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 การสํารวจการเดินรถโดยสารประจําทาง บริเวณโดยรอบตลาดบนและตลาดลาง1 

นางสาวพรพิมล   เรืองปราชญ  
นางสาวศรีพัชรี               หมื่นนคร  
นางสาวสุพรรษา   แพทยประสิทธิ์  
นางสาวอทิตยา     สมตัว   

 
 
กวาจะมาเปนโจทย  

เริ่มแรกผูทําวิจัยสองคนคิดวาจะทําเรื่องโสเภณี เนื่องจากเห็นวาบริเวณหนาองคพระมีโสเภณีขายบริการอยูทําให
กลุมผูทําวิจัยสนในตรงที่วาองคพระเปนสถานที่สําคัญทางศาสนาที่สําคัญแตกลับมีคนขายบริการอยู  ซึ่งเปนสิ่งที่ดูแลว
ขัดแยง ไมเหมาะสม  แตเมื่อนําเสนอโครงรางเรื่องโสเภณีตออาจารย  อาจารยก็ใหคําแนะนํามาวาเปนงานที่เก็บขอมูล
ยากลําบากและอาจจะเปนอันตรายกับตัวผูทําวิจัยอีกดวย เนื่องกลุมผูใหสัมภาษณอาจจะตองปกปดขอมูลบางอยางเปน
ความลับ  หลังจากนั้นผูวิจัยจึงปรึกษากันวาควรจะเปลี่ยนหัวขอวิจัยกัน เพราะถาฝนทําตอไปอาจจะไมไดขอมูลเพราะเขาไม
ถึงแหลงขอมูล ตอมาไดคิดวาจะเปลี่ยนมาทําหัวขอเกี่ยวกับสถานีขนสงของจังหวัดนครปฐม แตหลังจากที่ไดไปปรึกษากับ
อาจารย อาจารยไดใหคําแนะนําในเรื่องของรถโดยสารบริเวณรอบตลาดบนและตลาดลาง ผูวิจัยเห็นวามีความนาสนใจ และ
เปนการศึกษาเรื่องรถโดยสารเหมือนกัน ประกอบกับมีความตองการที่จะศึกษาเรื่องรถโดยสารเปนทุนเดิมอยูแลว จึง
ตัดสินใจที่จะทําหวัขอวิจัยเรื่อง รถโดยสารรอบตลาดบนและตลาดลาง 
 หลังจากการทํางานครึ่งแรกของการวิจัยผานไป กลุมรถโดยสารรอบตลาดบน ตลาดลางก็ไดมีสมาชิกเพิ่มเติม
อีกสองคน ซึ่งไดทําเรื่องความพึงพอใจของผูใชบริการของศูนยสุขภาพชุมชนองคพระปฐมเจดีย ที่สมาชิกใหมตัดสินในเขา
มารวมตัวกับกลุมนี้เนื่องจากเหตุผลที่วา งานวิจัยเรื่องรถโดยสารนี้เปนงานที่คอนขางใหญ ตองเก็บขอมูลเปนจํานวนมาก 
เพราะมีรถโดยสารหลายสาย หากมีผูทํางานวิจัยเพียงสองคนก็กลัววา จะเก็บขอมูลไมทัน และอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ มีความ
อยากรูและสนใจในเรื่องของรถโดยสารเหมือนกันหลังจากที่ไดฟงการนําเสนอของเพื่อน จึงอยากที่จะมาชวยทํางานในการ
วิจัยครั้งนี้   

 
รถโดยสารบริเวณรอบตลาดบนและตลาดลาง ของจังหวัดนครปฐม 

 
พวกเราอยากรูอะไร 

                                                 
1 เปนรายงานรายวิชา ศึกษาวิจัยชุมชนของนักศึกษาชั้นปที่ 3 (สาขาสังคมศาสตรการพัฒนา) ภาควิชาสังคมศาสตร คณะอักษรศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําภาคปลาย ปศึกษา 2549 
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จากคําถามวิจัยที่วา “การเดินรถโดยสารประจําทางในบริเวณโดยรอบตลาดบน ตลาดลางเปนอยางไร”นั้น
วัตถุประสงคแรกที่ผูวิจัยมีความตองการที่จะศึกษาเพื่อตอบโจทยเกี่ยวกับรถโดยสารรอบตลาดบน ตลาดลางคือ การศึกษา 
ตําแหนงที่ต้ังของทารถโดยสารประจําทางทั้งหมดที่มีบริเวณรอบตลาดบนและตลาดลาง เนื่องจากตองการทราบวารถ
โดยสารที่ต้ังอยูโดยรอบนั้นมีการจอดอยูที่บริเวณใดบาง และมีทั้งหมดกี่จุด เมื่อศึกษาถึงตําแหนงที่ต้ังของรถโดยสารแลว
ผูวิจัยจึงคิดที่จะศึกษาเรื่อง เสนทางการเดินรถ อัตราคาโดยสาร เวลาการเดินรถ และลักษณะของรถโดยสารแตละสาย ซึ่ง
ทั้งหมดนี้ไดแยกเปนเรื่องละขอ แตเมื่อนําเสนออาจารยแลว อาจารยก็แนะนําวามันเปนขอมูลทั่วไปเหมือนกัน ดังนั้นจึงมา
รวมเปนขอเดียวกันเปนวัตถุประสงคขอที่ 2 ซึ่งวัตถุประสงคขอนี้จะทําใหเห็นภาพของรถโดยสารที่อยูรอบตลาดบน ตลาด
ลางชัดขึ้น ไดเห็นวารถโดยสารนั้นมีลักษณะ หรือประเภทใดบาง แตละคันเดินทางไปที่ใด และมีอัตราการใหบริการ
เทาไหร เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร เปนตน และจากการที่ไดไปสํารวจครั้งแรกกอนที่จะตัดสินใจทําหัวขอนี้นั้นก็ได
เห็นเห็นสัญลักษณขางรถ เชน บริษัท ขนสง จํากัด บริษัท พระปฐมดินรถ จํากัด และสหกรณรถยนตโดยสารนครปฐม เปน
ตน  ทําใหเกิดสงสัยวาทําไมรถโดยสารทั้งหมดถึงมีสัญลักษณขางรถที่แตกตางกัน จึงเกิดความสนใจที่วารถโดยสารแตละ
คันนั้นมีการจัดตั้งขึ้นโดยบริษัทที่แตกตางกันใชหรือไม และบริษัทที่จัดตั้งนั้นมีทั้งหมดเทาไหร มีบริษัทอะไรบาง จึงทําให
เกิดวัตถุประสงคขอที่ 3 ขึ้นคือ ศึกษารูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมายของผูประกอบกิจการรถโดยสารประจําทาง และใน
วัตถุประสงคขอสุดทายที่ผูวิจัยเลือกที่จะศึกษาเพื่อตอบโจทยวิจัยคือ ศึกษาบทบาทและความสัมพันธระหวางผูประกอบการ
กับบริษัทขนสง จํากัด ซึ่งหัวขอนี้ผูวิจัยไดรับแรงบันดาลใจมาจากจากการทบทวนวรรณกรรม ที่เกี่ยวกับเรื่องบทบาทและ
ความสัมพันธเชิงอํานาจ ทําใหเกิดความอยากรูวาบริษัทขนสงจํากัด จะมีบทบาทและอํานาจเกี่ยวกับรถโดยสารประจําทาง
อยางไร แบบใด และมีอํานาจมากนอยเพียงใด 
 

ระดมความคิด วางแผนลงเก็บขอมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยตองการศึกษาผูประกอบการเดินรถโดยสารประจําทางบริเวณรอบตลาดบนและตลาด
ลาง โดยมีขอบเขตตลอดถนนพระยาพานทั้งสาย บริเวณสถานีรถไฟทารถเมลขาว และทารถบานโปง ซึ่งจะมีรถโดยสาร
ทั้งหมด 22 สาย ผูวิจัยจะหาขอมูลโดยใชการสังเกตและการสัมภาษณ ซึ่งเมื่อไดขอมูลแลวก็จะนํามาตรวจสอบความถูกตอง 
และนําขอมูลมาวิเคราะหตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว  นอกจากนี้ยังนํามาจัดลําดับและจัดกลุมขอมูล   โดยจําแนกขอมูลตามรถ
โดยสารประจําทางในแตละสาย   ซึ่งขอมูลทั่วไปไดแก เสนทางการเดินรถ   จํานวนรถ  เลขหมวดการเดินรถ  ลักษณะรถ  
และรูปแบบการจัดตั้งจะจัดทําในรูปของตารางเพื่องายตอการทําความเขาใจ 

  
   เม่ือไดเวลาลงภาคสนามจริงจริง 

ในการเก็บขอมูลจริง  ไดมีการแบงหนาที่ในการเก็บขอมูลออกเปน 2  ทีมคือ ทีมละ 2  คน  แลวจากนั้นจึงแบง
พ้ืนที่กันเก็บ โดยกลุมแรกจะเก็บบริเวณถนนพญาพาน ต้ังแตสะพานยักษไปทางดานทิศตะวันออกเรื่อยไปจนถึงสุดถนน 
และบริเวณสถานีรถไฟ  สวนอีกทีมจะเก็บบริเวณถนนพญาพานตั้งแตสะพานยักษไปทางดานทิศตะวันตกเรื่อยไปจนถึง
สะพานเกวียน บริเวณทารถเมลขาวและทารถบานโปง   ซึ่งการแบงหนาที่จะทําใหสามารถสะดวกในการเก็บขอมูล   วิธีการ
เก็บขอมูลนั้นจะเก็บตามวัตถุประสงค  โดยใชวิธีการสังเกต  และการสัมภาษณ   ซึ่งการสัมภาษณนั้นเราจะดูทาทีของผูให
ขอมูล วาผูที่จะใหสัมภาษณมีความพรอมในการใหขอมูลหรือไม เชน กําลังพักผอน นอน หรือกําลังคุยธุระอยูหรือไม หาก
ไมผูวิจัยก็จะเขาไปสัมภาษณได  ซึ่งการเขาไปสัมภาษณผูวิจัยจะมีการแนะนําตัวใหชัดเจนวาเปนใคร มาจากที่ไหน  มาทํา
อะไร   เอาขอมูลไปทําอะไร  และพรอมกับสรางความคุนเคยกับผูที่ใหขอมูลกอนที่จะถามถึงประเด็นที่ตองการ    ซึ่งการ
สรางความสัมพันธก็จะทําโดยการยิ้ม  การมีทาทีที่เปนมิตร   และพูดคุยสรางความคุนเคยกับกอนถามประเด็น หรือถาผูให



 3

สัมภาษณเลนมุกตลกมา ผูวิจัยก็จะตองรับมุกและเลนมุกกลับไปบาง เพื่อใหเกิดความคุนเคยเร็วมากขึ้น และเพื่อไมให
บรรยากาศในการสัมภาษณดูตึงเครียดและเปนทางการมากเกินไป แตบางอยางก็ไมไดเปนไปตามแผนที่ไดวางแผนไว เชน 
การที่แบงทีมออกไปสํารวจ ในครั้งแรกตกลงกันวาจะไปทีมละ 2 คน แยกกันไปตามพื้นที่ๆ แบงกันเอาไว แตเมื่อลง
สัมภาษณจริงบางครั้งก็ไปพรอมกันหมดเนื่องจากทารถที่สัมภาษณนั้นอยูใกลกัน หรืออีกทีมสัมภาษณในสวนของตนเสร็จ
แลวจึงมาชวยเพื่อนสัมภาษณทารถที่เหลือ สวนการแบงโซนนั้นก็ไดมีการเก็บตามโซนของตน แตบางครั้งก็ไปชวยเพ่ือน
เก็บในโซนอื่นๆ ดวย ดังเหตุผลที่กลาวไวขางตน  สวนวิธีการสังเกตและสัมภาษณนั้น หากผูที่เราตองการจะสัมภาษณนั้น
กําลังยุงอยู หรืออยูในชวงที่มีผูโดยสารมาก เปนชวงเวลาเรงดวน เชน เวลาประมาณ 7.00 -8.30  น.หรือ 15.00-17.00 น. ซึ่ง
เปนเวลาที่นักเรียน นักศึกษา และคนทํางาน เริ่มที่จะออกไปทํางานกันและกลับจากการเรียนการทํางาน ทําใหรถโดยสาร
นั้นคนเต็มเร็วและตองออกวิ่งรถ ซึ่งจะเห็นไดวาทั้งคนขับและคนเก็บคาโดยสาร จะไมวางใหผูวิจัยเขาไปสัมภาษณ ผูวิจัยก็
จะไมเขาไปสัมภาษณในชวงเวลานั้น เปนตน 

      
 บริเวณทารถโดยสารรอบตลาดบนและตลาดลาง  ซึ่งเปนที่ชุมชนมีความคึกคักของประชาชนตลอดเวลา  
 

     ขอคิดที่ตองพึงระวัง 
การไปสัมภาษณแตละครั้งนั้นไมควรถามขอมูลโดยไมแนะนําตัวกอน  เพราะทางผูใหสัมภาษณจะไมใหความ

รวมมือเทาที่ควร จะมีการบอกใหไปถามคนอื่นแทน โดยจะบอกวา “ไปถามคนนูนเถอะ ลุงไมรูอะไรหรอก” เปนตน สวน
ในชวงเวลาที่เรงรีบ ผูโดยสารพลุกพลาน ก็ไมควรที่จะเขาไปสัมภาษณ เนื่องจากคนขับจะตองรีบออกรถ ไมมีเวลาที่จะตอบ
คําถามของผูวิจัย และถาพบคนที่มีทาทางไมนาไวใจ เชน มีทาทางมึนเมา หรือมีทาทางชอบแซวไปในทางชูสาว ก็ไมควรท่ี
จะเขาไปสัมภาษณ เพราะอาจจะเกิดอันตรายตอตัวผูสัมภาษณได นอกจากนี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงภาษาที่เปนทางการมาก
เกินไป เพราะจะทําใหผูถูกสัมภาษณไมเขาใจสิ่งที่เราตองการจะถาม รูสึกเครียด อึดอัด ทําใหไมอยากที่จะใหขอมูล ควรที่
จะพูดเลนบางพอสมควร เพื่อใหบรรยากาศเปนกันเองมากที่สุด และอีกหนึ่งสิงที่ควรระวังมากที่สุดคือ ไมควรที่จะมุงแต
ถามคําถามมากเกินไป ควรจะชวนผูถูกสัมภาษณพูดคุยไปเรื่อยๆ เพื่อผูถูกสัมภาษณจะไดไมรูสึกอึดอัดในการตอบคําถาม 
และเต็มใจอยางยิ่งที่จะใหความรวมมือในการสัมภาษณ 

 
ถึงเวลาลงภาคสนาม 

ในการเก็บขอมูลครั้งนี้ทางผูวิจัยไดมีความเห็นเปนเสียงเดียวกันวา ควรที่จะแบงงานกันทําเพื่อความรวดเร็ว  
เนื่องจากเวลาในการทําวิจัยนั้นมีจํากัด หากรอที่จะพรอมๆ กัน อาจจะทําใหเสียเวลาได เนื่องจากผูวิจัยทั้งสี่คน มีเวลาที่
ตรงกันนอยมาก การที่จะตองรอใหครบทั้งสี่คนนั้น ก็จะทําใหงานลาชามากเกินไป และหากผูวิจัยมีเวลา ก็ควรที่จะรีบเก็บ
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ขอมูลใหไดมากที่สุด  นอกจากนี้การแนะนําตัววาเปนใคร มาจากไหนและตองการทําอะไร แกผูถูกสัมภาษณต้ังแตครั้งแรก
ที่พบกันนั้น ถือเปนวิธีการที่ดีอีกวิธีหนึ่ง เพราะผูใหสัมภาษณจะใหความรวมมืออยางเต็มที่ ไมระแวงสงสัย เนื่องจากเห็นวา
เปนเรื่องที่สําคัญ เกี่ยวของกับการศึกษาของเด็ก ซึ่งสังเกตไดจากคนเก็บคาโดยสารบางคนที่พูดวา “ดีเนอะลูกเนอะ ได
ออกมาลองทํางานจริง จะไดมีประสบการณ ไมใชนั่งเรียนอยางเดียว จบมาทําอะไรก็ไมเปน” และการทําความคุนเคยกับ
ผูใหสัมภาษณนั้นก็เปนวิธีการที่ไดผลดี หากสามารถทําใหผูใหสัมภาษณรูสึกสบาย ไมเครียด พูดทีเลนทีจริงกับผูสัมภาษณ
ไดแลว ก็จะเปนการงายที่จะไดขอมูลตางๆ มา 

 
แลวผลวิจัยก็ไดมา 
 จากการไดผานการทําโครงรางการวิจัยในตอนตนและการลงภาคสนามเก็บขอมูลกันมา  พวกเราทีมวิจัยได
ออกมาซึ่งผลการวิจัย ที่พวกเราก็ภาคภูมิใจกันอยางยิ่งที่ไดทํางานวิจัยช้ินนี้  ซึ่งเราจะเลารายละเอียดของผลการวิจัยใหฟง 

รถโดยสารประจําทางที่อยูบริเวณโดยรอบตลาดบนและตลาดลาง มีทั้งหมด 22 สาย ซึ่งทั้งนี้ไมไดรวมรถโดยสาร
ของบริษัทขนสง  มิตรภาพ จํากัด  ซึ่งดําเนินการโดยธุรกิจเอกชน  ตําแหนงที่ต้ังของทารถโดยสารประจําทางทั้งหมดที่มี
บริเวณรอบตลาดบนและตลาดลางกลุมของทารถที่ต้ังอยูตลาดบนและตลาดลาง    มี 5 บริเวณ  ดังนี้   บริเวณทารถบานโปง  
บริเวณสะพานเกวียน บริเวณสะพานยักษ  บริเวณตลาดกัลยา  และบริเวณทารถเมลขาว  ซึ่งจุดที่สําคัญของทารถโดยสาร : 
บริเวณสะพานยักษ   ทารถโดยสารประจําทางจุดบริเวณสะพานยักษถือวามีความสําคัญอยากมาก  ซึ่งประกอบดวนทารถ
โดยสารจํานวน 12 สาย  โดยมีสายที่สําคัญไดแก  สายกรุงเทพฯ-นครปฐม โดยความสําคัญของตําแหนงที่ต้ังของทารถ
โดยสาร  เนื่องจากบริเวณสะพานยักษ  อยูใกลกับทั้งบริเวณตลาดบนและตลาดลาง  ซึ่งสะพานยักษจะเชื่อมระหวางองค
พระปฐมเจดีย และสถานีรถไฟนครปฐม 

 
 บริเวณสะพานยักษ  ที่เปนตําแหนงที่ต้ังของรถโดยสารที่สําคัญหลายสาย 
 

 เสนทางการเดินรถ  เวลาการเดินรถ  อัตราคาโดยสารของรถ  และลักษณะของรถโดยสารประจําทางในแตละ
สาย    เสนทางการเดินรถสามารถแบงออกไดเปน 4 เสนทางที่สําคัญ  ไดแก    เสนทางถนนเพชรเกษม (นครชัยศรี-สาม
พราน-กรุงเทพฯ)   เสนทางถนนมาลัยแมน (กําแพงแสน-บางเลน)เสนทางถนนดอนตูม   เสนทางถนนเพชรเกษม (บาน
โปง) ซึ่งสามารถดูไดจากภาพประกอบ   
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ลักษณะรถโดยสารสวนใหญ   จะเปนรถสองแถวและรถบัสธรรมดามีจํานวนเทากัน  คือ 10 สาย สวนรถปรับ
อากาศมีเพียง 2 สาย คือกรุงเทพฯ นครปฐม สายเกา และสายใหม 

ลักษณะรถโดยสารกับเสนทางการเดินรถมีผลตอการกําหนดระยะทางตามเสนทางการเดินทางตางๆ   โดยรถปรับ
อากาศ รถโดยสารประจําทางที่ว่ิงระหวางกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครปฐม มี 2 สาย คือ กรุงเทพฯ-นครปฐม สายเกา
และสายใหม    สวนรถบัสธรรมดา ซึ่งคือรถโดยสารประจําทางที่ว่ิงระหวางจังหวัดนครปฐมกับจังหวัดใกลเคียง หรือว่ิง
ระหวางจังหวัดนครปฐมกับอําเภอตางๆภายในจังหวัด เชน นครปฐม-บานแพว นครปฐม-บางเลน เปนตน   และสวนรถ
สองแถว : รถโดยสารประจําทางที่ว่ิงระหวางจังหวัดนครปฐมกับทองที่ ตําบล อําเภอตางๆ ภายในจังหวัดนครปฐม  ซึ่งสวน
ใหญจะวิ่งในระยะสั้นกวารถปรับอากาศและรถบัสธรรมดา  เชน  นครปฐม-ทุงผักกูด เปนตน 

นอกจากนี้ลักษณะรถโดยสารยังมีผลตอการกําหนดราคารถปรับอากาศมีราคาเริ่มตนแพงกวารถลักษณะอื่นๆ การ
กําหนดราคาราคาตนทางถึงปลายทางเพียงราคาเดียว รถปรับอากาศจะจอดรับสงผูโดยสารเฉพาะจุดที่สําคัญๆ  
รถบัสธรรมดาและรถสองแถวมีการกําหนดราคาเริ่มตนในอัตราที่ใกลเคียงกัน ซึ่งจะเริ่มตนที่ราคาประมาณ 5 บาท 
 

 
ลักษณะของรถโดยสารที่เปนรถบัสธรรมดา   และรถสองแถว  ซึ่งเปนลักษณะของรถโดยสารสวนใหญที่พบ 
 
ในเรื่องที่ไดศึกษารูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย ของรถโดยสารประจําทาง สามารถแบงรูปแบบการจัดตั้งการ

ประกอบกิจการเดินรถโดยสารประจําทางบริเวณโดยรอบตลาดบนและตลาดลาง  โดยแบงอออกเปน การประกอบกิจการ
เดินรถที่ดําเนินการโดยภาครัฐ ซึ่งที่นี้ก็คือ บริษัท ขนสง จํากัด  ที่มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ   และการประกอบกิจการเดินรถที่
ดําเนินการโดยเอกชน  จากการศึกษาไดผลการศึกษาดังนี้  การประกอบการเดินรถโดยภาครัฐ บริษัท ขนสง จํากัด  
ประกอบดวย 6 สายดังนี้  สายกรุงเทพฯ (สายเกา)   สายกรุงเทพฯ (สายใหม)  สายออมใหญ สายมหาชัย   สายบานโปง  

สวนการประกอบการโดยภาคเอกชน  มีรูปแบบการประกอบการ ไดแก สหกรณ ซึ่งมี 2สหกรณ คือสหกรณ
รถยนตโดยสารนครปฐม จํากัด  และ  สหกรณเดินรถนครชัยศรี จํากัด  หางหุนสวน มี 1หางหุนสวนคือ หางหุนสวน พจน
มนปรีติขนสง จํากัด   3. บริษัท จํากัด  มี 7 บริษัท ไดแก บริษัท ท.บางหลวงไทย จํากัด   บริษัท พระปฐมเดินรถ จํากัด   

ในหัวขอสุดทายที่ทีมวิจัยไดศึกษาคือ บทบาทความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางบริษัท ขนสง จํากัดกับ
ผูประกอบการรถรวม  โดยไดทีมวิจัยไดเขาใจเกี่ยวกับเรื่องนี้วาบริษัทขนสงจํากัดถือวามีบทบาทในฐานะเปนองคกรของรัฐ  
เปนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐดานพาณิชยกรรมในดานการใหบริการขนสงผูโดยสาร
โดยรถประจําทาง  โดยรับรถของภาคเอกชนในรูปรถรวมเขามาและบริษัทจะเปนตัวแทนประสานงานดานการจัดการใน
ฐานะผูรับอนุญาตสัมปทานในเสนทางการเดินรถสายตาง ๆ   ซึ่งบริษัทขนสงจะมีความสัมพันธกับผูประกอบการรถรวม  
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กลาวคือ  การเดินรถโดยสารนั้นจะตองขออนุญาตบริษัทขนสงกอน  และตองปฏิบัติตามกฎเกณฑที่บริษัทกําหนดขึ้นซึ่ง
บริษัทฯมีหนาที่ในการดูแลรถโดยสารทุกเสนทางที่ว่ิงในประเทศไทย 

ซึ่งจากการทํางานวิจัยในหัวขอ การสํารวจการเดินรถโดยสารไดทําใหผูวิจัยไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
เดินรถโดยสารของจังหวัดนครปฐม  ซึ่งทําใหเขาใจและเรียนรูจักกับจังหวัดนครปฐมที่เราไดมาศึกษาตอนี้เปนอยางยิ่ง  อีก
ทั้งการไดทํางานยังชวยเราฝกประสบการณการทํางานวิจัย  กอนที่จะจบเปนบัณฑิตออกไปปฏิบัติงานจริง  และหวังวา
ผลงานการวิจัยของเราอาจจะไดไปเปนประโยชนกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อการพัฒนาทองถิ่นในอนาคตตอไป 
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