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ภาพรวมของงานวิจัย

เปนการทดลองรณรงคคารพูลในหนวยงานจริง

เริ่มจากศึกษาขอมูลการรณรงคในอดีตและนํามาปรับใช

ออกแบบการรณรงคคารพูลโดยจัดทําแบบสอบถามเพื่อ
สํารวจพฤติกรรมการเดินทางและจับคูผูเดินทางที่กรมการ
พัฒนาชุมชนและสคบ. (ไดตอบรับ 292 ราย จับคูได 68 คน 
2 เดือนผานไป เหลืออยู 9 คน)

ทําการประเมินผล  สัมภาษณผูที่ เกี่ยวของหลังดําเนิน
โครงการพบวาคารพูลทําใหประหยัดเวลาและคาใชจายใน
การเดินทาง แตยังตองมีการรณรงคและสนับสนุนมากกวานี้



ความเปนมา

การใชรถสวนตัวเปนสวนทําใหเกิดการจราจร
ติดขัด

คารพูลเปนวิธีการหนึ่งที่สามารถลดความตองการ
ในการเดินทางดวยรถยนตสวนบุคคลบนถนน

โครงการคารพูลในประเทศไทยมักไมประสบ
ความสําเร็จ ขาดความตอเนื่องและไมมีหลักการ
รองรับที่ดี

โครงการนี้จะทําการศึกษาและทดลองรณรงคคาร
พูล  เ พื่อเปนแบบอยางในการจัดทํา  โครงการ
ลักษณะนี้ในอนาคต



วัตถุประสงคและเปาหมาย

ไดหลักการในการจัดทํ าคาร พูลโดย

การศึ กษาการ ดํ า เ นินง านทั้ ง ในและ

ตางประเทศ

ไดแบบอยางการดําเนินคารพูลที่ดี ที่ผาน

ก า ร ท ด ล อ ง ใ ช จ ริ ง  เ พื่ อ ก า ร นํ า ไ ป

ประยุกตใชตอไป

ไดแนวนโยบายในการสนับสนุนใหเกิด

คารพูลในระดับกวางตอไป



ขอบเขตการศึกษา

ศึกษาหาขอมูลจากสื่อ สัมภาษณหนวยงานที่

เกี่ยวของ เพื่อไดบทเรียนและแนวทางการทํา

โครงการคารพูลที่ไดผลอยางแทจริง

จัดโครงการคารพูลในสถานที่จริง โดยการทํา

ใบประชาสัมพันธโครงการและแบบสอบถาม

จัดทําคารพูลใหกับขาราชการที่จะยายเขามา

ทํางานที่ศูนยราชการฯ และทําการประเมินผล

ความสําเร็จหลังดําเนินการไปไดระยะหนึ่ง



ขั้นตอนการดําเนินงาน

กิจกรรม เดือน

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

1. การทบทวนเอกสาร 

2. การสังเกตการณและการสัมภาษณ
 



เชิงลึก

3. การวิเคราะหขอมูลและการเขียน
 แผนปฏิบัติการ

4. การนําแผนปฏิบัติการไป
 ดําเนินการ

5. การประเมินผลโครงการ

6. การสรุปผล ทําขอเสนอแนะทาง
 นโยบาย



การจัดโครงการคารพูลที่ศูนยราชการฯ

ใชแนวทางจากประสบการณและความสําเร็จของการดําเนินโครงการ

คารพูลที่ผานมา (รวมพลังหารสอง, UC Davis, Friendsincars.com)

ทดลองใชใน 2 หนวยงานนํารองที่เพิ่งยายเขาศูนยราชการฯ คือ

กรมการพัฒนาชุมชน (ยายจากกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค)

สคบ. (ยายจากทําเนียบรัฐบาล)

เริ่มจากการขอผูประสานงานในหนวยงานใหจัดทําแบบสอบถามขึ้น 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทาง และความสนใจเขารวมโครงการ 

(ในนามของหนวยงานเอง)



ตัวอยางแบบสอบถาม



สรุปผลแบบสอบถาม

แบบสอบถามที่ไดคืนมา 292 ชุด (จาก 600 ชุดที่สงมา) ทําใหไดขอมูลตอไปนี้

 ขอมูลเกี่ยวการเดินทาง

ขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่กลุมตัวอยางอาศัย

ขอมูลเกี่ยวกับความสนใจในโครงการคารพูล

การจัดกลุมผูสนใจ



ผลการศึกษา

ขอมูลเกี่ยวกับการเดินทาง

มีขาราชการจํานวนนอยที่ขับรถยนต

สวนตัวมา (21.60%)

สวนใหญมาดวย รถ ขสมก.และรถตู 

แมวาขนสงมวลชนยังมีอยูไมมาก(ขส

มก. 44.5% รถตู 31.8%)



ผลการศึกษา

ขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่กลุมตัวอยางอาศัยอยู

ขาราชการสวนหนึ่งอาศัยอยูบริเวณใกลศูนยราชการฯ

อาจมีสาเหตุมาจากการยายที่พักเพื่อความสะดวกตอการมาทํางาน

ยังมีขาราชการจํานวนหนึ่งอาศัยอยูใกลที่ทํางานเดิมกอใหเกิดปญหาดาน

การเดินทาง



ผลการศึกษา

เวลาที่ใชในการเดินทาง

กวา 40% ใชเวลาในการเดินทางมากกวา 60 นาที

ขอมูลเกี่ยวกับความสนใจในโครงการ

มีผูที่สนใจเขารวมโครงการมาก (70%) แสดงใหเห็นถึง

ปญหาดานการเดินทาง

สาเหตุที่กลุมตัวอยางไมสนใจเขารวมโครงการ

การขาดความเปนสวนตัว (56%)

การใชการขนสงภาครัฐอยูแลว (33%)

การหาผูรวมเดินทาง (11%)



ผลการศึกษา

ฐานะของความสนใจในโครงการ

ไมมีความสมดุลระหวางผูขับและผูนั่ง (ผูขับ11% ผูนั่ง87%)

มีสาเหตุมาจากการไมชํานาญทาง,ปญหาที่จอดรถจํากัด 
และ การนํารถมาใชคาใชจายมาก

จํานวนผูโดยสารที่ผูขับและผูนั่งยอมรับไดในการใชรถ

รวมกัน

จํานวนผูโดยสารรวมทางไมมีผลตอการใชรถรวมกัน

ผูคนที่เขารวมโปรแกรมคํานึงถึงประโยชนที่จะไดรับ

มากกวาความสะดวกสบาย



ผลการศึกษา

สรุปประเด็นอืน่ ๆ ที่ไดจากผลขอมูลแบบสอบถาม 

1.ปญหาการเดินทางยังมีมากเนื่องจากการเปลี่ยนสถานที่ทํางาน

2.ผูคนทราบถึงประโยชนของการใชรถรวมกันดีแตยังไมมีการดําเนินการกันใน
 หนวยงานเพราะเปนโครงการที่ทําไดยากและตองอาศัยขอมลูจํานวนมาก

3. ที่จอดรถภายในศูนยราชการฯ มีจํากัด ทําใหขาราชการไมอยากขับรถมาทํางาน

4.ผูที่มีรถยนตสวนตัวบางสวนมีการเดินทางไมแนนอนในแตละวัน ทําใหไม
 


สามารถเขารวมโครงการคารพูลได

5.ผูคนที่ใชรถประจําทางหรือรถตู ขสมก. สวนใหญตองการรถรับสงจากจุดหลัก 
มายังศูนยราชการเพื่อความสะดวกในการเดินทาง



การจับคูเสนทางใชรถรวมกัน

เบื้องตน ไดจับกลุมการเดินทางสามารถจับกลุมขาราชการได 15 กลุม (68 

คน) แตพบวาใน 2 เดือนตอมา ดําเนินการจริงอยู 3 กลุม รวม 9 คน เนื่องจาก 

1.ผู เขารวมโครงการขาดความร

 
ู

ความเขาใจในระบบคารพูล 

2.ผูขับขี่ไมคุนเคยกับผูรวมเดินทาง

 มากอน

3.ผูขับขี่ไมสามารถตกลงตารางนัด

 หมายไดและไมไดเดินทางทุกวัน



การประเมนิผลการดาํเนินงานโครงการคารพูล

ผลการประเมินผล (สมัภาษณหลังผานไป 2 เดือน)

ผูขับขี่รถยนต (3 ราย)

ระบบคารพูลมีผลดีในแงของการประหยัดคาใชจาย   แตตองยอมรับ
ในความเปนสวนตัวที่ลดลง   โดยจะเลือกผูโดยสารที่อยูบนเสนทาง
เดินทางปกติเพื่อความสะดวกตอผูขับเอง

ผูรวมเดินทาง (6 ราย)

การใชระบบคารพูลชวยประหยัดระยะเวลาการเดินทางและคาใชจาย   
นอกจากนี้ยังชวยใหมีปฏิสัมพันธกันระหวางผูโดยสารมากขึ้น   แต
ควรมีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง



การประเมนิผลการดาํเนินงานโครงการคารพูล

ผูมีอํานาจในหนวยงาน (3 ราย)

ขาราชการสวนใหญมีปญหาในการเดินทาง   โดยทางศูนยราชการมี
แผนใหเวลาเริ่มงานและเลิกงานมีความเหลือมล้ํากัน   ซึ่งระบบ
คารพูลยังไมคอยเห็นผลมากนักเนื่องจากมีไมกี่กลุมที่สามารถทําได

จริง

ผูไมเขารวมโครงการ (8 ราย)

เหตุที่ไมเขารวมเนื่องจากเกรงใจการใชรถรวมกันผูอื่น   เกรงใจใน
การใหผลตอบแทนแกผูขับขี่อยางสมเหตุสมผล   โดยมีขอเสนอแนะ
ใหมีการใชระบบรถตูรถกันหรือกอสรางระบบรถไฟฟา



ขอเสนอแนะเชงินโยบายเกี่ยวกับการจัดการคารพลู

บทบาทของหนวยงานและสถานที่ทํางาน

1. ควรจัดงบประมาณสนับสนุน จัดแผนกประสานงาน หรือตั้ง
 หนวยงานกลางที่เปนทางการ

2. ผูบริหารหนวยงาน ควรมีสิ่งจูงใจ เชน การใหโควตาจอดรถ ,การ
 ประกาศกิตติคุณแกผูเอื้อเฟอ

3. ควรสนับสนุนอยางจริงจัง โดยมีการประชาสัมพันธโครงการอยาง
 ตอเนื่อง



ขอเสนอแนะเชงินโยบายเกี่ยวกับการจัดการคารพลู

บทบาทของผูประสานงานโครงการ
1. จัดตั้งแผนกการจัดการระบบคารพูลในแตละหนวยงาน

2. จัดใหมีการลงทะเบียนใชรถรวมกัน

3. มีการกําหนดตารางมาตรฐานคาใชจายสนับสนุน

4. ใหความรู ขอมูลและไกลเกลี่ยขอพิพาทที่อาจจะเกิดขึ้นได



ขอเสนอแนะเชงินโยบายเกี่ยวกับการจัดการคารพลู

บทบาทของภาครัฐ

1.ประชาสัมพันธทางสื่อตางๆอยางตอเนื่อง

2.ใหผลประโยชนดานภาษีโดยถือวาคาใชจายท
 

ี่

จัดทําโครงการเปนสวนที่หนวยงานสามารถหัก
 ภาษีไดเพิ่มขึ้น

3.ควรมีนโยบายเพิ่มเติม เชน การจัดชองทางพิเศษ
 (HOV Lane)สําหรับรถยนตที่เขารวมโครงการ
 โดยเฉพาะ



ขอเสนอแนะเชงินโยบายเกี่ยวกับการจัดการคารพลู

บทบาทของภาคประชาชน

1.ควรมีการรวมมือกันภายในหมูบาน 

คอนโดมิเนียมหรือชุมชน

2.ควรมีการประชาสัมพันธใหความรูกับ
 ประชาชนถึงประโยชนที่ไดรับตางๆ



แนวทางการวิจยัขั้นตอไป

อาจมีการนําเทคโนโลยีมาเกี่ยวของมาใชเพื่อจัดการคารพูล เชน การนําระบบ 

GPS ซอฟทแวร เว็บไซต มาใช

การศึกษาผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูขับขีแ่ละผูโดยสารโครงการคารพูล

การศึกษาเกี่ยวกับสัญญาของระบบคารพูลควรจะมีการพิจารณาใหมีการทําสัญญา

ของการใชรถรวมกันอยางเปนหลักฐาน

การศึกษาดานความคุมคาการใชระบบคารพูลนีแ้ทจริงแลวผลดีจะเกิดแกใคร

มากกวากัน



คําถามและขอเสนอแนะ
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