว (0.4) จากจ านวนประชากรที่ท าการส ารวจทั้งหมด 
8  ค่าเฉลี่ย (Mean) หมายถึง ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่แสดงระดับความพึงพอใจที่ก าหนดไว้ 5 ระดับ ตั้งแต่พอใจมากที่สุด (ระดับคะแนน 5) ถึงยังไม่พอใจมาก        
(ระดับคะแนน 1) โดยค านวณจากจ านวนความคิดเห็นของผู้ประชาชนทั้งหมด 
9 ค่าสัดส่วน (Proportion) หมายถึง จ านวนความถี่ (Frequency)  ของประชาชนทีเ่ห็นด้วย และเห็นด้วยอย่างย่ิง เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้นจากการใช้บริการ
รถไฟฟ้าสายเฉลมิรัชมงคล และการกอ่สร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง สายสีน้ าเงิน สายสีเขียว สายสีส้ม สายสีชมพู และสายสีเหลืองจากจ านวนประชากรที่ท า
การส ารวจทั้งหมด 
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 ค่าเฉลี่ย10 ระดับความคิดเห็นด้านคุณภาพชีวิต พบว่าผู้ใช้บริการและประชาชนเห็นด้วยว่าการมี 
รถไฟฟ้าสายต่างๆ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ดีขึ้น ร้อยละ 90.80 (ค่าเฉลี่ย 4.54)  

7. ผลการส ารวจระบบขนส่งต่อเนื่อง (Feeder Systems)  

จากการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลทั้ง 18 สถานี 
จ านวน 2,052 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการเดินรถระบบขนส่งต่อเนื่อง (Feeder Systems) ผลการวิจัยพบว่า 

 รูปแบบการเดินทางก่อนมาใช้บริการที่ผู้ใช้บริการเลือก 5 อันดับแรก ของรูปแบบการเดินทางก่อน 
มาใช้บริการที่ผู้ใช้บริการเลือก คือ เดิน (19.89%) รถจักรยานยนต์รับจ้าง (13.69%) รถโดยสารประจ าทาง 
ขสมก (13.18%) BTS (12.00%) และรถยนต์ส่วนตัว (11.85%) ในขณะที่รูปแบบการเดินทางหลังมาใช้บริการ
รถไฟฟ้ามหานคร 5 อันดับแรก คือ เดิน (24.79%)  รถจักรยานยนต์รับจ้าง (13.90%) BTS (12.25%)        
รถโดยสารประจ าทาง ขสมก (11.84%) และรถแท็กซี่ (9.19)  

 ถ้า รฟม. จัดให้มีการเดินรถระบบขนส่งต่อเนื่อง (Feeder Systems) ฟรี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  
มีความเห็นว่าจะใช้บริการรถ Feeder เป็นประจ า (48.29%) และจะใช้เป็นบางครั้ง (32.41%) โดยช่วงเวลาที่
จะใช้บริการระบบขนส่งต่อเนื่องส่วนใหญ่คือ ในช่วงเวลาเร่งด่วน (06.00-09.00 น.) และ (16.00-19.00 น.) 
62.12%  

 สถานีที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีระบบขนส่งต่อเนื่องมักจะเป็นสถานีที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณชุมชน 
มหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้า และจุดเชื่อมต่อกับขนส่งประเภทอ่ืนๆ เช่น  สถานีลาดพร้าว (17.86%)              
สถานีสวนจตุจักร (13.35%) สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (9.32%) และสถานีหัวล าโพง (8.23%)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
10  ค่าเฉลี่ย (Mean) หมายถึง ค่าเฉลี่ยของคะแนนทีแ่สดงระดับความคิดเห็นที่ก าหนดไว้ 5 ระดับ ตั้งแตเ่ห็นด้วยอย่างย่ิง (ระดับคะแนน 5) ถึงยังไม่เห็นด้วยอย่าง
ย่ิง (ระดับคะแนน 1) โดยค านวณจากจ านวนความคิดเห็นของผู้ประชาชนทั้งหมด 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการส ารวจภาพลักษณ์องค์กรของ รฟม.   

และความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ปีงบประมาณ 2559 
 

 

1.  หลักการเหตุผล และวิธีการศึกษา 

 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 มีวัตถุประสงค์ในการจัดระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล รวมทั้งด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพ่ือประโยชน์แก่ รฟม. และประชาชนในการใช้บริการรถไฟฟ้า 
ทั้งนี้ตามแผนวิสาหกิจของ รฟม. ปีงบประมาณ 2555-2559 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2559 ได้ก าหนด
เป้าหมายทีจ่ะให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล มีความพึงพอใจในบริการรถไฟฟ้า ร้อยละ 63 
และประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรู้จักและเชื่อถือการท างานขององค์กร ร้อยละ 58 ตลอดจน
ผู้ใช้บริการ และประชาชนตามแนวสายทางของโครงการรถไฟฟ้า ร้อยละ 90 มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น รวมทั้ง
ต้องการให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า 
ดังนั้น เพ่ือรับทราบผลการด าเนินการต่างๆ ของ รฟม. ณ ปัจจุบันว่าได้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้มากน้อย
เพียงใด และเพ่ือจะได้รับทราบแนวทางในการปรับปรุงงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รฟม. จึงจัดให้มีการท าส ารวจ
ภาพลักษณ์องค์กรขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้ 

  1) เพื่อส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล  

  2) เพ่ือส ารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ  

  3) เพื่อส ารวจการรู้จัก การเชื่อถือ และภาพลักษณ์ในการท างานของ รฟม. ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร และโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รฟม. 

  4) เพ่ือส ารวจความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ -บางซื่อ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน 
ช่วงหัวล าโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม-่คูคต 

  5) เพ่ือส ารวจคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการ และประชาชนตามแนวสายทางของโครงการ
รถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รฟม. 

  6) เพ่ือน าเสนอผลส ารวจและข้อเสนอแนะให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องพิจารณาเพ่ือพัฒนาการ
ด าเนินงานขององค์กร  
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กรอบการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของโครงการนี้ จัดท าตามแนวทางการส ารวจของ 
Customer Satisfaction Measurement Best Practices ของทางสหรัฐอเมริกา ที่ยอมรับและใช้กันอย่าง
กว้างขวางในนานาประเทศในปัจจุบัน เพราะเป็นแนวทางที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ในลักษณะเหตุและผล 
(Causal Relationship) ระหว่างคุณภาพของบริการกับความพึงพอใจและความเชื่อถือของผู้ใช้บริการอย่าง
เป็นระบบ โดยขอบเขตเนื้อหาการส ารวจจัดท าขึ้นโดยสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินของระบบการประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) ของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า ผู้รับบริการ และตลาด (Customer & Market 
Focus) และหมวด 7 ผลสัมฤทธิ์ (Results) ในประเด็นที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า ผู้รับบริการ และตลาด (Customer & Market Focus)  

   (1) ด้านความรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด ในประเด็นการรับฟังลูกค้า และการ
ประเมินความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า 

   (2) ความสัมพันธ์กับลูกค้า ในประเด็นผลิตภัณฑ์บริการและการสนับสนุนลูกค้าการ
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า  

 หมวด 7 ผลสัมฤทธิ์ (Results)  

   (1) ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 

   (2) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้รับบริการ 

ระเบียบวิธีวิจัยในการส ารวจตามโครงการนี้ มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย
ประเด็นการส ารวจ ประชากร วิธีการสุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และเกณฑ์การประเมิน 

 ส าหรับแบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในในการวิจัย ได้มีการตรวจสอบความเหมาะสม ความ
สอดคล้อง และความถูกต้องของแบบสอบถาม โดยการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์หน่วยตัวอย่างที่มีอายุและระดับการศึกษาแตกต่างกันจ านวน 15 คน เพ่ือตรวจสอบว่าข้อค าถามใน
แต่ละชุดสามารถสื่อความหมายตรงตามที่ต้องการ มีความชัดเจนและเหมาะสมหรือไม่ รวมถึงทดสอบค่า  
ความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยการส ารวจน าร่อง (Pilot Survey) และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
(โปรแกรม SPSS) ในการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach's Alpha11 ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ค่า
ความเชื่อมั่นได้ ดังนี้ 

 ในการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach's Alpha ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ค่าความ
เชื่อมั่นได้ ดังนี้ 

                                                           
11 ค่าสัมประสิทธิ์แสดงความเท่ียงและความสอดคล้องภายใน (internal consistency reliability) ของแบบส ารวจ มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 โดยค่าที่
ใกล้ 1 แสดงถึงความน่าเช่ือถือของแบบส ารวจที่สูง 
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1) แบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร พบว่าชุดค าถามด้าน
ความคิดเห็นที่มีต่อบริการของรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลทั้ง 7 ด้าน คือ ความปลอดภัยภายในสถานี 
ความปลอดภัยภายในรถไฟฟ้า  คุณภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานีและในขบวนรถไฟฟ้า บุคลากร 
ความน่าเชื่อถือของการเดินรถไฟฟ้า การประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูล  และความคุ้มค่าของราคาค่าโดยสาร 
มีความน่าเชื่อถือในระดับสูงมาก ที่ Cronbach's Alpha = 0.978 และชุดประเด็นค าถามเกี่ยวกับ          
ความคิดเห็นต่อการให้บริการของรถไฟฟ้ามหานครในด้านต่างๆ ทั้ง 3 มิติ คือ ดัชนีความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ความเชื่อถือที่มีต่อรถไฟฟ้ามหานคร และความผูกพันของผู้ใช้บริการ มีความน่าเชื่อถือในระดับสูง
มาก ที่ Cronbach's Alpha = 0.918 และชุดประเด็นค าถามเกี่ยวกับความคาดหวังที่มีต่อการให้บริการของ
รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ที่รู้สึกว่ายังไม่ได้รับการตอบสนอง ความน่าเชื่อถือในระดับสูงมาก ที่ 
Cronbach's Alpha = 0.930 

 2) แบบสอบถามส ารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการโครงการรถไฟฟ้าสาย
สีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ พบว่าชุดค าถามเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังที่มีต่อการให้บริการของ
รถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ มีความน่าเชื่อถือในระดับสูงมาก ที่ Cronbach's Alpha = 
0.964 

 3) แบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นภาพลักษณ์ของ รฟม. ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานส าหรับประชาชนใน กทม.และปริมณฑล พบว่าชุดค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน มีความน่าเชื่อถือในระดับสูง ที่  Cronbach's Alpha = 0.783  

 4) แบบสอบถามส ารวจการรู้จัก และความเชื่อถือที่มีต่อ รฟม. พบว่าชุดค าถามเกี่ยวกับความ
เชื่อถือที่มีต่อการด าเนินการตามภารกิจของ รฟม. และภาพลักษณ์องค์กรของ รฟม. ตามหลักการด าเนินงาน
ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีความน่าเชื่อถือในระดับสูงมาก ที่  Cronbach's Alpha = 0.907  

 5) แบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ามหานคร พบว่าประเด็นค าถามด้านความพึงพอใจต่อ
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ รฟม. ทั้ง 8 มาตรการ คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์             
การแก้ไขปัญหา และการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละออง ด้านเสียง ด้านความสั่นสะเทือน ด้าน
การจราจร และด้านการระบายน้ า มีความน่าเชื่อถือในระดับสูง ที่  Cronbach's Alpha = 0.830 และ
ประเด็นค าถามด้านความคิดเห็นต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ รฟม. ในด้านต่างๆ ทั้ง 3 มิติ คือ 
ดัชนีความพึงพอใจที่มีต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีความน่าเชื่อถือในระดับสูง ที่  Cronbach's 
Alpha = 0.874 

  6) แบบสอบถามส ารวจคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการ และประชาชนตามแนวสายทางของ
โครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รฟม. พบว่าประเด็นค าถามด้านความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิต
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ด้านสุขภาพทางกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม มีความน่าเชื่อถือในระดับสูง
มาก ที่  Cronbach's Alpha = 0.913 

การวิเคราะห์ผลการวิจัยด าเนินการโดยการประมวลผลและแปลผลค่าสถิติต่างๆ ได้แก่ การวิเคราะห์
โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency Analysis) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ค่าสถิติ t (t-test Analysis) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of 
Variance) และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) รวมถึง
การวิเคราะห์และประมวลผลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยการจัดกลุ่มข้อมูลที่ได้จากหน่วยตัวอย่าง 

 ในการพิจารณาระดับความพึงพอใจและระดับความคิดเห็น จะแบ่งเป็น 5 ระดับค่าเฉลี่ย12  ดังนี้  
 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.20-5.00 
 ระดับความพึงพอใจมาก   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.40-4.19 
 ระดับความพึงพอใจปานกลาง  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.60-3.39 
 ระดับความไม่พึงพอใจ  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.80-2.59 
 ระดับความไม่พึงพอใจมาก   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.79 

 
 

 

 

 

                                                           
12 ช่วงระดับคะแนนเฉลี่ยในแต่ละขั้น   =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด   

         จ านวนขั้น 

 =  5 – 1  =   0.80 
                                       5 
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ตารางท่ี 1 ระเบียบวิธีวิจัยในการส ารวจ 
ประเด็นการส ารวจ ประชากร วิธีการสุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เกณฑ์การประเมิน 

1. ความพึงพอใจในการให้บริการ
ของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสาย
เฉลิมรัชมงคล และผู้ ใ ช้บริการ
รถไฟฟ้าบีที เอสและแอร์พอร์ ต
เรลลิงก์ 

ประชาชนผู้ใช้บริการ
รถไฟฟ้ามหานครสาย
เฉลิมรัชมงคลและจุด
เช่ือมต่อกับรถไฟฟ้าบี
ทีเอสและแอร์พอร์ต
เรลลิงก์ 

ท าการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling Method) 
เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรของการศึกษา ไม่ต่ า
กว่า 2,000 ตัวอย่าง ดังนี้ 
• ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling) โดยท าการ
ส ารวจตามสถานีรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล จ านวน 18 แห่ง 
และจุดเช่ือมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอสและแอร์พอร์ตเรลลิงก์  
• ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling) โดยจ าแนกตาม
เวลาที่ใช้บริการโดยแบ่งเป็นช่ัวโมงเร่งด่วน (06.00-09.00 และ 16.01-
19.00) และไม่ใช่ช่ัวโมงเร่งด่วน ในแต่ละสถานี 

ใช้แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ที่พัฒนาขึ้นให้ 
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ เ ก ณ ฑ์
คุณภาพและระบบการ
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ขอ ง
รัฐวิสาหกิจ (SEPA) 

สัดส่วนของผู้ใช้บริการที่พึง
พอใจในระดับพอใจมากขึ้น
ไป (คะแนน 4 ขึ้นไป) ร้อย
ละ 63 

2. ความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้ใช้บริการโครงการรถไฟฟ้าสาย
สีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ 

ประชาชนในบริเวณ
แนวสายทางรถไฟฟ้า
โครงการรถไฟฟ้าสาย 
สีม่วง ช่วงบางใหญ่ -
บางซื่อ ที่มีโอกาสเป็น
ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าฯ 

ท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling Method) เพื่อให้
ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้มีโอกาสเป็นผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าฯ (Potential 
Customers) ในบริเวณสถานีหลักที่เป็นแหล่งชุมชนและที่อยู่อาศัยส าหรบั
ผู้มีความต้องการใช้บริการรถไฟฟ้าฯ จ านวนไม่ต่ ากว่า 500 ตัวอย่าง โดย
ครอบคลุมลักษณะ (Demographic) ด้านอายุและอาชีพ ซึ่งเปน็ลักษณะที่
สังเกตได้ภายนอก ส าหรับลักษณะอื่น เช่น รายได้ จะส ารวจให้ได้หน่วย
ตัวอย่างที่มากพอ ซึ่งจะท าให้ สามารถใช้ผลจากการส ารวจได้เลย โดยไม่
ต้องให้มีสัดส่วนของแต่ละกลุ่มย่อยเท่ากัน 

ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม ที่
พัฒนาขึ้น 

- ความต้องการและความ
ค า ด ห วั ง ส า ห รั บ ใ ช้ ท า
แผนการตลาด โดยใช้หลัก
ส่วนประสมการตลาด 4Ps 
- ราคาค่ าโดยสารที่ กลุ่ ม
ผู้ใช้บริการเป้าหมายคิดว่า
เหมาะสม 

3. ความคิดเห็นภาพลักษณ์ของรฟม. 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน 

เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของ    
รฟม.และประชาชนใน
บริเวณแนวสายทาง

 ท าการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling) เพื่อให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรของการศึกษา โดยท าการส ารวจ
ตามหน่วยงานต่างๆ ของ รฟม. ซึ่งประกอบด้วย 19 ส่วนงาน13ที่มีลักษณะ

เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ เ ป็ น
แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้น
ที่ ส อ ดค ล้ อ ง กั บ ร ะ บ บ

สั ด ส่ ว น ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ที่
ทั้ งหมดของ  รฟม .  และ 
ประชาชนใน กทม. และ

                                                           
13 รายชื่อหน่วยงานน ามาจากเอกสารประจ าปี 2557 หน้า 26-27 
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ประเด็นการส ารวจ ประชากร วิธีการสุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เกณฑ์การประเมิน 
รถไฟฟ้ามหานครสาย
เฉลิมรัชมงคล และ
โครงการรถไฟฟ้าที่อยู่
ในความรับผิดชอบ
ของ รฟม. 

งานและพนักงานแตกต่างกัน ได้แก่ ส านักผู้ว่าการ ส านักธุรกิจบัตร
โดยสาร ส านักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า ส านักตรวจสอบ  ฝ่ายนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฝ่าย
บัญชีและการเงิน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาและบริหารพื้นที่ ฝ่าย
วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1 ฝ่ายบริหารงาน
ก่อสร้าง 2 ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
และกู้ภัย ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายจัดซื้อและบริการ ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล โดยท าการสุ่มให้มีขนาดตัวอย่างจากแต่ละส่วนงาน
ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้อาจอยู่ระหว่างส่วนงานละ 5-6 คน จะได้ขนาดตัวอย่าง
รวมประมาณ 100 คน  
• ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling) โดยท าการ
ส ารวจตามสถานีรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล จ านวน 18 แห่ง 
และสถานีของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ และช่วง
เตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ช่วงหัว
ล าโพง-บางแคและบางซื่อ-ท่าพระ และช่วงบางแค-พุทธมณฑล สาย 4 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต-
สะพานใหม่-คูคต โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี 
และช่วงตลิ่งชัน-ศูนยวัฒนธรรม โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-
มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง เพื่อให้ได้
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชาชนใน กทม. และปริมณฑล
ประมาณ 100 หน่วยตัวอย่าง 

ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ขอ ง
รัฐวิสาหกิจ (SEPA) 

ปริมณฑลที่คิดว่า รฟม.มี
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน ในระดับ
เห็นด้วยขึ้นไป (คะแนน 4 
ขึ้นไป) 
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ประเด็นการส ารวจ ประชากร วิธีการสุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เกณฑ์การประเมิน 
4.  ก า ร รู้ จั ก  ก า ร เ ช่ื อถื อ  และ
ภาพลักษณ์ในการท างานของ รฟม. 
ของประชาชนในบริเวณแนวสาย
ทางรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิม   
รัชมงคล และโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่
ในความรับผิดชอบของ รฟม.  

ประชาชนในบริ เวณ
แนวสายทางรถไฟฟ้า
มหานครสายเฉลิมรัช
มงคล และโครงการ
รถไฟฟ้าที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ รฟม. 

ท าการสุ่มตัวอย่างหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling Method) 
เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรของการศึกษา ไม่ต่ า
กว่า 1,800 หน่วยตัวอย่าง ดังนี ้
• ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling) โดยท าการ
ส ารวจตามสถานีรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล จ านวน 18 แห่ง 
และสถานีของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ และช่วง
เตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ช่วงหัว
ล าโพง-บางแค บางซื่อ-ท่าพระ และช่วงบางแค-พุทธมณฑล สาย 4 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต-
สะพานใหม่-คูคต โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี 
และช่วงตลิ่งชัน-ศูนยวัฒนธรรม โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-
มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง  
• ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic Sampling) ตาม
ระยะทาง โดยก าหนดจุดเริ่มจากจุดที่เป็นสถานี และส ารวจจ านวนหน่วย
ตัวอย่างจ านวนเท่ากันในแต่ละช่วงระยะทาง 
• ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling) ในแต่ละจุดที่
ท าการส ารวจโดยจ าแนกเป็นประชาชนท่ีอยู่ริมถนนและประชาชนที่ไม่ได้
อยู่ริมถนน 

เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ เ ป็ น
แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ร ะ บ บ
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ข อ ง
รั ฐ วิ ส า ห กิ จ  ( SEPA) 
ร่วมกับแบบสัมภาษณ์เชิง
ลึกแบบมี โครงสร้าง( In-
depth Structured 
Interview) 
 

ร้ อยละของประชาชนที่
ยอมรับและเช่ือมั่นว่า รฟม. 
มีภาพลักษณ์ มีคุณธรรม 
แ ล ะ โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก า ร
ด าเนินงาน  ร้อยละ 58 

5. ความพึงพอใจต่อมาตรการลด
ผ ล ก ร ะ ท บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสี

ป ร ะ ช า ช น ผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากกา ร
ก่ อ ส ร้ า ง โ ค ร ง ก า ร
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วง

• ร่วมกับชุมชนที่เป็นประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างทั้ง 4 
การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าฯ จัดการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group 
Interview) ที่มีการให้ข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินการด้านมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ เพื่อท า

● ใช้การสัมภาษณ์กลุ่ม
แ บ บ มี โ ค ร ง ส ร้ า ง 
(Structured Focus 
Group Interview)  

ร้อยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อมาตรการ
ล ด ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ า น
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ ไ ด้ รั บ
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ประเด็นการส ารวจ ประชากร วิธีการสุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เกณฑ์การประเมิน 
ม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง-
บางแค และบางซื่อ-ท่าพระ และ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วง
แบริ่ง-สมุทรปราการ และช่วงหมอ
ชิต-สะพานใหม่-คูคต 

บ า ง ใ ห ญ่ -บ า ง ซื่ อ 
โครงการรถไฟฟ้าสายสี
น้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง-
บางแค และบางซื่อ-ท่า
พระ โครงการรถไฟฟ้า
สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-
สมุทรปราการและช่วง
หมอชิต-สะพานใหม่-
คูคต 

ให้แน่ใจว่ากลุ่มตัวอย่างทราบมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจาก
การก่อสร้างโครงการฯ เป็นอย่างดี ก่อนการสัมภาษณ์ให้ทราบถึง
ความเห็นเชิงลึกเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกลุ่ม
ตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึง
พอใจต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วม
ในการสัมภาษณ์ 10-15 คน/ครั้ง และจะท าการสัมภาษณ์จนกว่าจะไม่พบ
ข้อมูลใหม่ (Data Saturation)    
• ท าการสุ่มตัวอย่างไม่ต่ ากว่า 400 หน่วยตัวอย่างในกลุ่มประชาชนผู้
ท างานในบริเวณทั้ง 4 การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าฯ ซึ่งได้รับผลกระทบ
จากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าฯ 

● ใช้แบบสอบถามที่
พัฒนาขึ้นที่สอดคล้องกับ
มาตรการลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมของ รฟม. 
เพื่อส ารวจความพึงพอใจฯ 
กับกลุ่มตัวอย่าง 

ผลกระทบจากการก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง 
ช่ ว ง บ า ง ใ ห ญ่ -บ า ง ซื่ อ 
(น้ าหนักร้อยละ 10) สายสี
น้ า เ งิ น  ช่ ว งหั ว ล า โ พ ง -    
บางแค และช่วงบางซื่อ -  
ท่าพระ (น้ าหนักร้อยละ 40) 
ส ายสี เ ขี ย ว  ช่ ว งแบริ่ ง -
สมุทรปราการ (น้ าหนักร้อย
ละ 40) และสายสีเขียว ช่วง
หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต 
(น้ าหนักร้อยละ 10) โดยวัด
จากร้อยละของจ านวนผู้ที่
ตอบพอใจมาก -มากที่สุด 
(คะแนน 4-5) และน าระดับ
คะแนนของทั้ง 4 โครงการ
มาหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ตามที่ได้ระบุไว้ ร้อยละ 87 

6. คุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการ
รถไฟฟ้า และประชาชนตามแนว
สายทางของโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่
ในความรับผิดชอบของ รฟม. 

ประชาชนผู้ใช้บริการ 
และประชาชนบริเวณ
แ น ว ส า ย ท า ง ข อ ง
โครงการรถไฟฟ้าที่อยู่
ในความรับผิดชอบของ 

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling) ไม่ต่ ากว่า 1,800 
หน่วยตัวอย่าง (แต่ละสถานไีม่ต่ ากว่า 10 หน่วยตัวอย่าง)  โดย 
• ท าการส ารวจผู้ใช้บริการ ตามสถานีรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 
จ านวน 18 แห่ง  
• ท าการส ารวจตามแนวสายทางของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบาง

● ใช้แบบสอบถามที่
ประเมินความคิดเห็นของผู้
ถูกประเมินต่อคุณภาพชีวิต
ขอ งตน ใน ด้ า น ที่ ไ ด้ รั บ
ผล ก ระ ทบ จา ก กา ร ใ ช้

สั ดส่ วนผู้ ใ ช้ บริ ก า รและ
ประชาชนตามแนวสายทาง
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ในระดับ
เห็นด้วยขึ้นไป (คะแนน 4 
ขึ้นไป) ร้อยละ 90 
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ประเด็นการส ารวจ ประชากร วิธีการสุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เกณฑ์การประเมิน 
รฟม. ใหญ่-บางซื่อ และช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก โครงการรถไฟฟ้า

สายสีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง-บางแค บางซื่อ-ท่าพระ และช่วงบางแค-พุทธ
มณฑล สาย 4 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ 
และช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์
วัฒนธรรม-มีนบุรี และช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม โครงการรถไฟฟ้าสายสี
ชมพู ช่วงแคราย -มีนบุรี  และโครงการรถไฟฟ้าสายสี เหลือง ช่วง
ลาดพร้าว-ส าโรง 

บริการและการพักอาศัย/
ท างานตามแนวสายทาง
ของโครงการรถไฟฟ้าสาย
ต่างๆ ในความรับผิดชอบ
ของรฟม.  

● ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
แ บ บ มี โ ค ร ง ส ร้ า ง 
(Structured In-depth 
Interview) 
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2. การส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลนี้ ได้
ท าการส ารวจจากหน่วยตัวอย่างในสถานีของรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ทั้ง 18 สถานี จ านวน 2,052 
หน่วยตัวอย่าง โดยส ารวจในชั่วโมงเร่งด่วน (06.00-09.00 น. และ 16.01-19.00 น.) จ านวน 1,044 หน่วย
ตัวอย่าง และไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วน จ านวน 1,008 หน่วยตัวอย่าง โดยสามารถจ าแนกหน่วยตัวอย่างตามสถานี
และช่วงเวลาในการใช้บริการดังน าเสนอในตารางที่ 2  

ผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล จ าแนกได้ 14 
ประเด็น คือ 1) ลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง 2) ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหา
นคร 3) ดัชนีความพึงพอใจ ความเชื่อถือ ความผูกพัน และระดับความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการ
ของรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 4) ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ ดัชนีความพึงพอใจ ความ
เชื่อถือ ความผูกพัน และระดับความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัช
มงคล 5) ความพึงพอใจในบริการของรถไฟฟ้ามหานครทั้ง 7 ด้าน ดัชนีความพึงพอใจ ความเชื่อถือ และความ
ผูกพันของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ตามความถี่ วัน และเวลาที่ใช้
บริการ 6) การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครปี 2552  – 
2559 7) ปัจจัยในการเลือกใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล  8) ช่องทางการแจ้งข่าว
ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผลต่อผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 9) การเปรียบเทียบกับบริการ
ของคู่แข่ง/คู่เทียบ 10) ความคาดหวังที่ผู้ใช้บริการต้องการจากรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 11) ความ
ไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการสายเฉลิมรัชมงคล (ลูกค้าปัจจุบัน) 12) ปัจจัยในการไม่เลือกใช้บริการรถไฟฟ้ามหา
นครสายเฉลิมรัชมงคล (อดีตลูกค้า) 13) ปัจจัยในการเลือกใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 
(ลูกค้าในอนาคต) 14) ปัจจัยในการเลือกใช้บริการของลูกค้าคู่แข่งหรือคู่เทียบ 

2.1 ลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างข้างต้นมีสัดส่วนของหน่วยตัวอย่างที่เป็นหญิง (61.60%) มากกว่าชาย (38.40%) และมี
อายุระหว่าง 21-30 ปีมากที่สุด (33.04%) รองลงมาคือ ต่ ากว่า 20 ปี (24.03%) 31-40 ปี (22.08%) ในขณะ
ที่  ผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไปมีน้อยที่สุด (20.86%) ในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นคนท างาน (66.38%) ทั้งท างานที่มี
ก าหนดเวลาเริ่ม-เลิกงานในแต่ละวัน (35.87%) และท างานที่ไม่มีก าหนดเวลาเริ่ม -เลิกงานในแต่ละวัน 
(30.51%) รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา (30.56%) โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดหวังคุณภาพการ
ให้บริการ MRT ดีกว่าบริการขนส่งมวลชนประเภทอ่ืน ทั้งรถโดยสารประจ าทางและรถตู้ (49.32%) รองลงมา
คือดีกว่าบริการขนส่งมวลชนประเภทอ่ืน ทั้งรถโดยสารประจ าทางและรถตู้มาก (37.62%) ไม่คาดหวัง 
(7.16%) ไม่แตกต่างจากบริการขนส่งมวลชนประเภทอ่ืน ทั้งรถโดยสารประจ าทางและรถตู้ (4.58%) และแย่
กว่าบริการขนส่งมวลชนประเภทอื่น ทั้งรถประจ าทางและรถตู้มีน้อยที่สุด (1.32%) โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
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ใช้บริการรถไฟฟ้าเป็นประจ า เฉลี่ย 2-3 วันต่อสัปดาห์ (27.73%) มากที่สุด รองลงมาคือ เฉลี่ย 6-7 วันต่อ
สัปดาห์ เฉลี่ย 4-5 วันต่อสัปดาห์ (23.54%) และ เฉลี่ยไม่เกิน 1 วันต่อสัปดาห์มีน้อยที่สุด (23.39%) โดยกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครใช้บริการทั้งช่วงวันท างานและวันหยุดมากที่สุด (33.14%) 
รองลงมาใช้บริการช่วงวันท างาน (27.24%) ช่วงวันหยุด (23.64%) และเฉพาะเมื่อมีความจ าเป็นน้อยที่สุด 
(15.98%) โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรอขบวนรถไฟฟ้าในช่วงเวลาชั่วโมงเร่งด่วนรอไม่เกิน 4-5 นาทีมาก
ที่สุด (34.21%) รองลงมาคือ รอไม่เกิน 2-3 นาที (28.70%) รอไม่เกิน 3-4 นาที (21.30%) และรอไม่เกิน 1-2 
นาทีน้อยที่สุด (11.01%) และส่วนใหญ่ยอมรอขบวนรถไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วนรอไม่เกิน 3-5 
นาทีมากที่สุด (39.86%) รองลงมา รอไม่เกิน 5-7 นาที (31.68%) รอไม่เกิน 9-11 นาที (13.40%) และรอไม่
เกิน 9-11 นาทีน้อยที่สุด (13.40%) ดังน าเสนอในตารางที่ 3 

ตารางท่ี 2  กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานีและเวลาในการใช้บริการ                                     (n=2,052) 

สถาน ี

ช่วงเวลา 
06.00-09.00 09.01-12.00 12.01-16.00 16.01-19.00 19.01-21.00 21.01-24.00 รวม 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

สถานีบางซื่อ 29 14 14 29 14 14 114 
(25.00) (12.50) (12.50) (25.00) (12.50) (12.50) (100.00) 

สถานีก าแพงเพชร 29 14 14 29 14 14 114 
(25.00) (12.50) (12.50) (25.00) (12.50) (12.50) (100.00) 

สถานีสวนจตุจักร 29 14 14 29 14 14 114 
(25.00) (12.50) (12.50) (25.00) (12.50) (12.50) (100.00) 

สถานีพหลโยธิน 29 14 14 29 14 14 114 
(25.00) (12.50) (12.50) (25.00) (12.50) (12.50) (100.00) 

สถานีลาดพร้าว 29 14 14 29 14 14 114 
(25.00) (12.50) (12.50) (25.00) (12.50) (12.50) (100.00) 

สถานีรัชดาภิเษก 29 14 14 29 14 14 114 
(25.00) (12.50) (12.50) (25.00) (12.50) (12.50) (100.00) 

สถานีสุทธิสาร 29 14 14 29 14 14 114 
(25.00) (12.50) (12.50) (25.00) (12.50) (12.50) (100.00) 

สถานีห้วยขวาง 29 14 14 29 14 14 114 
(25.00) (12.50) (12.50) (25.00) (12.50) (12.50) (100.00) 

สถานีศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย 

29 14 14 29 14 14 114 
(25.00) (12.50) (12.50) (25.00) (12.50) (12.50) (100.00) 

สถานีพระรามเก้า 29 14 14 29 14 14 114 
(25.00) (12.50) (12.50) (25.00) (12.50) (12.50) (100.00) 

สถานีเพชรบุรี 29 14 14 29 14 14 114 
(25.00) (12.50) (12.50) (25.00) (12.50) (12.50) (100.00) 

สถานีสุขุมวิท 29 14 14 29 14 14 114 
(25.00) (12.50) (12.50) (25.00) (12.50) (12.50) (100.00) 

สถานีศูนย์ประชุม
แห่งชาติสิริกิติ ์

29 14 14 29 14 14 114 
(25.00) (12.50) (12.50) (25.00) (12.50) (12.50) (100.00) 
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สถาน ี

ช่วงเวลา 
06.00-09.00 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

09.01-12.00 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

12.01-16.00 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

16.01-19.00 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

19.01-21.00 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

21.01-24.00 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

รวม 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

สถานีคลองเตย 29 14 14 29 14 14 114 
(25.00) (12.50) (12.50) (25.00) (12.50) (12.50) (100.00) 

สถานีลุมพินี 29 14 14 29 14 14 114 
(25.00) (12.50) (12.50) (25.00) (12.50) (12.50) (100.00) 

สถานีสีลม 29 14 14 29 14 14 114 
(25.00) (12.50) (12.50) (25.00) (12.50) (12.50) (100.00) 

สถานีสามย่าน 29 14 14 29 14 14 114 
(25.00) (12.50) (12.50) (25.00) (12.50) (12.50) (100.00) 

สถานีหัวล าโพง 29 14 14 29 14 14 114 
(25.00) (12.50) (12.50) (25.00) (12.50) (12.50) (100.00) 

รวมทั้งส้ิน 29 14 14 29 14 14 114 
(25.00) (12.50) (12.50) (25.00) (12.50) (12.50) (100.00) 

 
 
ตารางท่ี 3 ลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง                                          (n=2,052) 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

1.  เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

2,052 
788 

1,264 

100.0 
38.40 
61.60 

2.  อายุ 14 
 ต่ ากว่า 20 ปี 
 21-30 ปี 
 31-40 ปี 
 40 ปีขึ้นไป  

2,052 
493 
678 
453 
428 

100.0 
24.03 
33.04 
22.08 
20.86 

3.  อาชีพ 14 
 นักเรียน/นักศึกษา 
 ท างานท่ีมีก าหนดเวลาเริ่ม-เลิกงานในแต่ละวัน 
 ท างานท่ีไม่มีก าหนดเวลาเริ่ม-เลิกงานในแต่ละวัน 
 อื่นๆ 

2,052 
627 
736 
626 
63 

100.0 
30.56 
35.87 
30.51 
3.07 

 

                                                           
14 หมายเหต ุการส ารวจตวัอย่างก าหนดให้ครอบคลุมลักษณะด้านอายุและอาชีพในแต่ละกลุ่มใกล้เคียงกัน สัดส่วนของแต่ละกลุ่มย่อยจึงไม่ควรใช้
อ้างอิงประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟา้มหานครสายเฉลิมรัชมงคลทั้งหมด 
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ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

4.  ความคาดหวังคุณภาพการให้บริการของรถไฟฟ้ามหานคร 
ไม่คาดหวัง 
แย่กว่าบริการขนส่งมวลชนประเภทอื่น ทั้งรถโดยสารประจ าทางและรถตู้ 
ไม่แตกต่างจากบริการขนส่งมวลชนประเภทอื่น ทั้งรถโดยสารประจ าทางและรถตู้ 
ดีกว่าบริการขนส่งมวลชนประเภทอื่น ทั้งรถโดยสารประจ าทางและรถตู้ 
ดีกว่าบริการขนส่งมวลชนประเภทอื่น ทั้งรถโดยสารประจ าทางและรถตู้มาก 

2,052 
147 
27 
94 

1,012 
772 

100.0 
7.16 
1.32 
4.58 
49.32 
37.62 

5.  การใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร 
เฉลี่ยไม่เกิน 1 วันต่อสัปดาห์ 
เฉลี่ย 2-3 วันต่อสัปดาห์ 
เฉลี่ย 4-5 วันต่อสัปดาห์ 
เฉลี่ย 6-7 วันต่อสัปดาห์ 

2,052 
480 
569 
483 
520 

100.0 
23.39 
27.73 
23.54 
25.34 

6.  ช่วงเวลาการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร 
ช่วงวันท างาน (วันจันทร์-วันศุกร์) 
ช่วงวันหยุด (วันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
ทั้งช่วงวันท างานและวันหยุด 
เฉพาะเมื่อมีความจ าเป็น (ไม่แน่นอน แล้วแต่โอกาส) 

2,052 
559 
485 
680 
328 

100.0 
27.24 
23.64 
33.14 
15.98 

7.  ช่วงเวลาที่ยอมรอขบวนรถไฟฟ้าในช่วงเวลาชั่วโมงเร่งด่วน 
 (06.00-09.00 และ 16.01-19.00 น.) 
     รอได้ไม่เกิน 1-2 นาที 
     รอได้ไม่เกิน 2-3 นาที 
     รอได้ไม่เกิน 3-4 นาที 
     รอได้ไม่เกิน 4-5 นาที 
     อื่นๆ 

2,052 
 

226 
589 
437 
702 
98 

100.0 
 

11.01 
28.70 
21.30 
34.21 
4.78 

8.  ช่วงเวลาที่ยอมรอขบวนรถไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วน 
     (ไม่ใช่ 06.00-09.00 และ 16.01-19.00 น.) 
     รอได้ไม่เกิน 3-5 นาที 
     รอได้ไม่เกิน 5-7 นาที 
     รอได้ไม่เกิน 7-9 นาที 
     รอได้ไม่เกิน 9-11 นาที 
     อื่นๆ 

2,052 
 

818 
650 
235 
275 
74 

100.0 
 

39.86 
31.68 
11.45 
13.40 
3.61 
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2.2 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร 

1) สัดส่วนและค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครครั้งนี้ เป็นการส ารวจการบริการ 
ใน 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความปลอดภัยภายในสถานี 2) ด้านความปลอดภัยภายในรถไฟฟ้า 3) ด้านคุณภาพ
และสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานีและในขบวนรถไฟฟ้า 4) ด้านบุคลากร 5) ด้านความคุ้มค่าของราคาค่า
โดยสาร 6) ด้านความน่าเชื่อถือของการเดินรถไฟฟ้า และ 7) ด้านการประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูล  

ตารางที่ 4 น าเสนอสัดส่วนความพึงพอใจในระดับพอใจมากขึ้นไป (คะแนน 4-5) และ 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร ซึ่งผลการส ารวจพบว่าในภาพรวมผู้ใช้บริการ
รถไฟฟ้ามหานคร ร้อยละ 64.81 มีความพึงพอใจต่อการบริการทั้ง 7 ด้าน ในระดับพอใจมากขึ้นไป   โดย
มีสัดส่วนของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครที่พึงพอใจในระดับพอใจมากขึ้นไปในด้านความปลอดภัยภายใน
รถไฟฟ้าสูงสุด (70.71%) รองลงมาคือ ด้านคุณภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานีและในขบวนรถไฟฟ้า 
ด้านความปลอดภัยภายในสถานี ด้านการประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูล  ด้านความน่าเชื่อถือของการเดิน
รถไฟฟ้า ด้านบุคลากร และด้านความคุ้มค่าของราคาค่าโดยสารตามล าดับ ซึ่งมีสัดส่วนของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า
มหานครที่พึงพอใจในระดับพอใจมากข้ึนไปในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน (ระหว่าง 70.71% - 61.31%)   
   ทั้งนี้  ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครมีระดับความพึงพอใจภาพรวมต่อการบริการใน
ระดับสูง หรือร้อยละ 80.80 (ค่าเฉลี่ย 4.04) และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหา
นครมีระดับความพึงพอใจในแต่ละด้านใกล้เคียงกัน (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.93 - 4.11 หรือ 78.60% - 82.20%) 

ตารางท่ี 4 สัดส่วนของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครที่พึงพอใจในระดับพอใจขึ้นไป และค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครใน 7 ด้าน         (n=2,052) 
 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 
ความ 

พึงพอใจ 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ15 

สัดส่วนความพึงพอใจ
ในระดับพอใจขึ้นไป16 

(คะแนน 3 - 5) 

สัดส่วนความพึงพอใจใน
ระดับพอใจมากขึ้นไป17 

(คะแนน 4 - 5) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ด้านความปลอดภัยภายในสถานี 4.02 0.82 80.40 2,043 99.56 1,392 67.84 
2. ด้านความปลอดภัยภายในรถไฟฟ้า 4.11 0.82 82.20 2,049 99.85 1,451 70.71 

                                                           
15 ร้อยละของความพึงพอใจ =  (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ  x 20) 
16 สัดส่วนความพึงพอใจในระดับพอใจขึ้นไป = (จ านวนผู้ตอบพอใจ + จ านวนผู้พึงพอใจมาก + จ านวนผู้ตอบพอใจมากที่สุด) x 100 
      จ านวนผู้ตอบทั้งหมด 
17 สัดส่วนความพึงพอใจในระดับพอใจมากขึ้นไป = (จ านวนผู้ตอบพอใจมาก + จ านวนผู้ตอบพอใจมากที่สุด) x 100 
      จ านวนผู้ตอบทั้งหมด 
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รายการ 
ค่าเฉลี่ย 
ความ 

พึงพอใจ 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ 

สัดส่วนความพึงพอใจ
ในระดับพอใจขึ้นไป  

(คะแนน 3 - 5) 

สัดส่วนความพึงพอใจใน
ระดับพอใจมากขึ้นไป  

(คะแนน 4 - 5) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

3. ด้านคุณภาพและสิ่งอ านวยความสะดวก
ในสถานีและในขบวนรถไฟฟ้า  

4.06 0.81 81.20 2,044 99.61 1,418 69.10 

4. ด้านบุคลากร  4.07 0.84 81.40 2,045 99.66 1,366 66.57 
5. ด้านความคุ้มค่าของราคาค่าโดยสาร  3.93 0.89 78.60 1,998 97.37 1,258 61.31 
6. ด้านความน่าเชื่อถือของการเดินรถไฟฟ้า  4.05 0.88 81.00 2,026 98.73 1,367 66.62 
7. ด้านการประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูล  4.06 0.84 81.20 2,045 99.66 1,384 67.45 
ความพึงพอใจในภาพรวม 4.04 0.80 80.80 2,052 100.00 1,330 64.81 

 
2.3 ดัชนีความพึงพอใจ ความเชื่อถือ ความผูกพัน และระดับความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อ        

การให้บริการของรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 

 การส ารวจดัชนีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครเป็นการส ารวจความพึงพอใจใน 3 มิติ 
คือ 1) ความพึงพอใจโดยรวม 2) การเข้าใกล้ความคาดหวัง และ 3) การบริการเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบอ่ืน 
ในขณะที่ความเชื่อถือต่อการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครพิจารณาจากผู้ใช้บริการแนะน าการบริการให้กับบุคคล
อ่ืน และความผูกพันพิจารณาจากการเลือกใช้รถไฟฟ้ามหานครเป็นทางเลือกแรก ส าหรับระดับความคาดหวัง
พิจารณาจากการคาดหวังคุณภาพการให้บริการของรถไฟฟ้ามหานครเมื่อเทียบกับการให้บริการขนส่งมวลชน
ประเภทอ่ืน 
 ตารางที่ 5 น าเสนอผลประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร ในประเด็น             
ด้านดัชนีความพึงพอใจ  ความเชื่อถือ  ความผูกพัน  และระดับความคาดหวัง  ซึ่งผลส ารวจพบว่า ผู้ใช้บริการ
มีดัชนีความพึงพอใจในระดับสูงหรือร้อยละ 81.80 (ค่าเฉลี่ย 4.09)  โดยมีความคิดเห็นเรื่องความพึงพอใจ
ต่อบริการของรถไฟฟ้ามหานครโดยรวม (ค่าเฉลี่ย 4.13)  การบริการของรถไฟฟ้ามหานครมีคุณภาพดีกว่าการ
ขนส่งมวลชนรูปแบบอ่ืนๆ  (ค่าเฉลี่ย 4.07) รวมถึงการบริการเป็นไปตามที่ผู้ใช้บริการคาดหวัง (ค่าเฉลี่ย 4.06)
ในขณะเดียวกันยังพบว่าผู้ใช้บริการมีความเชื่อถือ มีความผูกพันและระดับความคาดหวังต่อการให้บริการของ
รถไฟฟ้ามหานครในระดับสูงเช่นเดียวกัน (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.05-4.09 ) 
 
 
 
 
 
 



 

  โครงการส ารวจภาพลักษณ์องค์กรของ รฟม.  และความพึงพอใจในการให้บรกิารรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ปีงบประมาณ 2559 
 

22 

ตาราง 5 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (n=2,052) 
รายการ ค่าเฉลี่ยความ

คิดเห็น 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ร้อยละของ 

ความคิดเห็น18 
ดัชนีความพึงพอใจ 
           ความพึงพอใจโดยรวม 
           การเข้าใกล้ความคาดหวัง 
           การบริการเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบอ่ืน 

4.09 
4.13 
4.06 
4.07 

0.57 
0.63 
0.64 
0.66 

81.80 
82.60 
81.20 
81.40 

ความเชื่อถือที่มีต่อรถไฟฟ้ามหานคร  
           รู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ในสถานี 
           รู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ในขบวน 

4.08 
4.09 
4.06 

0.64 
0.67 
0.68 

81.60 
81.80 
81.20 

ความผูกพันของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร  
           เป็นทางเลือกอันดับแรกในการเดินทาง 
           แนะน าบริการรถไฟฟ้ามหานครให้กับบุคคลอื่น 

4.05 
4.04 
4.07 

0.64 
0.69 
0.66 

81.00 
80.80 
81.40 

ระดับความคาดหวัง 4.09 1.06 81.80 

  
2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ ดัชนีความพึงพอใจ ความเชื่อถือ ความผูกพัน และ

ระดับความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 

จากผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับความพึงพอใจ ดัชนีความพึงพอใจความ
เชื่อถือ ความผูกพัน และระดับความคาดหวังเมื่อน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบความเป็นเหตุและผล (Cause-
Effect) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ได้ข้อค้นพบดังแสดงในแผนภาพที่ 1 ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

- ความพึงพอใจที่ผู้ใช้บริการมีต่อบริการของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลทั้ง 7 ด้านมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับดัชนีความพึงพอใจในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญ โดยความพึงพอใจด้านการ
ประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลมีความสัมพันธ์กับดัชนีความพึงพอใจสูงที่สุด ในขณะที่ความพึงพอใจในด้าน
ความปลอดภัยภายในรถไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กับดัชนีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

- ระดับความคาดหวังของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับดัชนีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
อย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตามระดับความคาดหวังส่งผลต่อดัชนีความพึงพอใจในระดับต่ ามาก 

- ดัชนีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับความเชื่อถือและความผูกพันที่มีต่อรถไฟฟ้า
มหานคร อย่างมีนัยส าคัญ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 

 
                                                           

18 ร้อยละของความคิดเห็น   =  (ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น x 20) 
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แผนภาพที่ 1   ภาพรวมผลการศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 
 
 
หมายเหต ุ:  

1) ตัวเลขแสดงถึงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson’s Correlation) ที่แสดงความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรสองตัว มีค่า
ระหว่าง –1 ถึง 1 โดยค่าที่ใกล้ -1 หรือ 1 แสดงถึงระดับความสัมพันธ์เชิงลบหรอืบวกที่สูง 

 2) * หมายถึงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธน์ั้นมีความสัมพันธ์ที่ระดับนยัส าคัญ 0.01 หรือที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 
 3) ตัวเลขในวงเล็บแสดงถึงค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของระดับความคิดเห็น 

 

 

 

0.793* 

0.562* 

0.549* 

0.529* 

0.545* 

0.557* 

ความปลอดภัยภายใน
สถาน ี

(4.02, 80.40%) 

บุคลากร 
(4.07, 81.40%) 

สิ่งอ านวยความสะดวก
ในสถานีและรถไฟฟ้า 

(4.06, 81.20%) 

ความน่าเชื่อถือของการ
เดินรถไฟฟ้า 

(4.05, 81.00%) 

การประชาสัมพันธ์และ
การให้ข้อมูล 

(4.06, 81.20%) 

ความคุ้มค่าของ 
ค่าโดยสาร 

(3.93, 78.60%) 

ดัชนีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
1) ความพึงพอใจโดยรวม 
2) ความเข้าใกล้ความคาดหวัง 
3)บริการเมื่อเปรียบเทียบกับผู้อ่ืน 

(4.09, 81.80%) 

ความเชื่อถือที่มีต่อ
รถไฟฟ้ามหานคร 
(4.08, 81.60%) 

0.530* 

0.518* 
ความปลอดภัย 
ภายในรถไฟฟ้า  
(4.11, 82.20%) 

ระดับความคาดหวังของ
ผู้ใช้บริการ 

(4.09, 81.80%) 

ความผูกพันของ
ผู้ใช้บริการ 

(4.05, 81.00%) 

0.761* 

0.111* 
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2.5 ความพึงพอใจในบริการของรถไฟฟ้ามหานครทั้ง 7 ด้าน ดัชนีความพึงพอใจ ความเชื่อถือ 
และความผูกพันของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ตามความถี่ วัน 
และเวลาที่ใช้บริการ 

ตารางที่ 6 น าเสนอค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในบริการของรถไฟฟ้ามหานครทั้ง 7 ด้านดัชนีความพึง
พอใจ ความเชื่อถือ และความผูกพัน โดยทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละด้าน 
ตามความถ่ี วันและเวลาที่ใช้บริการ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ซึ่ง
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

- ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครเมื่อจ าแนกความถี่ในการใช้บริการ วันและเวลาที่ใช้บริการ ผลส ารวจ
พบว่ามีระดับความพึงพอใจในบริการของรถไฟฟ้ามหานครทั้ง 7 ด้านและภาพรวมความพึงพอใจ ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญ 

- ผู้ที่ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครเป็นประจ า มีระดับความผูกพันสูงกว่ากลุ่มที่ใช้บริการไม่ประจ า หรือ
นานๆ ใช้บริการ 

- ผู้ที่ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครช่วงวันท างานและใช้บริการทั้งช่วงวันท างานและวันหยุด มีระดับ
ความผูกพันสูงกว่าผู้ที่ใช้บริการช่วงวันหยุดหรือเฉพาะเมื่อมีความจ าเป็น 
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ตารางท่ี 6  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ดัชนีความพึงพอใจ ความเชื่อถือ และความผูกพันของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล   
 ตามความถ่ี วัน และเวลาที่ใช้บริการ                      (n=2,052) 

 

 
หมายเหตุ :  (1)  มีความแตกต่างระหว่างคะแนนความผูกผันระหว่างความถี่ในการใช้บริการ โดยกลุ่มผู้ที่ใช้บริการเป็นประจ า มีระดับความผูกพันที่สูงกว่ากลุ่มที่ใช้บริการไม่ประจ า ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
                (2)  มีความแตกต่างระหว่างคะแนนความพึงพอใจด้านความผูกผันระหว่างวันที่ใช้บริการ โดยกลุ่มผู้ที่ใช้บริการทั้งช่วงวันท างานและวันหยุด มีระดับความผูกผันที่สูงกว่ากลุ่มที่ใช้บริการช่วงวันหยุดหรือใช้เฉพาะเมื่อมี 

       ความจ าเป็น ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05           

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 

ความปลอดภัย  
ในสถานี 

ความปลอดภัย 
ในรถไฟฟ้า 

สิ่งอ านวยความ
สะดวกในสถานี 
และในขบวน 

บุคลากร 
ความคุ้มค่า 

ของค่าโดยสาร 

ความน่าเชี่อถือ
ของ 

การเดิน
รถไฟฟ้า 

การ
ประชาสัมพันธ์

และการให้
ข้อมูล 

ภาพรวม 
ความพึงพอใจ 

7 ด้าน 

ดัชนี 
ความพึงพอใจ 

ความเชื่อถือ ความผูกพัน 

ก า ร ใ ช้
บริการ 

เฉลี่ยไม่เกิน 1 วันต่อสัปดาห์ 4.02 4.12 4.08 4.06 3.99 4.10 4.10 4.07 4.05 4.02 3.98(1) 
เฉลี่ย 2-3 วันต่อสัปดาห์ 4.01 4.08 4.04 4.04 3.91 4.05 4.03 4.02 4.08 4.10 4.01(1) 
เฉลี่ย 4-5 วันต่อสัปดาห์ 4.03 4.11 4.03 4.05 3.91 4.01 4.04 4.03 4.10 4.09 4.06(1) 
เฉลี่ย 6-7 วันต่อสัปดาห์ 4.02 4.14 4.09 4.11 3.92 4.05 4.07 4.06 4.12 4.09 4.17(1) 

วั น ที่ ใ ช้
บริการ 

ช่วงวันท างาน 4.04 4.13 4.07 4.07 3.95 4.04 4.07 4.05 4.08 4.08 4.05(2) 
ช่วงวันหยุด 4.05 4.12 4.08 4.09 3.96 4.09 4.08 4.07 4.09 4.09 4.02(2) 
ทั้งช่วงวันท างานและวันหยุด 3.99 4.10 4.05 4.06 3.90 4.04 4.04 4.03 4.10 4.09 4.11(2) 
เฉพาะเมื่อมีความจ าเป็น 4.00 4.09 4.03 4.04 3.92 4.04 4.06 4.03 4.06 4.04 3.99(2) 

เวลาที่ใช้
บริการ 

ชั่วโมงเร่งด่วน (6.00-9.00 น. 
และ 16.01-19.00 น.) 

4.04 4.13 4.08 4.08 3.94 4.07 4.08 4.06 4.08 4.06 4.09 

ชั่วโมงไม่เร่งด่วน (ไม่ใช่เวลา
6.00-9.00 น. และ 16.01 -
19.00 น.) 

3.99 4.10 4.03 4.05 3.93 4.03 4.04 4.02 4.10 4.09 4.06 
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2.6 การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครปี 
2552 - 2559 

เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2552–2559 
ใน   7 ด้าน คือ 1) ด้านความปลอดภัยภายในสถานี 2) ด้านความปลอดภัยภายในรถไฟฟ้า 3) ด้านคุณภาพ
และสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานีและในขบวนรถไฟฟ้า 4) ด้านบุคลากร 5) ด้านความคุ้มค่าของราคาค่า
โดยสาร 6) ด้านความน่าเชื่อถือของการเดินรถไฟฟ้า และ 7) ด้านการประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูล พบว่า 
ตั้งแต่ปี 2552-2559 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน (3.82-4.07) และมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น (ตารางท่ี 7) 

เมื่อเปรียบเทียบผลการส ารวจระหว่างปี 2558 และปี 2559 พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยในภาพรวมลดลงเล็กน้อยจาก 4.07 ในปี 2558 เป็น 4.04 ในปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 0.03 
นอกจากนี้ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจในแต่ละด้านเพ่ิมข้ึนและลดลงเล็กน้อย โดย 

ด้านบุคลากรระดับความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นสูงสุดจาก 4.02 ในปี 2558 เป็น 4.07 ในปี 2559 หรือ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.05 รองลงมาคือ ด้านคุณภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานีและในขบวนรถไฟฟ้ามี
ระดับความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นจาก 4.03 ในปี 2558 เป็น 4.06 ในปี 2559 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.03 และด้าน
ความคุ้มค่าของราคาค่าโดยสารระดับความพึงพอใจลดลงสูงสุดจาก 4.00 ในปี 2558 เป็น 3.93 ในปี 2559 
หรือลดลงร้อยละ 0.07 รองลงมา คือ ด้านความน่าเชื่อถือของการเดินรถไฟฟ้ามีระดับความพึงพอใจลดลงจาก 
4.11 ในปี 2558 เป็น 4.05 ในปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 0.06 ด้านความปลอดภัยภายในรถไฟฟ้ามีระดับ
ความพึงพอใจลดลงจาก 4.15 ในปี 2558 เป็น 4.11 ในปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 0.04 ด้านการ
ประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลลดลงจาก 4.10 ในปี 2558 เป็น 4.06 ในปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 0.04 
และด้านความปลอดภัยภายในสถานีมีระดับความพึงพอใจลดลงน้อยที่สุดจาก 4.05 ในปี 2558 เป็น 4.02 ใน
ปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 0.03 รายละเอียดดังแผนภาพที่ 2 

ตารางที่ 7  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยเฉลี่ย 7 ด้าน ระหว่างปี 2552-2559 

ความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ปี 
2552* 

ปี 
2553* 

ปี 
2554** 

ปี  
2555** 

ปี  
2556* 

ปี  
2557* 

ปี 
 2558* 

ปี  
2559* 

1. ด้านความปลอดภัยภายในสถานี 3.86 3.93 3.93 3.80 3.77 3.97 4.05 4.02 

2. ด้านความปลอดภัยภายในรถไฟฟ้า 4.01 4.11 4.11 3.94 3.90 4.07 4.15 4.11 

3. ด้านคุณภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานี

และในขบวนรถไฟฟ้า  

3.98 4.03 4.03 3.84 3.79 4.03 4.03 4.06 

4. ด้านบุคลากร 3.84 4.00 4.00 3.84 3.88 4.05 4.02 4.07 
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ความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ปี 
2552* 

ปี 
2553* 

ปี 
2554** 

ปี  
2555** 

ปี  
2556* 

ปี  
2557* 

ปี 
 2558* 

ปี  
2559* 

5. ด้านความคุ้มค่าของราคาค่าโดยสาร 3.04 3.51 3.51 3.58 3.64 3.89 4.00 3.93 

6. ด้านความน่าเชื่อถือของการเดินรถไฟฟ้า 4.25 3.94 3.94 3.85 3.91 4.07 4.11 4.05 

7. ด้านการประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูล 3.95 3.83 3.83 3.80 3.86 4.06 4.10 4.06 
ความพึงพอใจภาพรวม 3.87 3.85 4.02 3.82 3.82 4.02 4.07 4.04 

หมายเหต ุ *  ผลการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 
**  ผลการศึกษาจากศูนยว์ิจยัเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 

 

 
แผนภาพที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยเฉลี่ยใน 7 ด้าน เปรียบเทียบปี 2558-2559 

2.7 ปัจจัยในการเลือกใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 

 ผลการส ารวจพบว่าปัจจัยส าคัญ 3 อันดับแรก ที่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลใช้เป็น
เหตุผลในการเลือกใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร คือ ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง  (32.56%) ความ
ปลอดภัย (24.19%) และคุณภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานีและในขบวนรถไฟฟ้า (13.79%) 
รายละเอียดน าเสนอดังตารางที่ 8 
 

3.80

3.85

3.90

3.95

4.00

4.05

4.10

4.15

ความพึง
พอใจ

ภาพรวม 

ด้านความ
ปลอดภัย

ภายในสถานี 

ด้านความ
ปลอดภัย
ภายใน
รถไฟฟ้า 

ด้านคุณภาพ
และสิ่ง

อ านวยความ
สะดวก 

ด้านบุคลากร ด้านความ
คุ้มค่าของ
ราคาค่า
โดยสาร 

ด้านความ
น่าเชื่อถือ

ของการเดิน
รถไฟฟ้า 

ด้านการ
ประชาสัมพั
นธ์และการ
ให้ข้อมูล 

ปี 2558 4.07 4.05 4.15 4.03 4.02 4.00 4.11 4.10

ปี 2559 4.02 4.11 4.06 4.07 3.93 4.05 4.06 4.04

ระ
ดับ

คว
าม

พึง
พอ

ใจ
โด

ยเ
ฉล

ี่ย 
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ตาราง 8 ปัจจัยในการเลือกใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (n=2,052) 
ปัจจัย จ านวน ร้อยละ 

1. ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง 
2. ความปลอดภัย 
3. คุณภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานีและในขบวนรถไฟฟ้า 

1,369 
1,017 
580 

32.56 
24.19 
13.79 

4. ความน่าเชื่อถือของการเดินรถไฟฟ้า เช่น ความตรงต่อเวลา และความสม่ าเสมอ 572 13.60 
5. ความคุ้มค่าของราคาค่าโดยสาร 338 8.04 
6. บุคลากรผู้ให้บริการ 190 4.52 
7. การประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูล 139 3.31 
รวมท้ังสิ้น 4,205 100 

 2.8 ช่องทางการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผลต่อผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิม
รัชมงคล 

 ผลการส ารวจ พบว่าช่องทางการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผลต่อผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหา
นครสายเฉลิมรัชมงคล 3 อันดับแรก คือ โทรทัศน์ (24.08%) ป้ายโฆษณา (20.50%) และเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เฟชบุ๊ค (15.48%) รายละเอียดน าเสนอดังตารางที่ 9 

ตารางที่ 9 ช่องทางการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผลต่อผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัช
มงคล          (n=2,052) 

ช่องทางการประชาสัมพันธ ์ อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 รวม ร้อยละ 
1. โทรทัศน ์
2. ป้ายโฆษณา 
3. เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค 
4. เว็บไซต์ 
5. หนังสือพิมพ ์
6. วิทยุ 
7. นิตยสาร 
8. วิทยุชุมชน 
9. เอกสารแผ่นพับ 
10. หน่วยเผยแพร่แพร่เคลื่อนที่ของ รฟม. 
11. กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของ รฟม. 
12. อื่นๆ เช่น คนรู้จักหรือเพื่อนแนะน า 

995 
379 
298 
169 
23 
57 
17 
23 
25 
25 
10 
31 

230 
548 
239 
298 
141 
192 
70 
54 
82 
60 
26 
20 

205 
209 
382 
292 
209 
98 
115 
111 
81 
71 
51 
21 

1,430 
1,217 
919 
759 
373 
347 
202 
188 
188 
156 
87 
72 

24.08 
20.50 
15.48 
12.78 
6.28 
5.84 
3.40 
3.17 
3.17 
2.63 
1.47 
1.21 

รวมท้ังสิ้น 2,052 1,960 1,926 5,938 100.0 
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 2.9 การเปรียบเทียบกับบริการของคู่แข่ง/คู่เทียบ 

 จากตารางที่ 10 แสดงผลการเปรียบเทียบการบริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลกับบริการ
ของรถไฟฟ้าบีทีเอสและแอร์พอร์ต เรล ลิงก์6 โดยการเปรียบเทียบการบริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัช
มงคลกับการให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอส พบว่า ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลที่เคยใช้
บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสส่วนใหญ่ให้คะแนนการบริการของรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (ค่าเฉลี่ย 8.38) 
สูงกว่าการให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอส (ค่าเฉลี่ย 7.93) และการเปรียบเทียบการบริการรถไฟฟ้ามหานครสาย
เฉลิมรัชมงคลกับการให้บริการของแอร์พอร์ต เรล ลิงก์พบว่า ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลที่
เคยใช้แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ส่วนใหญ่ให้คะแนนการบริการของรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (ค่าเฉลี่ย 
8.21) สูงกว่าการให้บริการของแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (ค่าเฉลี่ย 7.02) 

ตาราง 10 ผลการเปรียบเทียบการบริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลกับบริการของคู่แข่ง/คู่เทียบ      
                                                                                                              (n=2,052) 

รายการ ค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็น 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผู้เคยใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS)            
           คะแนนการให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอส 
           คะแนนการให้บริการของรถไฟฟ้ามหานคร            

 
7.93 
8.38 

 
1.387 
1.201 

ผู้เคยใช้บริการแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (ARL) 
           คะแนนการให้บริการของแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 
           คะแนนการให้บริการของรถไฟฟ้ามหานคร            

 
7.02 
8.21 

 
1.703 
1.326 

 

 

 

 

 

 

 

6 คู่แข่งหรือคู่เทียบ 
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ตาราง 11 เหตุผลของความแตกต่างของคะแนนการให้บริการ 
คะแนน เหตุผลของความแตกต่างของคะแนนในการให้บริการ 

ผู้เคยใช้บริการบีทีเอส (BTS) ผู้เคยใช้บริการแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (ARL) 
1.1 .ให้คะแนนการให้บริการของรถไฟฟ้ามหานครน้อยกว่า
การให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอสหรือแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 
(ARL) 

 BTS ให้บริการดีกว่า 

 BTS มีความถี่ในการปล่อยขบวนรถมากกว่า  

 BTS มีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสถานีมากกว่า เช่นร้านขาย  
     สินค้า ลิฟท์ บันไดเลื่อน  

 การเดินทางด้วย BTS สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยกว่า  

 BTS ราคาคุ้มค่าและเหมาะสม 

 MRT คนใช้บริการเยอะโดยเฉพาะในช่ัวโมงเร่งด่วนมีความแออัด  
และมีความล่าช้าของขบวนรถไฟฟ้าในช่ัวโมงเร่งด่วน 

 MRT มีจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชลประเภทอื่นน้อย   

 ARL มีเส้นทางออกนอกเมืองมากกว่าและสามารถเดินทางสู่สนามบิน 
     สุวรรณภูมิได้ 
 

1.2 ให้คะแนนการให้บริการของรถไฟฟ้ามหานครมากกว่า
หรือเทียบเท่าการให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอสหรือแอร์
พอร์ต เรล ลิงก์ (ARL) 

 BTS มีผู้ใช้บริการหนาแน่น 

 BTS ราคาค่อนข้างสูง แต่ MRT มีความคุ้มค่าของราคาโดยสาร 
มากกว่า 

 BTS มีปัญหาการขัดข้องทางเทคนิคบ่อย  

 MRT ใกล้บ้าน มีสถานีอยู่ตรงจุดหมายปลายทาง  

 MRT มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ตอบสนองความต้องการของ 
     ผู้ใช้บริการมากกว่า รวมทั้งมีสถานีบริการที่กว้างขวาง 

 MRT มีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย  

 MRT ให้บริการดีกว่าหรือเทียบเท่า BTS  

 ARL เส้นทางไม่ครอบคลุม สถานีไกล เดินทางไม่สะดวก 

 ARL ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล   

 ARL บรรยากาศไม่ปลอดภัย เช่น ประตูขบวนรถเปิด-ปิดเสียงดัง  

 ARL สิ่งอ านวยความสะดวกน้อย แต่ MRT มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ 
     ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการมากกว่า เช่น ป้ายบอกทาง ช่อง 
     ขายตั๋วโดยสาร บันไดเลื่อน 

 MRT ตรงต่อเวลา มีความถี่ในการปล่อยขบวนรถมากกว่า ARL ใช้เวลา 
     รอนาน  

 MRT สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยรวมทั้งมีการให้บริการที่ดีกว่า 
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 2.10 ความคาดหวังท่ีผู้ใช้บริการต้องการจากรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 

จากตารางที่ 12 แสดงความคาดหวังที่ผู้ใช้บริการของรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลยังไม่ได้รับ
การตอบสนอง โดยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความคาดหวังที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองในการประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 2.01) รองลงมาคือด้านการเป็นวิธีเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย
1.87) ความสบายในการเดินทาง (ค่าเฉลี่ย 1.81) ความปลอดภัยในการเดินทาง (ค่าเฉลี่ย 1.79) ความสะดวก
ในการเดินทาง (ค่าเฉลี่ย 1.77) และความรวดเร็วในการเดินทาง (ค่าเฉลี่ย 1.76) น้อยที่สุด 

ตารางท่ี 12 ความคาดหวังที่ผู้ใช้บริการของรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลยังไม่ได้รับการตอบสนอง 
ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1. การประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
2. การเป็นวิธีเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. ความสบายในการเดินทาง 
4. ความปลอดภัยในการเดินทาง 
5. ความสะดวกในการเดินทาง 

6. ความรวดเร็วในการเดินทาง 

2.01 
1.87 
1.81 
1.79 
1.77 
1.76 

0.85 
0.75 
0.71 
0.73 
0.71 
0.71 

ตารางที่ 13 แสดงความคาดหวังที่ผู้ใช้บริการต้องการจากรถไฟฟ้ามหานคร จากค าถามปลายเปิดของ
แบบสอบถามที่ว่า “ความคาดหวังใดที่ท่านมีต่อรถไฟฟ้ามหานครที่ท่านรู้สึกว่ายังไม่ได้รับการตอบสนอง” และ
ตารางที่ 14 แสดงความคาดหวังที่ผู้ใช้บริการต้องการจากรถไฟฟ้าของประเทศไทย จากค าถามปลายเปิดของ
แบบสอบถามที่ว่า “ท่านอยากเห็นรถไฟฟ้าของประเทศไทยเป็นอย่างไร” โดยได้จัดหมวดหมู่ความคาดหวังให้
สอดคล้องกับบริการของรถไฟฟ้ามหานครทั้ง 7 ด้าน ที่ได้ท าการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และ
เพ่ิมด้านภาพรวมทั่วไปที่หมายถึงความคาดหวังที่ไม่เจาะจงเป็นภาพโดยรวม ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าสิ่งที่
ผู้ใช้บริการต้องการให้รถไฟฟ้ามหานครมีการพัฒนามากที่สุด คือ ด้านคุณภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกใน
สถานีและในขบวนรถไฟฟ้า เช่น ระบบปรับอากาศ ห้องน้ า ที่นั่งรอในชานชาลา ป้ายบอกทาง และรถรับส่ง 
เป็นต้น รองลงมา คือ ด้านความคุ้มค่าของค่าโดยสาร โดยต้องการให้ปรับลดราคาค่าโดยสารให้ถูกลงและมี
โปรโมชั่นตั๋วโดยสารมากขึ้น และสิ่งที่ผู้ ใช้บริการต้องการให้มีในรถไฟฟ้าประเทศไทยมากที่สุด คือ ด้าน
ภาพรวมทั่วไป เช่น ขยายเส้นทางครอบคลุมทั่วกรุงเทพและปริมณฑลรวมทั้งทั่วประเทศและสามารถซื้อตั๋ว
โดยสารออนไลน์ได้และมีร้านอาหาร ร้านสะดวกซ้ือหรือแหล่งช้อปปิ้งในสถานี 
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ตารางท่ี 13  ความคาดหวังที่ผู้ใช้บริการต้องการจากรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 
หมวดหมู ่(จ านวนข้อเสนอแนะ) ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 

ด้านความปลอดภัยในสถานีรถไฟฟ้า (10)  การตรวจกระเป๋าสัมภาระควรด าเนินการอย่างรอบคอบ จริงจัง และเหมาะสม 

 การเพิ่มมาตรการความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย เครื่องตรวจสัมภาระ แสงสว่างระหว่างทางเดิน 

ด้านความปลอดภัยในรถไฟฟ้า (12)  การจัดระเบียบผู้โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วน และการเพิ่มจ านวนที่น่ังให้มากข้ึน 

 การปรับเวลาในการเปิดปิดขบวนรถไฟฟ้าให้เหมาะสม 

 การเพิ่มขบวนรถไฟฟ้าแบบ Lady zone  
ด้านคุณภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกใน
สถานีและในขบวน (63) 

 การปรับปรุงระบบระบายอากาศภายในสถานี 

 การเพิ่มพ้ืนท่ีรอรถไฟฟ้าภายในสถานี 

 การเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น บันไดเลื่อนและลิฟต์ ห้องน้ าภายในสถานี 
ถังขยะภายในสถานี ป้ายบอกทางและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ 

 การเพิ่มจ านวนพนักงานในการให้บริการจ าหน่วยตั๋วโดยสารในช่ัวโมงเร่งด่วน  
รวมทั้งตู้จ าหน่ายตั๋วอัตโนมัติ 

 การเพิ่มบริการรถรับส่งตามจุดส าคัญต่างๆ 
ด้านบุคลากร (2)  การให้บริการด้วยความสุภาพ และเต็มใจ 
ด้านความคุ้มค่าของค่าโดยสาร (24)  การปรับลดราคาค่าโดยสารทั้งค่าโดยสารปกติและและบัตรรายเดือน  

 การเพิ่มโปรโมช่ันของบัตรโดยสารในการใช้ร่วมกับขนส่งสาธารณประเภทอื่น
เช่น BTS ARL และไม่จ ากัดจ านวนเที่ยวในการเดินทาง 

ด้านความน่าเช่ือถือของการเดินรถไฟฟ้า 
(16) 

 การขยายเวลาการให้บริการ  

 การเพิ่มขบวนรถไฟฟ้าในช่ัวโมงเร่งด่วน 
ด้านการประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูล 
(5) 

 การเพิ่มสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้รถไฟฟ้าอย่าวถูกวิธีรวมถึงวิธีการใช้และ
ซื้อตั๋วโดยสาร 

 การแจ้งระยะเวลาในการเปิดปิดประตูขบวนรถไฟฟ้า 

 การประชาสัมพันธ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือรถไฟฟ้าขัดข้องในทุกช่องทางที่เข้าถึง
กลุ่มผู้ใช้บริการ 

ด้านภาพรวมทั่วไป (8)  การเพิ่มหรือขยายเส้นทางเดินรถให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  

 การเพิ่มจุดเช่ือมโยงกับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ 
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ตารางท่ี 14  ความคาดหวังที่ผู้ใช้บริการต้องการจากรถไฟฟ้าของประเทศไทย 
หมวดหมู ่(จ านวนข้อเสนอแนะ) ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 

ด้านความปลอดภัยในสถานีรถไฟฟ้า (6)  ระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เหมาะสม 
ด้านคุณภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกใน
สถานีและในขบวน (10) 

 การมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ครบครันตอบสนองความต้องการของคนใน
สังคมอย่างเท่าเทียม 

 มีร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อหรือแหล่งช้อปปิ้งในสถานี 
ด้านบุคลากร (1)  การบริการด้วยความเต็มใจ และเหมาะสมในช่วงเวลาเร่งด่วน 
ด้านความคุ้มค่าของค่าโดยสาร (18)  มีราคาค่าโดยสารที่ถูกลง 

 บัตรโดยสารใช้ร่วมกับการขนส่งมวลชนประเภทอื่นๆได้  
ด้านความน่าเชื่อถือของการเดินรถไฟฟ้า (6)  ทันสมัย สะดวก ปลอดภัย มีมาตรฐาน 
ด้านภาพรวมทั่วไป (21) 
 

 ขยายเส้นทางครอบคลุมทั่วกรุงเทพและปริมณฑล รวมทั้งทั่วประเทศ 

 สามารถซื้อตั๋วโดยสารออนไลน์ได้ 

 
2.11 ความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการสายเฉลิมรัชมงคล (ลูกค้าปัจจุบัน) 

 ตารางที่ 15 แสดงความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการสายเฉลิมรัชมงคล (ลูกค้าปัจจุบัน) จากการสัมภาษณ์
ด้วยค าถามปลายเปิดที่ว่า “สิ่งที่ท่านไม่พึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล” จนกระทั่งไม่
พบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นใหม่ๆ โดยมีผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ านวน  30 คน น าข้อมูลที่ได้มาจัด
หมวดหมู่ความคาดหวังให้สอดคล้องกับบริการของรถไฟฟ้ามหานครทั้ง 7 ด้าน  
 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า สิ่งที่ผู้ใช้บริการมีความไม่พึงพอใจมากที่สุด คือด้านความคุ้มค่าของค่าโดยสาร โดย
ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นว่าค่าโดยสารแพงเกินไป รองลงมาคือด้านความปลอดภัยในรถไฟฟ้า เช่น การยืนขวางทาง
ประตูเข้าออกในขบวนรถไฟฟ้า ด้านคุณภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานีและในขบวน เช่น การให้บริการ
ห้องน้ าที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการและไม่มีบริการในทุกสถานี ด้านภาพรวมทั่วไป เช่น เส้นทางที่ไม่ครอบคลุม
และมารยาทของผู้ใช้บริการ เป็นต้น และผู้ใช้บริการมีความไม่พึงพอใจด้านความปลอดภัยในสถานีรถไฟฟ้า เช่น 
ระบบรักษาความปลอดภัย น้อยที่สุด 
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ตารางท่ี 15  ความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการสายเฉลิมรัชมงคล (ลูกค้าปัจจุบัน) 
หมวดหมู่ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 

ด้านความปลอดภัยในสถานีรถไฟฟ้า   ระบบรักษาความปลอดภัยหละหลวม โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน 
ด้านความปลอดภัยในรถไฟฟ้า   ผู้ใช้บริการมักยืนขวางประตูทางเข้าออก 
ด้านคุณภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานี
และในขบวน  

 การให้บริการห้องน้ าไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ และไม่มีบริการทุก
สถานี 

ด้านความคุ้มค่าของค่าโดยสาร   ราคาค่าโดยสารแพงเกินไป 
ด้านภาพรวมท่ัวไป   เส้นทางการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครไม่ครอบคลุม 

 มารยาทของผู้ใช้บริการ เช่น การใช้โทรศัพท์ เป็นต้น 

 
 2.12 ปัจจัยในการไม่เลือกใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (อดีตลูกค้า) 

ผู้ที่เคยใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลแต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้ว (อดีตลูกค้า) ได้ให้ความ
คิดเห็นปัจจัยในการไม่เลือกใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล จากการสัมภาษณ์ด้วยค าถาม
ปลายเปิดที่ว่า “เป็นผู้ที่เคยใช้บริการแต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้บริการแล้ว เพราะอะไร” จนกระทั่งไม่พบความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะในประเด็นใหม่ๆ โดยมีผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ านวน 30 คน ซึ่งสามารถสรุปปัจจัยที่ผู้เคยใช้
บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (อดีตลูกค้า) ใช้เป็นเหตุผลในการไม่เลือกใช้บริการรถไฟฟ้ามหา
นครได้ ดังนี้  

- เปลี่ยนสถานที่ท างาน ที่พักอาศัย หรือเปลี่ยนเส้นทางการเดินทาง 

- เปลี่ยนไปใช้รถส่วนบุคคล  

- ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

 

2.13 ปัจจัยในการเลือกใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (ลูกค้าในอนาคต) 

ผู้ที่ไม่เคยใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลแต่คาดว่าจะใช้ในอนาคต (ลูกค้าในอนาคต) ได้ให้
ความคิดเห็นปัจจัยในการเลือกใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล จากการสัมภาษณ์ด้วยค าถามปลายเปิด
ที่ว่า “เป็นผู้ที่ไม่เคยใช้บริการแต่คาดว่าจะใช้ (ลูกค้าในอนาคต) เพราะอะไร” จนกระทั่งไม่พบความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในประเด็นใหม่ๆ โดยมีผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ านวน 30 คน ซึ่งสามารถสรุปปัจจัยที่ไม่เคยใช้บริการ
รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (ลูกค้าในอนาคต) ใช้เป็นเหตุผลในการเลือกใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครได้ ดังนี้ 

- เพ่ือความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง 

- เปลี่ยนสถานที่ท างานใหม่ซึ่งอยู่ใกล้ MRT หรือมีเหตุจ าเป็นในการเดินทางในบริเวณท่ี MRT ผ่าน 
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และตารางที่ 16 แสดงระบบขนส่งมวลชนที่ลูกค้าในอนาคตของรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลใช้
บริการในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่ใช้บริการรถเมล์หรือรถประจ าทาง ขสมก . เพราะสะดวกในการเดินทาง มีจุดขึ้นรถ
อยู่ใกล้ที่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางถูกและมีเส้นทางที่ครอบคลุมและหลากหลาย 

ตารางท่ี 16 ระบบขนส่งมวลชนที่ลูกค้าในอนาคตของรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลใช้บริการในปัจจุบัน 
ระบบขนส่งมวลชน (จ านวน) ความคิดเห็น 

1. รถเมล์ รถประจ าทาง ขสมก. (15)  สะดวกในการเดินทาง 

 มีจุดขึ้นรถใกล้ที่อยู่อาศัย 

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางถูก 

 มีเส้นทางครอบคลุมและหลากหลาย 
2. รถส่วนบุคคล (8)  สะดวกในการเดินทาง 

 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

 มีความเป็นส่วนตัว 
3. เรือโดยสาร (6)  เดินทางสะดวก รวดเร็ว 

 ประหยัดเวลาในการเดินทางหลีกเลี่ยงรถติด 

 

2.14 ปัจจัยในการเลือกใช้บริการของลูกค้าคู่แข่งหรือคู่เทียบ 

ผู้ที่ไม่เคยใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล แต่เป็นลูกค้าของระบบขนส่งมวลชนอ่ืนๆ ที่
เป็นคู่แข่งหรือคู่เทียบ ได้ให้ความคิดเห็นปัจจัยในการเลือกใช้ระบบขนส่งมวลชนอ่ืนๆ จากการสัมภาษณ์ด้วย
ค าถามปลายเปิดที่ว่า “ใช้บริการแต่เคยใช้บริการบีทีเอส (BTS) หรือแอร์พอร์ตเรลลิงก์ (ARL) หรือระบบขนส่ง
มวลชนอ่ืนๆ เพราะอะไร” จนกระทั่งไม่พบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นใหม่ๆ โดยมีผู้ตอบแบบ
สัมภาษณ์จ านวน 30 คน พบว่า ผู้ที่เคยใช้บริการบีทีเอส ส่วนใหญ่เลือกใช้เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว สะอาด 
ประหยัดเวลาในการเดินทาง และใกล้ที่พักอาศัยหรือที่ท างาน และผู้ที่เคยใช้บริการแอร์พอร์ตเรลลิงก์ (ARL) 
ส่วนใหญ่เลือกใช้เนื่องจากใกล้ที่ท างานหรือที่พักอาศัย และระบบขนส่งมวลชนอื่นๆท่ีลูกค้าคู่แข่งหรือคู่เทียบใช้
บริการในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่ใช้บริการรถเมล์หรือรถประจ าทาง ขสมก. เพราะสะดวกในการเดินทาง มีจุดขึ้น
รถอยู่ใกล้ที่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางถูก รายละเอียดดังตารางที่ 17 
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ตารางท่ี 17 ปัจจัยในการเลือกใช้บริการระบบขนส่งมวลชนของลูกค้าคู่แข่งหรือคู่เทียบ 
ระบบขนส่งมวลชน  ปัจจัยในการเลือกใช้บริการ 

1. บีทีเอส (BTS)   ประหยัดเวลาในการเดินทาง 

 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการเดินทาง 

 ใกล้ที่พักอาศัยและที่ท างาน  
2. แอร์พอร์ตเรลลิงก์ (ARL)   ใกล้ที่พักอาศัยหรือสถานท่ีท างาน 
3. แท็กซี่   สะดวกในการเดินทาง 
4. รถเมล์ รถประจ าทาง ขสมก.   สะดวกในการเดินทาง 

 มีจุดขึ้นรถใกล้ที่อยู่อาศัย 

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางถูก 
5. รถตู้โดยสาร   สะดวกในการเดินทาง 

 มีเส้นทางหลากหลาย 
6. รถส่วนบุคคล   สะดวกในการเดินทาง 

 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

 มีความเป็นส่วนตัว 
7. เรือโดยสาร   เดินทางสะดวก รวดเร็ว 

 ประหยัดเวลาในการเดินทาง 

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางถูก 
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3. การส ารวจความต้องการและความคาดหวังในการให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบาง
ใหญ่-บางซื่อ 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาความต้องการและความคาดหวังในการให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ โดยรวมผู้มีโอกาสเป็นผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าจากแหล่งชุมชนและที่อยู่อาศัยในบริเวณสถานี
หลัก รวมทั้งสิ้น 550 หน่วยตัวอย่าง โดยครอบคลุมลักษณะ (Demographic) ด้านอายุและอาชีพ ให้แต่ละ
กลุ่มย่อยมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน  

ทั้งนี้ ผลการส ารวจความต้องการและความคาดหวังในการให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบาง
ใหญ-่บางซื่อ จ าแนกเป็น 3 ประเด็น คือ 1) ลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง 2) ผลการส ารวจความต้องการ
และความคาดหวังจ าแนกตามหลักส่วนประสมการตลาด 4Ps และ 3) ปัจจัยที่จะท าให้ตัดสินใจใช้หรือไม่ใช้
บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ 4) ความต้องการและความคาดหวังในการให้บริการของ
รถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ 
    

3.1  ลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างถูกรวบรวมโดยให้มีสัดส่วนของอายุและอาชีพในแต่ละกลุ่มย่อยใกล้เคียงกัน โดยมีหน่วย
ตัวอย่างที่เป็นหญิงและชายใกล้เคียงกัน (52.00% และ 48.00% ตามล าดับ) ในจ านวนทั้งหมดส่วนใหญ่จบ
การศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี (62.73%) มีสมาชิกในครัวเรือนอยู่ที่ 3-4 คน (68.00%) มีรายได้ต่อ
ครัวเรือนอยู่ที่ 20,001-30,000 บาทต่อเดือน (32.18%) รองลงมาคือ 30,001 – 40,000 บาท (28.18%) และ
มีที่อยู่อาศัยห่างจากสถานีรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ -บางซื่อ เกินกว่า 1 กิโลเมตร (20.55%) 
รองลงมามีที่อยู่อาศัยอยู่ในระยะ 501 - 700 เมตร (23.09%) ในส่วนของการเดินทางหน่วยตัวอย่างส่วนใหญ่
เดินทางด้วยรถโดยสารประจ าทาง (ขสมก.) รองลงมาคือรถจักรยานยนต์ส่วนตัวและรถยนต์ส่วนตัว (18.35%, 
16.35% และ 15.35% ตามล าดับ) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฉลี่ยวันละ 51 - 100 บาท (41.45%) รองลงมา
คือ 101 - 150 บาท (20.91%) และส่วนใหญ่คาดว่าจะใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บาง
ซื่อ (88.91%) โดยคาดว่าจะใช้บริการเฉลี่ย 1-6 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือ 7-12 ครั้งต่อสัปดาห์  (41.42% และ 
40.33% ตามล าดับ) เวลาที่ส่วนใหญ่ยอมรอขบวนรถไฟฟ้าในช่วงเวลาชั่วโมงเร่งด่วน (06.00 -09.00 และ 
16.01-19.0 น.) คือไม่เกิน 3-4 นาที (40.33%) และเวลาที่ส่วนใหญ่ยอมรอขบวนรถไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ไม่ใช่
ชั่วโมงเร่งด่วนคือไม่เกิน 5-7 นาที (34.49%) ดังน าเสนอในตารางที่ 18 
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ตารางท่ี 18 ลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง           (n=550) 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

1.  เพศ 550 100.00 
ชาย 264 48.00 
หญิง 286 52.00 
2.  อาย ุ 550 100.00 
ต่ ากว่า 20 ป ี 125 22.73 
20-30 ปี 115 20.91 
31-40 ปี 153 27.82 
41 ปีขึ้นไป 157 28.55 
3.  อาชีพในปัจจบุัน 550 100.00 
นักเรียน/นักศึกษา 166 30.18 
ท างานท่ีมีก าหนดเวลาเริม่-เลิกงานในแต่ละวัน 185 33.64 
ท างานท่ีไม่มีก าหนดเวลาเริ่ม-เลิกงานในแต่ละวัน 191 34.73 
อื่นๆ 8 1.45 
4.  ระดับการศึกษา 550 100.00 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี 345 62.73 
ปริญญาตรี  196 35.64 
สูงกว่าปริญญาตร ี 9 1.64 
5.  จ านวนสมาชกิในครัวเรือน 550 100.00 
1 คน 23 4.18 
2 คน 70 12.73 
3 คน 214 38.91 
4 คน 160 29.09 
5 คนขึ้นไป 83 15.09 
6. รายได้ต่อครัวเรือน ต่อเดือน 550 100.00 
น้อยกว่า 10,000 บาท 28 5.09 
10,000 – 20,000 บาท 74 13.45 
20,001 – 30,000 บาท 177 32.18 
30,001 – 40,000 บาท 155 28.18 
40,001 – 50,000 บาท 81 14.73 
มากกว่า 50,000 บาท  35 6.36 
7.ระยะห่างที่ต้ังท่ีอยู่อาศัย จากสถานีรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ   550 100.00 
อยู่ในระยะไม่เกิน 300 เมตร  72 13.09 
อยู่ในระยะ 301 - 500 เมตร 95 17.27 
อยู่ในระยะ 501 - 700 เมตร 127 23.09 
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ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
อยู่ในระยะ 701 เมตร – 1 กิโลเมตร 113 20.55 
อยู่ในระยะเกินกว่า 1 กิโลเมตร 143 26.00 
8. ปัจจุบันเดินทางด้วยวิธี 1199 100.00 
รถโดยสารประจ าทาง (ขสมก.) 220 18.35 
รถจักรยานยนต์ส่วนตัว 196 16.35 
รถยนต์ส่วนตัว 184 15.35 
รถตู้โดยสารประจ าทาง 173 14.43 
รถแท็กซี่ 141 11.76 
รถจักรยานยนต์รับจ้าง 137 11.43 
รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) 64 5.34 
เดิน 41 3.42 
รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 15 1.25 
รถจักรยาน 12 1.00 
เรือโดยสาร  7 0.58 
รถตุ๊กตุ๊ก 6 0.50 
แอร์พอร์ตเรลลิงก์ (ARL) 3 0.25 
9. ปัจจุบันค่าใชจ้่ายในการเดินทางเฉลี่ยวันละ 550 100.00 
1 - 50 บาท 80 14.55 
51 - 100 บาท 228 41.45 
101 - 150 บาท 115 20.91 
151 - 200 บาท 92 16.73 
มากกว่า 200 บาท 35 6.36 
10. คาดว่าจะใช้บริการของรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ 550 100.00 
ไม่ใช้ 2 0.36 
ใช้ 489 88.91 
ไม่แน่ใจ 59 10.73 
11. ความถี่ที่คาดว่าจะใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ 548 100.00 
เฉลี่ย 1-6 ครั้งต่อสัปดาห ์ 227 41.42 
เฉลี่ย 7-12 ครั้งต่อสัปดาห์   221 40.33 
เฉลี่ยมากกว่า 12 ครั้งต่อสัปดาห ์ 100 18.25 
12. ท่านยอมรอขบวนรถไฟฟ้าในช่วงเวลาชั่วโมงเร่งด่วน (06.00-09.00 และ 16.01-19.0 น.) 
เป็นเวลาเท่าใด 

548 100.00 

รอไดไ้ม่เกิน 2-3 นาที 185 33.76 
รอไดไ้ม่เกิน 3-4 นาที 221 40.33 
รอไดไ้ม่เกิน 4-5 นาที 142 25.91 
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ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
13. ท่านยอมรอขบวนรถไฟฟ้าช่วงเวลาที่ไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วน (ไม่ใช่ 06.00-09.00 และ 
16.01-19.0 น.) เป็นเวลาเท่าใด 

 
548 

 
100.00 

รอไดไ้ม่เกิน 3-5 นาที 168 30.66 
รอไดไ้ม่เกิน 5-7 นาที 189 34.49 
รอไดไ้ม่เกิน 7-9 นาที 119 21.72 
รอไดไ้ม่เกิน 9-11 นาที 71 12.96 
อื่นๆ 1 0.18 

 
3.2 ผลการส ารวจความต้องการและความคาดหวังจ าแนกตามหลักส่วนประสมการตลาด 4Ps 

 
การศึกษาความต้องการและความคาดหวังในการให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ -บาง

ซื่อ จากกลุ่มตัวอย่างผู้มีโอกาสเป็นผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าจากแหล่งชุมชนและท่ีอยู่อาศัยในบริเวณสถานีหลัก รวม
ทั้งสิ้น 548 หน่วยตัวอย่าง19 จ าแนกออกเป็น 4 ด้านตามหลักส่วนประสมการตลาด 4Ps ได้แก่ 1) ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) 2) ด้านราคา (Price) 3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และ 4) ด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) 

1) ด้านผลิตภัณฑ์ 

การศึกษาความต้องการในการให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อในด้าน
ผลิตภัณฑ์จากระบบความปลอดภัยภายในสถานี ระบบความปลอดภัยภายในรถไฟฟ้า สิ่งอ านวยความสะดวก
ในสถานีและในขบวนรถไฟฟ้า ความน่าเชื่อถือของการเดินรถไฟฟ้า บุคลากรผู้ ให้บริการ และป้าย
ประชาสัมพันธ์ /ป้ายบอกทาง 
  ตารางที่ 19 น าเสนอสัดส่วนความคิดเห็นในระดับส าคัญมากขึ้นไป (คะแนน 4, 5) และ
ค่าเฉลี่ยระดับความต้องการในการให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อในด้านผลิตภัณฑ์  ซึ่ง
ผลการส ารวจพบว่า ผู้มีโอกาสเป็นผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าจากแหล่งชุมชนและที่อยู่อาศัยในบริเวณสถานีหลัก มี
ความต้องการในเรื่องระบบความปลอดภัยภายในสถานีมากที่สุด  (97.99%) รองลงมาคือ ความน่าเชื่อถือ
ของการเดินรถไฟฟ้า  บุคลากรผู้ให้บริการ ระบบความปลอดภัยภายในรถไฟฟ้า ป้ายประชาสัมพันธ์ /ป้ายบอก
ทางและสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานีและในขบวนรถไฟฟ้า ซึ่งมีสัดส่วนของผู้ที่มีความคิดเห็นในระดับส าคัญ
มากขึ้นไปในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน (ระหว่าง 97.99%  - 92.52%)  

                                                           
19 หน่วยตวัอยา่งที่ศึกษาไม่รวมผู้ที่คาดวา่จะไม่ใช้บริการของรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ 
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 นอกจากนี้ผู้มีโอกาสเป็นผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าจากแหล่งชุมชนและที่อยู่อาศัยในบริเวณสถานีหลักมี
ความคาดหวังต่อการให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ -บางซื่อ ด้านความรวดเร็วในการ
เดินทางมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.62) รองลงมาคือ ความสะดวกในการเดินทาง (ค่าเฉลี่ย 4.55) ความสบายใน
การเดินทาง (ค่าเฉลี่ย 4.53) ความปลอดภัยในการเดินทาง (ค่าเฉลี่ย 4.53) การประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง (ค่าเฉลี่ย 4.50) และการเป็นวิธีเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.34) โดยมี
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 20 

ตารางท่ี 19 สัดส่วนของผู้มีโอกาสเป็นผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าจากแหล่งชุมชนและที่อยู่อาศัยในบริเวณสถานีหลัก
ที่มีความคิดเห็นในระดับส าคัญมากข้ึนไป และค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้มีโอกาสเป็นผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า
จากแหล่งชุมชนและท่ีอยู่อาศัยในบริเวณสถานีหลักในด้านผลิตภัณฑ์                  (n=548) 

 
 

รายการ 
 

 
ค่าเฉลี่ยความ

คิดเห็น 

 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

สัดส่วนความ
คิดเห็นในระดับ
ส าคัญมากขึน้ไป 
(คะแนน 4 - 5) 

1.  ระบบความปลอดภัยภายในสถานี 4.62 0.53 97.99 
2. ระบบความปลอดภัยภายในรถไฟฟ้า 4.39 0.61 93.43 
3. สิ่งอ านวยความสะดวกในสถานีและในขบวนรถไฟฟ้า 
        3.1 ความสะดวกในการซื้อบัตรโดยสาร 
        3.2 การมีบันไดเลื่อน 
        3.3 การมีลิฟต์ส าหรับผู้ทุพพลภาพ 
        3.4 การมีสถานท่ีจอดรถไว้บริการ 
        3.5 การมีโทรศัพท์สาธารณะไว้บริการภายในสถานี 
        3.6 การมีตู้เบิกเงินสดอัตโนมัติไว้บริการภายในสถานี 
        3.7 การมีห้องน้ าไว้บริการภายในสถานี 
        3.8 การมีตู้ locker หยอดเหรียญไว้ฝากของ 
        3.9 การมีตู้จ าหน่ายเครื่องดื่มกระป๋องอัตโนมัติไว้บริการ   
ภายในสถาน ี
        3.10 การมีร้านสะดวกซื้อไว้บริการภายในสถาน ี
         3.11 การมีร้านค้า เช่น บริการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ไว้บริการ
ภายในสถาน ี

3.97 
4.35 
4.38 
4.69 
4.37 
4.35 
4.25 
4.27 
3.02 
3.10 

 
3.75 
3.11 

 

0.42 
0.65 
0.65 
0.50 
0.57 
0.64 
0.69 
0.75 
1.09 
1.10 

 
0.91 
1.04 

 

92.52 
91.24 
91.24 
97.99 
95.26 
90.69 
86.31 
86.13 
30.29 
33.03 

 
66.06 
31.20 

4. ความน่าเชื่อถือของการเดินรถไฟฟ้า 
        4.1 ความตรงต่อเวลาของการเดินรถไฟฟ้า 
        4.2 การเปิดให้บริการตามวันและเวลาเดินรถอย่างสม่ า 
เสมอ 
 

4.47 
4.46 
4.48 

0.49 
0.60 
0.57 

97.45 
95.07 
96.35 
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รายการ 
 

 
ค่าเฉลี่ยความ

คิดเห็น 

 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

สัดส่วนความ
คิดเห็นในระดับ
ส าคัญมากขึน้ไป 
(คะแนน 4 - 5) 

5. บุคลากรผู้ให้บริการ 
        5.1 ความสามารถในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเมื่อสอบถาม 
        5.2 การให้บริการด้วยความสุภาพ 
        5.3 การให้บริการด้วยความกระตือรือร้น 
        5.4 การช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
        5.5 การแต่งกายท่ีสะอาด เรียบร้อย 

4.48 
4.49 
4.51 
4.51 
4.48 
4.43 

0.36 
0.60 
0.60 
0.58 
0.58 
0.59 

97.26 
94.71 
94.71 
95.99 
95.99 
95.07 

6.  ป้ายประชาสัมพันธ์ /ป้ายบอกทาง 4.46 0.63 93.25 

ตารางที่ 20 ผลการประเมินความคาดหวังของผู้มีโอกาสเป็นผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าจากแหล่งชุมชนและที่อยู่
อาศัยในบริเวณสถานีหลักท่ีใน 6 ด้าน                (n=548) 

 
 

รายการ 
 

 
ค่าเฉลี่ยความ

คิดเห็น 

 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

สัดส่วนความ
คิดเห็นในระดับ
ส าคัญมากขึน้ไป 
(คะแนน 4 - 5) 

1. ความสะดวกในการเดินทาง 
2. ความสบายในการเดินทาง 
3. ความรวดเร็วในการเดินทาง 
4. ความปลอดภัยในการเดินทาง 
5. การประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
6. การเป็นวิธีเดินทางที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

4.55 
4.53 
4.62 
4.53 
4.50 
4.34 

0.56 
0.61 
0.53 
0.56 
0.60 
0.69 

97.26 
94.34 
97.99 
97.26 
94.34 
87.77 

 
  2) ด้านราคา 

  การศึกษาความต้องการในการให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ -บางซื่อในด้าน
ราคา พบว่า ผู้มีโอกาสเป็นผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าจากแหล่งชุมชนและที่อยู่อาศัยในบริเวณสถานีหลักส่วนใหญ่
ต้องการใช้บริการหากค่าโดยสารอยู่ที่ 16-42 บาท (60.58%) และต้องการใช้บริการหากค่าบัตรค่าโดยสาร
รถไฟฟ้าแบบ 30 วัน อยู่ที่ 25-30 บาทต่อเที่ยว (66.79%) รายละเอียดน าเสนอดังตารางที่ 21 
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ตารางท่ี 21 ความต้องการในการให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อในด้านราคา  (n=548) 
รายการ จ านวน ร้อยละ 

1. ท่านจะใช้บริการหรือไม่ หากค่าโดยสารอยู่ท่ี 16 – 42 บาท  
- ใช้ 
- ไม่ใช้ 
- ไม่แน่ใจ 

548 
332 
155 
61 

100.0 
60.58 
28.28 
11.13 

2. ท่านจะใช้บริการหรือไม่ หากค่าบัตรค่าโดยสารรถไฟฟ้าแบบ 30 วัน อยู่
ที่ 25-30 บาทต่อเที่ยว 

- ใช้ 
- ไม่ใช้ 
- ไม่แน่ใจ 

548 
 

366 
138 
44 

100.0 
 

66.79 
25.18 
8.03 

 
3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

การศึกษาความต้องการในการให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ -บางซื่อในด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่ายพบว่า ผู้มีโอกาสเป็นผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าจากแหล่งชุมชนและที่อยู่อาศัยในบริเวณ
สถานีหลักต้องการจุดจ าหน่ายในร้านสะดวกซื้อ และ/หรือ Counter Service มากที่สุด (41.55%) รองลงมา
คือ จุดจ าหน่ายภายในสถานี (33.60%) และตู้จ าหน่าย/เติมเงินอัตโนมัติตามห้างสรรพสินค้าน้อยที่สุด 
(24.03%) รายละเอียดน าเสนอดังตารางที่ 22 

ตารางท่ี 22 ความต้องการในการให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อในด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย                   (n=548) 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย จ านวน ร้อยละ 
ช่องทางการซ้ือบัตรโดยสาร 

1. จุดจ าหน่ายภายในสถาน ี
2. จุดจ าหน่ายในร้านสะดวกซื้อ และ/หรือ Counter Service 
3. ตู้จ าหน่าย/เตมิเงินอัตโนมัติตามหา้งสรรพสินค้า 
4. อื่นๆ 

989 
330 
408 
236 
8 

100.0 
33.60 
41.55 
24.03 
0.81 

 
4) ด้านการส่งเสริมการตลาด 

การศึกษาความต้องการในการให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ -บางซื่อในด้าน
การส่งเสริมการตลาด ผลการส ารวจพบว่าประเภทของบัตรโดยสาร 3 อันดับแรกที่ผู้มีโอกาสเป็นผู้ใช้บริการ
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รถไฟฟ้าจากแหล่งชุมชนและท่ีอยู่อาศัยในบริเวณสถานีหลักต้องการ คือ บัตรรายเดือน (21.46%) บัตรแบบไม่
จ ากัดเที่ยวภายในระยะเวลาที่ก าหนด (Unlimited) เช่น 3 วัน 7 วัน หรือ 30 วัน (16.67%) และบัตรราย
สัปดาห์ (15.41%) 

ลักษณะของบัตรโดยสาร 3 อันดับแรกที่ผู้มีโอกาสเป็นผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าจากแหล่งชุมชน
และที่อยู่อาศัยในบริเวณสถานีหลักต้องการ คือ สามารถเติมเงินในบัตรเดิม (Refill) ผ่านระบบ e-Banking 
และ/หรือ Counter Service (33.41%) สามารถน าไปใช้จ่ายในร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้า
อ่ืนๆ (28.04%) และ สามารถใช้ร่วมกับบัตรโดยสารอื่นได้ เช่น บีทีเอส แอร์พอร์ทลิงค์ (24.88%) 

โปรโมชั่นแบบที่ต้องการ 3 อันดับแรกที่ผู้มีโอกาสเป็นผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าจากแหล่งชุมชน
และที่อยู่อาศัยในบริเวณสถานีหลักต้องการคือ ส่วนลดราคาค่าโดยสาร (37.37%) สะสมแต้มไว้แลกของ 
(22.15%) และส่วนลดบริการที่จอดรถ (13.04%) รายละเอียดน าเสนอดังตารางที่ 23 

ตารางที่ 23 ความต้องการในการให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ -บางซื่อในด้านการส่งเสริม
การตลาด                                                    (n=548) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ประเภทของบัตรโดยสาร 

1. ไม่ม ี
2. บัตรรายสัปดาห ์
3. บัตรรายเดือน 
4. บัตรก าหนดจ านวนเที่ยวภายในระยะเวลา 30 วัน  
5. บัตรแบบไม่จ ากดัเที่ยวภายในระยะเวลาที่ก าหนด (Unlimited) 
6. บัตรแบบจ่ายค่าโดยสารตามจริง (Pay-per-Ride) 
7. บัตรส าหรับนักเรียน/นักศึกษา 
8. บัตรส าหรับเด็ก/ผู้สูงอาย/ุผู้ทุพพลภาพ 
9. อื่นๆ 

1272 
65 
196 
273 
106 
212 
175 
130 
114 
1 

100.0 
5.11 
15.41 
21.46 
8.33 
16.67 
13.76 
10.22 
8.96 
0.08 

ลักษณะของบัตรโดยสาร 
1. สามารถเติมเงินในบัตรเดิม (Refill) ผ่านระบบ e-Banking และ/หรอื 

Counter Service 
2. สามารถเติมเงินแบบอัตโนมัติจากบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตที่ผูกไว้กับ

บัตรโดยสาร 
3. สามารถใช้ร่วมกับบัตรโดยสารอื่นได้ เช่น บีทีเอส แอร์พอร์ทลิงค ์
4. สามารถน าไปใช้จ่ายในรา้นสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าอ่ืนๆ 
5. สามารถเติมเงินและใช้โดยสารผา่นซิมโทรศัพท์มือถือ 
6. สามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกโปรโมช่ันได ้
7. อื่นๆ 

856 
286 

 
151 

 
213 
240 
152 
99 
1 

100.0 
33.41 

 
17.64 

 
24.88 
28.04 
17.76 
11.57 
0.12 
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รายการ จ านวน ร้อยละ 
โปรโมชั่นแบบที่ต้องการ 

1. ส่วนลดราคาคา่โดยสาร                                
2. สะสมแต้มไว้แลกของ                                  
3. การใช้บริการฟรีในวันส าคัญ เช่น วันเกิด           
4. เติมเงินเยอะรับส่วนลดเยอะ       
5. ส่วนลดบริการที่จอดรถ       
6. สะสมแต้มไว้แลกส่วนลดสินค้า/บริการอื่น 

1097 
410 
243 
125 
62 
143 
114 

100.0 
37.37 
22.15 
11.39 
5.65 
13.04 
10.39 

 

 ตารางที่ 24 น าเสนอความต้องการในการให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อใน
ด้านการส่งเสริมการตลาดเรื่องช่องทางการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผลต่อผู้ใช้บริการของรถไฟฟ้า
สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ผลการส ารวจพบว่า ช่องทางการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผล 3 
อันดับแรก คือ โทรทัศน์ (24.39%) หนังสือพิมพ์ (13.14%) และ ป้ายโฆษณา (10.71%) รายละเอียดน าเสนอ
ดังตารางที่ 24 

ตารางที่ 24 ช่องทางการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผลต่อผู้ใช้บริการของรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบาง
ใหญ-่บางซื่อ                                                        (n=548) 

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 รวม ร้อยละ 
1. โทรทัศน์ 
2. วิทย ุ
3. วิทยุชุมชน   
4. เอกสารแผ่นพับ                                        
5. หน่วยเผยแพร่เคลื่อนที่ของ รฟม.                    
6. ป้ายประชาสัมพันธภ์ายในสถาน ี                    
7. ป้ายประชาสัมพันธภ์ายในรถไฟฟ้า                  
8. เว็บไซต์                                                  
9. แอพพลิเคชั่น (Application) ให้บริการข้อมูล     
10. ป้ายโฆษณา      
11. หนังสือพิมพ ์
12. นิตยสาร 
13. กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของ รฟม. เช่น แข่งเรือ 

ทอดกฐิน 
14. เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค       
15. สื่อวีดิทัศน์ภายในสถาน ี
16. สื่อวีดิทัศน์ภายในรถไฟฟ้า 
17. ไลน์แอพพลิเคชั่น (Line Application) 

320 
38 
20 
18 
6 
9 
7 
9 
0 
 

27 
43 
7 
1 
 

23 
7 
2 
11 

43 
90 
8 
12 
12 
28 
34 
32 
8 
 

89 
75 
10 
10 
 

52 
22 
10 
13 

38 
32 
13 
25 
31 
34 
47 
41 
15 
 

60 
98 
21 
7 
 

39 
18 
16 
13 

401 
160 
41 
55 
49 
71 
88 
82 
23 
 

176 
216 
38 
18 
 

114 
47 
28 
37 

24.39 
9.73 
2.49 
3.35 
2.98 
4.32 
5.35 
4.99 
1.40 

 
10.71 
13.14 
2.31 
1.09 

 
6.93 
2.86 
1.70 
2.25 

รวม 548 548 548 1644 100.0 
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3.3 ปัจจัยท่ีจะท าให้ตัดสินใจใช้หรือไม่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ  

ผลการส ารวจพบว่าปัจจัยส าคัญ 3 อันดับแรกที่ผู้ที่มีโอกาสเป็นผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าจากแหล่งชุมชน
และท่ีอยู่อาศัยในบริเวณสถานีหลักใช้เป็นเหตุผลในการเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ 
คือ ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง (36.81%) ความต้องการเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด (19.68%) และความ
คุ้มค่าของราคาค่าโดยสาร (15.28%) นอกจากนี้ปัจจัยที่จะท าให้ตัดสินใจไม่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วง
บางใหญ-่บางซื่อ คือ การมีรถส่วนตัว (100%) รายละเอียดน าเสนอดังตารางที่ 25 

ตารางท่ี 25 ปัจจัยที่จะท าให้ตัดสินใจใช้หรือไม่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ 

ปัจจัย จ านวน ร้อยละ 
ปัจจัยท่ีท าให้ตัดสินใจใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ 

1. ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง 
2. ต้องการเลีย่งการจราจรที่ตดิขัด 
3. ความคุ้มค่าของราคาค่าโดยสาร 
4. ความปลอดภัย 
5. มีโปรโมช่ันท่ีดึงดูดใจรวมถึงบริการเสริมที่อ านวยความสะดวก เช่น รถ

รับส่ง 
6. ใกล้ที่พักอาศัย 
7. ระยะเวลาในการเดินทาง (ประหยดัเวลา สามารถค านวณเวลาได้) 
8. บุคลากรผู้ให้บริการมีความสภุาพ เต็มใจบริการ 
9. การมีรถส่วนตัว 

432 
159 
85 
66 
55 
32 
 

16 
15 
4 
2 

100.0 
36.81 
19.68 
15.28 
12.73 
7.41 

 
3.70 
3.47 
0.93 
0.46 

 

3.4 ความต้องการและความคาดหวังท่ีมีต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางซื่อ-บางใหญ่   

ตารางที่ 26 แสดงความต้องการของผู้ที่มีโอกาสเป็นผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าจากแหล่งชุมชนและที่อยู่
อาศัยในบริเวณสถานีหลักมีต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางซื่อ -บางใหญ่  จากค าถามปลายเปิดของ
แบบสอบถามที่ว่า “ความต้องการใดที่ท่านมีต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางซื่อ-บางใหญ่ที่ท่านต้องการให้ รฟม. 
ทราบ” โดยได้จัดหมวดหมู่ความต้องการออกเป็น 4 ด้านตามหลักส่วนประสมการตลาด 4Ps ได้แก่ 1) ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) 2) ด้านราคา (Price) 3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และ 4) ด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) และเพ่ิมด้านภาพรวมทั่วไปที่หมายถึงความต้องการที่ไม่เจาะจงเป็นภาพโดยรวม   
ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าผู้ที่มีโอกาสเป็นผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าจากแหล่งชุมชนและท่ีอยู่อาศัยในบริเวณสถานีหลัก
มีต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางซื่อ-บางใหญ่มีความต้องการมากที่สุด คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด เช่น 
มีโปรโมชั่นที่ดึงดูดใจ มีกิจกรรมพิเศษในโอกาสพิเศษ มีการให้บริการที่จอดรถฟรี และมีการบริการรถรับส่ง
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ระหว่างจุดส าคัญกับสถานีรถไฟฟ้า และตารางที่ 27 แสดงความคาดหวังของผู้ที่มีโอกาสเป็นผู้ใช้บริการ
รถไฟฟ้าจากแหล่งชุมชนและที่อยู่อาศัยในบริเวณสถานีหลักที่มีต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางซื่อ -บางใหญ่  
จากค าถามปลายเปิดของแบบสอบถามที่ว่า “ความคาดหวังใดที่ท่านมีต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางซื่อ-บาง
ใหญ่ ที่ท่านต้องการให้   รฟม. ทราบ” ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าผู้ที่มีโอกาสเป็นผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าจากแหล่ง
ชุมชนและท่ีอยู่อาศัยในบริเวณสถานีหลักมีต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางซื่อ-บางใหญ่มีความคาดหวังมากที่สุด 
คือ ด้านผลิตภัณฑ์ เช่น มีการขยายเส้นทางให้เชื่อมโยงกับรถไฟฟ้าเส้นอ่ืนๆ หรือระบบขนส่งมวลชนอ่ืนๆ 
ความปลอดภัยในการใช้บริการ ท าให้การเดินทางสะดวก รวดเร็วขึ้น พนักงานบริการอย่างสุภาพ เต็มใจให้
ค าแนะน า มีการจัดระเบียบการให้บริการที่ดี 

ตารางท่ี 26 ความต้องการที่มีต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางซื่อ-บางใหญ ่  
หมวดหมู ่(จ านวนข้อเสนอแนะ) ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 

ด้านผลิตภณัฑ ์(122)  การมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอกับความต้องการ เช่น ที่นั่งรอ
รถและในขบวนรถไฟฟ้า ป้ายบอกทางและสถานท่ี ห้องน้ า 

 มีขบวนรถที่เพียงพอต่อความต้องการในช่ัวโมงเร่งด่วน 

 เป็นการเดินทางที่สะดวกสบาย รวดเร็วและปลอดภัย 

 มีตารางเวลาในการเดินรถท่ีชัดเจน แน่นอน 

 มีการขยายเส้นทางให้เช่ือมโยงกับรถไฟฟ้าเส้นอื่นๆ หรือระบบขนส่ง
มวลชนอ่ืนๆ 

 พนักงานมีการบริการที่ดี ยินดีให้ค าแนะน าและเต็มใจบริการ 

 มีการจัดระเบียบในช่ัวโมงเร่งด่วนท่ีเป็นดี ชัดเจน 

 อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงสามารถโดยสารรถไฟฟ้าได้ 
ด้านราคา (32)  ราคาค่าโดยสารคุ้มค่า เหมาะสม 
ด้านการส่งเสริมการตลาด (174)  มีโปรโมช่ันที่ดึงดูดใจ เช่น ลดราคาตั๋ว บัตรรายวัน /เดือน/สัปดาห์ 

เป็นต้น 

 มีกิจกรรมพิเศษในโอกาสพิเศษ เช่น โดยสารฟรีในช่วงเทศกาล เป็น
ต้น 

  มีการให้บริการที่จอดรถฟรี 
  มีการบริการรถรับส่งระหว่างจุดส าคัญกับสถานีรถไฟฟ้า 

ด้านภาพโดยรวม (14)  มีการด าเนินงานท่ีได้รับมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 ช่วยแก้ปัญหาการจราจรได้ 
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ตารางท่ี 27 ความคาดหวังที่มีต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางซื่อ-บางใหญ ่  

หมวดหมู ่(จ านวนข้อเสนอแนะ) ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 
ด้านผลิตภณัฑ์ (68)  มีการขยายเส้นทางให้เช่ือมโยงกับรถไฟฟ้าเส้นอ่ืนๆ หรือระบบขนส่ง

มวลชนอ่ืนๆ 
 ความปลอดภัยในการใช้บริการ 
 ท าให้การเดินทางสะดวก รวดเร็วขึ้น 
 พนักงานบริการอย่างสภุาพ เต็มใจให้ค าแนะน า 
 มีการจัดระเบียบการให้บริการทีด่ี 

ด้านราคา (33)  มีค่าโดยสารที่เหมาะสม ช่วยลดคา่ใช้จ่ายในการเดินทางลง 
ด้านการส่งเสริมการตลาด (56)  มีการให้บริการที่จอดรถฟร ี

 มีโปรโมช่ันส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ 

 มีการบริการรถรับส่งระหว่างจุดส าคัญกับสถานรีถไฟฟ้า 
ด้านภาพโดยรวม (35)  ช่วยแก้ปัญหาการจราจรได ้

 มีการด าเนินงานท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจรติ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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4. การส ารวจภาพลักษณ์ของ รฟม. ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาภาพลักษณ์ของ รฟม. ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
นี้  ได้ท าการส ารวจจากหน่วยตัวอย่างประชาชนในบริเวณแนวสายทางรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 
และโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รฟม. จ านวน 94 หน่วยตัวอย่างและเจ้าหน้าที่ของ รฟม. 
จ านวน 100 หน่วยตัวอย่าง 

 ผลการส ารวจภาพลักษณ์ของ รฟม. ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจ าแนกได้ 3 
ประเด็น คือ1) ภาพลักษณ์ของ รฟม. ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสจากมุมมองภายนอก (ประชาชนใน
บริเวณแนวสายทางรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล และโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รฟ
ม.) 2) ภาพลักษณ์ของ รฟม. ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสจากมุมมองภายใน (เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของ รฟม.) 
และ 3) สัดส่วนของ เจ้าหน้าที่ของ รฟม. และประชาชนใน กทม. และปริมณฑลที่คิดว่า รฟม. มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในระดับเห็นด้วยขึ้นไป 

 4.1 การส ารวจภาพลักษณ์ของ รฟม. ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจาก
มุมมองภายนอก 

  4.1.1 ลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตัวอย่างข้างต้นมีสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างมีอายุ 20-30 ปีมากที่สุด (29.80%) รองลงมา
คือ 31-40 ปี (28.70%) 41-50 ปี (19.10%) ต่ ากว่า 20 ปี (11.70%) และอายุ50 ปี ขึ้นไปมีจ านวนน้อยที่สุด 
(10.6%) ในสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี (55.30%) ซึ่งมากกว่า ปริญญาตรีขึ้น
ไป (44.70%) โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของธุรกิจ (28.70%) รองลงมาคือ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ (24.50%) และนักเรียน/ นักศึกษาน้อยที่สุด (18.10%) โดยกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เคยรับบริการจากทางรฟม. (84.00%) ซึ่งมากกว่าที่ไม่เคยรับบริการจาก รฟม. (16.00%) และบริการที่
ได้รับจาก รฟม. ส่วนใหญ่ใช้บริการระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (MRT) (73.74%) รองลงมาคือ 
ใช้บริการด้านการสอบถามข้อมูลทั่วไป (24.24%) และใช้บริการร้องเรียนน้อยที่สุด (2.02%) รายละเอียดดัง
ตารางที ่28 
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ตารางท่ี 28 ลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง             (n=94) 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

1.   อายุ    
       ต่ ากว่า 20 ปี 
      20-30 ป ี

       31-40 ปี 
      41-50 ปี 
      50 ปี ข้ึนไป 

94 
11 
28 
27 
18 
10 

100.0 
11.70 
29.80 
28.70 
19.10 
10.60 

2.   ระดับการศึกษา 
      ต่ ากว่าปริญญาตรี    
      ปริญญาตรีขึ้นไป 

94 
52 
42 

100.0 
55.30 
44.70 

3.   อาชีพ 
      นักเรียน/ นักศึกษา 
      เจ้าหน้าท่ีของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้านครหลวง อาจารย์มหาวิทยาลัย 
      ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของธุรกิจ 
      อื่นๆ เช่น แม่บ้าน พนักงานบริษัทเอกชน ข้าราชการ 

94 
17 
23 
27 
27 

100.0 
18.1 
24.50 
28.70 
28.70 

4.   การรับบริการจาก รฟม. 
      ใช่ 
      ไม่ใช่ 

94 
79 
15 

100.0 
84.0 
16.0 

5.   บริการจาก รฟม. 
      ใช้บริการระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรัชมงคล (MRT) 
      ใช้บริการด้านการสอบถามขอ้มูลทั่วไป 
      ร้องเรียน 

99 
73 
24 
2 

100.0 
73.74 
24.24 
2.02 

 

  4.1.2 สัดส่วนและค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

  การส ารวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานประกอบด้วยข้อ
ค าถามจ านวน 6 ข้อได้แก่ 1) การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ 2) การให้บริการโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 3) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 4) การบริการของเจ้าหน้าที่ด้วยความสุภาพและมีความ
พร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ 5) ประสบการณ์ว่าเจ้าหน้าที่ของ รฟม. ที่ให้บริการท่าน รับเงินพิเศษ 
เรี่ยไร ขอรับบริจาค รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกหรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตาม
หน้าที่ 6) ความเชื่อมั่นในภาพรวม ว่า รฟม. มีการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
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  ตารางที่ 29 น าเสนอสัดส่วนความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยขึ้นไป (คะแนน 4, 5) และ 
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ซึ่งผลการส ารวจพบว่าประเด็นที่
ประชาชนในบริเวณแนวสายทางรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล และโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ รฟม. มีสัดส่วนของความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากที่สุด คือด้านความเชื่อมั่นในภาพรวม ว่า 
รฟม. มีการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลมากที่สุด (97.87%) รองลงมาคือ ประเด็นการเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ ประเด็นประสบการณ์ว่าเจ้าหน้าที่ของ รฟม. ที่ให้บริการท่าน รับเงินพิเศษ เรี่ยไร 
ขอรับบริจาค รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกหรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามหน้าที่ 
ประเด็นการบริการของเจ้าหน้าที่ด้วยความสุภาพและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ ประเด็น
การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ และความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ซึ่งมีสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่มี
ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยขึ้นไปในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน (ระหว่าง 97.87% - 92.55%) และเมื่อพิจารณา
ประเด็นต่างในภาพรวมพบว่า สัดส่วนของ ประชาชนใน กทม. และปริมณฑลที่คิดว่า รฟม. มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในระดับเห็นด้วยขึ้นไป (คะแนน 4 -5) คือ ร้อยละ 97.87 

ตารางที่ 29 สัดส่วนความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยขึ้นไปและค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ประชาชนใน กทม. และปริมณฑล) 

รายการ 
ค่าเฉลี่ยความ 

คิดเห็น 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละของ
ความ

คิดเห็น20 

สัดส่วนความคิดเห็นใน
ระดับเห็นด้วยขึ้นไป21 

(คะแนน 4 - 5) 
จ านวน ร้อยละ 

1. การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ  
2. การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
3. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
4. การบริการของเจ้าหน้าท่ีด้วยความสุภาพและมี
ความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ี 
5. ประสบการณ์ว่าเจ้าหน้าท่ีของ รฟม.  
ท่ีให้บริการท่าน รับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค 
รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกหรือประโยชน์อื่นใด 
เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามหน้าท่ีในช่วง 1 
ปีท่ีผ่านมา 
6. ความเชื่อมั่นในภาพรวมว่ามีการด าเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

4.53 
4.44 
4.52 
4.47 

 
4.51 

 
 
 

 
4.62 

 

0.562 
0.597 
0.635 
0.582 

 
0.563 

 
 
 
 

0.531 

90.6 
88.8 
90.4 
89.4 

 
90.2 

 
 
 
 

92.4 

91 
89 
87 
90 
 

91 
 
 
 
 

92 

96.81 
94.68 
92.55 
95.74 

 
96.81 

 
 
 
 

97.87 

ในภาพรวม 4.51 0.36 90.20 92 97.87 
                                                           

20 ร้อยละของความคิดเห็น  =  (ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น  x 20) 

21 สัดส่วนความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยขึน้ไป = (จ านวนผู้ตอบเห็นด้วย + จ านวนผู้ตอบเห็นด้วยมากที่สุด) x 100 
      จ านวนผู้ตอบทั้งหมด 
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  4.1.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

  จากการส ารวจประชาชนในบริเวณแนวสายทางรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล และ
โครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รฟม. ด้วยค าถามปลายเปิดที่ว่า “ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม” ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ ดังนี้ 

  -  ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ รฟม . 
ค่อนข้างน้อย ดังนั้นควรประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่างๆ มากยิ่งขึ้น 
  -  ประชาชนมองว่า รฟม. เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ  
รฟม. เนื่องจากเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ตรวจสอบได้ง่าย 
  - ประชาชนมองว่าคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานควรส่งเสริมและสนับสนุนจาก
พนักงานในองค์กรก่อน 

4.2 การส ารวจภาพลักษณ์ของ รฟม. ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจาก
มุมมองภายใน 

4.2.1 ลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างข้างต้นมีสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท างานอยู่ในต าแหน่งงานในกลุ่ม
พนักงานระดับปฏิบัติการ (58.0%) รองลงมาคือ หัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่า (24.00%) ผู้อ านวยการกอง หรือ
เทียบเท่า (12.00%) และผู้อ านวยการฝ่าย/ส านึกขึ้นไป ที่ปรึกษาและผู้ช านาญการน้อยที่สุด (6.00%) โดย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปี (36.00%) รองลงมาคือ 3-5 ปี (23.00%) 
1-2 ปี (21.00%) และ 6-10 ปีน้อยที่สุด (20.00%) รายละเอียดดังตารางที่ 30 

ตารางท่ี 30 ลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง           (n=100) 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

1.   ต าแหน่งงาน    
       ผู้อ านวยการฝ่าย/ส านึกข้ึนไป ท่ีปรึกษาและผู้ช านาญการ 
      ผู้อ านวยการกอง หรือเทียบเท่า 

       หัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่า 
      พนักงานระดับปฏิบตัิการ 

100 
6 
12 
24 
58 

100.0 
6.00 
12.00 
24.00 
58.00 

2.   ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
      1-2 ปี 
      3-5 ปี 
      6-10 ปี 
      มากกว่า 10 ปี 

100 
21 
23 
20 
36 

100.0 
21.00 
23.00 
20.00 
36.00 
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4.2.2 สัดส่วนและค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

การส ารวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานประกอบด้วยข้อ
ค าถามจ านวน 10 ข้อได้แก่ ความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่ของ รฟม. ต่อประเด็นต่างๆ 

  ตารางที่ 31 น าเสนอสัดส่วนความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยขึ้นไป (คะแนน 4 -5) และ 
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ซึ่งผลการส ารวจพบว่าเจ้าหน้าที่
ของ รฟม.มีสัดส่วนของความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยสูงที่สุด ในประเด็นความมั่นใจว่า ผู้บังคับบัญชามีการ
มอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าที่โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถและมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง (86.00%) 
รองลงมาคือ ความมั่นใจว่า รฟม. มีการเผยแพร่หลักการ แนวความคิด และให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ต่อต้านการทุจริต (81.00%) และประเด็นที่มีสัดส่วนของความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยต่ าที่สุดคือ การที่
บุคลากรของ รฟม.ไม่มีการรับของขวัญ เงิน สิทธิประโยชน์ต่างๆในเทศกาลหรือวันส าคัญต่างๆ  (51.00%) 
ความมั่นใจว่า รฟม. ประเมินความดีความชอบของบุคลากรตามระดับคุณภาพผลงาน (52.00%) และความ
มั่นใจว่า ระบบการตรวจสอบภายในของ รฟม. สามารถป้องกันการทุจริตได้ (54.00%) และเมื่อพิจารณาใน
ภาพรวมพบว่า สัดส่วนของ เจ้าหน้าที่ รฟม. ที่คิดว่า รฟม. มีคุณธรรมและความโปร่งใส ในระดับเห็นด้วย
ขึ้นไป (คะแนน 4 ขึ้นไป) คือ ร้อยละ 71.00 
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ตารางท่ี 31 สัดส่วนความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยขึ้นไปและค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (เจ้าหน้าที่ รฟม.) 

                                                           
22 ร้อยละของความคิดเห็น  =  (ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น  x 20) 

23 สัดส่วนความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยขึน้ไป = (จ านวนผู้ตอบเห็นด้วย + จ านวนผู้ตอบเห็นด้วยมากที่สุด) x 100 
      จ านวนผู้ตอบทั้งหมด 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย
ความ 
คิดเห็น 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ
ของความ
คิดเห็น22 

สัดส่วนความคิดเห็น
ในระดับเห็นด้วยขึ้น

ไป23 
(คะแนน 4 - 5) 

จ านวน ร้อยละ 
1. ท่านมั่นใจว่า บุคลากรใน รฟม. ที่มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบตลอดจนปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษา

มาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
2. ท่านมั่นใจว่า บุคลากรของ รฟม.ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. ท่านมั่นใจว่า บุคลากรของ รฟม.ยืนหยัดท าในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
4. ท่านมั่นใจว่า รฟม. มีการเผยแพร่หลักการ แนวความคิด และให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต 
5. ท่านมั่นใจว่า รฟม. ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี และการ

ป้องกันปราบปรามการทุจริต 
6. ท่านมั่นใจว่า ระบบการตรวจสอบภายในของ รฟม. สามารถป้องกันการทุจริตได้ 
7. ท่านมั่นใจว่า บุคลากรของ รฟม.ไม่มีการรับของขวัญ เงิน สิทธิประโยชน์ต่างๆในเทศกาลหรือวันส าคัญต่างๆ 
8. ท่านมั่นใจว่า รฟม. ประเมินความดีความชอบของบุคลากรตามระดับคุณภาพผลงาน 
9. ท่านมั่นใจว่า รฟม. กระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการสัมมนาดูงานที่เหมาะสม 
10. ท่านมั่นใจว่า ผู้บังคับบัญชามีการมอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าที่โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถและมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

3.87 
 

3.86 
3.94 
4.10 
4.07 

 
3.62 
3.48 
3.53 
3.72 
4.12 

0.734 
 

0.766 
0.750 
0.823 
0.782 

 
0.874 
0.979 
0.858 
0.792 
0.656 

77.40 
 

77.20 
78.80 
82.00 
81.40 

 
72.40 
69.60 
70.60 
74.40 
82.40 

70 
 

69 
73 
81 
77 
 

54 
51 
52 
60 
86 

70.00 
 

69.00 
73.00 
81.00 
77.00 

 
54.00 
51.00 
52.00 
60.00 
86.00 

ในภาพรวม 3.83 0.633 76.60 71 71.00 
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4.2.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

  จากการส ารวจของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของ รฟม. จากค าถามปลายเปิดที่ว่า “ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม” ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ ดังนี้ 

  - การพัฒนาองค์กรควรควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรภายในและกับการแก้ปัญหาภายใน
รวมทั้งการเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานอย่างตั้งใจ 

  - ควรพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรชั้นน าของประเทศเพ่ือน าไปสู่ความเป็นสากลในอนาคต 

  - การแก้ปัญหาภายในควรแก้ปัญหาอย่างตรงประเด็น จริงจังและอาศัยความร่วมมือจากทุก
ฝ่าย 

4.3 สัดส่วนของเจ้าหน้าที่ รฟม. และประชาชนใน กทม. และปริมณฑลที่คิดว่า รฟม. มีคุณธรรม
และความโปร่งใส ในระดับเห็นด้วยข้ึนไป 

 จากการหาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนักระหว่างสัดส่วนของประชาชนใน กทม. และปริมณฑล และ
สัดส่วนของเจ้าหน้าที่ รฟม. ที่คิดว่า รฟม. มีคุณธรรมและความโปร่งใส ในระดับเห็นด้วยขึ้นไปพบว่า 
สัดส่วน24 ของเจ้าหน้าที่ รฟม. และประชาชนใน กทม. และปริมณฑลที่คิดว่า รฟม. มีคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในระดับเห็นด้วยขึ้นไปคือ 81.44% ดังที่แสดงในตารางที่ 32 

 ตารางที่ 32 สัดส่วนความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยขึ้นไปและค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

รายการ สัดส่วนความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยขึ้นไป (คะแนน 4 - 5) 
ประชาชนใน กทม. และปริมณฑล 97.87 
เจ้าหน้าที่ รฟม. 71.00 
โดยรวม 81.44 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
24 ค านวณจาก 0.5 x สัดส่วนของประชาชนใน กทม. และปริมณฑลที่คิดว่า รฟม. มีคุณธรรมและความโปร่งใส ในระดับเห็นด้วยขึน้ไป + 0.5 x สัดส่วนของ
เจ้าหน้าที่ รฟม. ที่คิดว่า รฟม. มีคุณธรรมและความโปรง่ใส ในระดับเห็นด้วยขึ้นไป 
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5.  การส ารวจการรู้จักและความเชื่อถือที่มีต่อการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
    (รฟม.) 

กลุ่ มตัวอย่ างที่ ใช้ ในการศึกษาการรู้ จั กและความเชื่ อถือที่มีต่อ รฟ ม.  ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนี้ ได้ท าการส ารวจจากหน่วยตัวอย่างตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า 11 
โครงการ ได้แก่ 1) สายเฉลิมรัชมงคล 2) สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ 3) สายสีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง-บางแค
และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ 4) สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ 5) สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต 
6) สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี 7) สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี 8) สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง 
9) สายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม 10) สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก และ 11) สายสีน้ า
เงิน ช่วงบางแค-พุทธมณฑล สาย 4 จ านวน 1,867 หน่วยตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 78.04 เคยใช้
บริการรถไฟฟ้าของ รฟม. ซึ่งสามารถ จ าแนกจ านวนหน่วยตัวอย่างตามสายโครงการรถไฟฟ้า (ตารางที่ 33) 
และตามสถานีรถไฟฟ้า (ตารางท่ี 34-35) 

ตารางท่ี 33  กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสายโครงการรถไฟฟ้า        (n=1,867) 

โครงการรถไฟฟ้า 

การใช้บริการ  ร้อยละการใช้บริการ 

เคยใช้
บริการ 

ไม่เคย
ใช้

บริการ 
รวม 

เคยใช้
บริการ25 

ไม่เคยใช้
บริการ26 

รวม27 

1.   รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล 159 3 162 98.15 1.85 100 
2.   โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ 122 54 176 69.32 30.68 100 
3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง-บางแคและ 

ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ 
120 48 168 71.43 28.57 100 

4.   โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ 108 63 171 63.16 36.84 100 
5.   โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม-่คูคต 142 34 176 80.68 19.32 100 
6.   โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุร ี 159 12 171 92.98 7.06 100 
7.   โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุร ี 132 47 179 73.74 26.11 100 
8.   โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง 122 39 161 75.78 24.22 100 
9.   โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม 130 35 165 78.79 21.21 100 

                                                           
25 ร้อยละการเคยใช้บริการ  = จ านวนหน่วยตัวอย่างในแต่ละสายโครงการรถไฟฟ้าที่เคยใช้บริการ x 100 
                                                         จ านวนหนว่ยตวัอย่างทั้งหมด 
26 ร้อยละการไม่เคยใช้บริการ = จ านวนหน่วยตัวอย่างในแต่ละสายโครงการรถไฟฟ้าที่ไม่เคยใช้บริการ x 100 
                                                            จ านวนหน่วยตัวอย่างทั้งหมด 
27 ร้อยละการใช้บริการรวม   = จ านวนหน่วยตัวอย่างในแต่ละสายโครงการรถไฟฟ้า x 100 
                                                     จ านวนหน่วยตัวอย่างทั้งหมด 
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โครงการรถไฟฟ้า 

การใช้บริการ  ร้อยละการใช้บริการ 

เคยใช้
บริการ 

ไม่เคย
ใช้

บริการ 
รวม 

เคยใช้
บริการ25 

ไม่เคยใช้
บริการ26 

รวม27 

10.  โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก 
11. โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ช่วงบางแค-พุทธมณฑล สาย 4 

142 
121 

28 
47 

170 
168 

83.53 
72.02 

16.47 
27.98 

100 
100 

รวมหน่วยตัวอย่าง 1,457 410 1,867 78.04 21.96 100 

ผลการส ารวจการรู้จักและความเชื่อถือที่มีต่อ รฟม. จ าแนกเป็น 4 ประเด็น คือ 1) ผลการส ารวจการ
รู้จักและความเชื่อถือที่มีต่อ รฟม. 2) ภาพลักษณ์ของ รฟม. 3) ช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ รฟม. และ              
4) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
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ตารางที่ 34 กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานีรถไฟฟ้า  (สายเฉลิมรัชมงคล , สายสีม่วง บางใหญ่–บางซื่อ,  สายสีน้ าเงิน หัวล าโพง-บางแคและบางซื่อ-ท่าพระ,  สายสีเขียว 
แบริ่ง-สมุทรปราการ,  สายสีเขียว หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต )                                                                                          (n=1,854) 

ล าดับที ่ สายเฉลิมรชัมงคล จ านวน 
(ร้อยละ) 

สายสีม่วง 
บางใหญ–่บางซื่อ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

สายสีน้ าเงิน  
หัวล าโพง-บางแค 
บางซื่อ-ท่าพระ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

สายสีเขียว แบริ่ง-
สมุทรปราการ    

จ านวน 
(ร้อยละ) 

สายสีเขียว หมอชติ-
สะพานใหม-่คูคต 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. สถานีบางซ่ือ 9 
(5.60) 

สถานีคลองบางไผ่ 11 
(6.30) 

สถานีวัดมังกรกม
ลาวาส 

8 
(4.80) 

สถานีส าโรง 19 
(11.1) 

สถานีห้าแยกลาดพร้าว 11 
(6.30) 

2. สถานีก าแพงเพชร 9 
(5.60) 

สถานีตลาดบางใหญ ่ 11 
(6.30) 

สถานีวังบูรพา 8 
(4.80) 

สถานีปู่เจ้าสมิงพราย 19 
(11.1) 

สถานีพหลโยธิน 24 11 
(6.30) 

3. สถานีสวนจตุจกัร 9 
(5.60) 

สถานีสามแยกบาง
ใหญ่ 

11 
(6.30) 

สถานีสนามไชย 8 
(4.80) 

สถานีพิพธิภัณฑ์ช้าง
เอราวัณ 

19 
(11.1) 

สถานีรัชโยธิน 11 
(6.30) 

4. สถานีพหลโยธิน 9 
(5.60) 

สถานีบางพล ู 11 
(6.30) 

สถานีอิสรภาพ 8 
(4.80) 

สถานีโรงเรียนนาย
เรือ 

19 
(11.1) 

สถานีเสนานิคม 11 
(6.30) 

5. สถานีลาดพร้าว 9 
(5.60) 

สถานีบางรักใหญ ่ 11 
(6.30) 

สถานีท่าพระ 8 
(4.80) 

สถานีสมุทรปราการ 19 
(11.1) 

สถานีมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

11 
(6.30) 

6. สถานีรัชดาภิเษก 9 
(5.60) 

สถานีบางรักน้อย 
ท่าอิฐ 

11 
(6.30) 

สถานีบางไผ่ 8 
(4.80) 

สถานีศรีนครินทร์ 19 
(11.1) 

สถานีกรมป่าไม ้ 11 
(6.30) 

7. สถานีสุทธิสาร 9 
(5.60) 

สถานีไทรม้า 11 
(6.30) 

สถานีบางหวา้ 8 
(4.80) 

สถานีแพรกษา 19 
(11.1) 

สถานีบางบัว 11 
(6.30) 

8. สถานีห้วยขวาง 9 
(5.60) 

สถานีสะพานพระ
นั่งเกล้า 

11 
(6.30) 

สถานีเพชรเกษม 48 8 
(4.80) 

สถานีสายลวด 19 
(11.1) 

สถานีกรมทหารราบที่ 11 11 
(6.30) 

9. สถานีศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย 

9 
(5.60) 

สถานีแยกนนทบุรี 
1 

11 
(6.30) 

สถานีภาษีเจริญ 8 
(4.80) 

สถานีเคหะ
สมุทรปราการ 

19 
(11.1) 

สถานีวัดพระศรีมหาธาต ุ 11 
(6.30) 

10. สถานีพระราม 9 9 
(5.60) 

 

สถานีบางกระสอ 11 
(6.30) 

สถานีบางแค 8 
(4.80) 

  สถานีอนุสาวรีย์หลักสี ่ 11 
(6.30) 
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ล าดับที ่ สายเฉลิมรชัมงคล จ านวน 
(ร้อยละ) 

สายสีม่วง 
บางใหญ–่บางซื่อ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

สายสีน้ าเงิน  
หัวล าโพง-บางแค 
บางซื่อ-ท่าพระ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

สายสีเขียว แบริ่ง-
สมุทรปราการ    

จ านวน 
(ร้อยละ) 

สายสีเขียว หมอชติ-
สะพานใหม-่คูคต 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

11. สถานีเพชรบุร ี 9 
(5.60) 

สถานีศูนย์ราชการ
นนทบุรี 

11 
(6.30) 

สถานีหลักสอง 8 
(4.80) 

  สถานีสายหยุด 11 
(6.30) 

12. สถานีสุขุมวิท 9 
(5.60) 

สถานีกระทรวง
สาธารณสุข 

11 
(6.30) 

สถานีเตาปูน 16 
(9.60) 

  สถานีสะพานใหม ่ 11 
(6.30) 

13. สถานีศูนย์สิริกิติ ์ 9 
(5.60) 

สถานีแยกติวานนท ์ 11 
(6.30) 

สถานีบางโพ 8 
(4.80) 

  สถานีโรงพยาบาลภูมิ
พลอดุลยเดช 

11 
(6.30) 

14. สถานีคลองเตย 9 
(5.60) 

สถานีวงศ์สว่าง 11 
(6.30) 

สถานีบางอ้อ 8 
(4.80) 

  สถานีพิพธิภัณฑ์
กองทัพอากาศ 

11 
(6.30) 

15. สถานีลุมพิน ี 9 
(5.60) 

สถานีบางซ่อน 11 
(6.30) 

สถานีบางพลัด 8 
(4.80) 

  สถานี ก.ม.25 11 
(6.30) 

16. สถานีสีลม 9 
(5.60) 

สถานีเตาปูน 11 
(6.30) 

สถานีสิรินธร 8 
(4.80) 

  สถานีคูคต 11 
(6.30) 

17. สถานีสามยา่น 9 
(5.60) 

  สถานีบางยี่ขัน 8 
(4.80) 

    

18. สถานีหัวล าโพง 9 
(5.60) 

  สถานีบางขุนนนท ์ 8 
(4.80) 

    

19.     สถานีแยกไฟฉาย 8 
(4.80) 

    

20.     สถานีจรัญสนิทวงศ์ 
13 

8 
(4.80) 

    

 รวม 162 
(8.74) 

รวม 176 
(9.49) 

รวม 168 
(9.09) 

รวม 171 
(9.22) 

รวม 176 
(9.49) 
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ตารางท่ี 35  กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานีรถไฟฟ้า  (สายสีส้ม ศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี , สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี,  สายสีเหลอืง ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง สายสีส้ม 
ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม,  สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก,สายสีน้ าเงิน ช่วงบางแค-พุทธมณฑล สาย 4)                                             (n=1,854) 

ล าดับที ่ สายสีส้ม ศูนย์
วัฒนธรรม- 

มีนบุรี   

จ านวน 
(ร้อยละ) 

สายสีชมพู ชว่ง
แคราย-มีนบุร ี

จ านวน 
(ร้อยละ) 

สายสีเหลือง 
ลาดพร้าว-ส าโรง 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

สายสีส้ม  
ตลิ่งชัน-ศูนย์
วัฒนธรรม 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

สายสีม่วง  
เตาปูน-วงแหวน
กาญจนาภเิษก 

จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

สายสีน้ าเงิน  
บางแค-พุทธ
มณฑล สาย 4   

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. สถานีศูนย์
วัฒนธรรม 

10 
(5.90) 

สถานีศูนย์
ราชการนนฯ 

6 
(3.30) 

สถานีรัชดา 7 
(4.30) 

สถานีบางขุน
นนท์ 

15 
(9.10) 

สถานีรัฐสภา 10 
(5.90) 

สถานีพุทธมณฑล
สาย 4 

42 
(25.0) 

2. สถานี รฟม. 10 
(5.90) 

สถานีแคราย 6 
(3.30) 

สถานีภาวนา 7 
(4.30) 

สถานีศิริราช 15 
(9.10) 

สถานีศรีย่าน 10 
(5.90) 

สถานีพุทธมณฑล
สาย 3 

42 
(25.0) 

3. สถานีประดิษฐ์
มนูญธรรม 

10 
(5.90) 

สถานีสนามบิน
น้ า 

6 
(3.30) 

สถานีโชคชัย 4 7 
(4.30) 

สถานี
สนามหลวง 

15 
(9.10) 

สถานีสามเสน 10 
(5.90) 

สถานีทวีวัฒนา 42 
(25.0) 

4. สถานีรามค าแหง 
12 

10 
(5.90) 

สถานีสามัคคี 6 
(3.30) 

สถานีลาดพร้าว 65 7 
(4.30) 

สถานี
อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย 

15 
(9.10) 

สถานีหอสมุด
แห่งชาติ 

10 
(5.90) 

สถานีพุทธมณฑล
สาย 2 

42 
(25.0) 

5. สถานีรามค าแหง 10 
(5.90) 

สถานีกรม
ชลประทาน 

6 
(3.30) 

สถานีฉลองรัช 7 
(4.30) 

สถานีหลาน
หลวง 

15 
(9.10) 

สถานีบางขุนพรหม 10 
(5.90) 

  

6. สถานีราชมังคลา 10 
(5.90) 

สถานีปากเกร็ด 6 
(3.30) 

สถานีวังทองหลาง 7 
(4.30) 

สถานียมราช 15 
(9.10) 

สถานีผ่านฟ้า 10 
(5.90) 

  

7. สถานีหัวหมาก 10 
(5.90) 

สถานีเล่ียงเมือง
ปากเกร็ด 

6 
(3.30) 

สถานีลาดพร้าว 
101 

7 
(4.30) 

สถานีราชเทว ี 15 
(9.10) 

สถานีวังบูรพา 10 
(5.90) 

  

8. สถานีล าสาล ี 10 
(5.90) 

สถานีแจ้งวัฒนะ 6 
(3.30) 

สถานีบางกะป ิ 7 
(4.30) 

สถานีประตูน้ า 15 
(9.10) 

สถานีสะพานพุทธฯ 10 
(5.90) 

  

9. สถานีศรีบูรพา 10 
(5.90) 

สถานีเมืองทอง
ธาน ี

6 
(3.30) 

สถานีแยกล าสาล ี 7 
(4.30) 

สถานีรางน้ า 30 
(18.20) 

สถานีวงเวียนใหญ ่ 10 
(5.90) 

  

10. สถานีคลองบ้าน
ม้า 

10 
(5.90) 

สถานีศรีรัช 6 
(3.30) 

สถานีศรีกรีฑา 7 
(4.30) 

สถานีดินแดง 15 
(9.10) 

สถานีส าเหร ่ 10 
(5.90) 
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ล าดับที ่ สายสีส้ม ศูนย์
วัฒนธรรม- 

มีนบุรี   

จ านวน 
(ร้อยละ) 

สายสีชมพู ชว่ง
แคราย-มีนบุร ี

จ านวน 
(ร้อยละ) 

สายสีเหลือง 
ลาดพร้าว-ส าโรง 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

สายสีส้ม  
ตลิ่งชัน-ศูนย์
วัฒนธรรม 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

สายสีม่วง  
เตาปูน-วงแหวน
กาญจนาภเิษก 

จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

สายสีน้ าเงิน  
บางแค-พุทธ
มณฑล สาย 4   

จ านวน 
(ร้อยละ) 

11. สถานีสัมมากร 10 
(5.90) 

สถานีเมืองทอง 
1 

6 
(3.30) 

สถานีพัฒนาการ 7 
(4.30) 

  สถานีจอมทอง 10 
(5.90) 

  

12. สถานีน้อมเกล้า 10 
(5.90) 

สถานีศูนย์
ราชการ 

6 
(3.30) 

สถานีคลองกลันตัน 7 
(4.30) 

  สถานีดาวคะนอง 10 
(5.90) 

  

13. สถานีราษฎร์
พัฒนา 

10 
(5.90) 

สถานีทีโอท ี 6 
(3.30) 

สถานีศรีนุช 7 
(4.30) 

  สถานีบางปะกอก 10 
(5.90) 

  

14. สถานีมีนพัฒนา 10 
(5.90) 

สถานีหลักสี ่ 6 
(3.30) 

สถานีศรีนครินทร์ 
38 

7 
(4.30) 

  สถานีประชาอุทิศ 10 
(5.90) 

  

15. สถานีเคหะ
รามค าแหง 

10 
(5.90) 

สถานีราชภฏั
พระนคร 

6 
(3.30) 

สถานีสวนหลวง ร.
9 

7 
(4.30) 

  สถานีราษฎร์บูรณะ 10 
(5.90) 

  

16. สถานีมีนบุรี 10 
(5.90) 

สถานีวงเวียน
หลักสี ่

6 
(3.30) 

สถานีศรีอุดม 7 
(4.30) 

  สถานีพระประแดง 10 
(5.90) 

  

17. สถานีสุวินทวงศ์ 10 
(5.90) 

สถานีราม
อินทรา 3 

6 
(3.30) 

สถานีศรีเอี่ยม 7 
(4.30) 

  สถานีครุไน 10 
(5.90) 

  

18.   สถานีลาดปลา
เค้า 

6 
(3.30) 

สถานีศรีลาซาล 7 
(4.30) 

      

19.   สถานีราม
อินทรา 31 

6 
(3.30) 

สถานีศรีแบริ่ง 7 
(4.30) 

      

20.   สถานีมัยลาภ 6 
(3.30) 

สถานีศรีด่าน 7 
(4.30) 

      

21.   สถานีวัชรพล 6 
(3.30) 

สถานีศรีเทพา 7 
(4.30) 

      

22.   สถานีราม
อินทรา 40 

6 
(3.30) 

สถานีทิพวัล 7 
(4.30) 
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ล าดับที ่ สายสีส้ม ศูนย์
วัฒนธรรม- 

มีนบุรี   

จ านวน 
(ร้อยละ) 

สายสีชมพู ชว่ง
แคราย-มีนบุร ี

จ านวน 
(ร้อยละ) 

สายสีเหลือง 
ลาดพร้าว-ส าโรง 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

สายสีส้ม  
ตลิ่งชัน-ศูนย์
วัฒนธรรม 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

สายสีม่วง  
เตาปูน-วงแหวน
กาญจนาภเิษก 

จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

สายสีน้ าเงิน  
บางแค-พุทธ
มณฑล สาย 4   

จ านวน 
(ร้อยละ) 

23.   สถานีคู้บอน 6 
(3.30) 

สถานีส าโรง 7 
(4.30) 

 

      

24.   สถานีราม
อินทรา 83 

6 
(3.30) 

        

25.   สถานีวงแหวน
ตะวันออก 

6 
(3.30) 

        

26.   สถานีนพรัต
นราชธาน ี

6 
(3.30) 

        

27.   สถานีบางชัน 6 
(3.30) 

        

28.   สถานีเศรษฐ
บุตรบ าเพ็ญ 

6 
(3.30) 

 

        

29.   สถานีตลาดมีน
บุรี 

6 
(3.30) 

        

30.   สถานีมีนบุรี 6 
(3.30) 

        

 รวม 171 
(9.22) 

รวม 179 
(9.65) 

รวม 161 
(8.68) 

รวม 165 
(8.90) 

รวม 170 
(9.17) 

รวม 168 
(9.09) 
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5.1 ผลการส ารวจการรู้จักและความเชื่อถือที่มีต่อ รฟม. 

1) การรู้จัก รฟม. 

ตารางที่ 36 น าเสนอการประเมินการรู้จัก รฟม. ของประชาชนซึ่งพบว่า ประชาชนรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับ รฟม. คิดเป็นระดับคะแนน 65.37 จากคะแนนเต็มร้อยคะแนน โดยเมื่อพิจารณาประเด็นย่อยทั้ง 6 
ประเด็น พบว่า ส่วนใหญ่ทราบว่า รฟม. ว่าย่อมาจาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (88.16%) มี 

เป็นตราสัญลักษณ์ (79.00%) เป็นองค์กรหลักในการจัดให้มีบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มี
ประสิทธิภาพและครบวงจรเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน (69.68%) และทราบว่าปัจจุบัน รฟม. มีการ
ให้บริการรถไฟฟ้าทั้งใต้ดินและยกระดับ (ลอยฟ้า) (69.26%) อย่างไรก็ตามประชาชนเข้าใจว่า รฟม. เกี่ยวข้อง
กับรถไฟฟ้า BTS (55.76%) และเข้าใจว่ารฟม. เป็นส่วนหนึ่งของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) (58.11%) 

ตารางท่ี 36   สรุปผลข้อมูลการรู้จัก รฟม. (n=1,867) 

รายการ 
จ านวน (ร้อยละ) คะแนน คะแนน

รวม ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 
1. ท่านรู้จัก รฟม. ว่าย่อมาจาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ
ไทย 

1,646 221 1 0 1,646 
(88.16) (11.84)    

2.                      เป็น ตราสญัลักษณ์ (โลโก้ Logo) ของ รฟม. 1,475 392 1 0 1,475 
(79.00) (21.00)    

3. รฟม. เป็น      ผู้บริหาร  
 

1,041 826 0 1 826 
(55.76) (44.24)    

4. รฟม. เป็นส่วนหน่ึงของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 1,085 782 0 1 782 
 (58.11) (41.89)    
5. รฟม. เป็นองค์กรหลักในการจัดให้มีบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มี
ประสิทธิภาพและครบวงจรเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตประชาชน 

1,301 
(69.68) 

566 
(30.32) 

1 0 
1,301 

6. ปัจจุบัน รฟม. มีการให้บริการรถไฟฟ้าทั้งใต้ดินและยกระดับ (ลอยฟ้า) 1,293 
(69.26) 

574 
(30.74) 

1 0 
1,293 

รวมคะแนนเต็ม 11,202 
(100) 

 7,323 
(65.37)  

การประเมินการรู้จัก รฟม. ในการวิจัยครั้งนี้ พิจารณาจากคะแนนที่ได้จากการประเมินการรู้จัก รฟม. 
โดยกลุ่มตัวอย่างต้องได้คะแนนตั้งแต่ 4 คะแนน จาก 5 คะแนน จึงจะถือว่ารู้จัก รฟม. โดยตารางที่ 37 แสดง
กลุ่มตัวอย่างตามแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. พบว่า ประชาชนร้อยละ 73.97 รู้จัก รฟม. โดย
รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลและรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี เป็นเส้นทางที่ประชาชนรู้จัก รฟม. 
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มากกว่าร้อยละ 90 (93.21% และ 92.94% ตามล าดับ) ในขณะที่รถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง-บางแค
และช่วงบางซื่อ-ท่าพระและรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ประชาชนรู้จัก รฟม.น้อยที่สุด
ใกล้เคียงกัน (65.48% และ 65.34% ตามล าดับ) และที่เหลืออีก 7 สายประชาชนรู้จัก รฟม. ใกล้เคียงกัน 
(66.08% - 83.23%) 

ตารางท่ี 37 การรู้จัก รฟม. ของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตามแนวเส้นทาง   (n=1,867) 

แนวเส้นทาง 
รู้จัก รฟม. 

(ได้คะแนนตั้งแต ่4 คะแนน) 
ไม่รู้จัก รฟม. 

(ได้คะแนนน้อยกว่า 4 คะแนน) 
รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.   รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล 151 93.21 11 6.79 162 100 
2.   โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ 120 68.18 56 31.82 176 100 
3.   โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง-บางแคและ
ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ 

110 
 

65.48 
 

58 
 

34.52 
 

168 
 

100 

4.   โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ 113 66.08 58 33.92 171 100 
5.   โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม-่คูคต 115 65.34 61 34.66 176 100 
6.   โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุร ี 158 92.94 12 7.06 170 100 
7.   โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุร ี 122 67.78 58 32.22 180 100 
8.   โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง 134 83.23 27 16.77 161 100 
9.   โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม 120 72.73 45 27.27 165 100 
10.  โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนา 117 68.82 53 31.18 170 100 

11. สายสีน้ าเงิน ช่วงบางแค-พุทธมณฑล สาย 4 121 72.02 47 27.98 168 100 

รวม 1,381 73.97 486 26.03 1,867 100 

 

  2) สัดส่วนของประชาชนที่รู้จักและเชื่อถือ รฟม. 

ความเชื่อถือที่ประชาชนมีต่อ รฟม. พิจารณาจากการที่ประชาชนทราบและเชื่อถือ รฟม. ว่า
มีมาตรฐานในการดูแลควบคุมการก่อสร้างในระดับสากล รวมถึงประชาชนเคยพูดกับบุคคลอ่ืนให้เกิดความ
มั่นใจและเชื่อถือในการควบคุมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า โดยตารางที่ 38 น าเสนอสัดส่วนของประชาชนที่
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อถือที่มีต่อ รฟม. ในระดับเห็นด้วยขึ้นไป (คะแนน 4 และ 5)  โดยศึกษาเฉพาะ
กลุ่มที่ได้คะแนนการรู้จัก รฟม. ตั้งแต่ 4 คะแนนขึ้นไป ซึ่งมีจ านวน 1,381 คน (จากตัวอย่างทั้งหมด 1,867 
คน) พบว่า กลุ่มที่รู้จัก รฟม. และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อถือที่มีต่อ รฟม. ในระดับเห็นด้วยขึ้นไป มี
จ านวน 1,364 คน ดังนั้น สัดส่วนของประชาชนที่รู้จักและเชื่อถือการท างานของ รฟม. ในระดับเห็นด้วย
ขึ้นไป เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนหน่วยตัวอย่างทั้งหมด คือ ร้อยละ 73.06 และเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวน
คนที่รู้จัก รฟม. จะมีสัดส่วนประชาชนที่รู้จักและเชื่อถือ รฟม. ที่ร้อยละ   98.77 และเมื่อน าสัดส่วนของ
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ประชาชนใน กทม. และปริมณฑลที่คิดว่า รฟม.มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ในระดับเห็น
ด้วยขึ้นไป (คะแนน 4 ขึ้นไป) มาวิเคราะห์ร่วมพบว่ามี ร้อยละของประชาชนที่ยอมรับและเชื่อม่ันว่า รฟม. มี
ภาพลักษณ์ มีคุณธรรม และโปร่งใสในการด าเนินงาน28 คือ ร้อยละ 85.47   

ตารางท่ี 38 สัดส่วนของประชาชนที่รู้จักและเชื่อถือ รฟม. ในระดับเห็นด้วยขึ้นไป                (n=1,867) 

แนวเส้นทาง 
จ านวน
หน่วย

ตัวอย่าง
ทั้งหมด 

จ านวน
คนที่รู้จัก  

รฟม.29 

จ านวนคนที่
รู้จักและ
เชื่อถือ  

รฟม.30 

สัดส่วนประชาชนที่ รู้จักและ
เชื่อถือ รฟม. ในระดับเห็นด้วย

ขึ้นไป (คะแนน 4 – 5) 
เทียบกบัจ านวน  
หน่วยตัวอย่าง

ทั้งหมด31 

เทียบกบัจ านวน 
คนรู้จัก รฟม.32 

1.   รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล 162 151 147 90.74 97.35 
2.   โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ 176 120 120 68.18 100.0 
3.   โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง-บางแคและ
ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ 

168 
 

110 
 

110 
 

65.48 
 

100.0 

4.   โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ 171 113 113 66.08 100.0 
5.   โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม-่คูคต 176 115 115 65.34 100.0 
6.   โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุร ี 170 158 147 86.47 93.04 
7.   โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุร ี 180 122 122 67.78 100.0 
8.   โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง 161 134 132 81.99 98.51 
9.   โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม 165 120 120 72.73 100.0 
10.  โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนา 170 117 117 68.82 100.0 

11. สายสีน้ าเงิน ช่วงบางแค-พุทธมณฑล สาย 4 168 121 121 72.02 100.0 

รวม 1,867 1,381 1,364 73.06 98.77 

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาสัดส่วนประชาชนที่รู้จักและเชื่อถือ รฟม. ตามแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้า พบว่า
ประชาชนตามแนวโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลสัดส่วนประชาชนที่รู้จักและเชื่อถือ รฟม.  สูงที่สุด 

                                                           
28

 ค านวณจาก   0.5 X สัดส่วนของประชาชนใน กทม. และปริมณฑลที่รู้จักองค์กรและเชื่อถือองค์กร ในระดับเห็นด้วยขึน้ไป + 0.5 X สัดส่วนของ
ประชาชนใน กทม. และปริมณฑลที่คิดว่า รฟม.มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ในระดับมากขึ้นไป 
29 จ านวนคนรู้จัก รฟม. จากตารางที ่13 
30 จ านวนคนที่รู้จักและเช่ือถอื รฟม. = จ านวนคนที่รู้จัก รฟม. (ได้ 3 คะแนนขึ้นไป) และมีคะแนนความเชื่อถือในระดับคอ่นข้างเห็นด้วยขึ้นไป (คะแนน 3-
5) 
31 สัดส่วนคนรู้จักและเช่ือถอื รฟม.  =  จ านวนคนรู้จักและเช่ือถือ รฟม. ในระดบัค่อนข้างเห็นด้วยขึ้นไป x 100 
                                                                            จ านวนหนว่ยตวัอยา่งทั้งหมด 
32 สัดส่วนคนรู้จักและเช่ือถอื รฟม.  =  จ านวนคนรู้จักและเช่ือถือ รฟม. ในระดบัค่อนข้างเห็นด้วยขึ้นไป x 100 
                                                                            จ านวนคนรู้จัก รฟม. 
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(90.74%) รองลงมาคือ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี (86.47%) ในขณะที่ประชาชน
ตามแนวโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต (65.34%) มีสัดส่วนประชาชนที่รู้จักและ
เชื่อถือ รฟม. น้อยกว่าแนวโครงการก่อสร้างสายอื่นๆ 

5.2 ภาพลักษณ์ของ รฟม. 

1) ภาพลักษณ์ของ รฟม. 

จากการสอบถามว่าเมื่อนึกถึง รฟม. ท่านคิดถึงค าใดบ้าง เพ่ือให้ทราบถึงมโนทัศน์ (Mind 
Image) ของ  รฟม. ในความคิดของประชาชน พบว่าภาพลักษณ์ของ รฟม. ที่เด่นชัดที่สุดในความรู้สึกของ
ประชาชนคือความสะดวกรวดเร็ว (33.29%) ความทันสมัย (24.05%) ที่มาพร้อมกับความเป็นมืออาชีพ 
(12.12%) และเทคโนโลยีขั้นสูง (12.10%) เป็นเมกะโปรเจก (8.51%)  มีความโปร่งใส (6.51%) และที่มีความ
เกี่ยวพันกับการเมือง (3.34%)  รายละเอียดดังตารางที่ 39 

ตารางท่ี 39   ภาพลักษณ์ของ รฟม. (n=1,35133) 
ค าที่คิดถึง จ านวน ร้อยละ 

ความสะดวกรวดเร็ว 1,197 33.29 
ความทันสมัย 865 24.05 
ความเป็นมืออาชีพ 436 12.12 
เทคโนโลยีสูง 435 12.10 
เมกะโปรเจก 306 8.51 
ความโปร่งใส 234 6.51 
การเมือง 
อื่นๆ 

120 
3 

3.34 
0.08 

รวม 3,596 100.00 
 

2)  ภาพลักษณ์องค์กรของ รฟม. ตามหลักการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

  ตารางที่ 40 น าเสนอสัดส่วนความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยขึ้นไป (คะแนน 4 - 5) และ
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของประชาชนที่รู้จักและเชื่อถือ รฟม.  ซึ่งผลการส ารวจพบว่า ในภาพรวม
ประชาชนที่รู้จักและเชื่อถือ รฟม. ร้อยละ 73.19 เห็นด้วยกับภาพลักษณ์องค์กรของ รฟม. ตามหลักการ
ด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี   โดยมีสัดส่วนของของประชาชนที่รู้จักและเชื่อถือ รฟม. ที่มีความ
คิดเห็นเห็นด้วยขึ้นไปที่ว่า รฟม. มีความมุ่งมั่นและมีความรับผิดชอบต่อการด าเนินโครงการรถไฟฟ้าให้มี

                                                           
33 แสดงสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มตวัอย่างประชาชนที่รู้จกัและเช่ือถอื รฟม. 
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ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด (71.25%) รองลงมาคือความคิดเห็นที่ว่า รฟม. มีความ
มุ่งม่ันและมีความรับผิดชอบต่อการด าเนินโครงการรถไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
รฟม. มีการปฏิบัติต่อประชาชนทุกคนให้สามารถเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมและ รฟม. ค านึงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอ่สังคมและให้ความส าคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม (ระหว่าง 68.77% - 69.85%)                       

ตารางที่ 40   สัดส่วนประชาชนที่รู้จักและเชื่อถือ รฟม.ที่มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยขึ้นไป และค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่รู้จักและเชื่อถือ รฟม.                                                   (n=1,351) 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 
ความ 
คิดเห็น 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละของ
ความคิดเห็น 

สัดส่วนความคิดเห็นใน
ระดับเห็นด้วยขึ้นไป  

(คะแนน 4 - 5) 
จ านวน ร้อยละ 

1. รฟม. มีการปฏิบัติต่อประชาชนทุกคนให้
สามารถเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรม 

4.44 0.63 88.80 1,275 68.77 

2. รฟม. ค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคม
และให้ความส าคัญต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่ม 

4.45 0.64 89.00 1,275 68.77 

3. รฟม. มีความมุ่งมั่นและมีความรับผิดชอบ
ต่อการด า เนิน โครงการรถไฟฟ้ า ให้มี
ป ระสิ ทธิ ภ าพและ เป็ นประ โยชน์ ต่ อ
ประชาชน 

4.51 0.58 90.20 1,321 71.25 

4. รฟม. มีความมุ่งมั่นและมีความรับผิดชอบ
ต่อการด า เนิน โครงการรถไฟฟ้ า ให้มี
ป ระสิ ทธิ ภ าพและ เป็ นประ โยชน์ ต่ อ
ประชาชน 

4.48 0.63 86.60 1,295 69.85 

ภาพรวม 4.47 0.41 89.40 1,357 73.19 
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5.3 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ รฟม.  
 

ผลการส ารวจพบว่าช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ รฟม.ที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างรู้จัก รฟม.มากที่สุด 3
อันดับแรก คือโทรทัศน์ (20.66%)  รองลงมาคือ ป้ายโฆษณา (19.75%)  หนังสือพิมพ์(18.56%) วิทยุ 
(9.05%) และเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (8.36%) รายละเอียดน าเสนอดังตารางที่ 41 

ตารางท่ี 41 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ รฟม.                                                         (n=1,351) 
ช่องทางการประชาสัมพันธ ์ จ านวน ร้อยละ 

1. โทรทัศน ์
2. ป้ายโฆษณา 
3. หนังสือพิมพ ์
4. วิทยุ 
5. เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค 
6. เว็บไซต์ 
7. นิตยสาร 
8. กิจกรรมมวลชนสมัพันธ์ของ รฟม. 
9. เอกสารแผ่นพับ 
10. หน่วยเผยแพร่แพร่เคลื่อนที่ของ รฟม. 
11. วิทยุชุมชน 
12. อื่นๆ เช่น คนรู้จักหรือเพื่อนแนะน า 

1,095 
1,047 
984 
480 
443 
263 
255 
217 
200 
184 
106 
27 

20.66 
19.75 
18.56 
9.05 
8.36 
4.96 
4.81 
4.09 
3.77 
3.47 
2.00 
0.51 

รวมท้ังสิ้น 5,301 100.0 

 

1) ช่องทางการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผลต่อประชาชนที่รู้จักและเชื่อถือรฟม. 

  ผลการส ารวจพบว่าช่องทางการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผลต่อประชาชนที่รู้จัก
และเชื่อถือ รฟม. 3 อันดับคือ อันดับ 1 โทรทัศน์ (23.24%) อันดับ 2 ป้ายโฆษณา (23.12%) และอันดับ 3 
หนังสือพิมพ์ (19.36%) รายละเอียดน าเสนอดังตารางที่ 42 
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ตารางท่ี 42 ช่องทางการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผลต่อประชาชนที่รู้จักและเชื่อถือ รฟม  
              (n=1,351) 

ช่องทางการประชาสัมพันธ ์ อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 รวม ร้อยละ 
1. โทรทัศน ์
2. ป้ายโฆษณา 
3. หนังสือพิมพ ์
4. เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค 
5. วิทยุ 
6. เว็บไซต์ 
7. กิจกรรมมวลชนสมัพันธ์ของ รฟม. 
8. นิตยสาร 
9. เอกสารแผ่นพับ 
10. หน่วยเผยแพร่แพร่เคลื่อนที่ของ รฟม. 
11. วิทยุชุมชน 
12. อื่นๆ เช่น คนรู้จักหรือเพื่อนแนะน า 

565 
370 
179 
98 
36 
31 
32 
24 
10 
14 
10 
12 

214 
342 
328 
86 
144 
82 
35 
44 
50 
44 
8 
4 

184 
246 
295 
138 
115 
81 
93 
59 
64 
57 
45 
4 

963 
958 
802 
322 
295 
194 
160 
127 
124 
115 
63 
20 

23.24 
23.12 
19.36 
7.77 
7.12 
4.68 
3.86 
3.07 
2.99 
2.78 
1.52 
0.48 

รวมท้ังสิ้น 1,381 1,381 1,381 4,143 100.0 

 

 5.4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 ตารางที่ 43 แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม จากค าถามปลายเปิดของ
แบบสอบถามที่ว่า “โปรดให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ท่านอยากบอกกับ รฟม .” โดยได้จัดหมวดหมู่
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็น 6 ด้านคือ ด้านการก่อสร้าง ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการบริการของ
รถไฟฟ้ามหานคร ด้านราคาค่าโดยสาร ด้านความปลอดภัยของผู้โดยสาร และด้านอ่ืนๆ ที่หมายถึงข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะทั่วไป  

ตารางท่ี 43  ข้อเสนอแนะโครงการส ารวจการรู้จักและความเชื่อถือที่มีต่อ รฟม.  
หมวดหมู ่(จ านวนข้อเสนอแนะ) ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 

ด้านการก่อสร้าง (50)  ควรระยะเวลาก่อสร้างที่แน่นอน 

 ควรขยายเส้นทางรถไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วทั้งกรุงเทพและปริมณฑล 
ด้านการประชาสมัพันธ์ (6)  ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ รฟม . เช่น

ระยะเวลาก่อสร้าง ช่องทางร้องเรียน ขั้นตอนการใช้บริการ ค่าโดยสาร
ผ่านสื่อต่างๆอย่างเหมาะสม 

ด้านการบริการของรถไฟฟ้ามหานคร (37)  ต้องการตั๋วโดยสารที่เช่ือมโยงกับขนส่งมวลชนท้ังระบบ 

 ควรเพิ่มขบวนรถไฟในช่ัวโมงเร่งด่วนให้เพียงพอกับความต้องการ 
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หมวดหมู ่(จ านวนข้อเสนอแนะ) ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 

 ควรเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ห้องน้ า เจ้าหน้าท่ีบริการ ป้ายบอก
ทาง ที่น่ังรอขบวนรถ 

 การบริการของ รฟม . ปัจจุบันดีควรรักษามาตรฐานและพัฒนาขึ้น
เรื่อยๆ 

ด้านราคาคา่โดยสาร (20)  ควรลดราคาค่าโดยสารให้ถูกลง 

 ควรมีโปรโมช่ันมากขึ้น เช่น ส่วนลด บัตรรายเดือน เดินทางฟรีในช่วง
เทศกาล เป็นต้น 

ด้านความปลอดภยัของผู้โดยสาร (8)  ควรเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดและรัดกุมมากยิ่งขึ้น 
เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด  

ด้านอื่นๆ (129)  การเวนคืนที่ดินควรเป็นไปอย่างยุติธรรมและควรรับฟังความคิดเห็น
ของคนในพ้ืนท่ีตามแนวก่อสร้าง 

 ควรมีมาตรการลดผลกระทบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เหมาะสม  เช่น 
ปัญหาการจราจร ปัญหาการเวนคืนที่ดิน เป็นต้น 

 การสร้างรถไฟฟ้ามีส่วนช่วยแก้ปัญหาการจราจรและท าให้การเดินทาง
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

 การสร้างรถไฟฟ้าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ช่วยในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและประเทศ 

 โครงการรถไฟฟ้าเป็นโครงการที่ทันสมัยและมีความเป็นมืออาชีพ 
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6.  การส ารวจความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  (รฟม.) 

 ในการส ารวจความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า      
ได้ด าเนินการร่วมกับชุมชนโดยการจัดเวทีเสวนาที่มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือท าให้แน่ใจว่ากลุ่มตัวอย่างทราบมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม          
จากการก่อสร้างโครงการฯ เป็นอย่างดี ก่อนการส ารวจความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม          
จากการก่อสร้าง โดยได้ด าเนินการส ารวจจากหน่วยตัวอย่างในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ) 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน  (ช่วงหัวล าโพง-
บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) และท าการสุ่มตัวอย่างในกลุ่มประชาชน ผู้ท างานในบริเวณการก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้า ซึ่งได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า รวมทั้งสิ้น 502 หน่วยตัวอย่าง ทั้งนี้
สามารถจ าแนกจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามสายโครงการรถไฟฟ้า ได้ตามตารางท่ี 44 
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ตารางท่ี 44  กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสายโครงการรถไฟฟ้า                                                                                                           (n=502) 
สายโครงการรถไฟฟ้า ชุมชน จ านวน (ร้อยละ) 

หน่วยตัวอย่างจาก
ประชาชนผู้อาศัยใน

ชุมชน 

จ านวน (ร้อยละ) 
หน่วยตัวอย่างจากประขา

ชนผู้ท างานในบริเวณ 

จ านวน (ร้อยละ)
หน่วยตัวอย่าง

โดยรวม 

1.  โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ) 
 
2.  โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ) 
 
3.  โครงการรถไฟฟ้าสายสเีขียว (ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) 
 
4.  โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน  (ช่วงหัวล าโพง-บางแค และ
ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) 

ชุมชนนารีนคร 
(11 มีนาคม 59) 
ชุมชนนาวีปากน้ า 
(12 มีนาคม 59) 

ชุมชนกม.24 
(12 มีนาคม 59) 

ชุมชนริมคลองบางกอกใหญ ่
(13 มีนาคม 59) 

27  
(26.50) 

27 
(26.50) 

23 
(22.50) 

25 
(24.50) 

100  
(25.0) 
100  

(25.0) 
100  

(25.0) 
100  

(25.0) 

127  
(25.30) 

127  
(25.30) 

123 
(24.50) 

125 
(24.90) 

รวมท้ังหมด 102 (100.00) 102 (100.00) 400 (100.00) 134 (27.80) 
 

ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า จ าแนกเป็น 3 ประเด็น คือ 1) ลักษณะเบื้องต้นของกลุ่ม
ตัวอย่าง 2) ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า  3) การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบผลส ารวจความพึงพอใจ
ต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าปี 2554 – 2559  และ 4) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. 
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6.1 ลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างข้างต้นมีสัดส่วนของหน่วยตัวอย่างที่เป็นหญิง (57.57%) มากกว่าชาย (42.43%) โดยมี
อายุ 21-30 ปีมากที่สุด (42.63%) รองลงมาคือช่วงอายุ 31-40 ปี (24.50%) และมีช่วงอายุ41-50 ปีน้อยที่สุด       
(7.37%) ในจ านวนทั้งหมดส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (58.57%) รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย (13.94%) มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ ากว่า (13.55%) อาชีวศึกษา-อนุปริญญา (8.37%) มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีน้อยที่สุด (5.58%) ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
(28.29%) รองลงมาคือธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย (23.11%) และพนักงานบริษัทเอกชน (22.91%) 

ลักษณะที่พักอาศัยของกลุ่มตัวอย่างเป็นบ้าน/ทาวน์เฮาส์มากที่สุด (46.61%) รองลงมาคือ หอพัก/
ห้องเช่า (22.91%) ลักษณะที่ท างานของกลุ่มตัวอย่างเป็นคอนโดมิเนียม/อาคารสูงมากที่สุด (23.11%)  
รองลงมาคือตึกแถว/อาคารพาณิชย์ (19.92%) รองลงมาคือในจ านวนทั้งหมดส่วนใหญ่อยู่ใกล้บริเวณที่มีการ
ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า13-24 ชั่วโมง (34.06%) รองลงมา วันละ 4-8 ชั่วโมง (28.09%) ดังน าเสนอใน
ตารางที่ 45 

ตารางท่ี 45  ลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง                                                          (n=502) 
ข้อมูล  จ านวน   ร้อยละ  

1.  เพศ 502 100.00 
 ชาย 213 42.43 
 หญิง 289 57.57 
2.  อาย ุ 502 100.00 
 ต่ ากว่า 20 ปี 63 12.55 
 21-30 ปี 214 42.63 
 31-40 ปี 123 24.50 
 41-50 ปี  37 7.37 
 51 ปีขึ้นไป 65 12.95 
3.  ระดับการศึกษา 502 100.00 
 มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ ากว่า 68 13.55 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 70 13.94 
 อาชีวศึกษา-อนุปริญญา 42 8.37 
 ปริญญาตร ี 294 58.57 
 สูงกว่าปริญญาตร ี 28 5.58 
4.  อาชีพในปัจจุบนั 502 100.00 
 นักเรียน/นักศึกษา 142 28.29 
 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 82 16.33 
 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ 116 23.11 
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ข้อมูล  จ านวน   ร้อยละ  
 พนักงานบริษัทเอกชน  115 22.91 
 อื่นๆ เช่น แม่บ้าน เกษียณอายุ เปน็ต้น 47 9.36 
5.  ลักษณะท่ีพักอาศัย 502 100.00 

หอพัก/ห้องเช่า 115 22.91 
ตึกแถว/อาคารพาณิชย ์ 58 11.55 
บ้าน/ทาวน์เฮา้ส ์ 234 46.61 
คอนโดมิเนยีม 81 16.14 
ไม่มีที่พักอาศัยบริเวณก่อสรา้ง 13 2.59 
อื่นๆ 1 0.20 

6.  ลักษณะท่ีท างาน 502 100.00 
ตึกแถว/อาคารพาณิชย ์ 100 19.92 
คอนโดมิเนยีม/อาคารสูง 116 23.11 
บ้าน/ทาวน์เฮา้ส ์ 93 18.53 
ไม่มีที่ท างานบรเิวณก่อสร้าง 172 34.26 
อื่นๆ 21 4.18 

7.  ระยะเวลาเฉลี่ยในแต่ละวันที่อยู่ใกล้บริเวณก่อสร้าง 502 100.00 
น้อยกว่า 4 ช่ัวโมง 117 23.31 
4-8 ช่ัวโมง 141 28.09 
9-12ช่ัวโมง 73 14.54 
13-24 ช่ัวโมง 171 34.06 

 

6.2 ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการ
รถไฟฟ้า 

 1) สัดส่วนและค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการ
ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า 

 การส ารวจความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการ
รถไฟฟ้าครั้งนี้ เป็นการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินการตามมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของการก่อสร้าง ใน 8 มาตรการ คือ 1) การให้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2) การรับเรื่องร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน 3) การแก้ไขปัญหา 4) การลดผลกระทบด้านฝุ่นละออง 5) การลดผลกระทบด้านเสียง 6) การ
ลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน 7) การลดผลกระทบด้านจราจร และ 8) การลดผลกระทบด้านการระบาย
น้ า  

   ตารางที่ 46 น าเสนอสัดส่วนความพึงพอใจในระดับพอใจมากขึ้นไป (คะแนน 4-5) และ
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า ส าหรับ
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การศึกษาครั้งนี้ค่าสัดส่วนความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการ
รถไฟฟ้าค านวณโดยการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก โดยสายสีน้ าเงินช่วงหัวล าโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ 
ถ่วงน้ าหนัก 0.4  สายสีเขียวช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ถ่วงน้ าหนัก 0.4 สายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ถ่วง
น้ าหนัก 0.1 และสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ถ่วงน้ าหนัก 0.1 

 ซึ่งผลการส ารวจพบว่าในภาพรวมประชาชนร้อยละ 87.28 มีความพึงพอใจเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักต่อ
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในระดับพอใจมากขึ้นไป   โดยมี
สัดส่วนของประชาชนที่พึงพอใจเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในระดับพอใจมากขึ้นไปในด้านการลดผลกระทบด้านเสียง
สูงสุด (86.81%) และด้านการแก้ไขปัญหาน้อยสุด (67.12%) อย่างไรก็ตามสัดส่วน  ความพึงพอใจดังกล่าวมี
สัดส่วนใกล้เคียงกับมาตรการด้านอ่ืนๆ (ระหว่าง 67.85% - 83.08%)   

 เมื่อพิจารณาตามแนวสายโครงการก่อสร้างพบว่าประชาชนจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ มีสัดส่วนความพึงพอใจสูงกว่าสายอ่ืนๆ (ระหว่าง 79.53% - 92.13%) รองลงมาคือ        
สายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ สายสีน้ าเงินช่วงหัวล าโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และ สายสีเขียว 
ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต 

 ทั้งนี้  ประชาชนมีระดับความพึงพอใจภาพรวมต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก            
การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า ในระดับสูงหรือร้อยละ 87.20  (ค่าเฉลี่ย 3.76)  และเมื่อพิจารณาในแต่ละ
มาตรการพบว่าประชาชนมีระดับความพึงพอใจในแต่ละมาตรการใกล้เคียงกัน (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.68- 3.86) 
โดยประชาชนจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ มีสัดส่วนความพึงพอใจสูงกว่า
สายอ่ืนๆ รองลงมาคือสายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ สายสีน้ าเงินช่วงหัวล าโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-     
ท่าพระ และ สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต 
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ตารางท่ี 46  สัดส่วนของประชาชนที่พึงพอใจในระดับพอใจมากข้ึนไป และค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการโครงการรถไฟฟ้า ใน 
8 มาตรการ                                                                                                                                                                         ( n=502) 

                                                           

34 สัดส่วนความพึงพอใจในระดับพอใจมากขึ้นไป =   (จ านวนผู้ตอบพอใจมาก + จ านวนผู้ตอบพอใจมากที่สุด) x 100 
           จ านวนผู้ตอบทั้งหมด 
35 ค่าเฉลี่ยถว่งน้ าหนัก =    (จ านวนประชาชนจากสายสีน้ าเงินที่ตอบพอใจมากและพอใจมากที่สุด x 0.4) + (จ านวนประชาชนจากสายสีเขียว (แบริ่ง) ที่ตอบพอใจมากและพอใจมากที่สดุ x 0.4) +  
                                (จ านวนประชาชนจากสายสีม่วงที่ตอบพอใจมากและพอใจมากที่สุด x 0.1) + ) + (จ านวนประชาชนจากสายสีเขยีว (หมอชิต) ที่ตอบพอใจมากและพอใจมากที่สุด x 0.1) 
 

รายการ 

ค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ 

สัดส่วนความพึงพอใจในระดับพอใจมากขึน้ไป34 
(คะแนน 4 - 5) 

สีน้ าเงิน 
สีเขียว 
(แบริ่ง) 

สีม่วง 
สีเขียว 

(หมอชิต) 
ภาพรวม 

สีน้ าเงิน 
(0.4) 

สีเขียว 
แบริ่ง (0.4) 

สีม่วง 
(0.1) 

สีเขียว 
หมอชิต(0.1) 

ค่าเฉลี่ย 
ถ่วงน้ าหนัก35 

1. ด้านการให้ข้อมลูข่าวสารประชาสมัพันธ์ของ
โครงการ 

3.59 4.00 3.67 
3.45 

3.68 60.00 89.76 81.89 
51.22 

73.22 

2. ด้านการรบัเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของศูนย์รับฯ 3.61 3.99 3.74 3.58 3.75 63.72 83.33 65.29 46.97 70.05 
3. ด้านการแกไ้ขปัญหา 3.61 3.98 3.66 3.49 3.69 56.80 85.04 57.48 46.34 67.12 
4. ด้านมาตรการลดผลกระทบด้านฝุน่ละออง 3.61 3.89 3.80 3.53 3.71 60.80 79.53 70.08 47.15 67.85 
5. ด้านมาตรการลดผลกระทบด้านเสยีง 3.70 4.05 3.89 3.75 3.85 85.60 92.13 90.55 66.67 86.81 
6. ด้านมาตรการลดผลกระทบด้านความ

สั่นสะเทือน 
3.67 4.01 3.78 

3.70 
3.79 62.40 81.89 63.78 

54.47 
69.54 

7. ด้านมาตรการลดผลกระทบด้านการจราจร 3.67 3.98 3.75 3.74 3.79 69.60 83.46 66.14 61.79 74.02 
8. ด้านมาตรการลดผลกระทบด้านการระบายน้ า 3.76 3.96 3.91 3.79 3.86 83.20 88.98 81.89 60.16 83.08 
ความพึงพอใจในภาพรวม 3.65 3.98 3.78 3.64 3.76  87.20 92.91 88.98 63.41 87.28 



 

โครงการส ารวจภาพลักษณ์องค์กรของรฟม. และความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลปีงบประมาณ2559 
 

77 

2) ดัชนีความพึงพอใจและความเชื่อถือของประชาชนต่อมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า 

การส ารวจดัชนีความพึงพอใจของประชาชนต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการ
ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า เป็นการส ารวจความพึงพอใจใน 3 มิติ คือ 1) ความพึงพอใจโดยรวม 2) การเข้าใกล้          
ความคาดหวัง และ 3) มาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับการก่อสร้างอ่ืนๆ 
  ตารางที่ 47 น าเสนอผลประเมินความคิดเห็นของประชาชน ในประเด็นด้านดัชนีความพึง
พอใจ ซึ่งผลส ารวจพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 4.10) 
และการด าเนินการเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างที่คาดหวัง (ค่าเฉลี่ย  4.25) รวมถึงการด าเนินการ
มีมาตรฐานดีกว่าการก่อสร้างรูปแบบอ่ืน (ค่าเฉลี่ย 4.31) และจากค่าเฉลี่ยความคิดเห็นทั้ง 3 ด้านพบว่า 
ประชาชนมีดัชนีความพึงพอใจในระดับสูงร้อยละ  84.40  (ค่าเฉลี่ย 4.22)   
  ในส่วนของความเชื่อถือที่ประชาชนมีต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้านั้น  พิจารณาจากข้อค าถาม “การด าเนินการเพ่ือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. มีมาตรฐานที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับการก่อสร้างอ่ืนๆ36“ ผลการส ารวจพบว่า  
ประชาชนมีความเชื่อถือต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับสูงร้อยละ  86.20  (ค่าเฉลี่ย 4.31)    

ตาราง 47 ผลการประเมินความคิดเห็นต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (n=502) 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 

ความคิดเห็น 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ร้อยละของ

ความคิดเห็น37 
ความพึงพอใจโดยรวม 4.10 0.83 82.00 
การเข้าใกล้ความคาดหวัง 4.25 0.83 85.00 
มาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับการก่อสร้างอื่น 4.31 0.83 86.20 
ดัชนีความพึงพอใจ38 4.22 0.72 84.40 

 

3) ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ และดัชนีความพึงพอใจของประชาชนต่อ
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า 

จากผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับความพึงพอใจ ดัชนีความพึงพอใจ 
เมื่อน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบความเป็นเหตุและผล (Cause-Effect) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ ได้ข้อค้นพบดังตารางที่ 48 ซึ่งสรุปได้ว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อมาตรการลดผลกระทบ

                                                           
36 ปรับเปลี่ยนจากปี 57 ที่ใช้ข้อค าถาม “ท่านรู้สึกมั่นใจในมาตรฐานการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการฯ“  และ “ท่านเคยคิด
หรือพูดถึงการด าเนินการเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการฯ ในแง่ดี“ ซ่ึงพบว่าผลการส ารวจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการ
ส ารวจของข้อค าถามนี้ เพื่อเป็นการปรับลดจ านวนข้อค าถามที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันในแบบสอบถามให้มีความกระชับและลดความซ้ าซ้อนส าหรับ
ผู้ตอบ 
37 ร้อยละของความคิดเห็น = (ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น x 20) 
38 ดัชนีความพึงพอใจ = (ความพึงพอใจโดยรวม +การเข้าใกล้ความคาดหวัง + มาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับการก่อสร้างอื่น) / 3   
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สิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า ทั้ง 8 มาตรการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับดัชนีความพึงพอใจ
อย่างมีนัยส าคัญ โดยมาตรการลดผลกระทบด้านฝุ่นละออง มีความสัมพันธ์กับดัชนีความพึงพอใจสูงที่สุด 
(0.498) และมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า รองลงมาคือ ด้านมาตรการลดผลกระทบด้านการแก้ไขปัญหามี
ความสัมพันธ์กับดัชนีความพึงพอใจกันในระดับปานกลาง (0.432) ในขณะที่มาตรการอ่ืนๆ อีก 6 ด้าน มี
ความสัมพันธ์กับดัชนีความพึงพอใจใกล้เคียงกันในระดับต่ า (0.416-0.340) 

ตารางท่ี 48  ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประชาชน 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 

39ร้อยละของ
ความคิดเห็น 

ดัชนีความพึงพอใจ 

ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ ์

 1.  ด้านการให้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโครงการ 3.68 73.60 0.398** 
 2.  ด้านการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของศูนย์รับฯ 3.75 75.00 0.366** 
 3.  ด้านการแก้ไขปัญหา 3.69 73.80 0.432** 
 4.  ด้านมาตรการลดผลกระทบด้านฝุ่นละออง 3.71 74.20 0.498** 
 5.  ด้านมาตรการลดผลกระทบด้านเสียง 3.85 77.00 0.390** 
 6.  ด้านมาตรการลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน 3.79 75.80 0.340** 
 7.  ด้านมาตรการลดผลกระทบด้านการจราจร 3.79 75.80 0.371** 
 8.  ด้านมาตรการลดผลกระทบด้านการระบายน้ า 3.86 77.20 0.416** 

 
หมายเหตุ:  1)  ตัวเลขแสดงถึงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson’s Correlation) ที่แสดงความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรสองตัว มีค่า

ระหว่าง –1 ถึง 1 โดยค่าที่ใกล้ -1 หรือ 1 แสดงถึงระดับความสัมพันธ์เชิงลบหรือบวกที่สูง 
 2) ** หมายถึงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นั้นมีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 หรือที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 

 
4) ความพึงพอใจ ดัชนีความพึงพอใจ ต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการ

ก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้า ตามสายโครงการก่อสร้าง และและระยะเวลาเฉลี่ยที่อยู่บริเวณก่อสร้าง 

ตารางที่ 49  น าเสนอค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการ
ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า ทั้ง 8 มาตรการ ดัชนีความพึงพอใจ โดยทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจในแต่ละด้าน ตามสายโครงการก่อสร้าง และและระยะเวลาเฉลี่ยที่อยู่บริเวณก่อสร้าง ด้วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 

 ประชาชนบริเวณสายโครงการก่อสร้าง โดยประชาชนบริเวณสายสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-
สมุทรปราการ มีระดับความพึงพอใจรายด้านและโดยรวมสูงกว่าทุกสาย ยกเว้นด้านฝุ่นละอองและการระบาย
น้ าที่ใกล้เคียงกับสายสีม่วง  ในส่วนประชาชนบริเวณสีม่วง ช่วงบางใหญ-่บางซื่อ มีระดับความพึงพอใจโดยรวม

                                                           
39 ร้อยละของความคิดเห็น =  (ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น x 20) 
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สูงกว่าสายสีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง-บางแคและช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต 
ยกเว้นบางด้านเช่นการสั่นสะเทือน จราจรและการระบายน้ าไม่แตกต่าง ในส่วนประชาชนบริเวณสายสีเขียว 
ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และสายสีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง-บางแคและช่วงบางซื่อ-ท่าพระ มีระดับความพึง
พอใจรายด้านและโดยรวมใกล้เคียงกันแตกต่างระหว่างดัชนีความพึงพอใจ ระหว่างประชาชนบริเวณสาย
โครงการก่อสร้าง โดยประชาชนบริเวณสายสีม่วงมีดัชนีความพึงพอใจสูงกว่าสายอื่น ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 ดัชนีความพึงพอใจระหว่างประชาชนบริเวณสายโครงการก่อสร้าง โดยประชาชนบริเวณสาย
สีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต มีดชันีความพงึพอใจต่ ากว่าทุกสาย 

 คะแนนความพึงพอใจระหว่างประชาชนที่มีระยะเวลาเฉลี่ยที่อยู่บริเวณก่อสร้างต่างกัน โดย
ประชาชนที่ใช่เวลาเฉลี่ยในอยู่ในบริเวณก่อสร้าง 13-24 ชั่วโมง มีความพึงพอใจรายด้านและในภาพรวมสูงกว่า
กลุ่มอ่ืนๆ และในด้านการแก้ไขปัญหาและฝุ่นละออก ประชาชนที่อยู่บริเวณก่อสร้าง 4-8 ชั่วโมง มีคะแนน
ความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 

 ดัชนีความพึงพอใจ ระหว่างประชาชนที่มีระยะเวลาเฉลี่ยที่อยู่บริเวณก่อสร้างต่างกัน โดย 
ประชาชนที่อยู่บริเวณก่อสร้าง 4-8 ชั่วโมง มีดัชนีความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน 
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ตารางที่ 49 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ดัชนีความพึงพอใจ ของประชาชนต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าตามสายโครงการก่อสร้ าง
และระยะเวลาเฉลี่ยที่อยู่บริเวณก่อสร้าง                                                                                                                                 (n=502) 

 

ปัจจัย 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็น 

การ 
ประชาสัมพันธ ์

การรับเร่ือง
ร้องทุกข์ 

การแก้ไข
ปัญหา 

ฝุ่นละออง เสียง 
ความ

สั่นสะเทือน 
จราจร 

การ 
ระบายน้ า 

ภาพรวม 
ความพึง
พอใจ 8 
มาตรการ 

ดัชน ี
ความ 

พึงพอใจ 

สายโครงการ
ก่อสร้าง 

สายสีน้ าเงิน 3.67 3.74 3.66 3.80 3.89 3.78 3.75 3.91 3.78 4.62 
สายสเีขียว (แบริ่ง) 3.59 3.61 3.61 3.61 3.70 3.67 3.67 3.76 3.65 4.28 
สายสมี่วง 4.00 3.99 3.98 3.89 4.05 4.01 3.98 3.96 3.98 4.25 
สายสเีขียว (หมอชิต) 3.45 3.58 3.49 3.53 3.75 3.70 3.74 3.79 3.64 3.72 

เวลาเฉลี่ย น้อยกว่า 4 ช่ัวโมง 3.48 3.59 3.46 3.52 3.71 3.70 3.59 3.76 3.59 4.05 
4-8 ช่ัวโมง 3.62 3.66 3.63 3.70 3.78 3.70 3.71 3.77 3.70 4.32 
9-12 ช่ัวโมง 3.62 3.68 3.67 3.64 3.72 3.63 3.74 3.77 3.68 4.13 
13-24 ช่ัวโมง 3.90 3.97 3.90 3.88 4.06 4.00 4.00 4.03 3.97 4.29 
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6.3 การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบผลส ารวจความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมปี 
2554 – 2559 

เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2554–
2558 ใน 8 มาตรการ คือ 1) การให้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2) การรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน           
3) การแก้ไขปัญหา 4) การลดผลกระทบด้านฝุ่นละออง 5) การลดผลกระทบด้านเสียง 6) การลดผลกระทบ
ด้านความสั่นสะเทือน  7) การลดผลกระทบด้านจราจร และ 8) การลดผลกระทบด้านการระบายน้ า พบว่า 
ตั้งแต่ปี 2553-2558  ประชาชนตามแนวสายทางการก่อสร้างมีความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นแต่ในปี 2559 แนวโน้มลดลงเล็กน้อย (ตารางท่ี 50) 

เมื่อเปรียบเทียบผลการส ารวจระหว่างปี 2558 และปี 2559 พบว่า ประชาชนมีระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในภาพรวมลดลงจาก 4.34 ในปี 2558  เป็น 3.76 ในปี 2559  
หรือลดลงร้อยละ 11.60 นอกจากนี้ ประชาชนมีระดับความพึงพอใจในแต่ละมาตรการลดลงเล็กน้อย  โดย
ด้านมาตรการลดผลกระทบด้านเสียงลดลงน้อยที่สุดจาก 4.35 ในปี 2558 เป็น 3.85 ในปี 2559 หรือลดลง
ร้อยละ 10 ในขณะที่ความพึงพอใจมาตรการอ่ืนๆ มีความพึงพอใจลดลงในระดับใกล้เคียงกัน  (10.04%-
12.60%) รายละเอียดดังแผนภาพที่ 3-6 

เมื่อพิจารณาตามสายโครงการก่อสร้างพบว่าในปี 2559 ประชาชนบริเวณการก่อสร้างโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ (ลดลงร้อยละ 6.2)  สายสีน้ าเงินช่วงหัวล าโพง-บางแค และช่วง
บางซื่อ-ท่าพระ (ลดลงร้อยละ 12.4) สายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (ลดลงร้อยละ 14.8) มีความพึงพอใจต่อ
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมลดลงจากปี 2558 และ สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ที่ท าการ
ก่อสร้างและส ารวจผลกระทบในปีแรก 
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ตารางท่ี 50   ระดับความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉลี่ย ระหว่างปี 2554-2559                                         (n=502) 
 

ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยสายสีน้ าเงนิ ค่าเฉลี่ยสายสีเขียว แบริ่ง ค่าเฉลี่ยสายสีม่วง 
ค่าเฉลี่ยสาย

สีเขียว(1) 

หมอชิต 
ค่าเฉลี่ยภาพรวม 

2554 2555** 2556* 2557* 2558* 2559* 2554 2555 2556* 2557* 2558* 2559* 2554** 2555** 2556* 2557* 2558* 2559* 2559* 2554** 2555** 2556* 2557* 2558* 2559* 

1. ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพนัธ์ของโครงการ 

- 3.09 3.42 3.94 4.12 3.59 - - 3.88 4.03 4.09 4.00 3.20 3.03 3.66 3.89 4.47 3.67 3.45 3.20 3.06 3.63 3.96 4.20 3.68 

2. ด้านการรับเรื่องรอ้งทกุข์/
ร้องเรียนของศูนย์รับแจ้งฯ 

- 2.94 3.36 3.88 4.24 3.61 - - 3.79 4.00 4.34 3.99 2.98 2.84 3.76 3.93 4.38 3.74 3.58 2.98 2.91 3.55 3.95 4.30 3.75 

3. ด้านการแก้ไขปัญหา 
 

- 2.90 3.45 3.99 4.23 3.61 - - 3.85 3.98 4.10 3.98 3.02 2.87 3.63 3.90 4.49 3.66 3.49 3.02 2.89 3.62 3.95 4.25 3.69 

4. ด้านมาตรการลดผลกระทบ
ด้านฝุ่นละออง 

- 3.06 3.48 3.91 4.36 3.61 - - 3.88 4.04 4.38 3.89 3.13 3.18 3.68 3.94 4.54 3.80 3.53 3.13 3.12 3.66 3.98 4.41 3.71 

5. ด้านมาตรการลดผลกระทบ
ด้านเสียง 

- 3.23 3.52 3.99 4.28 3.70 - - 3.98 4.09 4.32 4.05 3.17 3.11 3.76 3.98 4.54 3.89 3.75 3.17 3.17 3.72 4.03 4.35 3.85 

6. ด้านมาตรการลดผลกระทบ
ด้านความสัน่สะเทอืน 

- 3.17 3.57 3.97 4.38 3.67 - - 3.93 4.09 4.39 4.01 3.11 3.19 3.76 3.97 4.53 3.78 3.70 3.11 3.18 3.73 4.03 4.42 3.79 

7. ด้านมาตรการลดผลกระทบ
ด้านการจราจร 

- 3.10 3.45 3.96 4.26 3.67 - - 3.88 4.02 4.43 3.98 3.08 3.12 3.65 3.95 4.57 3.75 3.74 3.08 3.11 3.64 3.99 4.38 3.79 

8. ด้านมาตรการลดผลกระทบ
ด้านการระบายน้ า 

- 3.12 3.49 4.05 4.34 3.76 - - 3.85 4.04 4.31 3.96 3.07 3.14 3.73 3.99 4.59 3.91 3.79 3.07 3.13 3.66 4.02 4.39 3.86 

ความพึงพอใจในภาพรวม 
 

- 3.22 3.47 3.97 4.27 3.65 - - 3.89 4.04 4.29 3.98 3.17 3.21 3.69 3.95 4.52 3.78 3.64 3.17 3.22 3.66 4.00 4.34 3.76 

หมายเหตุ  *  ผลการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 
 **  ผลการศึกษาจากศูนยว์ิจยัเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

(1) สายสีเขียวหมอชิต-สะพานใหม-่คูคต เร่ิมก่อสร้างและส ารวจในปี 2559 เป็นปีแรก
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แผนภาพที่ 3 ระดบัความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมในภาพรวมเปรยีบเทียบปี 2558-2559 
 

 
  

แผนภาพที่ 4 ระดับความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสายสีน้ าเงิน เปรียบเทียบปี 2558-2559 
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ด้านลด
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ภาพรวมปี 2558 4.34 4.2 4.3 4.25 4.41 4.35 4.42 4.38 4.39

ภาพรวมปี 2559 3.76 3.68 3.75 3.69 3.71 3.85 3.79 3.79 3.86

ค่า
เฉ

ลี่ย
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สายสีน้ าเงินปี 2558 4.27 4.12 4.24 4.23 4.36 4.28 4.38 4.26 4.34

สายสีน้ าเงินปี 2559 3.65 3.59 3.61 3.61 3.61 3.7 3.67 3.67 3.76

ค่า
เฉ

ลี่ย
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แผนภาพที่ 5 ระดับความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสายสีเขียว เปรียบเทียบปี 2558-2559 

 

 

แผนภาพที่ 6 ระดับความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสายสีม่วง เปรียบเทียบปี 2558-2559 
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สายสีเขียวแบริ่งปี 2558 4.29 4.09 4.34 4.1 4.38 4.32 4.39 4.43 4.31

สายสีเขียวแบริ่งปี 2559 3.98 4 3.99 3.98 3.89 4.05 4.01 3.98 3.96

ค่า
เฉ

ลี่ย
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สายสีม่วงปี 2558 4.52 4.47 4.38 4.49 4.54 4.54 4.53 4.57 4.59

สายสีม่วงปี 2559 3.78 3.67 3.74 3.66 3.8 3.89 3.78 3.75 3.91

ค่า
เฉ

ลี่ย
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6.4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. 

 ตารางที่ 51 แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม จากค าถามปลายเปิดของ
แบบสอบถามที่ว่า “โปรดให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ามหานคร” โดยได้จัดหมวดหมู่ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้สอดคล้องกับ
มาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง 8 มาตรการที่ได้ท าการประเมินความพึงพอใจของประชาชนและ
เพ่ิมด้านภาพรวมทั่วไปท่ีหมายถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ไม่เจาะจงเป็นภาพโดยรวม 
 
ตารางท่ี 51 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนามาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร 

หมวดหมู ่(จ านวนข้อเสนอแนะ) ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น  
ด้านการให้ข้อมลูข่าวสารประชาสมัพันธ์ของ
โครงการ (3) 

 การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลของ รฟม. ดี สามารถเข้าถึงประชาชน
ได ้

 เจ้าหน้าท่ีของ รฟม. เข้ามาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในชุมชนน้อยไม่
ทั่วถึงทุกชุมชน 

ด้านการรบัเรื่องร้องทุกข์ (1)  ประชาชนไม่ทราบช่องทางร้องทุกข์ 
ด้านการแกไ้ขปัญหา (1)  การจัดการผลกระทบจากการก่อสร้างดี เป็นระบบ 
ด้านมาตรการลดผลกระทบด้านความ
สั่นสะเทือน (2) 

 มีความกังวลเรื่องแรงสั่นสะเทือนที่อาจกระทบต่อที่อยู่อาศัย 

ด้านมาตรการลดผลกระทบด้านการจราจร 
(9) 

 ควรมีเส้นทางหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดบรเิวณที่ก่อสร้าง 

 ควรติดตั้งป้ายเส้นทางก่อสร้างก่อนเข้าเขตก่อสร้างให้ชัดเจน เห็นได้
ชัด 

 ควรคลมุสิ่งก่อสร้างให้มิดชิดป้องกนัการหล่นใส่ถนน หรือส่งผล
กระทบต่อชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 

ด้านภาพรวมทั่วไป (24)  การจัดการผลกระทบท าไดด้ีในทุกด้าน 

 ต้องการให้สรา้งรถไฟฟ้าให้เสร็จโดยเร็ว 

 เมื่อก่อสร้างเสรจ็ควรมีการปรบัภมูิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม 

 การก่อสร้างควรยึดหลักความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนเป็นหลัก 

 ควรเพิ่มไฟทางเดินบรเิวณทางเท้าบริเวณก่อสร้างและปรับพ้ืนทาง
เท้าให้ด ี

 การก่อสร้างกระทบต่อโทรศัพท์บา้นท าให้ใช้ไม่ได ้
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หมวดหมู ่(จ านวนข้อเสนอแนะ) ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น  

 ประชาชนในชุมชนใกล้การก่อสร้างสายสีเขยีวหมอชิต-สะพานใหม-่
คูคต ซึ่งเริ่มด าเนินการก่อสร้างในปี 2559 ท าให้ผลกระทบทีไ่ดร้ับ
ยังไม่ชัดเจนแต่คนในชุมชนมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากฝุ่น
ละออง เสียง การสั่นสะเทือนและการระบายน้ า 

ตารางที่ 52 ได้สรุปประเด็นส าคัญที่ประชาชนไม่พึงพอใจ จากการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group 
Interview) ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง  

ตารางที่ 52 ประเด็นที่ไม่พึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า 

หมวดหมู่  ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ 
ด้านการให้ข้อมลูข่าวสารประชาสมัพันธ์ของ
โครงการ 

 การประชาสัมพันธ์ด้านข่าวสารและนโยบายเกี่ยวกับการลดผลกระทบจาก
การก่อสร้างไม่เข้าถึงคนในชุมชนโดยทั่วถึง  

 การประชาสัมพันธ์หรือผู้รับรู้ข่าวสารส่วนใหญ่เป็นระดับผู้น าชุมชน ซึ่ง
บางครั้งไม่ได้ถ่ายทอด เผยแพร่ไปสู่คนในชุมชน อย่างครบถ้วน ทั้งนี้คนใน
ชุมชนได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์
เพื่อแจกจ่ายในชุมชนตามแนวสายทางก่อสร้างของโครงการฯ  

ด้านการรบัเรื่องร้องทุกข์   คนในชุมชนบางส่วน ไม่ทราบถึงช่องทางการร้องทุกข์เมื่อเกิดผลกระทบ
หรือเหตุร้องทุกข์ 

 ชุมชนนารีนครเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้บ้านพักคนงานก่อสร้าง ท าให้เกิดขโมย
ในชุมชนรวมทั้งคนในชุมชนเกิดการต่อต้านและรู้สึกไม่ปลอดภัย 

ด้านมาตรการลดผลกระทบด้านการจราจร   การก่อสร้างรถไฟฟ้าท าให้ผิวถนนเกิดหลุม บ่อ และขรุขระท าให้เกิดสัญจร
ไม่สะดวก  

 ป้ายเตือนพื้นที่ก่อสร้างมองเห็นไม่ชัดเจนในเวลากลางคืน 

 การก่อสร้างกินพ้ืนท่ีทางเท้าท าให้สัญจรล าบาก 

 การก่อสร้างท าให้การจราจรติดขัด 
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7.   การส ารวจคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการ และประชาชนตามแนวสายทางของโครงการ
รถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 

 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการและประชาชนตามแนวสายทางของ
โครงการรถไฟฟ้า จ านวน 11 โครงการ ทั้งหมด 182 สถานี ได้แก่ 1) สายเฉลิมรัชมงคล 18 สถานี 2) สายสี
ม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ 16 สถานี 3) สายสีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง-บางแคและช่วงบางซื่อ-ท่าพระ 21 สถานี 
4) สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ 9 สถานี 5) สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต 16 สถานี      
6) สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี 17 สถานี 7) สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี 30 สถานี 8) สายสีเหลือง 
ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง 23 สถานี 9) สายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม 11 สถานี 10) สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-
วงแหวนกาญจนาภิเษก 17 สถานี และ 11) สายสีน้ าเงิน ช่วงบางแค-พุทธมณฑล สาย 4 จ านวน  4 สถานี 
โดยรวมผู้ใช้บริการและประชาชนตามแนวสายทางของโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รฟม. 
รวมทั้งสิ้น 1,820 หน่วยตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 74.40 เคยใช้บริการรถไฟฟ้าของ รฟม. ซึ่งสามารถ
สรุปหน่วยตัวอย่างตามแนวสายทางดังน าเสนอในตารางที่ 53 
          ทั้งนี้ ผลการส ารวจคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการและประชาชนตามแนวสายทางของโครงการรถไฟฟ้า
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รฟม. จ าแนกเป็น 3 ประเด็น คือ 1) ลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง 2) ผล         
การส ารวจความคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการและประชาชนตามแนวสายทางของโครงกา รรถไฟฟ้า 3) 
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ และ 4) ผลการสัมภาษณ์คุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการ
และประชาชนตามแนวสายทางของโครงการรถไฟฟ้า 

ตารางท่ี 53  กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสายโครงการรถไฟฟ้า                  (n=1,820) 
โครงการรถไฟฟ้า การใช้บริการ  ร้อยละการใชบ้ริการ 

เคยใช้
บริการ 

ไม่เคยใช้บริการ รวม 
เคยใช้

บริการ40 
ไม่เคยใช้
บริการ41 

รวม42 

1.   รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล 171 9 180 95.00 5.00 100.00 
2.   โครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ง ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ 115 45 160 71.88 28.13 100.00 
3.   โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ชว่งหัวล าโพง-บางแค และ        
     ช่วงบางซ่ือ-ท่าพระ 

142 78 220 64.55 35.45 100.00 

4.   โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ชว่งแบริ่ง-สมุทรปราการ 53 37 90 58.89 41.11 100.00 
5.   โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ชว่งหมอชิต-สะพานใหม-่คูคต 108 52 160 67.50 32.50 100.00 

                                                           
40 ร้อยละการเคยใช้บริการ  = จ านวนหน่วยตัวอย่างในแต่ละสายโครงการรถไฟฟ้าที่เคยใช้บริการ x 100 
                                                         จ านวนหนว่ยตวัอย่างทั้งหมด 
41 ร้อยละการไม่เคยใช้บริการ = จ านวนหน่วยตัวอย่างในแต่ละสายโครงการรถไฟฟ้าที่ไม่เคยใช้บริการ x 100 
                                                            จ านวนหน่วยตัวอย่างทั้งหมด 
42 ร้อยละการใช้บริการรวม   = จ านวนหน่วยตัวอย่างในแต่ละสายโครงการรถไฟฟ้า x 100 
                                                     จ านวนหน่วยตัวอย่างทั้งหมด 
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โครงการรถไฟฟ้า การใช้บริการ  ร้อยละการใชบ้ริการ 
เคยใช้
บริการ 

ไม่เคยใช้บริการ รวม 
เคยใช้

บริการ40 
ไม่เคยใช้
บริการ41 

รวม42 

6.   โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ชว่งศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี 157 13 170 92.35 7.65 100.00 
7.   โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพ ูช่วงแคราย-มีนบุรี 186 114 300 62.00 38.00 100.00 
8.   โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ชว่งลาดพร้าว-ส าโรง 174 46 220 79.09 20.91 100.00 
9.   โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ชว่งตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม 86 24 110 78.18 21.82 100.00 
10.  โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก 136 34 170 80.00 20.00 100.00 
11. โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ชว่งบางแค-พุทธมณฑล สาย 4 26 14 40 65.00 35.00 100.00 
รวมหน่วยตัวอยา่ง 1354 466 1820 74.40 25.60 100.00 

 

  7.1  ลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วนของหน่วยตัวอย่างที่เป็นหญิงมากกว่าชาย (50.33% และ 49.67% ตามล าดับ) 
ในจ านวนทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นวัยท างานมีอายุระหว่าง 31-40 ปี (33.96%) และจบการศึกษาระดับระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (29.84%) และปริญญาตรี (28.90%) ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอาชีพข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (38.41%) รองลงมาคือพนักงานบริษัทเอกชน (30.27%) ลักษณะที่พักอาศัยของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นบ้าน/ทาวน์เฮาส์และหอพัก/ห้องเช่า (46.65% และ 20.88%) และลักษณะที่ท างานส่วน
ใหญ่เป็นตึกแถว/อาคารพาณิชย์และคอนโดมิเนียม อาคารสูง (37.91% และ 32.91%) ดังน าเสนอในตารางที่ 
54 
ตารางท่ี 54 ลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง  (n=1,820) 

ข้อมูล  จ านวน   ร้อยละ  
1.  เพศ 1,820 100.00 
 ชาย 916 50.33 
 หญิง 904 49.67 
2.  อายุ 1,820 100.00 
 ต่ ากวา่ 20 ปี 151 8.30 
 20-30 ปี 406 22.31 
 31-40 ปี 618 33.96 
 41-50 ปี  451 24.78 
 51 ปีขึ้นไป 194 10.66 
3.  ระดับการศึกษา 1,820 100.00 
 มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ ากวา่ 307 16.87 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 543 29.84 
 อาชีวศึกษา-อนุปริญญา 422 23.19 
 ปริญญาตรี  526 28.90 
 สูงกว่าปริญญาตรี 22 1.21 
4.  อาชีพในปัจจุบัน 1,820 100.00 
 นักเรียน/นักศึกษา 239 13.13 
 ธุรกิจส่วนตวั/ค้าขาย 244 13.41 
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ข้อมูล  จ านวน   ร้อยละ  
 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 699 38.41 
 พนักงานบริษัทเอกชน  551 30.27 
 อื่นๆ  87 4.78 
5.  ลักษณะที่พักอาศัย 1,820 100.00 

ไม่ม ี 10 0.55 
หอพัก ห้องเช่า 380 20.88 
ตึกแถว อาคารพาณิชย์ 295 16.21 
บ้าน ทาวเฮ้าส ์ 849 46.65 
คอนโดมิเนียม 207 11.37 
อื่นๆ 79 4.34 

6.  ลักษณะที่ท างาน 1,820 100.00 
ไม่ม ี 32 1.76 
ตึกแถว อาคารพาณิชย์ 690 37.91 
คอนโดมิเนียม อาคารสูง 599 32.91 
บ้าน ทาวน์เฮ้าส ์ 208 11.43 
อื่นๆ 291 15.99 

 
  7.2  ผลการส ารวจคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการและประชาชนตามแนวสายทางของโครงการ
รถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รฟม. 

        1) สัดส่วนและค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการและประชาชน 

   ตารางที่ 55 น าเสนอสัดส่วนความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยขึ้นไป (คะแนน 4,5) และระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่อาศัยหรือท างานตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ มีผลต่อคุณภาพชีวิต
ในด้านต่างๆ ของประชาชนอย่างไร ซึ่งผลการส ารวจพบว่าในภาพรวมผู้ใช้บริการและประชาชนตามแนวสาย
ทางโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รฟม. ร้อยละ 92.25 พอใจในชีวิตปัจจุบัน และร้อยละ 
93.30 เห็นว่าการมีรถไฟฟ้าสายต่างๆ ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยรถไฟฟ้าช่วยการเดินทางสะดวกขึ้น 
รวดเร็วยิ่งขึ้น ความเครียดลดลงจากการสามารถคาดการณ์ระยะเวลาในการเดินทางได้ และช่วยให้ตนเอง
ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่มาพร้อมกับรถไฟฟ้า (94.62%, 94.01%, 92.86% และ 92.53% ตามล าดับ) 

 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านคุณภาพชีวิต พบว่าผู้ใช้บริการและประชาชนเห็นด้วยว่า    
การมีรถไฟฟ้าสายต่างๆ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ดีขึ้น ร้อยละ 90.80 (ค่าเฉลี่ย 4.54) โดยเห็นว่าช่วย
ให้การเดินทางสะดวกขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.61) รวดเร็วยิ่งขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.49) ปลอดภัยมากขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.43) 
นอกจากนี้ยังเห็นด้วยว่าการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าช่วยให้ความเครียดลดลง จากการสามารถคาดการณ์
ระยะเวลาในการเดินทางได้ (ค่าเฉลี่ย 4.42)  ใช้เวลาเดินทางลดลง ท าให้มีเวลากับครอบครัวหรือตัวเองมาก
ขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.41) และช่วยให้มีความรู้สึกที่ดีจากการรู้สึกมีส่วนช่วยลดมลภาวะและรักษาสิ่งแวดล้อม 
(ค่าเฉลี่ย 4.40) อีกท้ังยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่าเฉลี่ย 4.36)  
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ตารางท่ี 55 สัดส่วนของผู้ใช้บริการและประชาชนที่มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยขึ้นไป และ (n=1,820) 
 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านคุณภาพชีวิต 

รายการ 

ค่าเฉลี่ย

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ร้อยละ

ของ

ความ

คิดเห็น26  

สัดส่วนความ

คิดเห็นในระดับ

เห็นด้วยขึ้นไป27 

(คะแนน 4 - 5)  

จ านวน ร้อยละ 

1. การเดินทางสะดวกยิ่งขึ้น  4.61 0.62 92.20 1722 94.62 

2. การเดินทางจะรวดเร็วยิ่งขึ้น  4.49 0.64 89.80 1711 94.01 

3. การเดินทางจะมีความปลอดภยัมากขึ้น  4.43 0.68 88.60 1675 92.03 

4. เวลาในการเดินทางที่ลดลง ท าให้มีเวลาให้กับครอบครัวหรือตนเองมากขึ้น  4.41 0.67 88.20 1671 91.81 

5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ลดลง  4.36 0.70 87.20 1647 90.49 

6. ความเครียดลดลงจากการสามารถคาดการณ์ระยะเวลาในการเดินทางได้  4.42 0.68 88.40 1690 92.86 

7. การมีความรู้สึกที่ดีจากการรู้สึกมีส่วนช่วยลดมลภาวะและรักษาสิ่งแวดล้อม  4.40 0.68 88.00 1679 92.25 

8. การได้รับประโยชน์จากสิ่งที่มาพรอ้มกับรถไฟฟ้า เช่น ร้านค้า สาธารณูปโภค 4.42 0.68 88.40 1684 92.53 

9. โดยรวมแลว้ ท่านพอใจกับคุณภาพชวีิตของท่านในปัจจบุัน 4.43 0.68 88.60 1679 92.25 

10. โดยรวมแล้ว ท่านคิดวา่การมาถึงของรถไฟฟ้าสายตา่งๆ จะท าให้คุณภาพชีวิตของทา่น

ดีขึ้น 

4.54 0.66 90.80 1698 93.30 

 
 2)  สัดส่วนและค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการและประชาชนตามแนว
สายทางของโครงการรถไฟฟ้า  

 เมื่อพิจารณาตามแนวสายทางรถไฟฟ้าพบว่าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพาน
ใหม-่คูคต มีสัดส่วนผู้เห็นด้วยต่ ากว่าโครงการอ่ืนๆ (45.63-56.25%) โดยเปรียบเทียบ รายละเอียดตามตาราง
ที่ 56 ในส่วนค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยหรือท างานตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าทั้ง 11 
โครงการ พบว่าประชาชนบริเวณโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต -สะพานใหม่-คูคต มีระดับความ
คิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ได้แก่ ความสะดวก ความรวดเร็ว และความปลอดภัย เวลาในการเดินทาง 
ค่าใช้จ่าย ความเครียด การรักษาสิ่งแวดล้อม และการได้รับประโยชน์จากสิ่งที่มาพร้อมกับรถไฟฟ้า ต่ ากว่า
โครงการก่อสร้างในบริเวณอ่ืน ในขณะที่โครงการอ่ืนๆ มีระดับความคิดเห็นใกล้เคียงกัน ดังน าเสนอในตารางที่ 
57  
 เมื่อพิจารณาจากการเห็นว่าเมื่อการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าแล้วเสร็จ จะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น พบว่า
โครงการรถไฟฟ้า สายสีน้ าเงิน ช่วงบางแค-พุทธมณฑล  4 มีคะแนนความคิดเห็นสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 4.80) 
ในขณะที่โครงการรถไฟฟ้า สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ประชาชนมีคะแนนความคิดเห็นน้อยสุด 
(ค่าเฉลี่ย 3.52)  
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ตารางท่ี 56 สัดส่วนของผู้ใช้บริการและประชาชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าที่มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยขึ้นไป (n=1,820) 

ความคิดเห็น 

  สัดส่วนความคิดเห็นที่เห็นด้วย (คะแนน 4) และเห็นดว้ยอย่างยิ่ง (คะแนน 5) 
สายเฉลิม
รัชมงคล 

สีม่วง  
ช่วงบาง
ใหญ่-บาง
ซ่ือ 

สีน้ าเงิน 
ช่วงหัว
ล าโพง-
บางแค 
และช่วง
บางซ่ือ-ท่า
พระ 

สีเขียว 
ช่วงแบริ่ง-
สมุทรปรา
การ 

สีเขียว 
ช่วงหมอ
ชิต-
สะพาน
ใหม่-คูคต 

สีส้ม  
ช่วงศูนย์
วัฒนธรรม
-มีนบุรี 

สีชมพู  
ช่วงแค
ราย-มีนบุรี 

สีเหลือง 
ช่วง
ลาดพร้าว-
ส าโรง 

สีส้ม  
ช่วงตลิ่ง
ชัน-ศูนย์
วัฒนธรรม 

สีม่วง  
ช่วงเตา
ปูน-วง
แหวน
กาญจนา
ภิเษก 

สีน้ าเงิน 
ช่วงบาง
แค-พุทธ
มณฑล  4 ภาพรวม 

ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวติ             
1. การเดินทางสะดวกยิ่งขึ้น 90.00 100.00 99.55 100.00 56.25 96.47 100.00 99.09 99.09 100.00 100.00 94.62 
2. การเดินทางจะรวดเร็วยิ่งขึ้น 87.22 100.00 99.55 100.00 52.50 97.06 100.00 98.18 100.00 100.00 100.00 94.01 
3. การเดินทางจะมีความปลอดภยัมากขึ้น 79.44 100.00 99.55 98.89 45.63 96.47 100.00 95.45 100.00 98.24 100.00 92.03 
4. เวลาในการเดินทางที่ลดลง ท าให้มีเวลาให้กับครอบครัวหรือ

ตนเองมากขึ้น 
75.56 100.00 99.55 100.00 45.63 95.88 100.00 96.36 100.00 98.82 100.00 91.81 

5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ลดลง 76.11 99.38 98.64 90.00 50.00 91.76 100.00 94.09 100.00 94.12 100.00 90.49 
6. ความเครียดลดลงจากการสามารถคาดการณ์ระยะเวลาในการ

เดินทางได้ 
80.00 100.00 99.09 98.89 53.75 94.12 100.00 96.82 100.00 100.00 100.00 92.86 

7. การมีความรู้สึกที่ดีจากการรู้สึกมีส่วนชว่ยลดมลภาวะและรกัษา
สิ่งแวดล้อม 

77.78 100.00 99.09 98.89 46.88 95.29 100.00 97.73 100.00 100.00 100.00 92.25 

8. การได้รับประโยชน์จากสิ่งที่มาพรอ้มกับรถไฟฟ้า เช่น ร้านค้า 
สาธารณูปโภค 

80.56 100.00 99.09 100.00 47.50 95.88 100.00 96.82 100.00 99.41 100.00 92.53 

9. โดยรวมแลว้ ท่านพอใจกับคุณภาพชวีิตของท่านในปัจจุบัน 78.89 100.00 99.55 100.00 52.50 90.59 100.00 96.36 100.00 98.82 100.00 92.25 
10. โดยรวมแลว้ ท่านคิดว่าการมาถึงของรถไฟฟ้าสายตา่งๆ จะท าให้

คุณภาพชีวิตของท่านดขีึ้น 
83.33 100.00 99.55 100.00 51.25 97.06 100.00 96.82 100.00 99.41 100.00 93.30 
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ตารางท่ี 57 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการและประชาชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า (n=1,820) 

ความคิดเห็น 

  ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านคุณภาพชีวติ 
สายเฉลิม
รัชมงคล 

สีม่วง  
ช่วงบาง
ใหญ่-บาง
ซ่ือ 

สีน้ าเงิน 
ช่วงหัว
ล าโพง-
บางแค 
และช่วง
บางซ่ือ-ท่า
พระ 

สีเขียว 
ช่วงแบริ่ง-
สมุทรปรา
การ 

สีเขียว 
ช่วงหมอ
ชิต-
สะพาน
ใหม่-คูคต 

สีส้ม  
ช่วงศูนย์
วัฒนธรรม
-มีนบุรี 

สีชมพู  
ช่วงแค
ราย-มีนบุรี 

สีเหลือง 
ช่วง
ลาดพร้าว-
ส าโรง 

สีส้ม  
ช่วงตลิ่ง
ชัน-ศูนย์
วัฒนธรรม 

สีม่วง  
ช่วงเตา
ปูน-วง
แหวน
กาญจนา
ภิเษก 

สีน้ าเงิน 
ช่วงบาง
แค-พุทธ
มณฑล  4 ภาพรวม 

ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวติ             
1. การเดินทางสะดวกยิ่งขึ้น 4.36 4.74 4.80 4.89 3.67 4.67 4.73 4.79 4.63 4.68 5.00 4.61 
2. การเดินทางจะรวดเร็วยิ่งขึ้น 4.30 4.38 4.60 4.71 3.58 4.59 4.58 4.73 4.55 4.69 4.93 4.49 
3. การเดินทางจะมีความปลอดภยัมากขึ้น 4.09 4.48 4.62 4.68 3.44 4.51 4.63 4.56 4.55 4.59 4.60 4.43 
4. เวลาในการเดินทางที่ลดลง ท าให้มีเวลาให้กับครอบครัวหรือ

ตนเองมากขึ้น 
4.06 4.54 4.59 4.59 3.44 4.56 4.53 4.60 4.51 4.57 4.58 4.41 

5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ลดลง 4.07 4.50 4.58 4.27 3.46 4.52 4.46 4.53 4.55 4.40 4.50 4.36 
6. ความเครียดลดลงจากการสามารถคาดการณ์ระยะเวลาในการ

เดินทางได้ 
4.15 4.52 4.62 4.52 3.51 4.59 4.50 4.57 4.52 4.55 4.58 4.42 

7. การมีความรู้สึกที่ดีจากการรู้สึกมีส่วนชว่ยลดมลภาวะและรกัษา
สิ่งแวดล้อม 

4.12 4.51 4.55 4.52 3.41 4.58 4.51 4.63 4.48 4.55 4.55 4.40 

8. การได้รับประโยชน์จากสิ่งที่มาพรอ้มกับรถไฟฟ้า เช่น ร้านค้า 
สาธารณูปโภค 

4.13 4.56 4.56 4.50 3.43 4.60 4.52 4.60 4.54 4.56 4.53 4.42 

9. โดยรวมแลว้ ท่านพอใจกับคุณภาพชวีิตของท่านในปัจจุบัน 4.13 4.47 4.59 4.50 3.52 4.48 4.58 4.60 4.60 4.59 4.75 4.43 
10. โดยรวมแลว้ ท่านคิดว่าการมาถึงของรถไฟฟ้าสายตา่งๆ จะท าให้

คุณภาพชีวิตของท่านดขีึ้น 
4.25 4.76 4.75 4.73 3.52 4.69 4.62 4.67 4.55 4.69 4.80 4.54 
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 7.3  ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ตารางที่ 58 แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม จากค าถามปลายเปิดของ
แบบสอบถามที่ว่า “โปรดให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของท่าน” โดยสามารถสรุป
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ทั้งสิ้น 10 กลุ่ม 

ตารางท่ี 58  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 
จ านวน

ข้อเสนอแนะ 

1. การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าท าให้การเดินทางสะดวก สบายและรวดเร็วขึ้น 132 

2. การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสามารถลดปัญหาความตึงเครียดจากการเดินทางและแก้ปัญหาการจราจรได้ 33 

3. การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าท าให้ประหยัดเวลาในการเดินทางและสามารถคาดการณร์ะยะเวลาในการเดนิทางได้ 108 

4. การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเป็นการเดินทางที่ปลอดภัย ลดความเสีย่งการเกิดอุบตัิเหตุ 22 

5. คุณภาพชีวติดีขึ้นเนื่องจาก การมรีถไฟฟ้าส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาขึ้น 48 

6. การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสามารถช่วยประหยัดพลังงาน ลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมได้ 19 

7. ควรสรา้งรถไฟฟ้าให้เสร็จโดยเร็ว รวมทั้งมีการจดัการผลกระทบที่เหมาะสมและเป็นธรรม 10 

8. การลดระยะเวลาการเดินทางท าให้มีเวลาเหลือในการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตมากขึ้น เช่น

ออกก าลังการ พักผ่อน ท่องเที่ยว ใช้เวลากับครอบครัว หางานพิเศษ เป็นต้น 

21 

9. การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าท าให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลง ท้ังนี้ควรมีการค านวณราคาค่าโดยสารที่เหมาะสม 6 

10. ควรเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกเพิม่เติม เช่น ห้องน้ า ที่น่ังรอขบวนรถ WIFI เป็นต้น 7 
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ประเด็นที่ 1: 
ท่านคิดว่า การใช้บริการ/การอยู่ในบริเวณแนวสายทางรถไฟฟ้าของ รฟม. 

จะท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 
 
 ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่า การใช้บริการ/การอยู่ในบริเวณแนวสายทางรถไฟฟ้าของ รฟม. 
จะท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่ารถไฟฟ้าช่วยลดความเครียดจากการ
สามารถคาดการณ์ระยะเวลา (29%) รองลงมา เห็นว่าช่วยให้การเดินทางรวดเร็ว (26%) ช่วยให้การเดินทาง
สะดวกขึ้น (20%) และช่วยให้การเดินทางปลอดภัยขึ้น (15%) ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดดังแผนภาพที่ 7 
 
 

 
 
แผนภาพที่ 7 สัดส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในด้านต่างๆ จากการมีรถไฟฟ้า 
 

 

 

สะดวก 
20% 

รวดเร็ว 
26% 

ปลอดภัย 
15% 

ลดความเครียดจากการ
สามารถคาดกาณ์

ระยะเวลาได้ 
29% 

อื่นๆ 
10% 
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ประเด็นที่ 2: 

ท่านคิดว่า เมื่อใช้เวลาในการเดินทางน้อยลง เวลาที่เหลือเพิ่มข้ึนจะเป็นประโยชน์กับท่านมากน้อยเพียงใด  
ท่านคาดว่าจะใช้ไปกับเรื่องใด และมีผลต่อคุณภาพชีวิตของท่านอย่างไร 

 

 
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่า การใช้บริการรถไฟฟ้าของ รฟม. ช่วยลดเวลาการเดินทางโดย

ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะใช้เวลาที่เหลือเพ่ิมขึ้นไปกับการออกก าลังกายและดูแลสุขภาพ (28%) 
รองลงมาคือใช้เวลาท ากิจกรรมกับครอบครัว (26%) และพักผ่อน (26%) เวลาไปใช้ในการท างานหรือหางาน
เสริม (10%) และเดินทางท่องเที่ยว (5%) ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น รายละเอียดดังแผนภาพที่ 8 

 

 
 
 

แผนภาพที่ 8 สัดส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เวลาที่เหลือ 
 
 
 
 
 
 

ท างาน 
10% 

ใช้เวลากับครอบครัว 
26% 

ท่องเท่ียว 
5% 

พักผ่อน 
26% 

ออกก าลังกาย ดูแล
สุขภาพ 
28% 

อื่นๆ 
5% 
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ประเด็นที่ 3: 

ท่านคิดว่า การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของท่านหรือไม่ มากน้อยเพียงใด  
และลดจากการลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือไม่ อย่างไร 

 

  
 ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่า การใช้บริการรถไฟฟ้าของ รฟม. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง (87%) รองลงมา มีความคิดเห็นว่าไม่แน่นอน (10%) ขึ้นอยู่กับสถานที่ๆเดินทางไป นอกจากนี้ผู้ตอบ
แบบสัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่า การใช้บริการรถไฟฟ้าของ รฟม. ไม่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพียง (3%) 
รายละเอียดดังแผนภาพที่ 9 นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่า การใช้บริการรถไฟฟ้าของ รฟม. 
ช่วยลดการใช้รถส่วนตัว (89%) และคิดว่าไม่ช่วยลดการใช้ส่วนตัวเนื่องจากเส้นทางไม่ครอบคลุม (11%) 
รายละเอียดดังแผนภาพที่ 10 

 

 
 

แผนภาพที่ 9 สัดส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 

 
แผนภาพที่ 10 สัดส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้รถส่วนตัว 
 

ช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง 

87% 

ไม่ช่วยลดค่าใช้จา่ย
ในการเดินทาง 

3% 

ไม่แน่นอน 
10% 

ลดการใช้รถ
ส่วนตัว 
89% 

ไม่ช่วยลดการใช้
รถส่วนตัว 

11% 
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ประเด็นที่ 4: 

ท่านคิดว่า การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าจะมีส่วนช่วยลดมลภาวะ และรักษาสิ่งแวดล้อมหรือไม่  
และสิ่งนี้ท าให้ท่านรู้สึกดีเม่ือเลือกการเดินทางด้วยวิธีนี้หรือไม่ 

 

 
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่า การเดินทางด้วยรถไฟฟ้ามีส่วนช่วยลดมลภาวะ และรักษา

สิ่งแวดล้อม (100%) นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์รู้สึกดีเม่ือเลือกการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า ซึ่งสามารถแสดง
รายละเอียดดังแผนภาพที่ 11 
 

 

 
 

 
แผนภาพ 11 สัดส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับการช่วยลดมลภาวะและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วยลดมลภาวะและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

100% 
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ประเด็นที่ 5: 

โดยรวมแล้ว การใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร หรือการอยู่อาศัยหรือท างานตามแนวสายทางรถไฟฟ้าสาย
ต่างๆ มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของท่านในเชิงบวกหรือไม่ อย่างไร 

 

 ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่า การใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร หรือการอยู่อาศัยหรือท างาน
ตามแนวสายทางรถไฟฟ้าสายต่างๆ มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของท่านในเชิงบวก (93%) โดยมีความคิดเห็น
ว่าช่วยให้ประหยัดเวลาในการเดินทางมากที่สุด (39%) รองลงมาคือ ท าให้เดินทางสะดวกรวดเร็วขึ้น (25%) 
ท าให้เศรษฐกิจดีขึ้น (14%) ท าให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง (12%) และประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง (6%) ในขณะที่ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ (7%) เห็นว่าการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร หรือการอยู่อาศัย
หรือท างานตามแนวสายทางรถไฟฟ้าสายต่างๆ ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดดัง
แผนภาพที่ 12 
 
 

 
 
แผนภาพ 12 สัดส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต 
 

 

เกิดความปลอดภัยในการ
เดินทาง 
12% 

ประหยัดเวลาในการ
เดินทาง 
39% เศรษฐกิจดีขึ้น 

14% 
มลภาวะทางอากาศ

ลดลง 
4% 

เดินทางสะดวก รวดเร็วขึ้น 
25% 

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 

6% 
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ประเด็นที่ 6: 

โดยรวมแล้ว ท่านพอใจกับคุณภาพชีวิตในปัจจุบันหรือไม่ 
และคิดว่าการมาถึงของรถไฟฟ้าสายต่างๆ จะท าให้คุณภาพชีวิตของท่านดีขึ้นหรือไม่ 

 

  
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่า มีความพึงพอใจกับคุณภาพชีวิตในปัจจุบัน (90%) รองลงมาคือ

ค่อนข้างพอใจ (7%) และไม่พอใจเพียง 3% นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการ
มาถึงของรถไฟฟ้าสายต่างๆ จะท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น (90%) ในขณะที่อีก 10% ไม่แน่ใจว่าการมาถึงของ
รถไฟฟ้าสายต่างๆ จะท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดดังแผนภาพที่ 13 และแผนภาพที่ 
14 

 

 
 
แผนภาพ 13 สัดส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับความพอใจกับคุณภาพชีวิตในปัจจุบัน 
 

 

แผนภาพ 14 สัดส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตเมื่อรถไฟฟ้ามาถึง 

พอใจ 
90% 

ค่อนข้างพอใจ 
7% 

ไม่พอใจ 
3% 

ดีขึ้น 
90% 

ไม่แน่ใจ 
10% 
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8. การส ารวจระบบขนส่งต่อเนื่อง (Feeder Systems) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินรถระบบขนส่งต่อเนื่อง ( Feeder 
Systems) ของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลนี้  ได้ท าการส ารวจจากหน่วยตัวอย่างในสถานี
ของรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ทั้ง 18 สถานี จ านวน 2,052 หน่วยตัวอย่าง ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง
เดียวกับที่ส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล โดยการศึกษาครั้งนี้จะ
ศึกษาเกี่ยวกับ 1) รูปแบบการเดินทางมาใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร และความต้องการใช้บริการระบบขนส่ง
ต่อเนื่อง 2) เส้นทางเดินรถระบบขนส่งต่อเนื่อง เพ่ือรับ-ส่งผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า และ 3) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 8.1  รูปแบบการเดินทางก่อนและหลังการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล  และ
ความต้องการใช้บริการระบบขนส่งต่อเนื่อง 

         กลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบการเดินทางก่อนและหลังการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลใน
สัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยพบว่า 5 อันดับแรกของรูปแบบการเดินทางก่อนมาใช้บริการที่ผู้ใช้บริการเลือก คือ 
เดิน (19.89%) รถจักรยานยนต์รับจ้าง (13.69%) รถโดยสารประจ าทาง ขสมก (13.18%) BTS (12.00%) และ
รถยนต์ส่วนตัว (11.85%) ในขณะที่รูปแบบการเดินทางหลังมาใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร 5 อันดับแรก คือ เดิน 
(24.79%)  รถจักรยานยนต์รับจ้าง (13.90%) BTS (12.25%) รถโดยสารประจ าทาง ขสมก (11.84%) และรถ
แท็กซี่ (9.19) รายละเอียดตามตารางที่ 59 

ตารางท่ี 59  รูปแบบการเดินทางก่อนและหลังการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล  

รูปแบบการเดินทาง 
ก่อนมาใช้บริการ หลังจากใชบ้ริการ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. รถจักรยาน 81 2.39 98 2.89 
2. รถจักรยานยนต์ส่วนตวั 215 6.36 169 4.98 
3. รถจักรยานยนต์รับจ้าง 463 13.69 472 13.90 
4. รถยนต์ส่วนตัว 
5. รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 

401 
29 

11.85 
0.86 

298 
20 

8.78 
0.59 

6. รถโดยสารประจ าทาง ขสมก 446 13.18 402 11.84 
7. รถตู้โดยสารประจ าทาง 240 7.09 205 6.04 
8. รถแท็กซ่ี 
9. รถตุ๊กตุ๊ก 

274 
30 

8.10 
0.89 

312 
45 

9.19 
1.33 

10. เรือโดยสาร 42 1.24 38 1.12 
11. เดิน 
12. บีทีเอส (BTS) 
13. แอร์พอร์ตเรลลิงก์ (ARL) 

673 
406 
83 

19.89 
12.00 
2.45 

842 
416 
79 

24.79 
12.25 
2.33 

รวมทั้งสิ้น 3,383 100.00 3,396 100.00 
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 เมื่อ รฟม. จัดให้มีการเดินรถระบบขนส่งต่อเนื่อง (Feeder Systems) ฟรี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
(85.57%) มีความเห็นว่าจะใช้บริการรถ Feeder เป็นประจ า (48.29%) และจะใช้เป็นบางครั้ง (32.41%)  
ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างไม่แน่ใจและไม่ใช้บริการมีสัดส่วน (16.57% และ 2.73% ตามล าดับ) โดยช่วงเวลาที่
กลุ่มตัวอย่างจะใช้บริการระบบขนส่งต่อเนื่องมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน โดยเป็นในช่วงเวลาเร่งด่วน (06.00-09.00 
น. และ 16.00-19.00 น.) 62.12% และไม่ใช่ช่วงเวลาเร่งด่วน 37.88% ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างต้องการใช้
บริการระบบขนส่งต่อเนื่อง 3 อันดับแรก คือ 07.00-08.00 น. (15.47%) 06.00-07.00 น. (11.72%) และ 
08.00-09.00 น. (11.39%) ดังตารางที่ 60 

ตารางท่ี 60 ความต้องการใช้บริการระบบขนส่งต่อเนื่อง (Feeder Systems)  
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

1.  การใช้บริการระบบขนส่งต่อเนื่อง 2,052 100.00 
 จะใช้เป็นประจ า 991 48.29 
 จะใช้เป็นบางครั้ง (แล้วแต่โอกาส) 665 32.41 
 ไม่แน่ใจ 340 16.57 
 ไม่ใช้ 56 2.73 
2.  ช่วงเวลาในการใช้บริการระบบขนส่งต่อเนื่อง 5,248 100.00 
06.00 น. – 07.00 น. 615 11.72 
07.00 น. – 08.00 น. 812 15.47 
08.00 น. – 09.00 น. 598 11.39 
09.00 น. – 10.00 น.   273 5.20 
10.00 น. – 12.00 น. 184 3.51 
12.00 น. – 14.00 น. 235 4.48 
14.00 น. – 16.00 น. 158 3.01 
16.00 น. – 17.00 น. 332 6.33 
17.00 น. – 18.00 น. 445 8.48 
18.00 น. – 19.00 น. 458 8.73 
19.00 น. – 20.00 น. 405 7.72 
20.00 น. – 21.00 น. 288 5.49 
21.00 น. – 22.00 น. 217 4.13 
22.00 น. – 24.00 น. 228 4.34 
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 8.2  เส้นทางเดินรถระบบขนส่งต่อเนื่อง เพื่อรับ-ส่งผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 

 จากตารางที่ 61 แสดงข้อมูลเส้นทางเดินรถระบบขนส่งต่อเนื่อง เพ่ือรับ-ส่งผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหา
นคร  สายเฉลิมรัชมงคล ซึ่งผลการส ารวจพบว่าต้นทาง (จุดที่ขึ้นรถ Feeder) ที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีระบบ
ขนส่งต่อเนื่องเพ่ือรับ-ส่งไปใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร มีทั้งสิ้น 32 จุดหลัก โดยมีต้นทางที่ผู้ใช้บริการต้องการ 
5 อันดับแรก คือ  ช่วงถนนลาดพร้าว (12.33%)  ช่วงหมอชิต/บางซื่อ (6.03%) ช่วงอโศก มศว. (5.07%) ช่วง
สามย่าน สยาม (5.07%) และช่วงหัวล าโพง เยาวราช (4.66%) และปลายทางสถานีรถไฟฟ้ามหานครที่
ผู้ใช้บริการเลือก 5 อันดับแรก คือ สถานีสวนจตุจักร (16.58%) สถานีลาดพร้าว (12.60%)  สถานีบางซื่อ 
(9.18%) สถานีสุขุมวิท(8.63%) และสถานีหัวล าโพง (5.89%) เมื่อพิจารณาจุดต้นทางและปลายทางสถานีจะ
พบว่ามีความสอดคล้องกัน เช่น ช่วงหมอชิตกับสถานีสวนจตุจักร ช่วงถนนลาดพร้าวกับสถานีลาดพร้าว หรือ 
ช่วงเยาวราชกับสถานีหัวล าโพง 
 ส าหรับเส้นทางรับ-ส่งผู้ใช้บริการไปยังจุดหมายหลังจากใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร พบว่าต้นทาง
สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (จุดที่ขึ้นรถ Feeder) คือ สถานีลาดพร้าว (17.86%) สถานีสวนจตุจักร (13.35%) 
สถานีสุขุมวิท (9.32%) สถานีหัวล าโพง (8.23%) และสถานีบางซื่อ (7.76%) และปลายทาง (จุดที่ลงรถ 
Feeder) ที่ผู้ใช้บริการเลือก 5 อันดับแรก คือ ช่วงหมอชิต/บางซื่อ (8.85%) ช่วงถนนสุขุมวิท/อโศก/มศว. 
(8.70%) ช่วงสามย่าน/สยาม/มาบุญครอง (6.99%) ช่วงถนนลาดพร้าว (5.90%) และช่วงถนนรัชดาภิเษก บิ๊ก
ซีรัชดา (4.50%) เมื่อพิจารณาจุดต้นทางสถานีและปลายทางจะพบว่ามีความสอดคล้องกัน เช่น สถานี
ลาดพร้าวกับช่วงถนนลาดพร้าว สถานีสุขุมวิทกับช่วงถนนสุขุมวิท/อโศก/มศว. หรือ สถานีบางซื่อกับช่วงหมอ
ชิต/บางซื่อ 
 นอกจากนี้สถานีที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีระบบขนส่งต่อเนื่องมักจะเป็นสถานีที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณ
ชุมชน มหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้า และจุดเชื่อมต่อกับขนส่งประเภทอ่ืนๆ 
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ตารางท่ี 61 เส้นทางเดินรถระบบขนส่งต่อเนื่อง เพื่อรับ-ส่งผู้ใช้บริการมาใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร  
เส้นทาง รับ-ส่งผู้ใช้บริการ 

มาใชบ้ริการรถไฟฟ้ามหานคร 
(จุดที่ขึ้นรถ Feeder, สถานีปลายทาง) 

รับ-ส่งผู้ใช้บริการ 
ไปยังจุดหมาย 

(สถานีต้นทาง, จุดที่ลงรถ Feeder) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.  สถานีปลายทาง/สถานีต้นทาง 730 100.00 644 100.00 
สถานีบางซ่ือ 67 9.18 50 7.76 
สถานีก าแพงเพชร 23 3.15 14 2.17 
สถานีสวนจตุจกัร 121 16.58 86 13.35 
สถานีพหลโยธิน 29 3.97 24 3.73 
สถานีลาดพร้าว 92 12.60 115 17.86 
สถานีรัชดาภิเษก 28 3.84 18 2.80 
สถานีสุทธิสาร 22 3.01 24 3.73 
สถานีห้วยขวาง 32 4.38 24 3.73 
สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 12 1.64 12 1.86 
สถานีพระรามเกา้ 28 3.84 31 4.81 
สถานีเพชรบุร ี 35 4.79 32 4.97 
สถานีสุขุมวิท 63 8.63 60 9.32 
สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 34 4.66 17 2.64 
สถานีคลองเตย 13 1.78 13 2.02 
สถานีลุมพิน ี 23 3.15 13 2.02 
สถานีสีลม 35 4.79 31 4.81 
สถานีสามยา่น 30 4.11 27 4.19 
สถานีหัวล าโพง 43 5.89 53 8.23 
2.  จุดที่ขึ้นรถ Feeder/จุดที่ลงรถ Feeder 730 100.00 644 100.00 
สถานีบีทีเอส 
สถานีแอร์พอร์ตลิ้งค์ 
เดอะมอลล์บางกะป ิบางกะปิ แฮปปี้แลนด์ 

18 
3 
26 

2.47 
0.41 
3.56 

2 
19 
24 

0.31 
2.95 
3.73 

เสนานิคม เหม่งจ๋าย 6 0.86 4 0.62 
ถนนลาดพร้าว โชคชัย 4 บิ๊กซีลาดพร้าว 90 12.33 38 5.90 
ถนนวิภาวดี ดอนเมือง สนามบินดอนเมือง 23 3.15 22 3.42 
ตลาดคลองเตย พระราม 4  13 1.78 6 0.93 
เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ถนนงามวงศ์วาน 6 0.82 6 0.93 
ถนนพระราม 3 9 1.23 9 1.40 
ถนนพระราม 9 17 2.33 10 1.55 
ถนนพหลโยธิน 9 1.23 19 2.95 
ถนนรามค าแหง แยกล าสาล ี 16 2.19 14 2.17 
ถนนรามอินทรา มีนบุร ี 15 2.05 19 2.95 
ถนนศรีนครินทร์   2 0.27 22 3.42 
เซ็นทรัลลาดพร้าว ยูเนยีนมอลล์ 12 1.64 5 0.78 
ถนนสีลม 15 2.05 17 2.64 
ถนนสุขุมวิท ถนนอโศก มศว. 37 5.07 56 8.70 
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เส้นทาง รับ-ส่งผู้ใช้บริการ 
มาใชบ้ริการรถไฟฟ้ามหานคร 

(จุดที่ขึ้นรถ Feeder, สถานีปลายทาง) 

รับ-ส่งผู้ใช้บริการ 
ไปยังจุดหมาย 

(สถานีต้นทาง, จุดที่ลงรถ Feeder) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ถนนสุทธิสาร  31 4.25 9 1.40 
บางแค 5 0.68 - - 
พระประแดง แบริ่ง  4 0.55 5 0.78 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21 2.88 11 1.71 
อนุสาวรีย ์ 16 2.19 13 2.02 
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  11 1.51 13 2.02 
ถนนรัชดาภิเษก Big C รัชดา 29 3.97 29 4.50 
สะพานใหม่ หลักสี่ รังสิต 19 2.60 16 2.48 
สาทร  8 1.10 10 1.55 
สามย่าน สยาม มาบุญครอง  37 5.07 45 6.99 
หมอชิต บางซ่ือ 
บางนา 
หัวล าโพง เยาวราช 
ตลาดห้วยขวาง 
รังสิต 
อื่นๆ 

44 
28 
34 
14 
- 

112 

6.03 
3.84 
4.66 
1.92 

- 
15.34 

57 
11 
28 
8 
22 
75 

8.85 
1.71 
4.35 
1.24 
3.42 
11.65 

   
 8.3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ผู้ใช้บริการได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้ในการจัดท าระบบขนส่งต่อเนื่อง (Feeder Systems) จากค าถาม
ปลายเปิดของแบบสอบถามท่ีว่า “โปรดให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ในการจัดท าระบบขนส่ง
ต่อเนื่อง (Feeder Systems)” ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ ดังนี้ 
 - ควรก าหนดจุดให้บริการที่หลากหลายโดยเฉพาะจุดที่มีบริการรถสาธารณะน้อย 
 - การบริการระบบขนส่งต่อเนื่องจะช่วยให้การเดินทางเชื่อมโยงกันได้ง่ายขึ้น แต่ควรทดลองระบบจริง
และท าการประเมินเส้นทางท่ีเหมาะสม ครอบคลุมและหลากหลายเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุด 
 - ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระบบขนส่งต่อเนื่อง (Feeder Systems) เช่น จุด
รับส่ง ตารางเวลา และข้อมูลเส้นทาง เป็นต้น 
 - จัดให้มีรถในการให้บริการอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน 
 - ควรมีตารางเดินรถท่ีแน่นอน ตรงเวลา ปลอดภัย และบริการฟรี 
 - มีการออกแบบรถที่ค านึงถึงผู้พิการหรือผู้ทุพลภาพ รวมทั้งมีที่นั่งส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 
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9.  การประมวลผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

     9.1  ผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 

จากผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้บริการมากกว่าร้อยละ 61.00 มีความพึงพอใจต่อการบริการด้านต่างๆ ใน
ระดับพอใจมากขึ้นไป (คะแนน 4 และ 5) ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการต่างๆ ของ รฟม. 
ทั้ง 7 ด้าน อยู่ในระดับสูงและใกล้เคียงกัน ระหว่าง 3.93-4.11 ในขณะที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับสูง
ต่อดัชนีความพึงพอใจ ความเชื่อถือต่อ รฟม. ความผูกพัน และระดับการคาดหวัง โดยมีระดับความพึงพอใจ
ระหว่าง 4.05-4.09 (รายละเอียดดังตารางที่ 62) นอกจากนี้ผู้ใช้บริการคาดหวังว่าคุณภาพในการบริการของ
รถไฟฟ้ามหานครต้องดีกว่าบริการขนส่งประเภทอ่ืน ทั้งรถโดยสารประจ าทางและรถตู้ 

ตารางท่ี 62 สัดส่วนของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครที่พึงพอใจในระดับพอใจขึ้นไป และค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครใน 7 ด้าน 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 
ความ 

พึงพอใจ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละของ
ความ 

พึงพอใจ 

สัดส่วน 
ความพึงพอใจใน
ระดับพอใจมาก

ขึ้นไป 
(คะแนน 4 - 5) 

ด้านความปลอดภัยภายในสถานี 4.02 0.82 80.40 67.84 
ด้านความปลอดภัยภายในรถไฟฟ้า 4.11 0.82 82.20 70.71 
ด้านคุณภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกใน
สถานีและในขบวนรถไฟฟ้า 

4.06 0.81 81.20 69.10 

ด้านบุคลากร 4.07 0.84 81.40 66.57 
ด้านความคุ้มค่าของราคาค่าโดยสาร 3.93 0.89 78.60 61.31 
ด้านความน่าเชื่อถือของการเดินรถไฟฟ้า 4.05 0.88 81.00 66.62 
ด้านการประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูล 4.06 0.84 81.20 67.45 
ความพึงพอใจในภาพรวม 4.04 0.80 80.80 64.81 
ดัชนีความพึงพอใจ 4.09 0.57 81.80  
ความเชื่อถือที่มีต่อรถไฟฟ้ามหานคร 4.08 0.64 81.60 
ความผูกพันของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร 4.05 0.64 81.00 
ระดับการคาดหวัง 4.09 1.06 81.80 
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 จากผลการวิจัย พบว่าผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจในด้านความปลอดภัยภายในรถไฟฟ้าสูงที่สุด 
และผู้ใช้บริการยังมีระดับความพึงพอใจในด้านความคุ้มค่าของค่าโดยสารต่ าที่สุดดังนั้น รฟม. จึงควรให้
ความส าคัญกับการพัฒนาด้านนี้เป็นอันดับแรก รวมถึงควรปรับปรุงการบริการด้านบุคลากร และด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีความพึงพอใจในระดับสูงเช่นกัน ดังนั้นเมื่อพิจารณาผล
การศึกษาร่วมกับผลการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ สามารถประมวลข้อค้นพบและ
ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาการบริการที่ส าคัญได้ดังตารางที่ 63 

ตาราง 63 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ รถไฟฟ้ามหานคร  
สายเฉลิมรัชมงคล 

ปัจจัยที่มีผลต่อ 
ความพึงพอใจ 

ผลการศึกษา ข้อเสนอแนะ 

ด้ านควา มปลอดภั ย
ภายในสถานี และ
ภายในรถไฟฟ้า 

 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อความปลอดภัย
ภายในสถานีอยู่ ท่ีร้อยละ 80.40 และความปลอดภัย
ภายในรถไฟฟ้าอยู่ท่ีร้อยละ 82.20 และมีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญต่อดัชนีความพอใจท่ี 0.530 และ 0.518 
ตามล าดับ 

 ผู้ใช้บริการบางส่วนไม่พอใจการตรวจสอบความปลอดภัย
ในช่วงเวลาเร่งด่วน และต้องการให้เพิ่มมาตรการรักษา
ความปลอดภัย เช่น  การตรวจกระ เป๋ าสัมภาระ ท่ี
ด าเนินการอย่างรอบคอบและเหมาะสม พนักงานรักษา
ความปลอดภัย และแสงสว่างระหว่างทางเดิน 

 เพิ่มพนักงานรักษาความปลอดภัย  และ
ปรั บป รุ ง วิ ธี ใ นก า ร ตร วจ สั มภ า ร ะข อ ง
ผู้ใช้บริการให้จริงจัง และเหมาะสม ในช่วง
เวลาเร่งด่วนท่ีมีผู้ใช้บริการเป็นจ านวนมาก 
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและมั่นใจในการ
รักษาความปลอดภัย 

ด้านคุณภาพ และสิ่ ง
อ านวยความสะดวกใน
ส ถ า นี แ ล ะ ใ นข บว น
รถไฟฟ้า 

 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสิ่งอ านวยความ
สะดวกในสถานีและในขบวนรถไฟฟ้า อยู่ท่ีร้อยละ 81.20 
และมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญต่อดัชนีความพอใจท่ี 
0.557 

 รายการท่ีได้รับความพึงพอใจสูง คือ ความสะอาดภายใน
สถานี ขบวนรถไฟฟ้า และความกว้างขวางบริเวณชาน
ชาลาท่ีรอรถไฟฟ้า  

 รายการท่ีได้รับความพึงพอใจต่ า คือ ความสะดวกและ
ความรวดเร็วในการซ้ือบัตรโดยสาร และ ความเพียงพอ
ของจุดจ าหน่ายบัตรโดยสาร รวมถึงการมีลานจอดรถ และ
โทรศัพท์สาธารณะ 

 ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงระบบระบายอากาศใน
สถานี การเพิ่มพื้นท่ีรอรถไฟฟ้าภายในสถานี ห้องน้ า และ
สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ป้ายบอกทาง ลิฟต์ บันได
เลื่อน และถังขยะ รวมถึงการเพิ่มจุดจ าหน่ายบัตรโดยสาร
ในช่วงเวลาเร่งด่วน   

 ในช่วงเวลาเร่งด่วน ควรเพิ่มความถี่ในการเดิน
รถ จุดจ าหน่ายบัตรโดยสาร และอ านวยความ
สะดวกให้กับผู้ใช้บริการในการเข้าออกสถานี 
ได้อย่างรวดเร็ว 

 เพิ่มช่องทางในการจัดจ าหน่ายและเติมเงินใน
บัตรโดยสาร นอกสถานี เพื่อลดความแออัดใน
การจ าหน่ายบัตรโดยสารภายในสถานี 
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ปัจจัยที่มีผลต่อ 
ความพึงพอใจ 

ผลการศึกษา ข้อเสนอแนะ 

ด้านความ คุ้ม ค่าของ
ราคาค่าโดยสาร 

 ระดับความพึงพอใจด้านความคุ้มค่าของราคาค่าโดยสาร
อยู่ท่ี ร้อยละ 78.60 ซ่ึงมีค่าต่ าสุดเมื่อเทียบกับการ
บริการในด้านอื่นๆ ในขณะท่ีมีความสัมพันธ์ อย่างมี
นัยส าคัญต่อดัชนีความพึงพอใจสูง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ท่ี 0.529 

 ผู้ใช้บริการเสนอให้มีการปรับลดค่าโดยสารท้ังค่าโดยสาร
ปกติและ ค่าโดยสารราย เดือน รวมถึ ง เพิ่ มความ
หลากหลายของโปรโมชั่น เช่น บัตรโดยสารท่ีใช้ร่วมกับ
ขนส่งสาธารณประเภทอื่นเช่น BTS และ Airport link 
หรือบัตรโดยสารรายวันแบบไม่จ ากัดจ านวนเท่ียวในการ
เดินทาง 

 สร้างความเข้าใจและยอมรับของผู้ใช้บริการ
รถไฟฟ้าเกี่ยวอัตราค่าโดยสารเพื่อยกระดับ
ความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหา
นคร สายเฉลิมรัชมงคล 

 ร่วมกับ BTS และ Airport link จัดบัตร
โดยสารที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ 

 จัดท าบัตรโดยสารรายสารรายวัน หรือราย
สัปดาห์แบบไม่จ ากัดจ านวนเท่ียวในการ
เดินทาง 

 

ด้านความน่าเชื่อถือของ
การเดินรถไฟฟ้า 

 ระดับความพึงพอใจด้านความน่าเชื่อถือของการเดิน
รถไฟฟ้าอยู่ ท่ีร้อยละ 81.10 และมีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญต่อดัชนีความพึงพอใจที่ 0.549 

 ผู้ใช้บริการบางส่วนต้องการให้ปรับปรุงความถี่ในการเดิน
รถในชั่วโมงเร่งด่วน และต้องการขยายเวลาการให้บริการ 

 ขยายเวลาการเดินรถในช่วงเวลาเร่งด่วน 
และเทศกาลต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกใน
การเดินทาง 

ด้านการประชาสัมพันธ์ 
และการให้ข้อมูล 

 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการประชาสัมพันธ์
และการให้ข้อมูลอยู่ท่ีร้อยละ 81.20 และมีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญต่อดัชนีความพอใจสูงที่สุดท่ี 0.562 

 ผู้ใช้บริการบางส่วนต้องการให้เพิ่มสื่อประชาสัมพันธ์เรื่อง
การใช้รถไฟฟ้าอย่างถูกวิธีรวมถึงวิธีการใช้ การซ้ือตั๋ว
โดยสาร และระยะเวลาในการเปิดปิดประตูขบวนรถไฟฟ้า  
รวมท้ังประชาสัมพันธ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือรถไฟฟ้า
ขัดข้องในทุกช่องทางท่ีเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการ  

 เพิ่ ม กา รประชาสั มพัน ธ์ ผ่ านช่ อ งทา ง 
โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา และเฟสบุ๊ค ซ่ึงเป็น
ช่องทางการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ท่ีมี
ประสิทธิผลต่อผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล 3 อันดับแรก 

 
9.2  ผลการส ารวจความต้องการและความคาดหวังในการให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีม่วง 

ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ 

 เมื่อพิจารณาผลการศึกษาร่วมกับผลการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีโอกาสเป็น
ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ สามารถประมวลข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ส าหรับใช้ท า
แผนการตลาด ได้ดังตารางที่ 64 
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ตาราง 64 สรุปผลการศึกษาความต้องการและความคาดหวังในการให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบาง
ใหญ-่บางซื่อ ตามหลักการตลาด 4Ps 

ความต้องการและความคาดหวัง ผลการศึกษา ข้อเสนอแนะ 
ด้านผลิตภัณฑ์  ความต้องการในด้านความปลอดภัยใน

สถานีสูงท่ีสุด 

 สิ่งอ านวยความสะดวกในสถานีและใน
ขบวนรถไฟฟ้าท่ีต้องการมากท่ีสุดคือ
ลิฟต์ส าหรับผู้ทุพพลภาพ และสถานท่ี
จอดรถไว้บริการ  

 ผู้มีโอกาสเป็นผู้ ใช้บริการรถไฟฟ้ามี
ความคาดหวังในประเด็น ความรวดเร็ว 
ความสะดวก และความปลอดภัยในการ
เดินทาง 

 ประชาสัมพันธ์การดูแลรักษาความปลอดภัยใน
สถานี และภายในรถไฟฟ้า 

 พิจารณาการเพิ่มบริการท่ีจอดรถ เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ  

ด้านราคา  ผู้มีโอกาสเป็นผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าส่วน
ใหญ่จะ ใช้บริ การรถไฟฟ้ า  เมื่ อ ค่า
โดยสารอยู่ท่ี 16–42 บาทต่อเท่ียว และ
ค่าบัตรค่าโดยสารรถไฟฟ้าแบบ 30 วัน 
อยู่ท่ี 25-30 บาทต่อเท่ียว 

 ค่าโดยสารท่ี 16–42 บาทต่อเท่ียว และค่า
บัตรค่าโดยสารรถไฟฟ้าแบบ 30 วัน อยู่ ท่ี 
25-30 บาท น้ันสอดคล้อง และเหมาะสมกับ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคนส่วนใหญ่ท่ี 
51-100 บาทต่อวัน  

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ผู้มีโอกาสเป็นผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าส่วน
ใหญ่ต้องการซ้ือบัตรโดยสารจากร้าน
ส ะ ด ว ก ซ้ื อ  แ ล ะ / ห รื อ  Counter 
Service  

 พิจารณาการเพิ่มบริการซ้ือบัตรโดยสารจาก
ร้านสะดวกซ้ือ ห้างสรรพสินค้า และซุปเปอร์
มาเก็ต 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  ประเภทของบัตรโดยสารท่ีต้องการมาก
ท่ีสุด คือ บัตรรายเดือน  

 ลักษณะของบัตรโดยสารท่ีต้องการมาก
ท่ีสุดคือ สามารถเติมเงินในบัตรเดิม 
(Refill) ผ่านระบบ e-Banking และ/
หรือ Counter Service  

 โปรโมชั่นแบบท่ีต้องการมากท่ีสุดคือ 
ส่วนลดราคาค่าโดยสาร  

 โดยช่องทางการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ท่ีมีประสิทธิผล คือ  โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ และป้ายโฆษณา  

 พิจารณาการออกบัตรรายเดือน ท่ีสามารถ
เติมเงินในบัตรเดิม และมีการสะสมแต้ม เพื่อ
แลกส่วนลดค่าโดยสาร หรือแลกสิ่งของ 
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 9.3  ผลการส ารวจภาพลักษณ์ของ รฟม. ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 
 
 เมื่อพิจารณาผลการศึกษาร่วมกับผลการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนใน กทม. 
และปริมณฑล และเจ้าหน้าที่ รฟม.  สามารถประมวลข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ส าหรับพัฒนาภาพลักษณ์ของ 
รฟม. ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ได้ดังตารางที่ 65 

ตาราง 65 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาภาพลักษณ์ของ รฟม. ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน 

รายการ ผลการศึกษา ข้อเสนอแนะ 
ประชาชนใน กทม. และ
ปริมณฑล 

 สัดส่วนของประชาชนใน กทม. และปริมณฑล ที่คิดว่า รฟม. 
มี คุณธรรมและความโปร่งใส ในระดับเห็นด้วยขึ้นไป 
(คะแนน 4-5) คือ ร้อยละ 97.87  

 ประเด็นที่เห็นด้วยมากที่สุดคือเชื่อมั่นในภาพรวมว่ามีการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  

 ประเด็นที่ด้วยขึ้นไปน้อยที่สุดคือพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการ  

 สัดส่วนของประชาชนใน กทม. และปริมณฑล ที่
คิดว่า รฟม. มีคุณธรรมและความโปร่งใส ในระดับ
เห็นด้วยขึ้นไป  อาจสูงเกินจริง เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่ใช้บริการระบบรถไฟฟ้า 
ควรเพิ่มกลุ่มตัวอย่าง ผู้ทีเคยร้องเรียน ถูกเวนคืน
ที่ดิน หรือติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ รฟม. 
ในการส ารวจในอนาคต  

เจ้าหน้าที่ รฟม.  สัดส่วน ของเจ้าหน้าที่ รฟม. ที่คิดว่า รฟม. มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในระดับเห็นด้วยขึ้นไป (คะแนน 4-5) คือ ร้อย
ละ 71.00  

 ประเด็นที่สัดส่วนเห็นด้วยขึ้นไปมากที่สุดผู้บังคับบัญชามี
การมอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยค านึงถึงความรู้ 
ความสามารถและมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  

 ประเด็นที่สัดส่วนเห็นด้วยขึ้นไปน้อยที่สุดคือมั่นใจว่า
บุคลากรของ รฟม.ไม่มีการรับของขวัญ เงิน สิทธิประโยชน์
ต่างๆในเทศกาลหรือวันส าคัญต่างๆ 

 ปรับปรุงระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกัน
การทจุริต อย่างจริงจังและอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกฝ่าย  

 9.4  ผลการส ารวจการรู้จักและความเชื่อถือที่มีต่อการรถไฟฟ้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย  (รฟม.) 

กลุ่มที่รู้จัก รฟม. และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อถือที่มีต่อ รฟม. ในระดับเห็นด้วยขึ้นไป มี
จ านวน 1,364 คน ดังนั้น สัดส่วนของประชาชนที่รู้จักและเชื่อถือการท างานของ รฟม. ในระดับค่อนข้างเห็น
ด้วยขึ้นไป เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนหน่วยตัวอย่างทั้งหมด คือ ร้อยละ 73.06 รายละเอียดดังตารางที่ 66 
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ตารางท่ี 66 สัดส่วนของประชาชนที่รู้จักและเชื่อถือ รฟม. ในระดับค่อนข้างเห็นด้วยขึ้นไป   
แนวเส้นทาง 

จ านวนหน่วย
ตัวอย่าง
ทั้งหมด 

จ านวนคน
ที่รู้จัก  
รฟม.43 

จ านวนคนที่รู้จัก
และเชื่อถือ 

รฟม.44 

สัดส่วนประชาชนที ่รู้จักและเชื่อถือ 
รฟม. ในระดับเห็นด้วยขึ้นไป 

(คะแนน 4 – 5) 
เทียบกบัจ านวน  
หน่วยตัวอย่าง

ทั้งหมด45 

เทียบกบัจ านวน 
คนรู้จัก รฟม.46 

1.   รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล 162 151 147 90.74 97.35 
2.   โครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ง ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ 176 120 120 68.18 100.0 
3.   โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ชว่งหัวล าโพง-บางแคและช่วงบางซ่ือ-
ท่าพระ 

168 
 

110 
 

110 
 

65.48 
 

100.0 

4.   โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ชว่งแบริ่ง-สมุทรปราการ 171 113 113 66.08 100.0 
5.   โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ชว่งหมอชิต-สะพานใหม-่คูคต 176 115 115 65.34 100.0 
6.   โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ชว่งศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี 170 158 147 86.47 93.04 
7.   โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพ ูช่วงแคราย-มีนบุรี 180 122 122 67.78 100.0 
8.   โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ชว่งลาดพร้าว-ส าโรง 161 134 132 81.99 98.51 
9.   โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ชว่งตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม 165 120 120 72.73 100.0 
10.  โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนา 170 117 117 68.82 100.0 

11. สายสีน้ าเงิน ช่วงบางแค-พุทธมณฑล สาย 4 168 121 121 72.02 100.0 

รวม 1,867 1,381 1,364 73.06 98.77 

เมื่อพิจารณาผลการศึกษาร่วมกับผลการวิ เคราะห์ภาพลักษณ์องค์กร และช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ข้อมูล สามารถประมวลข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
ส าหรับพัฒนาการบริการที่ส าคัญ ได้ดังตารางที่ 67 

ตาราง 67  สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการรู้จัก ความเชื่อถือ และภาพลักษณ์ของ รฟม. 

ประเด็นหลัก ผลการศึกษา ข้อเสนอแนะ 

การรู้จัก รฟม.  ประชาชนร้อยละ 58.11 คิดว่า รฟม. เป็นส่วนหนึ่งของ รฟท.  

 มโนทัศน์ (Mind Image) ของ รฟม. ในความคิดของประชาชนที่เด่นชัดที่สุด คือ ความสะดวกรวดเร็ว  

 ส่วนใหญ่ประชาชนรู้จัก รฟม. ผ่านโทรทัศน์ แผ่นป้ายโฆษณา  หนังสือพิมพ์  ซ่ึงอาจสะท้อนให้เห็นว่า
ประชาชนส่วนใหญ่รู้จัก    รฟม. ผ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับ รฟม. มากกว่าการประชาสัมพันธ์ที่เป็น
ทางการ   

 การจัดท าแผนการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์องค์กรออก
สู่ ป ร ะ ช า ช น  แ ล ะ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
และจริงจัง 

                                                           
43 จ านวนคนรู้จัก รฟม. จากตารางที ่13 
44 จ านวนคนที่รู้จักและเช่ือถอื รฟม. = จ านวนคนที่รู้จัก รฟม. (ได้ 4 คะแนนขึ้นไป) และมีคะแนนความเชื่อถือในระดับเห็นด้วยขึ้นไป (คะแนน 4-5) 
45 สัดส่วนคนรู้จักและเช่ือถอื รฟม.  =  จ านวนคนรู้จักและเช่ือถือ รฟม. ในระดบัเห็นด้วยขึ้นไป x 100 
                                                                            จ านวนหนว่ยตวัอยา่งทั้งหมด 
46 สัดส่วนคนรู้จักและเช่ือถอื รฟม.  =  จ านวนคนรู้จักและเช่ือถือ รฟม. ในระดบัเห็นด้วยขึ้นไป x 100 
                                                                            จ านวนคนรู้จัก รฟม. 
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 9.5   การส ารวจความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 

ในภาพรวมประชาชนร้อยละ 87.28 มีความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก          
การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในระดับพอใจมากขึ้นไป โดยประชาชนจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว   
ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ มีสัดส่วนความพึงพอใจถ่วงน้ าหนักสูงกว่าสายอ่ืนๆ (ระหว่าง 63.41% - 92.91%) 
รองลงมาคือ สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ และสายสีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ 
ดังตารางที่ 68 

ตาราง 68  สรุปสัดส่วนความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร 

เมื่อพิจารณาผลการศึกษาร่วมกับผลการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ให้ข้อมูล สามารถ
ประมวลข้อค้นพบและข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาการบริการที่ส าคัญ ได้ดังตารางที่ 69 

 

 

 

 

                                                           

47 สัดส่วนความพึงพอใจในระดับพอใจมากขึ้นไป =   (จ านวนผู้ตอบพอใจมาก + จ านวนผู้ตอบพอใจมากที่สุด) x 100 
           จ านวนผู้ตอบทั้งหมด 

รายการ 

สัดส่วนความพึงพอใจในระดับพอใจมากขึน้ไป47 
(คะแนน 4 - 5) 

สีน้ าเงิน 
สีเขียว 
แบร่ิง 

สีม่วง 
สีเขียว 
หมอชิต 

ค่าเฉลี่ย 
ถ่วงน้ าหนัก 

1. ด้านการให้ข้อมลูข่าวสารประชาสมัพันธ์ของโครงการ 60.00 89.76 81.89 51.22 73.22 
2. ด้านการรบัเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของศูนย์รับฯ 63.72 83.33 65.29 46.97 70.05 
3. ด้านการแกไ้ขปัญหา 56.80 85.04 57.48 46.34 67.12 
4. ด้านมาตรการลดผลกระทบด้านฝุน่ละออง 60.80 79.53 70.08 47.15 67.85 
5. ด้านมาตรการลดผลกระทบด้านเสยีง 85.60 92.13 90.55 66.67 86.81 
6. ด้านมาตรการลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน 62.40 81.89 63.78 54.47 69.54 
7. ด้านมาตรการลดผลกระทบด้านการจราจร 69.60 83.46 66.14 61.79 74.02 
8. ด้านมาตรการลดผลกระทบด้านการระบายน้ า 83.20 88.98 81.89 60.16 83.08 
ความพึงพอใจในภาพรวม  87.20 92.91 88.98 63.41 87.28 
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ตาราง 69  สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ามหานคร 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจ 

ผลการศึกษา ข้อเสนอแนะ 

ประสิทธิผลของ
มาตรการลด
ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม
รวมทั้ง 8 
มาตรการ 

 ประชาชนมี ร ะดั บความพึ งพอใจต่ อมาตรกา ร            
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับสูงร้อยละ 75.20       
และเมื่อพิจารณาในแต่ละมาตรการพบว่าประชาชนมี
ระดับความพึงพอใจในด้านมาตรการลดผลกระทบด้าน
การระบายน้ ามากที่สุด รองลงมาคือด้านมาตรการลด
ผลกระทบด้านเสียง และอีก 6 ด้านที่เหลือมีมาตรการ
ใกล้เคียงกัน  

 ประชาชนที่อาศัยบริเวณโครงการก่อสร้างสายสีเขียว 
ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต มีสัดส่วนความพึงพอใจ
ต่อมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในแต่ละ
มาตรการต่ ากว่าประชาชนบริเวณอื่น 

 ด าเนินการของมาตรการลดผลกระทบด้าน
สิ่ งแวดล้อม รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นให้มีประสิทธิผล และเห็นผลชัดเจน 
จากตัวอย่างชุมชนนารีนคร ที่ประสบ
ปัญหามิจฉาชีพหลั งจากเริ่ มก่อสร้ าง
รถไฟฟ้า ซึ่ง รฟม. ก็ท าการแก้ไขปัญหา
โดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดในชุมชน ท าให้
ประชาชนพึงพอใจมาก 

 สื่อสารและประชุมช้ีแจงให้ประชาชนผู้
ได้รับผลกระทบรับทราบถึงการด าเนินการ
ที่ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ม าตร ฐ านนั้ น อย่ า ง
สม่ าเสมอ โดยเฉพาะประชาชนในโครงการ
ก่อสร้างสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพาน
ใหม-่คูคต    

  
  9.6   การส ารวจคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการ และประชาชนตามแนวสายทางของโครงการรถไฟฟ้า
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 

จากผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการ และประชาชนตามแนว
สายทางของโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รฟม. สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังตารางที่ 70 
โดยพบว่าผู้ใช้บริการและประชาชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รฟม. เห็นว่า            
การมีรถไฟฟ้าสายต่างๆ ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ร้อยละ 90.80 (ค่าเฉลี่ย 4.54) โดยเห็นว่าช่วยให้การเดินทาง
สะดวกขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.61) รวดเร็วขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.49) นอกจากนี้ยังเห็นด้วยว่าการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าช่วยให้
ปลอดภัยมากขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.43) ความเครียดลดลงจากการสามารถคาดการณ์ระยะเวลาในการเดินทางได้ 
(ค่าเฉลี่ย 4.42) และ ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่มาพร้อมกับรถไฟฟ้า เช่น ร้านค้า สาธารณูปโภค (ค่าเฉลี่ย 4.42) 
ท าให้มีเวลากับครอบครัวหรือตัวเองมากข้ึน (ค่าเฉลี่ย 4.41) และ ช่วยให้มีความรู้สึกที่ดีจากการรู้สึกมีส่วนช่วย
ลดมลภาวะและรักษาสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 4.42)  
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ตารางท่ี 70  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ  

รายการ 

ค่าเฉลี่ย

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ร้อยละ

ของ

ความ

คิดเห็น26  

สัดส่วนความ

คิดเห็นในระดับ

เห็นด้วยขึ้นไป27 

(คะแนน 4 - 5)  

จ านวน ร้อยละ 

1. การเดินทางสะดวกยิ่งขึ้น  4.61 0.62 92.20 1722 94.62 

2. การเดินทางจะรวดเร็วยิ่งขึ้น  4.49 0.64 89.80 1711 94.01 

3. การเดินทางจะมีความปลอดภัยมากขึ้น  4.43 0.68 88.60 1675 92.03 

4. เวลาในการเดินทางท่ีลดลง ท าให้มีเวลาให้กับครอบครัวหรือตนเองมากขึ้น  4.41 0.67 88.20 1671 91.81 

5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่ีลดลง  4.36 0.70 87.20 1647 90.49 

6. ความเครียดลดลงจากการสามารถคาดการณ์ระยะเวลาในการเดินทางได้  4.42 0.68 88.40 1690 92.86 

7. การมีความรู้สึกท่ีดีจากการรู้สึกมีส่วนช่วยลดมลภาวะและรักษาสิ่งแวดล้อม  4.40 0.68 88.00 1679 92.25 

8. การได้รับประโยชน์จากสิ่งที่มาพร้อมกับรถไฟฟ้า เช่น ร้านค้า สาธารณูปโภค 4.42 0.68 88.40 1684 92.53 

9. โดยรวมแล้ว ท่านพอใจกับคุณภาพชีวิตของท่านในปัจจุบัน 4.43 0.68 88.60 1679 92.25 

10. โดยรวมแล้ว ท่านคิดว่าการมาถึงของรถไฟฟ้าสายต่างๆ จะท าให้คุณภาพชีวิต

ของท่านดีขึ้น 

4.54 0.66 90.80 1698 93.30 

ซึ่งข้อมูลจากการส ารวจสอดคล้องกับการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเห็นว่าการใช้บริการ/การอยู่ใน
บริเวณแนวสายทางรถไฟฟ้าของ รฟม. ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น จากการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
และประหยัดเวลา รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ นอกจากนี้กลุ่มสัมภาษณ์มีความพอใจกับคุณภาพ
ชีวิตในปัจจุบัน และเห็นด้วยว่าการมาถึงของรถไฟฟ้าสายต่างๆ จะท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
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10.  ความสอดคล้องของแนวทางการส ารวจของโครงการฯ กับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
     รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) 

 โครงการส ารวจภาพลักษณ์องค์กรของ รฟม . และความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร                
สายเฉลิมรัชมงคล ปีงบประมาณ 2559 ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จัดท าการส ารวจในกลุ่ม
ลูกค้าของ รฟม. 3 กลุ่มหลัก ดังแสดงในตารางที่ 44 และแนวทางการส ารวจได้จัดท าโดยค านึงถึงความสอดคล้อง
กับเกณฑ์การประเมินของระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: 
SEPA) ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ48 หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า ผู้รับบริการ และตลาด 
(Customer & Market Focus) และหมวด 7 ผลสัมฤทธิ์ (Results) ดังแสดงในตารางที่ 71 

ตารางท่ี 71  ประชากรในการส ารวจของโครงการ 

การส ารวจ ประชากร (ลูกค้าหลัก) 

ความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิม
รัชมงคล  

ประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล จ านวน 
18 สถาน ี

ภาพลักษณ์ของ รฟม. ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน 

ประชาชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้ามหานคร 11 โครงการ  
ได้แก่  

1) สายเฉลมิรัชมงคล  
2) สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ  
3) สายสีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง-บางแคและช่วงบางซื่อ-ท่าพระ  
4) สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ  
5) สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต  
6) สายสีสม้ ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี  
7) สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี  
8) สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง  
9) สายสีสม้ ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม  
10) สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภเิษก 
11) สายสีน้ าเงิน ช่วงบางแค-พุทธมณฑล สาย 4 

การรู้จัก และความเชื่อถือที่มีต่อ รฟม. 

คุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการ และประชาชนตามแนวสาย
ทางของโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผดิชอบของ รฟม. 

ความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
ประชาชนท่ีได้รบัผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ
รถไฟฟ้า ของ รฟม. 

ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า 
1) สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (ชุมชนนารีนคร)  
2) สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ (ชุมชนนาวีปากน้ า)  
3) สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต (ชุมชนกม.24)  
4) สายสีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง-   บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ  
(ชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่) 

                                                           
48 http://www.sepo.go.th/sepa/sepa.htm เมื่อ 29 เมษายน 2556 

http://www.sepo.go.th/sepa/sepa.htm
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ตารางท่ี 72   ความสอดคล้องระหว่างการด าเนินการของโครงการฯ และเกณฑ์การประเมิน SEPA 

หมวดการประเมิน  ค าถามที่ต้องตอบ (คัดเฉพาะที่เกีย่วขอ้ง) 
ประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร  

สายเฉลิมรชัมงคล 
ประชาชนในบริเวณแนวสายทาง 

รถไฟฟ้ามหานคร 
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการกอ่สร้าง

โครงการรถไฟฟ้ามหานคร 

3.1 ความรู้เกี่ยวกับ
ลูกค้าและตลาด   
(55 คะแนน) 

ก. การรับฟังลูกค้า 
(2) การรับฟังลูกค้าในปัจจุบัน 

1 รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการรับฟังลูกค้า   
เพื่อหาความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 
รวมทั้งระดับความส าคัญเชิงเปรียบเทียบในมุมมองของ
ลูกค้า เพื่อให้ได้สารสนเทศที่น าไปด าเนินการต่อได้ 

แบบสอบถามโดยข้อค าถาม 
- ท่านคาดหวังคุณภาพการให้บริการของรถไฟฟ้ามหานคร
ในระดับใด 
- สิ่งใดที่ท าให้ท่านยังคงเลือกใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร 
- โดยรวมแล้วการบริการรถไฟฟ้ามหานครตรงตามความ
คาดหวังของท่าน 
- การให้บริการของรถไฟฟ้ามหานครมีคุณภาพดีกว่าการ
ขนส่งมวลชนรูปแบบอื่นๆ 
- หากมีการเดินรถระบบขนส่งต่อเนื่อง (Feeder 
Systems) ฟรี เพื่อรับ-ส่งท่านมาใช้บริการรถไฟฟ้ามหา
นคร หรือไปยังจุดหมายหลังจากใช้บรกิารรถไฟฟ้ามหา
นครแล้ว  เส้นทางใดที่ท่านคิดว่าจะเหมาะสมกับการ
เดินทางของท่าน 
- หากมีการเดินรถระบบขนส่งต่อเนื่อง (Feeder 
Systems) ฟรี  ตามเส้นทางดังกล่าวขา้งต้นแล้ว ท่านจะ
ใช้บริการรถ Feeder ดังกล่าวหรือไม ่
- หากมีการเดินรถระบบขนส่งต่อเนื่อง (Feeder 
Systems) ฟรี ช่วงเวลาใดที่ท่านจะใช้บริการ 

แบบสอบถามโดยข้อค าถาม 
- ช่องทางการส่ือสารที่ประชาชนต้องการให้        
รฟม. สื่อสารและประชาสัมพันธข์้อมูลขา่วสาร
ต่างๆ โดยเปรียบเทียบระหว่างช่องทางต่างๆ  

แบบสอบถามโดยข้อค าถาม 
- โดยรวมแล้วการด าเนินการเพื่อลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากการกอ่สร้างโครงการรถไฟฟ้า
มหานครเป็นไปอย่างที่ท่านคาดหวังไว ้
- การด าเนินการเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟา้มหานครมี
มาตรฐานที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับการกอ่สร้าง
อื่นๆ ที่มีรูปแบบใกล้เคียงกัน 

2 วิธีการรับฟังลูกค้ามีความแตกต่างกันอยา่งไรระหว่าง
ลูกค้า กลุ่มลูกค้า หรือสว่นตลาด 

ใช้แบบสอบถาม ใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมี
โครงสร้าง (Structured In-depth Interview) 
เพื่อให้ทราบความคิดเห็นเชิงลึกที่แตกตา่งกันของ
แต่ละบุคคล ส าหรับการส ารวจคุณภาพชีวิต ซ่ึง
เป็นเรื่องที่บุคคลประเมินตนเอง 

แบบสอบถาม หลังจากมีการเสวนากลุ่ม
ร่วมกับชุมชนในแนวสายการกอ่สร้างใน
บรรยากาศของการแลกเปลีย่น ให้ความ
คิดเห็นร่วมกัน  
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หมวดการประเมิน  ค าถามที่ต้องตอบ (คัดเฉพาะที่เกีย่วขอ้ง) 
ประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร  

สายเฉลิมรชัมงคล 
ประชาชนในบริเวณแนวสายทาง 

รถไฟฟ้ามหานคร 
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการกอ่สร้าง

โครงการรถไฟฟ้ามหานคร 

3 รัฐวิสาหกิจใช้สื่อสังคมออนไลน์ และเทคโนโลยีบนเว็บ 
เพื่อรับฟังลูกค้าอยา่งไร (พิจารณาตามความเหมาะสม) 

- - - 

4 รัฐวิสาหกิจติดตามความคิดเห็นของลูกค้าในเรื่อง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ การสนับสนุนลูกค้า 
และการท าธุรกรรมอย่างไร เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับ
อย่างทันท่วงทีและสามารถน าไปด าเนินการต่อได้ 

แบบสอบถามโดยข้อค าถาม 
- สิ่งใดที่ท าให้ท่านยังคงเลือกใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร 

 

- - 

(3) การรับฟังผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต 
1 รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการรับฟังอดีตลูกค้า 

และผู้ที่อาจเป็นลกูค้าในอนาคต และลูกค้าของคู่แข่ง
เพื่อให้ได้สารสนเทศที่น าไปด าเนินการต่อได้ และ
เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับเกีย่วกับผลิตภณัฑ์และบริการ 
การสนับสนุนลูกค้า และการท าธุรกรรม (พิจารณา
ตามความเหมาะสม) 
 

- แบบสอบถามโดยขอ้ค าถาม ความคาดหวังใดที่ท่านมีต่อ
การให้บริการของรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ที่
ท่านรู้สึกว่ายังไม่ได้รับการตอบสนอง 
- แบบสัมภาษณ์โดยสอบถามถึงเหตุผลที่ไม่ได้ใช้บริการ
รถไฟฟ้ามหานคร และรูปแบบการบริการขนส่งมวลชนที่
ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

 
- 

 
- 

ข. การประเมินความพึงพอใจและความภักดขีองลูกค้า 
(1) ความพึงพอใจและความภักด ี

1 รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการประเมินความ 
พึงพอใจ และความภักดีของลูกค้า 

- แบบสอบถามความพึงพอใจในบริการทุกด้านที่ให้กับ
ลูกค้า และความพึงพอใจโดยรวม (ข้อค าถาม “โดยรวม
แล้วท่านมีความพึงพอใจต่อบริการรถไฟฟ้ามหานคร”)  
เพื่อให้ทราบความพึงพอใจแบบผลลัพธ ์(Outcome) ตาม
แนวทางการประเมินความพึงพอใจของ The American 
Customer Satisfaction Index (ACSI) ที่จัดท าโดย The 

- แบบสอบถามในการประเมินการรู้จักและ
เช่ือถือ  
- แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ในการประเมิน
ระดับคุณภาพชีวิตในด้านตา่งๆ รวมทั้งระดับ
คุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนไปจากขอ้ค าถาม “โดยรวม
แล้ว ท่านคิดว่าการมาถึงของรถไฟฟ้าสายต่างๆ 

แบบสอบถามความพึงพอใจในมาตรการลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทกุมาตรการที่ได้
ด าเนินการ และความพึงพอใจโดยรวม (ข้อ
ค าถาม “โดยรวมแลว้ท่านมีความพึงพอใจต่อ
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก     
การก่อสร้างโครงการรถไฟฟา้มหานคร”)  
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หมวดการประเมิน  ค าถามที่ต้องตอบ (คัดเฉพาะที่เกีย่วขอ้ง) 
ประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร  

สายเฉลิมรชัมงคล 
ประชาชนในบริเวณแนวสายทาง 

รถไฟฟ้ามหานคร 
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการกอ่สร้าง

โครงการรถไฟฟ้ามหานคร 

National Quality Research Center, USA 
- แบบสอบถามประเมินความผูกพันของผู้ใช้บริการตาม
แนวคิดของ Customer Engagement49 (CE) ของ 
Gallup ด้วยขอ้ค าถาม “เมื่อต้องเดินทางในเส้นทางที่อยู่ 
ในเส้นทางเดินรถไฟฟ้ามหานคร ท่านจะคิดถึงรถไฟฟ้า 
มหานครเป็นทางเลือกในการเดินทางอนัดับแรก” 
- แบบสอบถามประเมินความเชื่อถอืของผู้ใช้บริการ ด้วย
ข้อค าถาม “ท่านเคยหรือคิดที่จะแนะน าบริการรถไฟฟา้
มหานครให้กับบุคคลอื่น” 

จะท าให้คุณภาพชีวิตของท่านดีขึ้น” เพื่อให้ทราบความพึงพอใจแบบผลลัพธ ์
(Outcome) ตามแนวทางการประเมินความ
พึงพอใจของ The American Customer 
Satisfaction Index (ACSI) ที่จัดท าโดย The 
National Quality Research Center, USA 

2 วิธีการประเมิน มีความแตกต่างกันอยา่งไร ระหว่าง
ลูกค้า กลุ่มลูกค้า และสว่นตลาด (พิจารณาตามความ
เหมาะสม) 

ใช้แบบสอบถาม ใช้แบบสอบถามและใช้การสัมภาษณ์เชงิลึกแบบ
มีโครงสร้าง (Structured In-depth Interview) 
เพื่อให้ทราบความคิดเห็นเชิงลึกที่แตกตา่งกัน
เกี่ยวกบัคุณภาพชวีิตในด้านต่างๆ ของแต่ละ
บุคคล ส าหรับการส ารวจคุณภาพชีวิต ซ่ึงเป็น
เร่ืองที่บุคคลประเมินตนเอง 

แบบสอบถาม หลังจากมีการเสวนากลุ่ม
ร่วมกับชุมชนในแนวสายการกอ่สร้างใน
บรรยากาศของการแลกเปลีย่น ให้ความ
คิดเห็นร่วมกัน  

3 รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร เพื่อให้การประเมินได้
สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ในการตอบสนองลูกค้าได้
เหนือกวา่ที่ลูกค้าคาดหวัง และท าให้ลูกค้ามีความภกัดี 

ใช้การจ าแนกข้อค าถามในแบบสอบถามตามบริการด้าน
ต่างๆ ที่ได้จัดให้ เพื่อให้ทราบถึงบริการที่ควรได้รับการ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ ทีจ่ะท าให้ทราบถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่าง
ความพึงพอใจในบริการด้านต่างๆ กับระดับความคาดหวัง 
ความเชื่อถือและความผูกพันของลูกค้า  

ใช้การจ าแนกข้อค าถามในแบบสอบถามตามด้าน
ต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงประเด็นที่ควรได้รับการ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  

ใช้การจ าแนกข้อค าถามในแบบสอบถามตาม
มาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่ได้
จัดให้ เพื่อให้ทราบถึงมาตรการที่ควรได้รับการ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และใช้การวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์ที่จะท าให้ทราบถึง
ระดับความสัมพันธ์ระหวา่งความพึงพอใจใน
มาตรการด้านต่างๆ กับระดับความคาดหวัง
และความผูกพันของลูกค้า (มั่นใจ บอกต่อ) 

                                                           
49 ตามแนวคิดของ Gallup ความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement) จะประกอบดว้ย ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) ความภักดขีองลูกค้า (Customer Loyalty) และ การบอกตอ่ (Advocacy)  
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หมวดการประเมิน  ค าถามที่ต้องตอบ (คัดเฉพาะที่เกีย่วขอ้ง) 
ประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร  

สายเฉลิมรชัมงคล 
ประชาชนในบริเวณแนวสายทาง 

รถไฟฟ้ามหานคร 
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการกอ่สร้าง

โครงการรถไฟฟ้ามหานคร 

(2) ความพึงพอใจเปรยีบเทียบกับคู่แข่ง 
1 รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร เพื่อให้ได้สารสนเทศด้าน

ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ เปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของลูกค้าเหล่านี้ที่มีต่อคูแ่ข่ง (พิจารณา
ตามความเหมาะสม) 

แบบสอบถามโดยข้อค าถาม 
- การให้บริการของรถไฟฟ้ามหานครมีคุณภาพดีกว่าการ
ขนส่งมวลชนรูปแบบอื่นๆ 
- ท่านเคยใช้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอส /แอร์พอร์ต เรล 
ลิงก์ หรือไม่ ถ้าเคยโปรดให้คะแนนการให้บริการของ
รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้ามหานคร พร้อมทั้งบอก
เหตุผลความแตกต่างของคะแนน 

 
- 

แบบสอบถามโดยข้อค าถาม  
- การด าเนินการเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟา้มหานครมี
มาตรฐานที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับการกอ่สร้าง
อื่นๆ ที่มีรูปแบบใกล้เคียงกัน 

2 รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร เพื่อให้ได้สารสนเทศด้าน
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อรัฐวิสาหกิจเปรียบเทียบ
กับระดับความพึงพอใจของลูกค้าตอ่องค์กรอื่น ที่มี
ผลิตภัณฑ์และบริการที่คล้ายคลึงกัน หรือระดับ
เทียบเคียงของอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ (พิจารณาตาม
ความเหมาะสม) 

- - - 

(3) ความไม่พึงพอใจของลูกค้า 
1 รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการประเมินความไม่

พึงพอใจของลูกค้า 
2 การประเมินดังกล่าว ได้สารสนเทศที่สามารถน าไป

ด าเนินการในอนาคต เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า และท าให้เหนือกว่าความคาดหวงัของลูกค้าได้
อย่างไร 

หมายเหตุ 1 การตอบค าถามในหวัข้อนี ้ควรครอบคลุมลูกค้า
และผู้รับบริการตามที่ได้ระบุไว้ในบริบทของรัฐวิสาหกิจข้อ 
[1ข (2)] 
หมายเหตุ 3 การวัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของ
ลูกค้า (3.1ข) ควรมีทั้งสเกลที่เป็นตัวเลขและค าบรรยายของ

- ลักษณะเดียวกับความพึงพอใจ 
- ใช้แบบสัมภาษณ์ โดยค าถามปลายเปดิถึงสิ่งที่ยังไม่พึง
พอใจของคุณภาพบริการในแต่ละด้านทัง้ 7 ด้าน 

- ลักษณะเดียวกับความพึงพอใจ - ลักษณะเดียวกับความพึงพอใจ 
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ประชาชนในบริเวณแนวสายทาง 
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โครงการรถไฟฟ้ามหานคร 

แต่ละสเกล การวัดความพึงพอใจของลกูค้าจะให้ขอ้มูลที่เป็น
ประโยชน์ด้านคุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์ การส่งมอบ
ความสัมพันธ ์และการท าธุรกรรมต่างๆ ซ่ึงจะมีผลต่อ
พฤติกรรมในอนาคตของลูกค้า เช่น การกลับมาซ้ือและใช้
ผลิตภัณฑ์ซ้ า และการกล่าวถึงในทางที่ดี 
หมายเหตุ 4 ผลลัพธ์ของความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ
ลูกค้าควรรายงานไว้ในหวัข้อ 7.2 

3.2 ความสัมพันธ์
กับลูกค้า  
(55 คะแนน) 
 

ก. ผลิตภัณฑ์บริการ และการสนบัสนุนลูกค้า 
(3) การใช้ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้า 

1 รัฐวิสาหกิจใช้สารสนเทศจากลูกค้า ตลาด ผลิตภัณฑ์
และบริการอย่างไร ในการด าเนินการเรื่องต่อไปนี้ 

 การวางแผนผลิตภัณฑ์และบริการ 

 การตลาด 

 การปรับปรุงระบบงานและกระบวนการท างาน 

 การพัฒนาโอกาสธุรกิจใหม่ 
ข. การสร้างความสมัพันธ์กับลูกค้า 
(1) การจัดการความสัมพันธ ์

1 รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการสรา้ง
ความสัมพันธแ์ละจัดการความสัมพันธ์กบัลูกค้าเพื่อให้
บรรลุผลต่อไปนี้ 

 ได้ลูกค้าใหม่ 

 ตอบสนองความต้องการและท าให้เหนือกว่าความ
คาดหวังของลูกค้า 

 เพิ่มความภักด ีและการกลับมาซ้ือและใช้ผลิตภัณฑ์
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โครงการรถไฟฟ้ามหานคร 

และบริการซ้ า 

 ให้ลูกค้ากล่าวถึงรัฐวิสาหกจิในทางที่ดี 
(2) การจัดการข้อร้องเรียน 

1 การจัดการข้อร้องเรียนช่วยลดความไมพ่ึงพอใจของ
ลูกค้า รวมทั้งลดการสูญเสียธุรกิจ และท าให้ลูกค้า
กล่าวถึงในทางที่ดี (พิจารณาตามความเหมาะสม) ได้
อย่างไร 

7.1 ผลลัพธ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์และ
บริการ   (70 
คะแนน) 

ก. ผลลัพธ์ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ 
(1) ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรอืดัชนีชี้วัดที่

ส าคัญของผลการด าเนินการด้านผลิตภณัฑ์และบริการที่
ส าคัญต่อลูกค้าเป็นอยา่งไร 

(2) ผลลัพธ์เหล่านี้ เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการด าเนินการของ
คู่แข่งหรือองค์กรคู่เทียบที่ขายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการที่
คล้ายคลึงเป็นอย่างไร 

   

7.2 ผลลัพธ์ด้าน
การมุ่งเน้นลูกค้า
และผู้รับบริการ 

ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
(1) ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววดัหรือดัชนีชี้วัดที่

ส าคัญด้านความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของลูกค้าเป็น

 50สัดส่วนผู้ใช้บริการที่มีความพึงพอใจใน          
การให้บริการ (ระดับพอใจขึ้นไป, คะแนน 4 ขึ้นไป) 
- ปี 2559 = 64.8% 

 51สัดส่วนการรู้จักและเชื่อถือต่อ            
การด าเนินการตามภารกิจของ รฟม. 
(ค่อนข้างเห็นด้วยขึ้นไป, คะแนน 4 ขึ้นไป)  

 53สัดส่วนประชาชนทีม่ีความพึงพอใจตอ่
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(ระดับพอใจมากขึ้นไป, คะแนน 4 ขึ้นไป) 

                                                           

50 สัดส่วนผู้ใช้บริการที่มีความพึงพอใจในการให้บริการในระดับพอใจขึ้นไป =  (จ านวนผู้ตอบพอใจ + จ านวนผู้ตอบพอใจมาก + จ านวนผู้ตอบพอใจมากที่สุด) x 100 
                                             จ านวนผู้ตอบทั้งหมด 
51 สัดส่วนคนรู้จักและเช่ือถอืการด าเนินการตามภารกิจของ รฟม.  =  จ านวนคนรู้จักและเช่ือถือ รฟม. ในระดบัค่อนข้างเห็นด้วยขึ้นไป x 100 
                                                                                                            จ านวนหนว่ยตัวอยา่งทั้งหมด 
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โครงการรถไฟฟ้ามหานคร 

(Customer-
focused 
Outcomes)  
(70 คะแนน) 

อย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 

 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการให้บริการ 
- ปี 2558  = 4.04 
- ปี 2558  = 4.07 
- ปี 2557  = 4.02 
- ปี 2556  = 3.82 
- ปี 2555  = 3.82 
- ปี 2554  = 4.02 
- ปี 2553  = 3.85 
- ปี 2552  = 3.87 

 
 
 
 
 

- ปี 2559  = 73.1% 

 52สัดส่วนประชาชนทีเ่ห็นว่าการมีรถไฟฟ้า
ท าให้คุณภาพชีวติดขีึ้น (เห็นด้วยขึ้นไป, 
คะแนน 4 ขึ้นไป) 
- ปี 255ต  = 93.-% 
- ปี 2558  = 90.2% 
- ปี 2557  = 91.1% 
- ปี 2556  = 90.1% 

- ปี 2559 = 87.3% 
- ปี 2558 = 85.0% 
- ปี 2557  = 80.4% 
- ปี 2556  = 75.5% 
- ปี 2555  = 32.3% 
- ปี 2554  = 31.7% 
- ปี 2553  = 33.2% 

 
 

 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อมาตรการ     
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- ปี 2559  = 3.76 
- ปี 2558  = 4.27 
- ปี 2557  = 4.00 
- ปี 2556  = 3.66 
- ปี 2555  = 3.22 
- ปี 2554  = 3.17 
- ปี 2553  = 3.23 

 (2) ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววดัหรือดัชนีชี้วัดที่  ค่าเฉลี่ยความผูกพันของผู้ใช้บริการทีม่ีต่อ รฟม.      ค่าเฉลี่ยความเชื่อถือของประชาชนที่มตี่อ  ค่าเฉลี่ยความเชื่อถือของประชาชนที่มี

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

53 สัดส่วนประชาชนที่มีความพึงพอใจตอ่มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดบัพอใจมากขึ้นไป =   (จ านวนผู้ตอบพอใจมาก + จ านวนผู้ตอบพอใจมากที่สุด) x 100 
                                                                 จ านวนผู้ตอบทั้งหมด 
52 สัดส่วนประชาชนที่เห็นว่าการมีรถไฟฟา้ท าให้คุณภาพชวีิตดีขึ้นระดับพอใจมากขึ้นไป =   (จ านวนผู้ตอบพอใจมาก + จ านวนผู้ตอบพอใจมากที่สุด) x 100 
                                                                 จ านวนผู้ตอบทั้งหมด 
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หมวดการประเมิน  ค าถามที่ต้องตอบ (คัดเฉพาะที่เกีย่วขอ้ง) 
ประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร  

สายเฉลิมรชัมงคล 
ประชาชนในบริเวณแนวสายทาง 

รถไฟฟ้ามหานคร 
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการกอ่สร้าง

โครงการรถไฟฟ้ามหานคร 

ส าคัญในด้านคุณค่าจากมุมมองของลูกคา้ รวมถึงความภักด ี
การรักษาลกูค้าไว้ การที่ลูกค้ากล่าวถึงองค์กรในทางที่ดี และ
แง่มุมอื่นของการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นอย่างไร 
(พิจารณาตามความเหมาะสม) 

(การเลือกใช้รถไฟฟ้ามหานครเป็นทางเลือกอันดับ
แรก) 

- ปี 2559  = 4.04 
- ปี 2558  = 4.01 
- ปี 2557  = 4.06 
- ปี 2556  = 4.06 
- ปี 2553  = 3.95 
- ปี 2552  = 3.85 

 ค่าเฉลี่ยความเชื่อถือของผู้ใชบ้ริการทีม่ีต่อ รฟม. 
(การแนะน าบริการรถไฟฟา้มหานครใหก้ับบุคคลอื่น) 
- ปี 2559  = 4.07 
- ปี 2558  = 4.11 
- ปี 2557  = 4.04 
- ปี 2556  = 4.06 
- ปี 2553  = 3.60 
- ปี 2552  = 3.83 

การท างานของ รฟม. 
- ปี 2559  = 4.44 
- ปี 2558  = 4.00 
- ปี 2557  = 3.93 
- ปี 2556  = 3.78 
- ปี 2553  = 3.75 
- ปี 2552  = 3.58 

 
 

 

ต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- ปี 2559  = 4.31 
- ปี 2558  = 4.33 
- ปี 2557  = 3.82 
- ปี 2556  = 3.78 
- ปี 2553  = 3.12 

 ค่าเฉลี่ยการพูดถึงการด าเนินการเพื่อลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ 
- ปี 2557  = 3.80 
- ปี 2556  = 3.76 
- ปี 2553  = 3.12 
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ภาคผนวก ก. 
สัดส่วนของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครที่พึงพอใจในแต่ละระดับ 

และค่าเฉลี่ยระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครใน 7 ด้าน ตามรายการย่อยในแต่ละดา้น 

รายการ 
ไม่พอใจ

มาก ไม่พอใจ พอใจ พอใจมาก 
พอใจมาก

ท่ีสุด 
ความพึง

พอใจเฉลี่ย 

ด้านความปลอดภยัภายในสถาน ี 0 9 651 526 866 4.02 

1. การมีระบบการป้องกันอัคคีภัยในสถานี 1 11 683 546 811 4.05 

2. การมีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 0 8 653 534 857 4.09 

3. การมีพนกังานรักษาความปลอดภัยและพนักงานกู้ภัย 1 18 694 527 812 4.04 

4. การมีสุนขัตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด (K-9) 9 39 720 544 740 3.96 
5. การมีเครือ่งตรวจจับโลหะเพือ่ใช้ในการตรวจสมัภาระของผูโ้ดยสารที่เข้าทาง
สถาน ี 21 71 692 548 720 3.91 

6. การมีแสงสว่างเพียงพอตามทางขึ้นลงสถาน ี 0 11 634 550 857 4.10 

7. การมีพนกังานพิสจูนท์ราบวตัถุตอ้งสงสยัในพื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้า (EOD) 6 42 715 516 773 3.98 

ด้านความปลอดภยัภายในรถไฟฟ้า 0 3 598 516 935 4.11 

1. มีเจ้าหน้าที่ประกาศเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนด้านประตูเข้า-ออก 0 13 650 517 872 4.10 

2. มีอุปกรณ์ลอ็กรถเข็นส าหรับผู้ทุพพลภาพ 0 20 616 551 865 4.10 
3. การมีระบบเซนเซอร์ควบคุมการเปิดปิดประตูรถไฟฟ้าอัตโนมัตเิพื่อระวังความ
ปลอดภัยของผู้โดยสาร 0 8 613 553 878 4.12 

4. การมีสัญญาณเตอืนขณะเปิดปิดประตรูถไฟฟ้า 0 6 601 556 889 4.13 

5. การมีค าเตอืนขณะเปิดปิดประตูรถไฟฟ้า 0 9 614 534 895 4.13 

6. ความเร็วในการเดินรถเหมาะสม 1 18 649 524 860 4.08 

ด้านคุณภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานีและในขบวนรถไฟฟ้า 1 7 626 482 936 4.06 

1. ความสะดวกในการซ้ือบัตรโดยสาร 13 74 691 506 768 3.95 

2. ความเพียงพอของจุดจ าหน่ายบัตรโดยสาร 18 127 693 524 690 3.85 

3. การมีบันไดเลือ่น 2 22 653 528 847 4.07 

4. การมีลิฟต์ส าหรับผูทุ้พพลภาพ 3 26 624 522 877 4.09 

5. การมีสถานทีจ่อดรถไว้บรกิาร 8 62 668 519 795 3.99 

6. การมีโทรศัพท์สาธารณะไว้บรกิารภายในสถานี 5 47 703 508 789 3.99 

7. การมีตู้เบิกเงินสดอัตโนมัติไว้บริการภายในสถานี 1 14 613 544 880 4.12 

8. ความสะอาดของสถาน ี 1 4 564 558 925 4.17 

9. ความสะอาดบริเวณชานชาลาที่รอรถไฟฟ้า 1 6 555 564 926 4.17 

10. ความกว้างขวางบริเวณชานชาลาทีร่อรถไฟฟ้า 3 12 565 557 915 4.15 

11. ความสะอาดภายในขบวนรถไฟฟ้า 0 10 603 545 894 4.13 

12. ความสะดวกสบายภายในขบวนรถไฟฟา้ 0 19 623 546 864 4.10 

13. การให้บรกิารจ าหน่ายตั๋วสะดวกรวดเรว็ 11 47 676 533 785 3.99 

ด้านบุคลากร 0 7 679 515 851 4.07 

1. การให้ขอ้มูลที่ถกูต้องเมือ่สอบถาม 1 13 666 529 843 4.07 

2. การให้บรกิารดว้ยความสุภาพ 0 8 661 550 833 4.08 

3. การให้บรกิารดว้ยความกระตือรือร้น 0 17 702 512 821 4.04 

4. การชว่ยแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้า 1 15 705 513 818 4.04 

5. การแต่งกายที่สะอาด เรียบร้อย 0 8 653 524 867 4.10 

ด้านความคุ้มค่าของราคาค่าโดยสาร 6 48 740 457 801 3.93 
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รายการ 
ไม่พอใจ

มาก ไม่พอใจ พอใจ พอใจมาก 
พอใจมาก

ท่ีสุด 
ความพึง

พอใจเฉลี่ย 

1. ประเภทของบัตรโดยสารทีม่ีให้เลือกเหมาะสมกับการเดินทางของท่าน 7 46 705 524 770 3.98 

2. รายการโปรโมชั่นส่งเสรมิการขายทีม่ีอยู่เหมาะสมกับความตอ้งการของท่าน 6 66 746 509 725 3.92 

3. ราคาค่าโดยสารเหมาะสมกับระยะทาง 10 67 743 525 707 3.90 

ด้านความน่าเช่ือถือของการเดินรถไฟฟ้า 5 21 659 497 870 4.05 

1. ความตรงต่อเวลาของการเดินรถไฟฟ้า 7 22 685 500 838 4.04 

2. การเปิดให้บริการตามวนัและเวลาเดนิรถอย่างสม่ าเสมอ 1 14 691 493 853 4.06 

ด้านการประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูล 0 7 661 490 894 4.06 

1. การมีป้ายบอกทิศทางในสถาน ี 1 14 660 507 870 4.09 

2. การมีแผนทีแ่สดงเสน้ทางการเดนิรถในสถานี 0 8 656 508 880 4.10 

3. มีการแสดงเส้นทางการเดินรถภายในตัวรถไฟฟ้า 0 10 667 515 860 4.08 

4. ความชัดเจนในการประกาศชือ่สถานีต่อไปในขบวนรถไฟฟ้า 0 15 659 514 864 4.09 

5. การแจ้งขา่วประชาสัมพันธ์ให้ทราบเกี่ยวกับโปรโมชั่นส่งเสรมิการขายต่างๆ 0 23 725 489 815 4.02 

6. การประกาศแจ้งเหตุล่าช้า ขัดขอ้ง เหตกุารณ์ไม่ปกต ิ 9 29 717 490 807 4.00 

7. การแสดงอัตราค่าโดยสารในสถาน ี 3 27 697 502 823 4.03 

ความพึงพอใจในภาพรวม 0 0 722 535 795 4.04 
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ภาคผนวก ข. 

สัดส่วนของประชาชนท่ีพึงพอใจในระดับพอใจมากข้ึนไป (คะแนน 4-5) 
และค่าเฉลี่ยระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ใน 8 มาตรการ ตามรายการย่อย 

 
รายการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ สัดส่วนความพึงพอใจ (คะแนน 4-5) 

สีน้ าเงิน สีเขียว 
(แบริ่ง) 

สีม่วง สีเขียว 
(หมอชิต) 

ภาพรวม สีน้ าเงิน สีเขียว 
(แบริ่ง) 

สีม่วง สีเขียว 
(หมอชิต) 

ภาพรวม 

ด้านการใหข้้อมูลขา่วสารประชาสัมพนัธ์ของโครงการฯ 3.59 4.00 3.67 3.45 3.68 60.00 89.76 81.89 51.22 73.22 
1. การมีเจ้าหนา้ที่ประสานหรือแจ้งข่าวให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ กับประชาชน
ที่อาศัยหรือท างานในบริเวณก่อสร้างฯ 

3.77 4.06 4.00 3.55 3.85 64.80 85.83 91.34 51.22 73.51 

2. การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบลว่งหน้าถึงผลกระทบหรือความไม่สะดวกที่
อาจจะได้รับจากการก่อสร้างโครงการฯ 

3.44 3.98 3.57 3.52 3.63 36.80 81.10 52.76 49.59 55.18 

3. การแจ้งให้ทราบเกีย่วกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้าง
โครงการฯ 

3.33 3.80 3.34 3.38 3.46 36.00 68.50 32.28 42.28 44.82 

4. การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบวา่ หากท่านได้รับผลกระทบ ท่านจะ
สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับแจ้งฯ 

3.64 4.13 3.91 3.44 3.78 52.80 85.83 81.89 43.09 66.14 

5. การให้ข้อมูลและความชัดเจนเมื่อเกดิเหตุขัดข้อง หรือเหตุการณ์ไม่ปกติจาก
การก่อสร้าง 

3.77 3.98 3.69 3.46 3.73 67.20 82.68 65.35 45.53 65.34 

6.  ความชัดเจนของเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ 3.59 4.03 3.54 3.37 3.64 43.20 68.50 44.88 39.84 49.20 
ด้านการรบัเรื่องร้องทุกข/์ร้องเรียนของศูนย์รับแจ้งเรื่องราวร้องทกขข์อง
โครงการฯ 

3.61 3.99 3.74 3.58 3.75 63.72 83.33 65.29 46.97 70.05 

1. ความสะดวกในการแจ้งเรื่องร้องทุกข์ที่ศูนย์รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ของ
โครงการฯ 

3.15 3.76 3.58 1.94 3.12 45.13 83.33 67.77 48.48 63.10 

2. การให้บริการด้วยความสุภาพของเจา้หน้าที่รับเร่ืองของศูนย์รับแจ้งเรื่องราว
ร้องทุกข์ของโครงการฯ 

3.30 3.80 3.69 1.96 3.20 59.29 80.83 76.03 54.55 69.52 

3. ความกระตือรือร้นในการรับแจ้งเรื่องของเจ้าหน้าที่รับเร่ืองของศูนย์รับแจ้ง 3.26 3.79 3.52 1.93 3.14 53.98 76.67 56.20 46.97 60.00 
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รายการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ สัดส่วนความพึงพอใจ (คะแนน 4-5) 
สีน้ าเงิน สีเขียว 

(แบริ่ง) 
สีม่วง สีเขียว 

(หมอชิต) 
ภาพรวม สีน้ าเงิน สีเขียว 

(แบริ่ง) 
สีม่วง สีเขียว 

(หมอชิต) 
ภาพรวม 

เร่ืองราวร้องทุกข์ของโครงการฯ 
4. ความรวดเร็วของการตอบสนองต่อเรื่องที่ได้มีการร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ได้แจ้งไว้ 3.26 3.82 3.48 1.88 3.12 52.21 75.00 55.37 42.42 58.10 
5. การติดตามความคืบหนา้ของเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียนของศูนย์รับแจ้งเรื่องราว
ร้องทุกข์ของโครงการฯ 

3.32 3.66 3.54 1.89 3.11 61.06 74.17 57.85 42.42 60.95 

ด้านการแก้ไขปญัหา 3.61 3.98 3.66 3.49 3.69 56.80 85.04 57.48 46.34 67.12 
1. ความรวดเร็วในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหาเฉพาะหนา้ต่างๆ จากการก่อสร้าง
โครงการฯ  

3.50 3.97 3.67 3.45 3.65 40.80 74.80 59.84 45.53 55.38 

2. วิธีการในการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาขึ้นไปอย่างมีประสิทธิผล 3.69 3.98 3.60 3.55 3.71 60.00 80.31 55.12 47.15 60.76 
3. การให้ความส าคัญและค านึงถึงผลกระทบต่อประชาชนเมื่อตอ้งด าเนินการ
แก้ไขปัญหาใดๆ 

3.66 3.97 3.71 3.48 3.70 56.00 78.57 62.99 47.15 61.28 

ด้านมาตรการลดผลกระทบด้านฝุ่นละออง 3.61 3.89 3.80 3.53 3.71 60.80 79.53 70.08 47.15 67.85 
1. การปิดคลุมกระบะรถบรรทุกดิน เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 3.42 3.88 3.70 3.51 3.63 36.80 74.80 58.27 47.15 54.38 
2. การปิดคลุมกองวัสดุเพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง 3.62 3.90 3.80 3.50 3.71 56.00 75.59 69.29 46.34 61.95 
3. การดูแลท าความสะอาดล้อรถให้ปราศจากดินก่อนน ารถออกมาภายนอกพื้นที่
ก่อสร้าง 

3.73 3.87 3.80 3.51 3.73 64.00 72.44 64.57 44.72 61.55 

4. การติดตั้งรั้วทึบสูงอย่างน้อย 2 เมตรเพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากพื้นทีก่่อสร้าง
และคืนพื้นที่โดยเร็วเมื่อก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จ 

3.60 3.91 3.81 3.60 3.73 52.00 72.44 70.08 52.85 61.95 

5. การควบคุมความเร็วยานพาหนะในพืน้ที่ก่อสร้างเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุน่
ละออง 

3.70 3.88 3.87 3.53 3.75 57.60 73.23 71.65 47.97 62.75 

ด้านมาตรการลดผลกระทบด้านเสยีง 3.70 4.05 3.89 3.75 3.85 85.60 92.13 90.55 66.67 86.81 
1. กิจกรรมก่อสร้างที่มีเสียงดังควรด าเนินการในช่วงเวลากลางวันตั้งแต่เวลา 
06.00 – 18.00 น. เพื่อหลีกเล่ียงเวลาการพักผ่อนของประชาชน 

3.58 4.09 3.98 3.76 3.85 41.60 86.61 83.46 56.91 67.33 

2. หากมีความจ าเป็นในการก่อสร้างกจิกรรมที่มีเสียงดังหลังเวลา 22.00 น. ควรมี
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบลว่งหน้า 

3.81 4.01 3.80 3.74 3.84 72.00 76.38 68.50 53.66 67.73 

ด้านมาตรการลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน 3.67 4.01 3.78 3.70 3.79 62.40 81.89 63.78 54.47 69.54 
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รายการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ สัดส่วนความพึงพอใจ (คะแนน 4-5) 
สีน้ าเงิน สีเขียว 

(แบริ่ง) 
สีม่วง สีเขียว 

(หมอชิต) 
ภาพรวม สีน้ าเงิน สีเขียว 

(แบริ่ง) 
สีม่วง สีเขียว 

(หมอชิต) 
ภาพรวม 

1. การก าหนดให้กิจกรรมการกอ่สร้างที่อาจกอ่ให้เกิดความสั่นสะเทือน ต้อง
ด าเนินการในเวลากลางวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. 

3.53 3.99 3.72 3.76 3.75 44.80 81.10 58.27 55.28 59.96 

2. เลือกวิธกีารกอ่สร้างแบบ “เสาเข็มเจาะ” แทน “เสาเข็มตอก” เพื่อลดความ
สั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น 

3.84 4.03 3.81 3.71 3.85 68.00 78.74 66.93 51.22 66.33 

3. การควบคุมความเร็วรถบรรทุกในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดความสั่นสะเทือน 3.64 4.00 3.82 3.64 3.78 52.80 77.17 62.20 47.15 59.96 
ด้านมาตรการลดผลกระทบด้านการจราจร 3.67 3.98 3.75 3.74 3.79 69.60 83.46 66.14 61.79 74.02 
1. การจัดท าแผนการจัดการจราจร โดยการประสานงานกับต ารวจจราจรในพื้นที่ 3.56 3.93 3.71 3.76 3.74 48.00 78.74 61.42 56.10 61.16 
2. การจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลการเข้า-ออกของรถที่เข้าสู่พื้นที่ก่อสรา้ง 3.73 3.98 3.75 3.67 3.78 61.60 79.53 64.57 56.10 65.54 
3. การติดตั้งป้าย ไฟแสงสว่าง และสัญญาณจราจร ให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการเตอืน
และการเบี่ยงช่องจราจร 

3.73 4.03 3.80 3.78 3.83 59.20 78.74 65.35 58.54 65.54 

ด้านมาตรการลดผลกระทบด้านการระบายน้ า 3.76 3.96 3.91 3.79 3.86 83.20 88.98 81.89 60.16 83.08 
1. การห้ามมิให้คนงานกอ่สร้างทิ้งขยะทกุชนิดลงในล าน้ าต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง
พื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการกีดขวางการไหลของน้ า 

3.58 3.97 3.81 3.84 3.80 50.40 81.89 65.35 61.79 64.94 

2. การดูแลท าความสะอาดพื้นที่ก่อสรา้งเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการอุดตันของท่อ
ระบายน้ า 

3.80 4.02 3.97 3.80 3.90 61.60 78.74 73.23 58.54 68.13 

3. การตรวจสอบดแูลและปอ้งกันไม่ให้ดินตะกอนและเศษวัสดุจากการกอ่สร้างไป
อุดตันช่องระบายน้ า 

3.83 3.97 3.93 3.76 3.87 68.80 74.80 69.29 53.66 66.73 

4. การก่อสร้างต้องไม่ปิดกั้นทางระบายน้ าเดิม หากจ าเป็นต้องท าการปิดกั้นทาง
น้ าเดิม ต้องจัดท าทางระบายน้ าชัว่คราวในทุกพื้นที่ 

3.83 3.89 3.92 3.76 3.85 64.00 74.80 67.72 54.47 65.34 

ความพึงพอใจในภาพรวม 3.65 3.98 3.78 3.64 3.76 87.20 92.91 88.98 63.41 87.28 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามส าหรับส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร 

 

แบบสอบถามส าหรบัส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร 
ค าช้ีแจง: แบบสอบถามนี้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเพื่อส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ที่จัดท าโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
(รฟม.) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจและความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ในประเด็น ต่างๆที่จะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของรถไฟฟ้ามหานคร ทางคณะผู้จัดท าจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง และขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งมา 
ณ โอกาสนี้ในความร่วมมือของท่าน 
โปรดตอบค าถามโดยใส่เครื่องหมาย √  ในช่องทีต่รงกับลักษณะของท่านมากที่สุด เพียง 1 ช่องต่อ 1 ข้อเท่าน้ัน 

1. เพศ   ชาย หญิง 

2. อาย ุ        ต่ ากวา่ 20 ปี        – 30 ปี          – 40 ปี         – 50 ปี    0ปีขึ้นไป                 

3. อาชีพในปัจจุบัน นักเรียน / นักศึกษา 
ท างานที่มีก าหนดเวลาเร่ิม-เลิกงานในแต่ละวัน  
ท างานที่ไม่มีก าหนดเวลาเริ่ม-เลิกงาน เช่น อาชีพอิสระ หรอืที่มีเวลาท างานยืดหยุ่นได ้
อื่นๆ โปรดระบุ............................................................................................................................................ 

4. ท่านคาดหวังคุณภาพ 
การให้บริการของ 
รถไฟฟ้ามหานครในระดับใด  

ไม่คาดหวัง 
แย่กวา่บริการขนส่งมวลชนประเภทอื่น ทั้งรถโดยสารประจ าทางและรถตู้ 
ไม่แตกต่างจากบริการขนส่งมวลชนประเภทอื่น ทั้งรถโดยสารประจ าทางและรถตู้ 
ดีกว่าบริการขนส่งมวลชนประเภทอื่น ทั้งรถโดยสารประจ าทางและรถตู้ 
ดีกว่าบริการขนส่งมวลชนประเภทอื่น ทั้งรถโดยสารประจ าทางและรถตู้มาก 

5. ความถี่ในการใช้บริการ 
รถไฟฟ้ามหานครของท่าน  

เฉลี่ยไม่เกิน 1 วันต่อสัปดาห ์
เฉลี่ย 2-3 วันต่อสัปดาห ์
เฉลี่ย 4-5 วันต่อสัปดาห ์
เฉลี่ย 6-7 วันต่อสัปดาห ์

6. โดยปกต ิท่านใช้บริการ 
รถไฟฟ้ามหานครในวันใด 

วันท างาน         
วันหยุด  
ทั้งช่วงวันท างานและวันหยุด 
เฉพาะเมื่อมีความจ าเป็น (ไม่แน่นอน แล้วแต่โอกาส) 

7. ท่านยอมรอขบวนรถไฟฟา้ใน
ช่วงเวลาชั่วโมงเร่งด่วน  
   (06.00-09.00 และ 16.01-19.00 น.) 
เป็นเวลาเท่าใด 

รอได้ไม่เกิน 1-2 นาที 
รอได้ไม่เกิน 2-3 นาที 
รอได้ไม่เกิน 3-4 นาที 
รอได้ไม่เกิน 4-5 นาท ี
อื่นๆ โปรดระบ…ุ…………………………………………………….. 

8. ท่านยอมรอขบวนรถไฟฟา้ใน
ช่วงเวลาที่ไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วน  
    (ไม่ใช ่06.00-09.00 และ  
    16.01-19.00 น.) เป็นเวลาเท่าใด 

รอได้ไม่เกิน 3-5นาท ี
รอได้ไม่เกิน 5-7นาท ี
รอได้ไม่เกิน 7-9นาท ี  
รอได้ไม่เกิน 9-11 นาท ี
อื่นๆ โปรดระบ…ุ…………………………………………………….. 
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9.  สิ่งใดที่ท าให้ท่านยังคงเลือกใช้
บริการรถไฟฟ้ามหานคร 
   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ความปลอดภยั 
คุณภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานีและในขบวนรถไฟฟ้า 
บุคลากรผู้ให้บริการ 
ความคุ้มค่าของราคาค่าโดยสาร 
ความน่าเช่ือถือของการเดินรถไฟฟ้า เช่น ความตรงต่อเวลา และความสม่ าเสมอ 
การประชาสัมพันธแ์ละการให้ข้อมลู 
ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง 

10. ช่องทางการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ให้ท่านทราบได้อย่างมี
ประสิทธิผล(โปรดเรียงล าดับช่องทางที่มี
ประสิทธิผลที่สุด3 อันดับ)  

โทรทัศน์                      ป้ายโฆษณา                  กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของ รฟม. เช่น ทอดกฐิน 
วิทยุ                           หนังสือพิมพ ์                หน่วยเผยแพร่เคลื่อนที่ของ รฟม. 
วิทยุชุมชน                    นิตยสาร                     เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค       
เอกสารแผ่นพับ              เว็บไซต์                       12.อื่นๆ โปรดระบุ............................................. 

11. โดยปกติ ทา่นเดินทางมาใช้บริการ
รถไฟฟ้ามหานคร 
   ดว้ยวิธีใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

รถจักรยาน                               รถโดยสารประจ าทาง (ขสมก . เดิน 
รถจักรยานยนต์ส่วนตัว                 รถตู้โดยสารประจ าทาง                   12. รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) 
รถจักรยานยนต์รับจ้าง                 รถแท็กซ่ี                                     13. แอร์พอร์ตเรลลิงก์ (ARL) 
รถยนต์ส่วนตัว                           รถตุ๊กตุ๊ก 

 5.รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล  เรือโดยสาร                        

12. โดยปกติ หลังจากใช้บริการรถไฟฟา้
มหานคร ท่านเดินทางต่อด้วยวธิีใด 
 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

รถจักรยาน                               รถโดยสารประจ าทาง (ขสมก . เดิน 
รถจักรยานยนต์ส่วนตัว                 รถตู้โดยสารประจ าทาง                   12. รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) 
รถจักรยานยนต์รับจ้าง                 รถแท็กซ่ี                                     13. แอร์พอร์ตเรลลิงก์ (ARL) 
รถยนต์ส่วนตัว                           รถตุ๊กตุ๊ก 

 5.รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล  เรือโดยสาร                        

13. หากมีการเดินรถระบบขนส่งต่อเนื่อง (Feeder Systems) ฟร ีเพื่อรับ-ส่งท่านมาใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครเช่น การจัดให้มีรถโดยสารปรับอากาศขนาด 20 ที่
นั่ง (ไมโครบัส) เส้นทางใดที่ท่านคิดว่าจะเหมาะสมกับการเดินทางของท่าน 
     ต้นทางจาก (จุดที่ขึ้นรถ Feeder)…………………………………………………………………………………………………...... 
   ปลายทาง สถานีรถไฟฟา้มหานคร…………………………………………………………………………………………………... 

14. หากมีการเดินรถระบบขนส่งต่อเนื่อง (Feeder Systems) ฟร ีเพื่อรับ-ส่งท่านไปยังจดุหมาย หลังจากใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครแล้ว เช่น การจัดให้มีรถ
โดยสารปรับอากาศขนาด 20 ที่นั่ง (ไมโครบัส) เส้นทางใดที่ท่านคิดว่าจะเหมาะสมกับการเดินทางของท่าน 
     ต้นทางจากสถานีรถไฟฟ้ามหานคร …………………………………………………………………………………………..……. 
     ปลายทาง (จุดที่ลงรถ Feeder)……………………………………………………………………………………………….……… 

15. หากมีการเดินรถระบบขนส่งต่อเนื่อง  
     (Feeder Systems) ฟรี  ตามเส้นทาง 
     ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ท่านจะใช้บริการ 
     รถ Feeder ดังกล่าวหรือไม่ 

จะใช้เป็นประจ า 
จะใช้เป็นบางครั้ง (แล้วแต่โอกาส) 
ไม่แน่ใจ 
ไม่ใช้ เนื่องจาก………………………………………………………………………….. (ข้ามไปตอบข้อ 17) 

16. หากมีการเดินรถระบบขนส่งต่อเนื่อง (Feeder 
Systems) ฟร ีช่วงเวลาใดที่ท่านจะใช้บริการ (ตอบ
ได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

น. – 07.00 น.  น. – 14.00 น.  น. – 20.00 น.  
น. – 08.00 น. น. – 16.00 น.  น. – 21.00 น. 
น. – 09.00 น.  น. – 17.00 น. น. – 22.00 น. 
น. – 10.00 น.   น. – 18.00 น. น. – 24.00 น. 
น. – 12.00 น.  น. – 19.00 น.  

17. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการจัดท าระบบขนส่งต่อเนื่อง (Feeder Systems) ……………………………………………………………………………………………………………. 
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โปรดท าเคร่ืองหมาย √  ในช่องแสดงระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อสิ่งอ านวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัย และการให้บริการต่างๆ ของ
รถไฟฟ้ามหานคร 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

พอใจ มาก
ที่สุด  

พอใจ
มาก 

พอใจ 
ไม่

พอใจ 
ไม่พอใจมาก 

ด้านความปลอดภยัภายในสถาน ี

1. การมีระบบการป้องกันอัคคีภยัในสถานี      

2. การมีระบบกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)      

3. การมีพนักงานรักษาความปลอดภยัและพนักงานกูภ้ัย      

4. การมีสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด (K-9)      

5. การมีเครื่องตรวจจับโลหะเพือ่ใช้ในการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารที่ทางเข้าสถานี      

6. การมีแสงสว่างเพียงพอตามทางขึ้นลงสถานี      

7. การมีพนักงานพิสูจน์ทราบวัตถุต้องสงสัยในพื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้า (EOD)      

สิ่งที่ท่านยังไม่พึงพอใจด้านความปลอดภัยภายในสถานี............................................................................................................................................................................ 

ด้านความปลอดภยัภายในรถไฟฟ้า 

1. มีเจ้าหน้าที่ประกาศเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนด้านประตูเข้า-ออก      

2. มีอุปกรณ์ล็อกรถเข็นส าหรับผู้ทพุพลภาพ      

3. การมีระบบเซนเซอร์ควบคุมการเปิดปิดประตูรถไฟฟ้าอัตโนมัติ 
เพื่อระวังความปลอดภัยของผู้โดยสาร 

     

4. การมีสัญญาณเตือนขณะเปิดปิดประตูรถไฟฟ้า      

5. การมีค าเตือนขณะเปิดปิดประตูรถไฟฟ้า      

6. ความเร็วในการเดินรถเหมาะสม      

สิ่งที่ท่านยังไม่พึงพอใจด้านความปลอดภัยภายในรถไฟฟา้........................................................................................................................................................................ 

ด้านคุณภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานีและในขบวนรถไฟฟ้า 

1. ความสะดวกในการซ้ือบัตรโดยสาร      

2. ความเพียงพอของจุดจ าหน่ายบัตรโดยสาร      

3. การมีบันไดเลื่อน      

4. การมีลิฟต์ส าหรับผู้ทุพพลภาพ      

5. การมีสถานที่จอดรถไว้บริการ      

6. การมีโทรศัพท์สาธารณะไว้บริการภายในสถานี       

7. การมีตู้เบิกเงินสดอัตโนมัติไว้บริการภายในสถานี       

8. ความสะอาดของสถาน ี      

9. ความสะอาดบริเวณชานชาลาที่รอรถไฟฟ้า       

10. ความกวา้งขวางบริเวณชานชาลาทีร่อรถไฟฟ้า       

11. ความสะอาดภายในขบวนรถไฟฟา้      

12. ความสะดวกสบายภายในขบวนรถไฟฟ้า      

13. การให้บริการจ าหน่ายบัตรโดยสารสะดวกรวดเร็ว      

สิ่งที่ท่านยังไม่พึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกฯ................................................................................................................................................................................... 
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

พอใจ มาก
ที่สุด  

พอใจ
มาก 

พอใจ 
ไม่

พอใจ 
ไม่พอใจมาก 

ด้านบุคลากร 

1. การให้ข้อมูลที่ถกูต้องเมื่อสอบถาม      

2. การให้บริการด้วยความสุภาพ       

3. การให้บริการด้วยความกระตือรอืร้น      

4. การช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้      

5. การแต่งกายที่สะอาด เรียบร้อย      

สิ่งที่ท่านยังไม่พึงพอใจด้านบุคลากร......................................................................................................................................................................................................... 

ด้านความคุ้มค่าของราคาค่าโดยสาร 

1. ประเภทของบัตรโดยสาร (เช่น บัตรเดือน บัตรนักศึกษา) ที่มีให้เลือก มีความเหมาะสมกับ
การเดินทางของท่าน 

     

2. รายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายที่มอียู่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน      

3. ราคาค่าโดยสารเหมาะสมกับระยะทาง      

สิ่งที่ท่านยังไม่พึงพอใจด้านความคุ้มค่าของราคาค่าโดยสาร...................................................................................................................................................................... 

ด้านความน่าเชื่อถือของการเดินรถไฟฟ้า 

1. ความตรงต่อเวลาของการเดินรถไฟฟา้      

2. การเปิดให้บริการตามวันและเวลาเดินรถอย่างสม่ าเสมอ      

สิ่งที่ท่านยังไม่พึงพอใจด้านความค่านา่เช่ือถือของการเดินรถไฟฟ้า.......................................................................................................................................................... 

ด้านการประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูล 

1. การมีป้ายบอกทิศทางในสถาน ี      

2. การมีแผนที่แสดงเส้นทางการเดินรถในสถานี      

3. มีการแสดงเส้นทางการเดินรถภายในตัวรถไฟฟ้า      

4. ความชัดเจนในการประกาศชื่อสถานตี่อไปในขบวนรถไฟฟ้า      

5. การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบเกี่ยวกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายต่างๆ       

6. การประกาศแจ้งเหตุล่าช้า ขัดข้อง เหตุการณ์ไม่ปกติ      

7. การแสดงอัตราค่าโดยสารในสถาน ี      

สิ่งที่ท่านยังไม่พึงพอใจด้านการประชาสมัพันธ์ฯ..................................................................................................................................................................................... 
โปรดท าเคร่ืองหมาย √  ในช่องแสดงระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านในแต่ละข้อความมากที่สุด  

ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
ค่อน 

ข้างเห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1. โดยรวมแลว้ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของรถไฟฟ้ามหานคร      

2. โดยรวมแลว้การใหบ้ริการของรถไฟฟ้ามหานครตรงตามความคาดหวังของท่าน      

3. ท่านรู้สึกปลอดภยัเมื่ออยู่ในสถานีรถไฟฟ้ามหานคร      

4. ท่านรู้สึกปลอดภยัเมื่ออยู่ในขบวนรถไฟฟ้ามหานคร      
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ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
ค่อน 

ข้างเห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

5. การให้บริการของรถไฟฟ้ามหานครมีคุณภาพดีกวา่การขนส่งมวลชนรูปแบบอื่นๆ      

6. รถไฟฟ้ามหานครเป็นทางเลือกอันดบัแรกในการเดินทางของท่านเสมอ      

7. ท่านเคยหรือคิดที่จะแนะน าบริการรถไฟฟ้ามหานครให้กบับุคคลอื่น      

ความคาดหวงัใดทีท่่านมีต่อการให้บรกิารของรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ที่ท่านรู้สึกวา่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง  

1. ความสะดวกในการเดินทาง      

2. ความสบายในการเดินทาง      

3. ความรวดเร็วในการเดินทาง      

4. ความปลอดภยัในการเดินทาง      

5. การประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง      

6. การเป็นวิธีเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      

การเปรยีบเทยีบกบับริการของคู่แข่ง/คู่เทียบ  

1. ท่านเคยใชบ้ริการของรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) หรือไม่ 
                ไม่เคย ข้ามไปข้อต่อไป 
                เคย  โปรดให้คะแนนการให้บริการของรถไฟฟา้บีทีเอสจากเต็ม 10 .................. 
               โปรดให้คะแนนการให้บรกิารของรถไฟฟ้ามหานครจากเต็ม 10 ............... 
               โปรดให้เหตุผลของความแตกต่างของคะแนน.......................................................................................................................................... 

2. ท่านเคยใชบ้ริการของแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (ARL)หรือไม่ 
                ไม่เคย ข้ามไปข้อต่อไป 
                เคย  โปรดให้คะแนนการให้บริการของแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จากเต็ม 10 .................. 
               โปรดให้คะแนนการให้บรกิารของรถไฟฟ้ามหานครจากเต็ม 10 ............... 
               โปรดให้เหตุผลของความแตกต่างของคะแนน.......................................................................................................................................... 

โปรดใหข้้อมูล /ข้อคิดเห็น เกีย่วกับความคาดหวังของทา่นที่มีต่อการให้บริการของรถไฟฟ้ามหานครทีย่ังไม่ได้รบัการตอบสนอง 
…………………………………………………………………………………...…………................................................................…….…………………………….…………………………………………. 
…………………………………………………………………………………...……………….……………………………….….......................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………...……………….……………………………….….......................................................................................................... 

ท่านอยากเห็นรถไฟฟ้าของประเทศไทยเป็นอย่างไร  

…………………………………………………………………………………...……………….…………………………….…….......................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………...……………….……………………………….…........................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………...……………….……………………………….….......................................................................................................... 
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ภาคผนวก ง. 
แบบสัมภาษณ์ส าหรับการสัมภาษณ์รายบุคคล  

การศึกษาความพึงพอใจในการใหบ้ริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 
 

 
ท่านเคยใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล หรือไม่ 
 
 เคย แต่ปัจจบุันไม่ได้ใช้บริการแล้ว (อดีตลูกค้า) 

เพราะเหตุใด..................................................................................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................................................................................ 
 
 เคย และปัจจุบันยังคงใช้บริการอยู่ (ลูกค้าปัจจุบัน) 
  ให้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล  
            สิ่งที่ท่านไม่พึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 

........................................................................................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................................  
ไม่เคย แต่คาดว่าจะใช้ (ลูกค้าในอนาคต) 

เพราะเหตุใด........................................................................................................................................................................................................ 
ปัจจุบันใช้บริการขนส่งมวลชนใดอยู่...............................................................เพราะเหตุใด................................................................................. 

 
ไม่เคย  แต่เคยใช้   บีทีเอส (BTS)  (ลูกค้าของคู่แข่ง /คู่เทียบ)  เพราะเหตุใด.......................................................................................... 

แต่เคยใช้   แอร์พอร์ตเรลลิงก์ (ARL) (ลูกค้าของคู่แข่ง /คู่เทียบ)  เพราะเหตุใด..........................................................................  

ปัจจุบันใช้บริการขนส่งมวลชนใดอยู่................................................................................................................................................. 

เพราะเหตุใด....................................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก จ. 
แบบสอบถามส าหรับส ารวจความต้องการและความคาดหวังในการให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีม่วง 

ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ 
แบบสอบถามส าหรบัส ารวจความต้องการและความคาดหวงัในการใหบ้ริการของรถไฟฟ้าสายสีมว่งช่วงบางใหญ่-บางซื่อ 

ค าชี้แจง: แบบสอบถามนี้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเพื่อส ารวจความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้ใช้บริการเป้าหมายที่มีต่อการให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีม่วง  
ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ ที่จัดท าโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและ  
ความคาดหวังที่มีต่อบริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ ในประเด็นต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการให้บริการได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวัง
ของกลุ่มผู้ใช้บริการเป้าหมายต่อไป ทางคณะผู้จัดท าจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริง และขอขอบพระคุณเป็นอย่างย่ิงมา  
ณ โอกาสนี้ในความร่วมมือของท่าน 
โปรดตอบค าถามโดยใส่เครื่องหมาย √  ในช่องทีต่รงกับลักษณะของท่านมากที่สุด เพียง 1 ช่องต่อ 1 ข้อเท่าน้ัน 

1. เพศ                ชาย หญิง 

2. อาย ุ        ต่ ากว่า 20 ปี         – 30 ปี          – 40 ปี         – 50 ปี    0ปีขึ้นไป                 

3. อาชีพในปัจจุบัน นักเรียน / นักศึกษา 
ท างานที่มีก าหนดเวลาเร่ิม-เลิกงานในแต่ละวัน  
ท างานที่ไม่มีก าหนดเวลาเริ่ม-เลิกงาน เช่น อาชีพอิสระ หรอื มีเวลาท างานยืดหยุ่นได ้
อื่นๆ โปรดระบุ .......................................................................................................................................... 

3. ระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี         ปริญญาตรี               สูงกว่าปริญญาตรี 

4. สมาชิกในครัวเรือน(รวมตัวท่าน) 1 คน 2 คน      3 คน      4 คน     5 คนขึ้นไป     

5. รายได้ต่อครัวเรือน ต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 บาท 
10,000 – 20,000 บาท 
20,001 – 30,000 บาท 
30,001 – 40,000 บาท 
40,001 – 50,000 บาท 

มากกวา่ 50,000 บาท  

6. ที่ตั้งที่อยู่อาศัยของท่าน อยู่ในระยะไม่เกิน 300 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง ชว่งบางใหญ่-บางซ่ือ  
อยู่ในระยะ 301 - 500 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง ชว่งบางใหญ่-บางซ่ือ 
อยู่ในระยะ 501 - 700 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง ชว่งบางใหญ่-บางซ่ือ 
อยู่ในระยะ 701 เมตร – 1 กโิลเมตร จากสถานีรถไฟฟ้ามหานครสายสีมว่ง ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ 
อยู่ในระยะเกินกวา่ 1 กิโลเมตร จากสถานีรถไฟฟา้มหานครสายสีม่วง ชว่งบางใหญ่-บางซ่ือ 

7. ปัจจุบันท่านเดินทางด้วยวธิีใด 
(เลือกได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

รถจักรยาน                               รถแท็กซ่ี 
รถจักรยานยนต์ส่วนตัว                 รถตุ๊กตุ๊ก 
รถจักรยานยนต์รับจ้าง                 เรือโดยสาร   
รถยนต์ส่วนตัว                           . เดิน 

5.รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล    12. รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) 
รถโดยสารประจ าทาง (ขสมก  13. แอร์พอร์ตเรลลิงก์ (ARL) 
รถตู้โดยสารประจ าทาง 

8. ปัจจุบันค่าใช้จา่ยในการเดินทางของ
ท่านเฉลี่ยวันละเทา่ใด 

1 – 50 บาท                         151 – 200 บาท                              
51 - 100 บาท                      มากกวา่ 200 บาท 
101 – 150 บาท              
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9.  ท่านคาดวา่จะใช้บริการของรถไฟฟ้า       
มหานครสายสีม่วง ชว่งบางใหญ-่บาง
ซ่ือ หรือไม่ 

ไม่ใช้ เพราะ   ไม่อยู่ในเส้นทางเดินทางของท่าน 
                        อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................ 
**** จบการตอบแบบสอบถาม **** 

ใช้    
ไม่แน่ใจ เพราะ............................................................................................................................................ 

10. ความถี่ที่ท่านคาดว่าจะใช้บริการ
รถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง ช่วงบาง
ใหญ่-บางซ่ือ 

เฉลี่ย 1-6 ครั้งต่อสัปดาห์ 
เฉลี่ย 7-12 ครั้งต่อสัปดาห์ 
เฉลี่ยมากกวา่ 12 ครั้งต่อสัปดาห์ 

11. ท่านยอมรอขบวนรถไฟฟา้ในช่วงเวลา
ชั่วโมงเร่งด่วน  

(06.00-09.00 และ 16.01-19.0 น.) เป็น
เวลาเท่าใด 

รอได้ไม่เกิน 2-3 นาที 
รอได้ไม่เกิน 3-4 นาที 
รอได้ไม่เกิน 4-5 นาท ี
อื่นๆ โปรดระบ…ุ…………………………………………………….. 

12.  ท่านยอมรอขบวนรถไฟฟ้าใน   
ช่วงเวลาที่ไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วน  

(ไม่ใช ่06.00-09.00 และ  
16.01-19.00 น.) เป็นเวลาเท่าใด  

รอได้ไม่เกิน 3-5นาท ี
รอได้ไม่เกิน 5-7นาท ี
รอได้ไม่เกิน 7-9นาท ี
รอได้ไม่เกิน 9-11 นาท ี
อื่นๆ โปรดระบ…ุ…………………………………………………….. 

13.  ท่านจะใช้บรกิารหรือไม่ หากค่
โดยสารอยู่ที่ 16 – 42 บาท  

ใช ้
ไม่ใช้ 
ไม่แน่ใจ 

ความเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) ................................................................................................................................. 

14.  ท่านจะใช้บรกิารหรือไม่ หากค่า
บัตรค่าโดยสารรถไฟฟ้าแบบ 30 วัน 
อยู่ที่ 25-30 บาทต่อเที่ยว  

ใช ้
ไม่ใช้ 
ไม่แน่ใจ 

ความเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) ................................................................................................................................. 

15.  ประเภทของบัตรโดยสารที่ท่ าน
ต้องการ  

(เลือกได้มากกว่า 1)  

ไม่มี  
บัตรรายสัปดาห ์
บัตรรายเดือน 
บัตรก าหนดจ านวนเท่ียวภายในระยะเวลา 30 วัน เช่น 15 เท่ียว 30 เท่ียว หรือ 50 เท่ียว 
บัตรแบบไม่จ ากัดเที่ยวภายในระยะเวลาที่ก าหนด (Unlimited) เช่น 3 วนั 7 วัน หรือ 30 วัน 
บัตรแบบจ่ายค่าโดยสารตามจริง (Pay-per-Ride) 
บัตรส าหรับนักเรียน/นักศึกษา 
บัตรส าหรับเด็ก/ผู้สูงอาย/ุผู้ทุพพลภาพ 
อื่นๆ โปรดระบุ............................................................................................................................................ 
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16. ลักษณะของบัตรโดยสารที่
ท่านต้องการ 

(เลือกได้มากกว่า 1) 

 1. สามารถเติมเงินในบัตรเดิม (Refill) ผ่านระบบ e-Banking และ/หรือ Counter Service 
 2. สามารถเติมเงินแบบอัตโนมัติจากบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตที่ผูกไว้กับบัตรโดยสาร 
 3. สามารถใช้ร่วมกบับัตรโดยสารอื่นได้ เช่น บีทีเอส แอร์พอร์ทลิงค์ 
 4. สามารถน าไปใช้จา่ยในร้านสะดวกซ้ือ ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าอื่นๆ 
 5. สามารถเติมเงินและใช้โดยสารผ่านซิมโทรศัพท์มือถือ 
 6. สามารถสะสมคะแนนเพือ่แลกโปรโมชั่นได้ 
 7. อื่นๆ โปรดระบุ............................................................................................................................................ 

17.  ช่องทางการซ้ือบัตรโดยสาร 
     (เลือกได้มากกว่า 1) 

 1. จุดจ าหนา่ยภายในสถาน ี
 2. จุดจ าหนา่ยในร้านสะดวกซ้ือ และ/หรือ Counter Service 

 3. ตู้จ าหนา่ย/เติมเงินอัตโนมัติตามห้างสรรพสินค้า 
 4. อื่นๆ โปรดระบุ............................................................................................................................................ 

18. ช่องทางการแจ้งข่าว
ประชาสัมพันธ์ตา่งๆ เช่น ข่าว
องค์กร โปรโมชั่น หรอืวันที่จะมี
การหยุดใหบ้ริการ ให้ทา่นทราบ
ที่มีประสิทธิผล 

(โปรดให้อันดับ 3 อันดับแรกที่มี
ประสิทธิผลส าหรับท่าน)  

โทรทัศน์   ป้ายโฆษณา      
วิทย ุ                      หนังสือพิมพ์            
วิทยุชุมชน            นิตยสาร      
เอกสารแผ่นพับ                                       กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของ รฟม. เช่น แข่งเรือ ทอดกฐนิ       
หน่วยเผยแพร่เคลื่อนที่ของ รฟม.                   เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค       
ป้ายประชาสัมพันธ์ภายในสถาน ี                   สื่อวิดีทัศน์ภายในสถานี 
ป้ายประชาสัมพันธ์ภายในรถไฟฟา้                  16. สื่อวิดีทัศน์ภายในรถไฟฟ้า 

 8. เว็บไซต์                                                  17. ไลน์แอพพลิเคชั่น (Line Application) 
 9. แอพพลิเคชั่น (Application) ให้บริการข้อมูล    อื่นๆ โปรดระบ.ุ.......................................................  

19.  โปรโมชั่นแบบใดที่ท่านต้องการ 
(เลือกได้มากกว่า 1) 

ส่วนลดราคาค่าโดยสาร                               ส่วนลดบริการที่จอดรถ       
 2.สะสมแต้มไว้แลกของ                                  6.สะสมแต้มไว้แลกสว่นลดสินค้า/บริการอื่น 

การใช้บริการฟรีในวันส าคัญ เช่น วันเกิด          อื่นๆ โปรดระบ.ุ................................................................. 
เติมเงินเยอะรับส่วนลดเยอะ        

18. ปัจจัยใดที่จะท าให้ท่านตัดสินใจใชห้รือไม่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง สายบางใหญ่-บางซ่ือ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

โปรดท าเครื่องหมาย √  ในช่องแสดงระดับความคดิเห็นที่ตรงกับระดับความต้องการและความคาดหวังของทา่นทีม่ีต่อการใหบ้ริการต่างๆ ของรถไฟฟ้า
มหานครสายสมี่วง สายบางใหญ-่บางซื่อ 

รายการ 
ระดับความความคิดเห็น 

ส าคัญมาก
ที่สุด  

ส าคัญ
มาก 

ส าคัญ 
ไม่

ส าคัญ 
ไม่ส าคัญ

เลย 

ความต้องการด้านผลิตภณัฑ์       

1.  ระบบความปลอดภยัภายในสถาน ีเช่น ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)       

2. ระบบความปลอดภัยภายในรถไฟฟ้า เช่น เซนเซอร์ควบคุมการเปิดปิดประตู      

3. สิ่งอ านวยความสะดวกในสถานีและในขบวนรถไฟฟ้า 
3.1 ความสะดวกในการซ้ือบัตรโดยสาร  
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รายการ 
ระดับความความคิดเห็น 

ส าคัญมาก
ที่สุด  

ส าคัญ
มาก 

ส าคัญ 
ไม่

ส าคัญ 
ไม่ส าคัญ

เลย 

3.2 การมีบันไดเลื่อน      

3.3 การมีลิฟต์ส าหรับผู้ทุพพลภาพ      

3.4 การมีสถานที่จอดรถไวบ้ริการ      

3.5 การมีโทรศัพท์สาธารณะไว้บริการภายในสถาน ี      

3.6 การมีตู้เบิกเงินสดอัตโนมัติไว้บริการภายในสถานี       

3.7 การมีห้องน้ าไว้บริการภายในสถาน ี      

3.8 การมีตู้ locker หยอดเหรียญไว้ฝากของ      

3.9 การมีตู้จ าหนา่ยเครื่องดื่มกระป๋องอตัโนมัติไว้บริการภายในสถานี      

3.10 การมีร้านสะดวกซ้ือไวบ้ริการภายในสถานี      

3.11 การมีร้านค้า เช่น บริการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ไว้บริการภายในสถานี      

4. ความน่าเช่ือถือของการเดินรถไฟฟ้า 
4.1 ความตรงต่อเวลาของการเดินรถไฟฟ้า 

     

4.2 การเปิดให้บริการตามวันและเวลาเดินรถอย่างสม่ าเสมอ      

5. บุคลากรผู้ให้บริการ 
5.1 ความสามารถในการให้ข้อมูลที่ถกูต้องเมื่อสอบถาม 

     

5.2 การให้บริการด้วยความสุภาพ       

5.3 การให้บริการด้วยความกระตือรือรน้      

5.4 การช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้      

5.5 การแต่งกายที่สะอาด เรียบร้อย      

6.  ป้ายประชาสัมพันธ์ /ป้ายบอกทาง      

ความคาดหวงัที่มตี่อการให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ      

1. ความสะดวกในการเดินทาง      

2. ความสบายในการเดินทาง      

3. ความรวดเร็วในการเดินทาง      

4. ความปลอดภยัในการเดินทาง      

5. การประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง      

6. การเป็นวิธีเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      

 

ความต้องการใดที่ทา่นมีต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางซื่อ-บางใหญ่ ที่ทา่นต้องการให้ รฟม. ทราบ  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

ความคาดหวงัใดทีท่่านมีต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางซื่อ-บางใหญ่ ที่ทา่นต้องการให้ รฟม. ทราบ  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
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ภาคผนวก ฉ. 
แบบสอบถามส าหรับส ารวจการรูจ้ักและความเช่ือถือท่ีมีต่อ รฟม. 

แบบสอบถามส าหรบัส ารวจการรู้จักและความเชื่อถือที่มีต่อ รฟม. 
ค าชี้แจง: แบบสอบถามนี้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเพื่อส ารวจการรู้จักและความเชื่อถือที่มีต่อ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งอยู่ตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าที่จัดท าโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (นิด้า)ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการท าการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจของประชาชนให้ดีย่ิงขึ้ น รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรให้เป็นที่
เชื่อถือของประชาชนต่อไป ทางคณะผู้จัดท าจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง และขอขอบพระคุณเป็นอย่างย่ิงมา ณ โอกาสนี้
ในความร่วมมือของท่าน 
โปรดตอบค าถามโดยใส่เครื่องหมาย √  ในช่องทีต่รงกับลักษณะของท่านมากที่สุดเพียง 1 ช่องต่อ 1 ข้อเท่าน้ัน 

1. ท่านอาศัยอยู่บริ เวณ
แนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายใด   
 

 1.สายเฉลิมรัชมงคล                                                    สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี 
สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ                                      สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง 
สายสีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง-บางแคและช่วงบางซ่ือ-ท่าพระ      สายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม 

 4.สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ               สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก 
 5.สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม-่คูคต                         11.สายสนี้ าเงิน ช่วงบางแค-พุทธมณฑล สาย 4 

สายสีส้ม ชว่งศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี                     

2. ท่ า น เ ค ย ใ ช้ บ ริ ก า ร
รถไฟฟ้าของ รฟม. หรือไม่ 

เคย    
ไม่เคย 

โปรดตอบค าถาม โดยท าเครื่องหมาย √ ในช่องค าตอบ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ที่ตรงกับค าตอบของท่านส าหรบัข้อความแต่ละข้อความ 

รายการ 
ค าตอบ 

ใช ่ ไม่ใช ่

1. 1.   รฟม. ย่อมาจาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย   

2. 

 

เป็น ตราสัญลักษณ์ (โลโก้ Logo) ของ รฟม. 

 

  

 

3.  รฟม. เป็นผู้บริหาร      

  4.   รฟม. เป็นส่วนหนึ่งของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)   

5. รฟม. เป็นองค์กรหลักในการจัดให้มีบรกิารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพและครบวงจรเพื่อยกระดับคุณภาพ 
ชีวิตประชาชน 

  

6. ปัจจุบัน รฟม. มีการใหบ้ริการรถไฟฟา้ทัง้ใต้ดินและยกระดับ (ลอยฟา้)   

โปรดท าเครื่องหมาย √ ในช่องแสดงระดับความคดิเห็นที่ตรงกับความคิดเหน็ของท่านที่มีต่อแต่ละข้อความมากทีสุ่ด 

ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ความเชื่อถือที่มีต่อ รฟม. 
1. ท่านเช่ือถือมาตรฐานในการดูแลควบคุมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟา้ของ รฟม. 

     

2. ท่านเช่ือถือความสามารถของ รฟม. ในการก ากับดูแลการก่อสร้างรถไฟฟา้สายสี
ต่างๆ ให้แล้วเสร็จ 
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ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

3. ท่านเคยพูดกับผู้อื่นให้เกิดความมั่นใจ เชื่อถือในการควบคุมการกอ่สร้างโครงการ
รถไฟฟ้าของ รฟม. 

     

4. ท่านเช่ือถือการด าเนินงานของ รฟม.ว่าโปร่งใส ตรวจสอบได้      

5. ท่านเชื่อถือ รฟม. ว่าจะสามารถเป็นองค์กรหลักในการจัดให้มีบริการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนที่มีประสิทธิภาพและครบวงจรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 

     

ภาพลักษณ์องค์กรของ รฟม. ตามหลกัการด าเนินงานด้านการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
6. ท่านเช่ือว่า รฟม. มีการปฏิบัติตอ่ประชาชนทุกคน เช่น ผู้สูงอายุและผูพ้ิการให้
สามารถเข้าถึงบริการอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม 

     

7. ท่านเช่ือว่า รฟม. ค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมและให้ความส าคัญต่อผู้มีส่วน 
    ได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เช่น ผู้ใช้บริการและประชาชนตามแนวสายทาง 

     

8. ท่านเช่ือว่า รฟม. มีความมุ่งมั่นและมคีวามรับผิดชอบต่อการด าเนินโครงการรถไฟฟ้า
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ตอ่ประชาชน 

     

9. ท่านเช่ือว่า รฟม. มีความมุ่งมั่นในการบริหารโครงการด้วยความโปร่งใส      

ท่านรู้จัก รฟม. ผ่านช่องทางใด(เลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ)  

โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา    กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของ รฟม. เช่น การแข่งเรือ ทอดกฐิน 
วิทยุ              หนังสือพิมพ์ หน่วยเผยแพร่เคลื่อนที่ของ รฟม.  
วิทยุชุมชน   นิตยสาร    เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค       
เอกสารแผ่นพับ         เว็บไซต์                              อื่นๆ โปรดระบ.ุ....................................................... 

โปรดจัดอันดับช่องทางการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ รฟม. ที่มีประสิทธิผลที่สุดส าหรับท่าน 3 อันดับแรก 

โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา    กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของ รฟม. เช่น การแข่งเรือ ทอดกฐิน 
วิทยุ              หนังสือพิมพ์ หน่วยเผยแพร่เคลื่อนที่ของ รฟม.  
วิทยุชุมชน   นิตยสาร    เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค       
เอกสารแผ่นพับ         เว็บไซต์                              อื่นๆ โปรดระบ.ุ....................................................... 

เมื่อนึกถึง รฟม. ท่านคิดถึงค าใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ)  

เมกะโปรเจก          ความทันสมัย ความเป็นมืออาชพี     ความสะดวกรวดเร็ว  
เทคโนโลยีขั้นสูง   การเมือง โปร่งใส                              อื่นๆ โปรดระบ.ุ..................................          

โปรดให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่ทา่นอยากบอกกับ รฟม.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ช. 
แบบสอบถามส าหรับส ารวจความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการก่อสรา้งโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. 
 

แบบสอบถามส าหรบัส ารวจความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบสิง่แวดล้อม 
ของประชาชนที่ไดร้ับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. 

ค าชี้แจง: แบบสอบถามนี้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเพื่อส ารวจความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่ อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. ที่จัดท าโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เพื่อให้ทราบถึงระดับความพึง
พอใจและความคิดเห็นที่มีต่อมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนามาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก การก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. ทางคณะผู้จัดท าจึงใคร่ขอ    ความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง และขอขอบพระคุณเป็นอย่างย่ิงมา ณ 
โอกาสนี้ในความร่วมมือของท่าน 
โปรดตอบค าถามโดยใส่เครื่องหมาย √  ในช่องทีต่รงกับลักษณะของท่านมากที่สุดเพียง 1 ช่องต่อ 1 ข้อเท่าน้ัน 

1. เพศ                ชาย    
หญิง 

2. อายุ         ต่ ากวา่ 20 ปี    – 30 ปี       – 40 ปี  – 50 ปี       
ปีขึ้นไป     

3. ระดับการศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ ากว่า อาชีวศึกษา-อนุปริญญา สูงกว่าปริญญาตรี 
มัธยมศึกษาตอนปลาย           ปริญญาตรี 

4. อาชีพในปัจจุบัน นักเรียน / นักศึกษา ธุรกิจสว่นตัว / ค้าขาย / อาชพีอิสระ 
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ   พนักงานบริษัทเอกชน  
อื่นๆ โปรดระบ ุ__________________________ 

5. ลักษณะที่พักอาศัยของท่านที่อยู่ใน
บริเวณก่อสร้าง (ถ้ามี) 

หอพัก / ห้องเช่า บ้าน / ทาวน์เฮ้าส์   
ตึกแถว / อาคารพาณิชย์    คอนโดมิเนียม 
อื่นๆ โปรดระบ ุ__________________________ 

6. ลักษณะที่ท างานของท่านที่อยู่ใน
บริเวณก่อสร้าง (ถ้ามี) 

ตึกแถว / อาคารพาณิชย์    บ้าน / ทาวน์เฮ้าส์   
คอนโดมิเนียม / อาคารสูง อื่นๆ โปรดระบ ุ………………………………………. 

7. ระยะเวลาเฉลี่ยในแต่ละวันที่ท่าน
อยู่ใกล้บริเวณที่มีการก่อสร้างโครงการ
รถไฟฟ้า   

น้อยกว่า 4 ชั่วโมง -12 ชั่วโมง   
-8 ชั่วโมง -24 ชั่วโมง 

โปรดท าเครื่องหมาย √  ในช่องแสดงระดับความคิดเห็นทีต่รงกับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อการด าเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
การก่อสร้างโครงการฯ 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

พอใจมาก
ที่สุด 

พอใจ
มาก 

พอใจ ไม่พอใจ 
ไม่พอใจ

มาก 

ด้านการใหข้้อมูลขา่วสารประชาสัมพนัธ์ของโครงการฯ   

1. การมีเจ้าหนา้ที่ประสานหรือแจ้งข่าวให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ กับประชาชนที่
อาศัยหรือท างานในบริเวณก่อสร้างโครงการฯ  
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

พอใจมาก
ที่สุด 

พอใจ
มาก 

พอใจ ไม่พอใจ 
ไม่พอใจ

มาก 

2. การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบลว่งหน้าถึงผลกระทบหรือความไม่สะดวกที่  
อาจจะได้รับจากการก่อสร้างโครงการฯ 

     

3. การแจ้งให้ทราบเกีย่วกับมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้าง
โครงการฯ  

     

4. การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบวา่ หากท่านได้รับผลกระทบจากการกอ่สร้าง
โครงการฯ ท่านจะสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ของ โครงการฯ  

     

5. การให้ข้อมูลและความชัดเจนเมื่อเกดิเหตุขัดข้อง หรือเหตุการณ์ไม่ปกติจากการ
ก่อสร้าง  

     

6. ความชัดเจนของเอกสารเพื่อประชาสมัพันธ์โครงการฯ       

ด้านการรบัเรื่องร้องทุกข ์/ ร้องเรียน ของศูนย์รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ของโครงการฯ  
หากท่าน ไม่เคย ร้องทุกข์ / ร้องเรียน โปรดข้ามไปยังหมวด ด้านการแก้ไขปญัหา 

1. ความสะดวกในการแจ้งเรื่องร้องทุกข์ที่ศูนย์รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ของโครงการฯ       

2. การให้บริการด้วยความสุภาพของเจา้หน้าที่รับเร่ืองของศูนย์รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
ของโครงการฯ  

     

3. ความกระตือรือร้นในการรับแจ้งเรื่องของเจ้าหน้าที่รับเร่ืองของศูนย์รับแจ้งเรือ่งราว
ร้องทุกข์ของโครงการฯ  

     

4. ความรวดเร็วของการตอบสนองต่อเรื่องที่ได้มีการร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ได้แจ้งไว้       

5. การติดตามความคืบหนา้ของเร่ืองร้องทุกข์ / ร้องเรียนของศูนย์รับแจ้งเรื่องราวร้อง
ทุกข์ของโครงการฯ  

     

ด้านการแก้ไขปญัหา  

1. ความรวดเร็วในการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาเฉพาะหน้าตา่งๆ จากการก่อสร้างโครงการฯ 
เช่น การระบายน้ าหรือการจราจร 

     

2. วิธีการในการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาขึ้นไปอย่างมีประสิทธิผล       

3. การให้ความส าคัญและค านึงถึงผลกระทบต่อประชาชนเมื่อตอ้งด าเนินการแกไ้ข
ปัญหาใดๆ  

     

ด้านมาตรการลดผลกระทบด้านฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมตา่งๆ ในการก่อสร้าง 

1. การปิดคลุมกระบะรถบรรทุกดิน เพือ่ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง      

2. การปิดคลุมกองวัสดุเพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง      

3. การดูแลท าความสะอาดล้อรถให้ปราศจากดินก่อนน ารถออกมาภายนอกพื้นที่
ก่อสร้าง 

     

4. การติดตั้งรั้วทึบสูงอย่างน้อย 2 เมตร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากพื้นที่การก่อสร้าง 
และคืนพื้นที่โดยเร็วเมื่อก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จ 

     

5. การควบคุมความเร็วยานพาหนะในพืน้ที่ก่อสร้างเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุน่
ละออง 
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

พอใจมาก
ที่สุด 

พอใจ
มาก 

พอใจ 
ไม่

พอใจ 
ไม่พอใจมาก 

ด้านมาตรการลดผลกระทบด้านเสยีงทีเ่กิดจากกิจกรรมต่างๆ ในการก่อสร้าง 

1. กิจกรรมก่อสร้างที่มีเสียงดังควรด าเนินการในช่วงเวลากลางวันตั้งแต่เวลา 06.00 – 
18.00 น. เพื่อหลีกเล่ียงเวลาการพักผ่อนของประชาชน 

     

2. หากมีความจ าเป็นในการก่อสร้างกจิกรรมที่มีเสียงดังหลังเวลา 22.00 น. ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบล่วงหน้า 

     

ด้านมาตรการลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน ที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในการก่อสร้าง 

1. การก าหนดให้กิจกรรมการกอ่สร้างที่อาจกอ่ให้เกิดความสั่นสะเทือน ต้องด าเนินการ
ในเวลากลางวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น.  

     

2. เลือกวิธกีารกอ่สร้างแบบ “เสาเข็มเจาะ” แทน “เสาเข็มตอก” เพื่อลดความ
สั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น 

     

3. การควบคุมความเร็วรถบรรทุกในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดความสั่นสะเทือน        

ด้านมาตรการลดผลกระทบด้านการจราจร  

1. การจัดท าแผนการจัดการจราจร โดยการประสานงานกับต ารวจจราจรในพื้นที่      

2. การจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลการเข้า-ออกของรถที่เข้าสู่พื้นที่ก่อสรา้ง      

3. การติดตั้งป้าย ไฟแสงสว่าง และสัญญาณจราจร ให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการเตอืนและ
การเบี่ยงช่องจราจร 

     

ด้านมาตรการลดผลกระทบด้านการระบายน้ า      

1. การห้ามมิให้คนงานกอ่สร้างทิ้งขยะทกุชนิดลงในล าน้ าต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงพืน้ที่
ก่อสร้าง เพื่อปอ้งกันการกีดขวางการไหลของน้ า 

     

2. การดูแลท าความสะอาดพื้นที่ก่อสรา้งเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการอุดตันของ 
   ท่อระบายน้ า 

     

3. การตรวจสอบดแูลและปอ้งกันไม่ให้ดินตะกอนและเศษวัสดจุากการกอ่สร้าง ไปอุด
ตันช่องระบายน้ า 

     

4. การก่อสร้างต้องไม่ปิดกั้นทางระบายน้ าเดิม หากจ าเป็นต้องท าการปิดกั้นทางน้ าเดิม 
ต้องจัดท าทางระบายน้ าชั่วคราวในทุกพืน้ที่ 

     

โปรดท าเครื่องหมาย √  ในช่องแสดงระดับความคดิเห็นที่ตรงกับความคิดเหน็ของท่านในแต่ละข้อความมากที่สุด 

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1. โดยรวมแล้วท่านมีความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการ
ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. 

     

2. โดยรวมแล้วการด าเนินการเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการ
รถไฟฟ้าของ รฟม. เป็นไปอย่างที่ท่านคาดหวังไว้ 
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3. การด าเนินการเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้าง      โครงการรถไฟฟ้า
ของ รฟม. มีมาตรฐานที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับ การก่อสร้างอื่นๆ ที่มีรูปแบบใกล้เคียงกัน 
เช่น การสร้างถนน หรือการก่อสร้างสะพานข้ามแยก  

     

โปรดใหข้้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกบัมาตรการลดผลกระทบสิง่แวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. 

............................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ซ. 
แบบสอบถามส าหรับส ารวจคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการ และประชาชนตามแนวสายทาง 

ของโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผดิชอบของ รฟม. 
แบบสอบถามส าหรบัส ารวจคุณภาพชวีิตของผู้ใชบ้ริการ และประชาชนตามแนวสายทาง 

ของโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รฟม. 
ค าชี้แจง: แบบสอบถามนีเ้ป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมลูเพื่อส ารวจคุณภาพชีวติของผู้ใช้บริการ และประชาชนตามแนวสายทางของโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)ที่จัดท าโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(นิด้า) เพื่อให้ทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการและประชาชนและความสัมพนัธ์กับการด าเนินการและการให้บรกิารของ รฟม. ทางคณะผู้จัดท าจึงใคร่ขอความ
อนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง และขอขอบพระคุณเป็นอย่างย่ิงมา ณ โอกาสนี้ในความร่วมมือของท่าน 
โปรดตอบค าถามโดยใส่เครื่องหมาย √  ในช่องทีต่รงกับลักษณะของท่านมากที่สุดเพียง 1 ช่องต่อ 1 ข้อเท่าน้ัน 

1. เพศ                ชาย  
หญิง 

2. อาย ุ        ต่ ากวา่ 20 ปี   – 30 ปี     – 40 ปี  – 50 ปี      ปีขึ้นไป     

3. ระดับการศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ ากวา่ อาชีวศึกษา-อนุปริญญา  สูงกว่าปริญญาตรี 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ปริญญาตรี 

4. อาชีพในปัจจุบัน  1.นักเรียน / นักศึกษา พนักงานบริษัทเอกชน 
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ   อื่นๆโปรดระบ…ุ…………………………………………… 
ธุรกิจส่วนตวั / ค้าขาย / อาชีพอิสระ 

5. ท่านพักอาศัยอยู่บริเวณ
แนวสายทางรถไฟฟ้าสายใด 
 

ไม่ได้มีที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณสายใด 
 2.สายเฉลิมรัชมงคล                                                   สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี 

สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ                                     สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง 
สายสีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง-บางแคและช่วงบางซ่ือ-ท่าพระ     สายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม 

 5.สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ              สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก 
 6.สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม-่คูคต                        สายสีน้ าเงิน ช่วงบางแค-พุทธมณฑล สาย 4 

สายสีส้ม ชว่งศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี                     

6. ท่านท างานอยู่บริเวณแนว
สายทางรถไฟฟ้าสายใด 
 

ไม่ได้มีที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณสายใด 
 2.สายเฉลิมรัชมงคล                                                   สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี 

สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ                                     สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง 
สายสีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง-บางแคและช่วงบางซ่ือ-ท่าพระ     สายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม 

 5.สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ              สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก 
 6.สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม-่คูคต                        สายสีน้ าเงิน ช่วงบางแค-พุทธมณฑล สาย 4 

สายสีส้ม ชว่งศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี                     

7. ลักษณะที่พักอาศัยของท่านที่
อยู่ในแนวสายทางรถไฟฟ้า (ถ้าม)ี 

หอพัก / ห้องเช่า คอนโดมิเนียม 
ตึกแถว / อาคารพาณิชย ์   อื่นๆโปรดระบ…ุ………………………………………… 
บ้าน / ทาวน์เฮ้าส์   

8. ลักษณะที่ท างานของท่านทีอ่ยู่
ในแนวสายทางรถไฟฟ้า(ถ้าม)ี 

ตึกแถว / อาคารพาณิชย ์   บ้าน / ทาวน์เฮ้าส์   
คอนโดมิเนียม / อาคารสูง อื่นๆ โปรดระบุ ………………………………………. 

9. ท่านเคยใช้บริการรถไฟฟ้ามหา
นคร ( MRT)  หรือไม่ 

เคย     
ไม่เคย  
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ท่านคิดว่าการอยู่อาศัยหรือท างานตามแนวสายทางรถไฟฟ้าสายตา่งๆ มีผลหรือจะมีผลต่อคุณภาพชีวติในดา้นต่างๆ ของทา่นอย่างไร 
โปรดท าเครื่องหมาย √  ในช่องแสดงระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อคุณภาพชวีิตของท่านมากที่สุด 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

1. การเดินทางจะสะดวกยิ่งขึ้น      

2. การเดินทางจะรวดเร็วยิ่งขึ้น      

3. การเดินทางจะมีความปลอดภยัมากขึ้น      

4. เวลาในการเดินทางที่ลดลง ท าให้มีเวลาให้กับครอบครัวหรือตนเองมากขึ้น      

5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ลดลง      

6. ความเครียดลดลงเมื่อสามารถคาดการณ์ระยะเวลาในการเดินทางได้      

7. การรู้สึกดีที่ได้มีส่วนช่วยประหยัดพลงังาน ลดมลภาวะและรักษาสิ่งแวดล้อม      

8. การได้รับประโยชน์จากสิ่งที่มาพรอ้มกับรถไฟฟ้า เช่น ร้านค้า สาธารณูปโภค       

9. โดยรวมแลว้ ท่านพอใจกับคุณภาพชวีิตของท่านในปัจจบุัน      

10. โดยรวมแล้ว ท่านคิดวา่การมาถึงของรถไฟฟ้าสายตา่งๆ จะท าให้คุณภาพชวีิต 
ของท่านดีขึ้น 

     

โปรดใหข้้อคิดเห็นเกี่ยวกบัคุณภาพชีวติของท่านที่เปลี่ยนไป หรือจะเปลี่ยนไปจากการมรีถไฟฟ้า หรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 
…………………………………………………………………………………...……………….…………………………….………………………………………………………………………………………..
.……………….……………………………….……………………………………………………………………………………...……………….……………………………….……………………………… 
…………………………………………………………………………………...……………….…………………………….………………………………………………………………………………………..
.……………….……………………………….……………………………………………………………………………………...……………….……………………………….……………………………… 
…………………………………………………………………………………...……………….…………………………….………………………………………………………………………………………..
.……………….……………………………….……………………………………………………………………………………...……………….……………………………….………………………………
……………………………………………………...……………….………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….. 
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ภาคผนวก ฌ. 
แบบสัมภาษณ์ 

คุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการ และประชาชนตามแนวสายทางของโครงการรถไฟฟ้า 
ที่อยู่ในความรับผดิชอบของ รฟม. 

 
 

เป็นผู้ใช้บริการ 
เป็นประชาชนบริเวณแนวสายทางรถไฟฟ้า  

 สายเฉลิมรัชมงคล                                                    สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี 
 สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ                                      สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง 
 สายสีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง-บางแคและช่วงบางซ่ือ-ท่าพระ      สายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม 
  5.สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ                สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก 
 สายสีเขียว ชว่งหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต                         สายสีน้ าเงิน ช่วงบางแค-พุทธมณฑล สาย 4 
 สายสีส้ม ชว่งศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี   
                   
ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) …………………………………………………………..………..……………………อายุ…………………..………. 
บ้านเลขที่……………..………..ซอย…………..………..………..ถนน…………………………………………………………….……...……………. 
ต าบล/แขวง……………………..………………อ าเภอ/เขต……………………………………………….จังหวัด…………………………..……… 
อาชีพ…………………………………………………………ระยะเวลาเฉลี่ยที่อยู่ใกล้บริเวณก่อสร้าง/วัน……………………………ชั่วโมง 
 

ค าถาม ค าตอบ 
5 ท่านคิดว่า การใช้บริการ/การอยู่ในบริเวณแนวสายทางรถไฟฟ้าของ  
รฟม. จะท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด (เช่น จากการเดินทางที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั ชว่ยลดความเครียดจากการสามารถคาดการณ์ระยะเวลา) 

 

2. ท่านคิดว่า เมื่อใช้เวลาในการเดินทางน้อยลง เวลาที่เหลือเพิ่มขึ้นจะเป็น
ประโยชน์กบัท่านมากน้อยเพียงใด ท่านคาดว่าจะใช้เวลาที่เหลือนั้นไปกับเรื่องใด 
และมีผลต่อคุณภาพชวีิตของท่านอย่างไร 

 

3.  ท่านคิดว่าการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของทา่น
หรือไม่มากน้อยเพียงใดและลดจากการการใช้รถยนต์ส่วนตวัลงหรือไม่อย่างไร 

 

4. ท่านคิดว่า การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าจะมีส่วนช่วยประหยัดพลังงาน ลดมลภาวะ 
และรักษาสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และสิ่งนี้ท าให้ท่านรู้สึกดีเมื่อเลือกการเดินทางด้วย
วิธีนี้หรือไม ่

 
 
 

5. โดยรวมแลว้ การใช้บริการรถไฟฟา้มหานคร หรือการอยู่อาศัย หรือท างานตาม
แนวสายทางรถไฟฟ้าสายต่างๆ มีผลกระทบต่อคุณภาพชวีิตของท่านในเชิงบวก
หรือไม่ อยา่งไร 

 

6.  โดยรวมแล้ว ทา่นพอใจกับคุณภาพชีวิตในปัจจุบันหรอืไม่ และคิดวา่การมาถึง
ของรถไฟฟ้าสายตา่งๆ จะท าให้คุณภาพชีวิตของท่านดีขึ้นหรือไม่  
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ภาคผนวก ญ. 
แบบส ารวจความคิดเห็นภาพลักษณ์ของ รฟม. (ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน)  

ส าหรับพนักงาน รฟม. 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบส ารวจ 
1. ปัจจุบันต าแหน่งงานของท่านอยู่ในกลุ่มใด 
  ผู้อ านวยการฝ่าย/ส านักขึ้นไป ที่ปรึกษา และผู้ช านาญการ   ผู้อ านวยการกอง หรือเทียบเท่า    
  หัวหน้าแผนก หรอืเทียบเท่า     พนักงานระดับปฏิบัตกิาร    
2. ระยะเวลาที่ทา่นปฏบิัติงานใน รฟม.  
 1-2 ป ี   3-5 ป ี   6-10 ป ี   มากกว่า 10 ป ี
 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นดา้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อค าถาม มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1 ท่านมั่นใจว่า บุคลากรของ รฟม. มีจิตส านึกที่ดี ซ่ือสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติงานโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

     

2 ท่านมั่นใจว่า บุคลากรของ รฟม. ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

     

3 ท่านมั่นใจว่า บุคลากรของ รฟม. ยืนหยัดท าในส่ิงที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย      
4 ท่านมั่นใจว่า รฟม. มีการเผยแพร่หลักการ แนวความคิด และให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการ

ทุจริต เช่น มีการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต มีการฝึกอบรมหรือสัมมนา มีการประชาสัมพันธ์
ในช่องทางต่างๆ (โปสเตอร์ banner บนหน้า intranet) มีจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น 

     

5 ท่านมั่นใจว่า รฟม. ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

     

6 ท่านมั่นใจว่า ระบบการตรวจสอบภายในของ รฟม. สามารถป้องกันการทุจริตได้       
7 ท่านมั่นใจว่า บุคลากรของ รฟม. ไม่มีการรับของขวัญ/เงิน/สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในเทศกาล/วันส าคัญต่างๆ 

เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน งานศพ งานมงคล ฯลฯ ที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท  
     

8 ท่านมั่นใจว่า รฟม. ประเมินความดีความชอบของบุคลากรตามระดับคุณภาพของผลงาน      
9 ท่านมั่นใจว่า รฟม. มีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน ที่

เหมาะสม  
     

10 ท่านมั่นใจว่า ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการมอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าที่โดยค านึงถึงความรู้ 
ความสามารถ และมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง     

     

   
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
1.                              
               
2.                     

(ค าตอบของท่านจะถูกใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติเท่าน้ันและข้อมลูส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการปฏบิตัิอย่างระมัดระวังและเป็น
ความลับ) 
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ภาคผนวก ฎ. 
แบบส ารวจความคิดเห็นภาพลักษณ์ของ รฟม. (ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน)  

ส าหรับผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. อายุ    ต่ ากว่า 20 ปี   20-30 ปี   31-40 ปี   41-50 ปี   50 ปี ขึ้นไป 
2. ระดับการศึกษา         ต่ ากว่าปริญญาตรี       ปริญญาตรีขึ้นไป 
3. อาชีพ 
 นักเรียน/ นักศึกษา      ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของธุรกิจ   
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ (โปรดระบุ)                  อื่นๆ (โปรดระบุ)      
4. ท่านเคยรับบริการจาก รฟม.  
 ใช่ (โปรดตอบข้อ 5)               ไม่ใช่ (ข้ามไปตอบส่วนที่ 2) 
5.ท่านรับบริการใดจาก รฟม. (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ใช้บริการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT) 
 ใช้บริการด้านการสอบถามข้อมูลทั่วไป เช่น ข้อมูลเส้นทางรถไฟฟ้า ข้อมูลโครงการรถไฟฟ้า ข้อมูลการเวนคืนที่ดิน เป็นต้น 
 ร้องเรียน เช่น ความไม่สะดวกในการใช้บริการ ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ เป็นต้น 
 เป็นผู้ถูกเวนคืนที่ดิน  
 เป็นผู้ที่เคยปฏิบัติงานติดต่อประสานกับเจ้าหน้าที่ รฟม. 
 อื่นๆ ................................................................................................................ 
 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ข้อ ช้อค าถาม 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
  

เห็นด้วย 
ค่อนข้าง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1 รฟม. มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ เช่น กฎเกณฑ์ ข้อ
กฎหมาย ข้อบังคับ ขั้นตอน แบบฟอร์ม และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน 

  
   

2 
รฟม. ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ   

   

3 
ท่านมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ รฟม.   

   

4 เจ้าหน้าที่ รฟม. ที่ให้บริการท่านมีความสุภาพและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ตามภาระหน้าที่  

  
   

5 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านไม่มีประสบการณ์ว่า เจ้าหน้าที่ของ รฟม. ที่ให้บริการ
ท่าน รับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
ประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามหน้าที่ 

  
   

6 
ในภาพรวม ท่านเชื่อมั่นว่า รฟม. มีการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล   

   

  
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
1.                               
2.                      

(ค าตอบของท่านจะถูกใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติเท่าน้ันและข้อมลูส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการปฏบิตัิอย่างระมัดระวังและเป็น
ความลับ)  
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ภาคผนวก ฏ. 
ภาพการอบรมเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก ฐ. 
การลงพ้ืนที่ส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 
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ภาคผนวก ฑ. 
การลงพ้ืนที่ส ารวจ การรู้จัก การเชื่อถือ และภาพลักษณ์ในการท างานของ รฟม.  

ของประชาชนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ภาคผนวก ฒ. 
การลงพ้ืนที่ส ารวจคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า และประชาชน 

ตามแนวสายทางของโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รฟม. 
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ภาคผนวก ณ. 
การลงพ้ืนที่จัดการสัมภาษณ์กลุ่มประชาชน 

ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า 
สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ณ ชุมชนนาวีปากน้ า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

โครงการส ารวจภาพลักษณ์องค์กรของรฟม. และความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลปีงบประมาณ2559 
 

155 

ภาคผนวก ด. 
การลงพ้ืนที่จัดการสัมภาษณ์กลุ่มประชาชน 

ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า 
สายสีเขียว ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ณ ชุมชน กม.24  
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ภาคผนวก ต. 
การลงพ้ืนที่จัดการสัมภาษณ์กลุ่มประชาชน 

ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า 
สายสีน้ าเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ หัวล าโพง-บางซ่ือ ณ ชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่ 
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ภาคผนวก ถ. 
การลงพ้ืนที่จัดการสัมภาษณ์กลุ่มประชาชน 

ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า 
สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ ณ ชุมชนนารีนคร 
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ภาคผนวก ท. 
การลงพ้ืนที่ส ารวจความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ในกลุ่มประชาชนผู้ท างานในบริเวณการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า 
ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า 

 
 
 


