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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

ความเป็นมาของกิจการรถเมล์ในกรุงเทพมหานคร ตามประวติักล่าวว่ารถเมล์โดยสาร
ประจ าทางในสมยัก่อนเรียก ว่ารถเมล์ เขา้ใจว่าคงเรียกช่ือตามเรือเมล ์รถเมล์ประจ าทางที่มีคร้ังแรก
นั้น     ใชก้  าลงัมา้ลากจูงแทน ไม่ตอ้งอาศยัน ้ ามนัเช้ือเพลิงให้เป็นภาระเดือดร้อนแก่ผูป้ระกอบการ 
เช่นในปัจจุบนั ซ่ึงพระยาภกัดี นรเศรษฐ (นายเลิศ เศรษฐบุตร) เป็นผูริ้เร่ิมกิจการรถเมล์เม่ือราวปี 
พทุธศกัราช 2450 วิง่จากสะพานยศเส (กษตัริยศ์ึก) ถึงประตูน ้ าสระปทุม แต่เน่ืองจาก ใชม้า้ลากจึง
ไม่รวดเร็วทนัใจ และไม่สามารถให้ความสะดวกแก่ผูโ้ดยสารไดเ้พียงพอต่อมาในปี  พุทธศกัราช 
2456 พระยาภกัดี นรเศรษฐ จึงได้ปรับปรุงกิจการใหม่ รวมทั้งเปล่ียนแปลงวิธีการเดินรถโดยน า
รถยนตย์ีห่อ้ฟอร์ดมาวิง่แทนรถเดิม ที่ใชม้า้ลาก และขยายเสน้ทางใหไ้กลขึ้น จากประตูน ้ าสระปทุม
ถึงบางล าพ ู(ประตูใหม่ตลาดยอด)  

รถยนตท์ี่ใช ้เป็นรถโดยสารประจ าทางคร้ังแรกมี 3 ลอ้ ขนาดเท่ากบั 1 ใน 3 ของรถโดยสาร
ประจ าทาง ในปัจจุบนั มีที่นั่ง 2 แถว ทาสีขาว มีกากบาทสีแดง นั่งไดป้ระมาณ 10 คน คนทัว่ไป
เรียกว่าอา้ยโกร่ง เพราะวิง่ไปตามถนนมีเสียงดงัโกร่งกร่าง ประชาชนไดรั้บความสะดวกรวดเร็ว ใน
การเดินทางเป็นที่นิยมอยา่งแพร่หลาย รถเมล์จึงขยายตวัอยา่งกวา้งขวาง ออกไปทัว่กรุงเทพฯ ใน
นามของบริษทั นายเลิศ จ  ากดัหรือบริษทัรถเมล์ขาว การประกอบอาชีพการเดินรถ โดยสารประจ า
ทางไดข้ยายตวัขึ้น เม่ือรัฐบาลมีการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 150 ปี (พุทธศกัราช 2475) พร้อมทั้ง
ไดส้ร้างสะพานพระพทุธยอดฟ้าฯ เพื่อเช่ือมการคมนาคมระหวา่งฝ่ังพระนคร และธนบุรี ต่อมาในปี 
พทุธศกัราช 2476 กิจการรถเมล์เร่ิมเป็นปึกแผ่น ไดมี้เศรษฐีชาวจีนเล็งเห็นว่า การประกอบการเดิน
รถโดยสารประจ าทาง เป็นอาชีพที่มั่นคง และท ารายได้ดีอย่างหน่ึง จึงได้ก่อตั้ ง บริษัทเดินรถ
โดยสารประจ าทาง ขึ้นช่ือบริษทั ธนนครขนส่ง เดินรถจากตลาดบางล าพ ูถึงวงเวียนใหญ่ หลงัจาก
นั้นไดมี้ผูล้งทุน ตั้งบริษทัรถโดยสารประจ าทาง เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ นอกจากน้ี รัฐวิสาหกิจและราชการ 
ก็ท  าการเดินรถดว้ย คือ เทศบาลนครกรุงเทพฯ เทศบาลนนทบุรี บริษทั ขนส่ง จ  ากดั องคก์ารรับส่ง
สินคา้และพสัดุภณัฑ ์และบริษทัเอกชนอีก 24 บริษทั รวมผูป้ระกอบการเดินรถโดยสารประจ าทาง 
ในกรุงเทพฯ ขณะนั้นมีถึง 28 ราย  

หลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ทางราชการได้ขายรถบรรทุกให้เอกชน เป็นจ านวนมาก ซ่ึง
เอกชนไดน้ ารถบรรทุก มาดดัแปลงเป็นรถ โดยสารประจ าทาง มีการเลือกเส้นทางเดินรถเอง โดย
ไม่ให้ซ ้ ากับ เส้นทางที่ มีรถรางวิ่งอย่างเสรี จึงก่อให้เกิดการแข่งขันกันขึ้ น รัฐบาลจึงได้ออก 



 

พระราชบัญญัติการขนส่ง ในปีพุทธศกัราช 2497 มาควบคุม โดยก าหนดให้ผูป้ระกอบการรถ 
โดยสารประจ าทางตอ้งขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งและในระยะหลงัๆ การใหบ้ริการรถเมล์
ชกัจะเกิดความสับสนมีการเดินรถทบัเส้นทางกนับา้งแก่งแยง่ผูโ้ดยสารกนับา้ง  การให้บริการของ
แต่ละบริษทัก็ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกนั ปล่อยใหมี้การเดินรถอยา่งเสรี ท  าให้เกิดปัญหา ความคบัคัง่
ของ การจราจร เน่ืองจากจ านวนรถ ในทอ้งถนนมีมากกว่าที่ควรจะเป็น ซ่ึงผลเสียทั้งหมดตกอยูก่บั 
ผูใ้ชบ้ริการทั้งส้ิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูป้ระกอบการ ไดป้ระสบปัญหา ค่าใชจ่้ายที่เพิม่ขึ้น เน่ืองจาก
ราคาน ้ ามัน ในตลาดโลกได้เพิ่มสูงขึ้ น อย่างฉับพลัน ตั้ งแต่ปีพุทธศักราช 2516 เป็นตน้มา แต่
ผูป้ระกอบการ ไม่สามารถจะปรับอตัราค่าโดยสาร ให้เพิม่ขึ้นในอตัราสมดุลกบัราคาน ้ ามนัได ้และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นผลให้ หลายบริษทัเร่ิมประสบกบัปัญหา การขาดทุน บางบริษทัก็มี
ฐานะทรุดลงจนไม่สามารถ จะรักษาระดบับริการที่ดี แก่ประชาชนต่อไปได ้ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นที่มา
ของการรวมรถ โดยสารประจ าทางต่างๆ ให้เหลือเพียงหน่วยงานเดียวในเดือนกนัยายน 2518 ใน
สมยัรัฐบาลหม่อมราชวงศ ์คึกฤทธ์ิ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี จึงไดมี้มติของคณะรัฐมนตรี ให้
รวมรถโดยสารประจ าทางในกรุงเทพมหานคร เป็นบริษัทเดียว เรียกว่า "บริษทัมหานครขนส่ง 
จ  ากดั เป็นรูปรัฐวสิาหกิจประเภทบริษทั จ  ากดั มีรัฐถือหุ้นอยู ่51% และเอกชนถือหุ้น 49% แต่การ
รวมและการจดัตั้งเป็นบริษทัมหานครขนส่ง จ  ากดั ในขณะนั้นมีปัญหาบางประการ ในเร่ืองของ
กฎหมายการ จดัตั้งในรูปแบบ ของการประกอบกิจการขนส่ง ดังนั้น ต่อมาในสมัยรัฐบาลของ 
หม่อมราชวงศ์ เสนีย ์ปราโมช จึงได้ออกพระราชกฤษฎีกา การจดัตั้งเป็นองค์การขอรัฐให้ช่ือว่า 
"องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ" เม่ือวนัที่ 1 ตุลาคม 2519 โดยรวมกิจการรถโดยสารทั้งหมด จาก
บริษทัมหานครขนส่ง จ  ากดั มาขึ้นอยูก่บั องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจ ประเภทกิจการสาธารณูปโภค สังกัดกระทรวงคมนาคม มีภารกิจ       
และขอบเขตความรับผิดชอบ ในการจัดบริการ รถโดยสารประจ าทางวิ่งรับ -ส่งผู ้โดยสาร              
ในเขตกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัใกล้เคียง 5 จังหวดั คือ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม และนครปฐม มีผูใ้ช้บริการ ประมาณกว่า 3 ล้านคนต่อวนั นอกจากน้ียงัมีหน้าที่      
ในดา้นประกอบการอ่ืนๆ ที่เก่ียวกบัหรือต่อเน่ืองกบั การประกอบการขนส่งบุคคล เน่ืองจากกิจการ
เดินรถโดยสารประจ าทาง จดัเป็นสาธารณูปโภค ชนิดหน่ึงของรัฐที่ให้บริการแก่ประชาชน ผูมี้
รายไดน้อ้ย และปานกลางเป็นหลกั การด าเนินการ จึงมุ่งสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในดา้นการ
ใหค้วามช่วยเหลือ แก่ผูมี้รายไดน้อ้ย โดยไม่หวงัผลก าไร การจดัเก็บอตัราค่าโดยสาร จึงอยูใ่นอตัรา
ต ่ากวา่ตน้ทุน ตามที่รัฐบาลเป็นผูก้  าหนดนโยบายในการเดินรถของผูโ้ดยสารเป็นหลกั (ประวตัิ ขส
มก. http://www.bmta.co.th/?q=th ) 
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เน่ืองจากระบบขนส่งมวลชนเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักที่รองรับสภาพการเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจและสังคมองค์กรการขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่ดูแล
ระบบการเดินรถโดยสารประจ าทางในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซ่ึงกรุงเทพถือว่าเป็นศูนยก์ลาง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาส่งผลให้เกิดการขยายตวัและความตอ้งการระบบขนส่งมวลชนขึ้น 
ถือเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นในชีวิตประจ าวนัของคนในกรุงเทพมหานคร ช่วยให้ประชาชนมีความ
ประหยดัและความสะดวกสบายมากขึ้ นแต่ปัญหาของระบบขนส่งมวลชนยงัพบอยู่มาก จาก
การศึกษาปัญหาของระบบขนส่งมวลชนยงัขาดคุณภาพในการให้บริการ สภาพของรถโดยสาร
ประจ าทางรวมทั้งสภาพของคนขบัรถโดยสารประจ าทางยงัขาดประสิทธิภาพ จากปัญหาและขอ้
ร้องเรียนเก่ียวกับการให้บริการที่เกิดขึ้นเพื่อน ามาปรับปรุงและพฒันาการให้บริการรถโดยสาร
ประจ าทางของ ( ขสมก.) เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินโครงการที่มีความเป็นรูปธรรมและ
สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้ น ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเพื่อ
พฒันาการใหบ้ริการรถโดยสารประจ าทางของ (ขสมก.) ซ่ึงถือวา่เป็นระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ
หลกัของกรุงเทพฯและปริมณฑล 

 คณะวิจยัจึงได้จดัท างานวิจยัการสืบยอ้นกลับจากความต้องการของผูรั้บบริการต่อรถ
โดยสารประจ าทางขนส่งมวลกรุงเทพฯ (ขสมก.) เขต 8 (รถปรับอากาศ สาย 8) เพื่อศึกษาสาเหตุ
และผลกระทบของรถโดยสารประจ าทางสายน้ี  น ามาวเิคราะห์เพือ่หาแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูโ้ดยสารที่มีต่อการใชบ้ริการรถโดยสารประจ า

ทาง (ขสมก.) เขต.8 สาย8 
1.2.2. เพือ่ศึกษาปัจจยัที่เป็นปัญหาต่อความพงึพอใจของผูโ้ดยสารในการใชบ้ริการ 
1.2.3. เพือ่ปรับปรุงคุณภาพบริการ โดยเสนอแนะเพือ่แกไ้ขปัจจยัที่เป็นปัญหาต่อความพงึ

พอใจของผูโ้ดยสาร   
 

1.3  สมมติฐำนของกำรศึกษำ   
      1.4.1 ความคิดเห็นของประชาชนที่มาใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง เขต.8 (รถปรับอากาศ 
สาย 8)  มีระดบัความคิดเห็นค่อนขา้งมาก 
      1.4.2 ปัญหาและอุปสรรคของประชาชนที่มาใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง เขต.8 (รถปรับ
อากาศ สาย 8) พบวา่มีปัญหาค่อนขา้งมาก     
       1.4.3 ปัญหาและอุปสรรคของประชาชนที่มาใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทาง เขต.8 (รถปรับ
อากาศ สาย 8) พบวา่มีปัญหาของการใหบ้ริการและอุปสรรคค่อนขา้งมาก 
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1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
       การศึกษาโครงงานเร่ืองการศึกษาความพึงพอใจและปัญหาการบริการของรถโดยสาร

ประจ าทางขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฯ เขต 8  (รถปรับอากาศ สาย.8) ซ่ึงมีการก าหนดขอบเขตดงัน้ี 
1. ท าการศึกษาเฉพาะกรณีรถโดยสารประจ าทางที่ให้บริการในเขต 8 สาย 8 ประเภทรถ

ปรับอากาศเฉพาะเที่ยวกลับจาก สะพานพุทธ – เคหะร่มเกล้า โดยท าการสุ่มกลุ่ม
ตวัอยา่งประชากร 

2. โดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจและปัญหาการบริการของรถโดยสารประจ าทาง
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฯ เขต 8  (รถปรับอากาศ สาย.8) ส ารวจในระหว่างเดือน
กนัยายนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 

3. ในการท าโครงงานฉบบัน้ี จะท ากาศึกษาในช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีอัตราการใชบ้ริการ
มากที่สุดในช่วงเวลา 16.00 – 20.00 น. 

4. ตวัช้ีวดัในการท าโครงงานคร้ังน้ีใชโ้ปรแกรม SPSS ในการหาค่าสถิติของการใชบ้ริการ

รถโดยสารประจ าทางขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฯ เขต 8  (รถปรับอากาศ สาย.8) 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
      รถโดยสำรประจ ำทำง  หมายถึง เป็นระบบขนส่งมวลชนระบบหน่ึงที่ให้บริการบนถนน        
โดยมีลักษณะเป็นรถขนาดใหญ่ที่บรรทุกผูโ้ดยสารเป็นจ านวนมาก โดยก าหนดเส้นทางไปยงั
สถานที่ต่างๆ 
      ควำมพึงพอใจ (Satisfaction ) หมายถึง ความรู้สึกของผูท้ี่มารับบริการต่อสถานบริการตาม
ประสบการณ์ที่ไดรั้บจากการที่เขา้ไปติดต่อขอรับบริการในสถานที่นั้นๆ 
      ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร หมายถึง ระดบัความรู้สึกชอบหรือพอใจที่มีต่อการให้บริการ
จากรถโดยสารประจ าทางในเขต 8  
      ผู้โดยสำร (Passenger) หมายถึง ผูท้ี่เป็นลูกคา้ (Customer) ของรถโดยสารประจ าทางเป็นผูท้ี่ใช้
บริการการเดินทางจากจุดหมายหน่ึงไปยงัจุดหมายหน่ึงในเสน้ทางของ เขต.8 สาย 8   
      แบบสอบถำม หมายถึง รูปแบบของค าถามเป็นชุดๆ ที่ไดถู้กรวบรวมไวอ้ยา่งมีหลกัเกณฑแ์ละ
เป็นระบบ เพื่อใชว้ดัส่ิงที่ผูว้ิจยัตอ้งการจะวดัจากกลุ่มตวัอยา่งหรือประชากรเป้าหมายให้ไดม้าซ่ึง
ขอ้เทจ็จริง 
      กลุ่มตัวอย่ำง (Sample) หมายถึง ส่วนหน่ึงของประชากรที่น ามาศึกษาซ่ึงเป็นตวัแทนของ
ประชากร การที่กลุ่มตวัอยา่งจะเป็นตวัแทนที่ดีของประชากรเพื่อการอา้งอิงไปยงัประชากรอยา่ง
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น่าเช่ือถือไดน้ั้น จะตอ้งมีการเลือกตวัอยา่งและขนาดตวัอยา่งที่เหมาะสม ซ่ึงจะตอ้งอาศยัสถิติเขา้มา
ช่วยในการสุ่มตวัอยา่งและการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
         1.7.1. ท  าใหท้ราบระดบัความพงึพอใจของผูโ้ดยสาในดา้นต่าง ๆ ตามสภาพที่เป็นอยู ่

1.7.2. ท  าให้ทราบแนวทางในการปรับปรุงพฒันาระบบการให้บริการรถโดยสารประจ า
ทางใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.7.3. เพือ่ปรับปรุงการใหบ้ริการที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 

1.7   แผนภูมิกำรด ำเนินโครงงำน 
ตารางที่ 1.1 แผนภูมิการด าเนินโครงงาน 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2560 

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

1.วางแผนเสนอหวัขอ้
โครงงาน 

            

2.ศึกษาขอ้มูลและทฤษฎี
งานที่เก่ียวขอ้ง 

            

3.รวบรวมขอ้มูลเน้ือหาที่
จดัท า 

            

4.น าเสนอโครงการ
กา้วหนา้คร้ังที่ 1  

            

5.ปรับปรุงแกไ้ข
ขอ้บกพร่อง 

            

6.ออกแบบและทดสอบ
แบบสอบถาม 

            

7.ลงสถานที่จริงเพือ่สุ่ม
ตวัอยา่งหาผูต้อบ
แบบสอบถาม 
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ตารางที่ 1.1 : (ต่อ) แผนภูมิการด าเนินโครงงาน 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2560 

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

8.เก็บรวบรวมขอ้มูลโดย
ใชแ้บบสอบถามที่
ทดสอบกบักลุ่มเป้าหมาย
แลว้ 

            

9.วเิคราะห์รวบรวมขอ้มูล
และประเมินผลของ
โครงการ 

            

10.น าเสนอโครงการคร้ัง
ที่ 2 

            

11.จดัท าเอกสารรูปเล่ม             
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
จากการศึกษาคน้ควา้เอกสาร ต ารา และสรุปผลการวิจยัที่เก่ียวขอ้งมาเป็นแนวทางเพื่อ

สนบัสนุนในการท าโครงการในคร้ังน้ีพอสรุปแนวคิดหลกั 6 แนวคิด ไดแ้ก่ 
2.1 ทฤษฎีเก่ียวกบัวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัความพงึพอใจ 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการบริการสาธารณะ  
2.4 การจดัระเบียบรถโดยสารประจ าทางตามกฎหมาย   
2.5 แนวทางการแกไ้ขปัญหารถโดยสารประจ าทาง 

 
2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
              การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้ใช้การสุ่มในการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบประเภทเจาะจง  ( Purposive  sampling )  เป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยพิจารณาจาก
การตดัสินใจของผูว้จิยัเอง 
 
2.2 แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
  ชิลลี (Shelly, 1975 อ้างถึงใน ทิวา  ประสุวรรณ , 2547, หน้า 8) ได้ศึกษาแนวความคิด 
เก่ียวกบัความพงึพอใจสรุปไดว้่า ความพงึพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษยค์ือ ความรู้สึกใน 
ทางบวกและความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกในทางบวกเม่ือเกิดขึ้นแลว้จะท าใหมี้ความสุขเป็น  

ความรู้สึกที่มีความแตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ ความพึงพอใจจะเกิดขึ้ นเม่ือ
ความรู้สึก ทางบวกมีมากกว่าความรู้สึกทางลบส่ิงที่ท  าให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจของมนุษยม์กัจะ
ไดแ้ก่ ทรัพยากร (Resources) หรือส่ิงเร้า (Stimuli) การวิเคราะห์ระบบความพึงพอใจคือการศึกษา
ว่าทรัพยากรหรือ ส่ิงเร้าใดเป็นส่ิงที่ตอ้งการที่จะท าให้เกิดความพึงพอใจและความสุขแก่มนุษย ์
ความพอใจจะเกิดได ้มากที่สุดเม่ือมีทรัพยากรที่ตอ้งการครบถว้น   

วรูม (Vroom, 1964 อา้งถึงใน วสนัต ์ เตชะฟอง, 2549, หนา้ 8) ไดใ้หค้วามหมายของ ความ
พงึพอใจไวว้่าเป็นผลจากบุคคลนั้นเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือเขา้ไปรับรู้แลว้เกิด ความพอใจ
โดยความหมายของความพงึพอใจสามารถทดแทนความหมายของทศันคติได ้บางที เรียกวา่ทฤษฎี  

 
 



V.I.E. เน่ืองจากมีองคป์ระกอบทฤษฎีที่ส าคญั คือ   
1.  V มาจากค าวา่ Valence หมายถึง ความพงึพอใจ   
2.  I มาจากค าว่า Instrumentality หมายถึง ส่ือ เคร่ืองมือ วิถีทางน าไปสู่ความพึง

พอใจ 
3.  E มาจากค าว่า Expectancy หมายถึง ความคาดหวงัภายในตัวบุคคลมีความ

ตอ้งการ และมีความคาดหวงัในหลายส่ิงหลายอย่าง ดังนั้ นจึงตอ้งกระท าด้วยวิธีใดวิธีหน่ึงเพื่อ
ตอบสนอง ความต้องการหรือส่ิงที่คาดหวงัเอาไว ้ซ่ึงเม่ือได้รับการตอบสนองแล้วตามที่ตั้ ง
ความหวงัหรือที่ คาดหวงัเอาไวน้ั้น บุคคลก็จะไดรั้บความพงึพอใจและในขณะเดียวกนัก็จะคาดหวงั
ในส่ิงที่สูงขึ้น ไป อีกเร่ือย 

เฮอร์เบิร์ต (Hebert, 1978, อา้งถึงใน ภูษิต  สายก้ิมซ้วน, 2550, หน้า 14) กล่าวไวว้่า งานใด 
จะมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นสามารถพิจารณาไดจ้ากความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัน าเขา้ (Input) กบั 
ผลผลิต (Output) ที่ไดรั้บออกมาร่วมกบัความพงึพอใจของผูรั้บบริการดว้ย ซ่ึงเขียนเป็นสูตรไดด้งัน้ี   

 
E = (O - I) + S    
 
โดย  E  คือ ประสิทธิภาพของงาน (Efficiency)     

O  คือ ผลผลิตที่ไดรั้บออกมา (Output)    
I  คือ ปัจจยัน าเขา้ที่ใส่เขา้ไป (Input)     
S  คือ ความพงึพอใจของผูรั้บบริการ (Satisfaction)   
 

ริชาร์ด (Richard, 1993 อ้างถึงใน ภูษิต  สายก้ิมซ้วน, 2550, หน้า 14) ความพึงพอใจ คือ  
ความรู้สึกสมหวงัหรือเกินความคาดหวงัที่เกิดขึ้นเม่ือไดรั้บบริการ  ต่อศกัด์ิ  มุสิกุล (2548, หน้า 28 
อา้งถึงใน อ าพนั  วมิลวฒันา, 2550, หนา้ 10) กล่าววา่ ความพงึพอใจ ความรู้สึก หรือทศันคติของ 

บุคคลที่มีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงที่เป็นไปในทางที่ดีและไม่ดี หรือในดา้นบวกและในด้านลบ 
หรือไม่มีปฏิกิริยา คือเฉย ๆ ก็ได ้หรืออาจจะมีในทุก ๆ ดา้น โดย อาจจะมีมากน้อยต่างกนั ซ่ึงจะ
เกิดขึ้นก็ต่อเม่ือส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการแก่บุคคลนั้น ถา้ตอบสนองไดก้็เป็นแง่บวก 
แต่ถา้ตอบสนองไม่ไดก้็เป็นแง่ลบความพงึพอใจอาจเปล่ียนแปลงได ้แต่ทั้งน้ี ความพงึพอใจของแต่
ละบุคคลยอ่มมีความแตกต่างกนัขึ้นอยูก่บัค่านิยมและประสบการณ์ที่ ไดรั้บมากนอ้ยเพยีงใด   

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจดังกล่าวสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรู้สึกที่แต่ละบุคคลแสดงออกหรือทัศนคติของแต่ละบุคคลที่ มี ต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด ซ่ึงจะ
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แสดงออก เม่ือความตอ้งการหรือความคาดหวงัของบุคคลนั้น ๆ ไดรั้บการตอบสนองทั้งทางดา้น
ร่างกายและ จิตใจ ทั้งในทางที่ดีและไม่ดี ทั้งในดา้นบวกหรือดา้นลบหรือไม่มีปฏิกิริยาใด ๆ ก็ไดจ้ะ
มีความ แตกต่างกนัขึ้นอยูก่บัประสบการณ์และค่านิยมของแต่ละบุคคล ส าหรับความพึงพอใจของ
ประชาชน  

 
การวัดความพึงพอใจ   
ริชาร์ด (Richard, 1993 อ้างถึงใน ภูษิต  สายก้ิมซ้วน, 2550, หน้า 15) ได้กล่าวถึง การวดั 

ความพงึพอใจวา่ท าไมเราถึงตอ้งวดัความพงึพอใจ  
1.  เพือ่ที่จะเรียนรู้ถึงความรู้สึก ความเขา้ใจ   
2.  เพื่อที่จะแจกแจงไดว้่าอะไรคือความจ าเป็นความปรารถนา ความตอ้งการและ 

ความคาดหวงั   
3.  เพือ่ที่จะลดความเขา้ใจที่คลาดเคล่ือน   
4.  เพือ่ตรวจสอบส่ิงที่คุณคาดหวงัเพือ่ปรับปรุงคุณภาพ บริการและความพงึพอใจ   
5.  เพราะตอ้งการน าไปสู่ผลงานที่ดีขึ้น   
6.  เพื่อให้รู้ว่าในปัจจุบนัส่ิงที่คุณด าเนินการนั้นเป็นอยา่งไรบา้งและจากจุดน้ีคุณจะ

มุ่งหนา้ ไปสู่จุดใดต่อไป   
ปรัชญา  จนัทรภยั (2542, หน้า 7 อ้างถึงใน พิพฒัน์  ศังขะฤกษ์, 2550, หน้า 8) กล่าวว่า 

ความพึงพอใจในการรับบริการ หมายถึง การที่หน่วยบริการท าให้ผูรั้บบริการเกิดความประทบัใจ 
ในทางที่ดีคือ เกิดความสุข หมายถึง ความชอบพอ ความช่ืนชมอยากรับบริการอีกแลว้ก็จะพดูชมให ้
คนอ่ืนฟัง รวมทั้งพูดปกป้องหากมีใครมาต าหนิบริการของหน่วยบริการที่เขาประทบัใจนั้น ทั้งน้ี 
เพราะหน่วยบริการไดส้ร้างภาพลกัษณ์อนัเป็นที่ประทบัใจในทางที่น่าช่ืนชม ยกยอ่ง  จากการศึกษา
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความพงึพอใจในการบริการสรุปไดว้า่ความพงึพอใจ ในการบริการ  หมายถึง 
การที่หน่วยบริการท าให้ผูรั้บบริการเกิดความประทบัใจในทางที่ดี คือ เกิด ความสุข ซ่ึงสามารถวดั
หรือประเมินผลการปฏิบติังานไดจ้ากการรับรู้ของบุคคลซ่ึงขึ้นอยูก่บั ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
ที่จะใชเ้กณฑใ์นการตดัสินใจ ซ่ึงปัจจยัที่มีส่วนเก่ียวขอ้งและเป็นสาเหตุ ที่ท  าใหก้ารบริการเกิดความ
พงึ  

พอใจหรือไม่พอใจในการรับบริการประกอบดว้ย ตวัแปร 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นระบบบริการ 
ดา้นเจา้หนา้ที่/ บุคลากรผูใ้หบ้ริการและดา้นสถานที่/ ส่ิงอ านวยความสะดวก 
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2.3 แนวคดิทฤษฎีความพึงพอใจในการบริการ  
 ความหมายของการบริการ  Sense of Service หมายถึง การที่ผูใ้ห้บริการมีความพร้อมทาง

จิตใจและรักที่จะให้บริการ แก่ผูอ่ื้นและมีความสุขเม่ือไดรั้บความพึงพอใจจากการให้บริการของ
ตนเอง นอกจากนั้นผูบ้ริหาร ที่ดีจะตอ้งมีทศันคติที่ดีในงานบริการรวมทั้งสร้างความกระตือรือร้น
พร้อมที่จะให้บริการ (ธานินทร์  สุวงศ์วาร, 2541, หน้า 2 อ้างถึงใน ทิฆัมพร  อาบสุวรรณ , 2551, 
หนา้ 11) 

ภทัรวฒิุ  อุตภิระ (2544, หน้า 18 อา้งถึงใน ทิฆมัพร  อาบสุวรรณ, 2551, หน้า 11) กล่าวถึง 
การบริการ ดงัน้ี   

1.  งานบริการเป็นงานที่มีการผลิตและการบริโภคเกิดขึ้นพร้อมกนัคือไม่อาจก าหนด ความ
ตอ้งการแน่นอนไดข้ึ้นอยูก่บัผูใ้ชบ้ริการวา่ตอ้งการเม่ือใดและตอ้งการอะไร   

2.  งานบริการเป็นงานที่ไม่อาจก าหนดปริมาณงานล่วงหน้าได้ การมาใชบ้ริการหรือ ไม่
ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขของผูม้าใช้บริการ การก าหนดปริมาณงานล่วงหน้าจึงไม่อาจท าได้ นอกจาก 
คาดคะเนความน่าจะเป็นเท่านั้น   

3.  งานบริการเป็นงานที่ไม่มีตวัสินคา้ ไม่มีผลผลิต ส่ิงที่ผูใ้ชบ้ริการจะไดค้ือ ความพงึพอใจ 
ความรู้สึกคุม้ค่าที่ไดม้าใชบ้ริการ ดงันั้น คุณภาพของงานจึงเป็นส่ิงที่ส าคญัมาก   

นารีรัตน์  รูปงาม (2542, หน้า 14 อา้งถึงใน ช่ืนกมล  สมชาติ, 2551, หน้า 8) กล่าวถึง   การ
บริการ หมายถึง กิจกรรมหรือการปฏิบัติของผู ้ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการแก่ 
ผูใ้ชบ้ริการ  

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริการสรุปได้ว่า “การบริการ” หมายถึง การ 
ปฏิบติัการให้ความสะดวก การช่วยเหลือและอ านวยประโยชน์ในเร่ืองต่าง ๆ แก่ผูม้าใชบ้ริการใน 
ฐานะที่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่พึงกระท าด้วยความเสมอภาคตรงต่อเวลา การให้บริการที่
เพียงพอ ต่อเน่ืองและกา้วหน้า เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูม้าใชบ้ริการให้เกิดความชอบใจ
และพอใจ  ซ่ึงหลกัการใหบ้ริการควรประกอบดว้ยหลกัความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคคล
เป็นส่วนใหญ่ หลกัความเสมอภาค หลกัความสม ่าเสมอ หลกัความประหยดั และหลกัความสะดวก  

  
การบริการภาครัฐ   
“การให้บริการ” อาจกล่าวได้ว่า เป็นหน้าที่หลักที่ส าคัญในการบริหารงานภาครัฐ 

โดยเฉพาะในลักษณะงานที่ต้องมีการติดต่อสัมพนัธ์กับประชาชนโดยตรงโดยหน่วยงานและ 
เจา้หนา้ที่ผูใ้หบ้ริการ 
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มีหน้าที่ในการส่งต่อการบริการ (Delivery Service) ให้แก่ผูรั้บบริการมี นักวิชาการให้
แนวความคิดเก่ียวกบั “การใหบ้ริการ”ที่น ามาขอกล่าวไดแ้ก่   

มิลเล็ต (Millett, 1945 อ้างถึงใน วิโรจน์  สัตยสัณห์สกุล , 2538, หน้า 7) ได้ช้ีให้เห็นว่า 
คุณค่าประการแรกของการบริหารรัฐกิจทั้งหมด คือ การปฏิบติังานดว้ยการให้บริการที่ก่อให้เกิด 
ความพงึพอใจ ซ่ึงมีลกัษณะส าคญั 5 ประการไดแ้ก่   

1.  การให้บริการอยา่งเท่าเทียมกนั (Equitable Service) โดยยดึหลกัว่าคนเราทุกคนเกิดมา 
เท่าเทียมกนั ความเท่าเทียมกนันั้นหมายถึง ประชาชนทุกคนควรมีสิทธ์ิเท่าเทียมกนัทั้งทางกฎหมาย 
และทางการเมือง และการให้บริการของรัฐจะตอ้งไม่แบ่งเช้ือชาติ ผิวหรือความยากจนตลอดจน 
สถานะทางสงัคม  

2.  การให้บริการอยา่งรวดเร็วทนัเวลา (Timely Service) จะไม่มีงานทางสาธารณะใด ๆ ที่
เป็นผลงานที่มีประสิทธิภาพหากไม่ตรงต่อเวลาหรือทนัเหตุการณ์ เช่น รถดบัเพลิง มาถึงหลงัจาก 
ไฟไหมห้มดแลว้ การบริการนั้นก็ถือวา่ไม่เป็นส่ิงที่ถูกตอ้งและน่าพอใจ   

3.  การให้บริการอยา่งเพียงพอ (Ample Service) นอกจากจะให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
และรวดเร็วแลว้ ตอ้งค านึงถึงจ านวนคนที่เหมาะสม จ านวนความตอ้งการในสถานที่ที่เพียงพอใน 
เวลาที่เหมาะสมอีกดว้ย   

4.  การให้บริการอย่างต่อเน่ือง (Continuous Service) คือ การให้บริการตลอดเวลาต้อง 
พร้อมและเตรียมตวับริการต่อความสนใจของสาธารณชนเสมอมีการศึกษาอบรมอยูเ่ป็นประจ า เช่น 
การท างานของต ารวจจะตอ้งบริการตลอด 24 ชัว่โมง   

5.  การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) เป็นการบริการที่ มีความเจริญ 
คืบหนา้ไปทั้งทางดา้นผลงานและคุณภาพดว้ยเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั   

เวเบอร์ (Weber, 1966 อา้งถึงใน วิโรจน์  สตัยสัณห์สกุล, 2538, หนา้ 7) ไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่  การ
ใหบ้ริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด คือ การใหโ้ดยไม่ค  านึงถึง ตวั
บุคคล โดยเป็นการใหบ้ริการที่ไม่ใชอ้ารมณ์และไม่มีความชอบพอใครเป็นพิเศษ แต่ทุกคนจะตอ้ง  
ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัตามหลกัเกณฑท์ี่มีอยูใ่นสภาพที่เหมือนกนั  

เคทซ์ และเบรนดา (Katz & Brenda, 1973 อา้งถึงใน วโิรจน์  สตัยสัณห์สกุล, 2538, หนา้ 8) 
ได้ศึกษาการบริการประชาชนเช่นว่าหลักการที่ส าคัญของการให้บริการขององค์กรของรัฐ 
ประกอบดว้ยหลกั 3 ประการ คือ  

1.  ความเฉพาะเจาะจงของ (Specificity) เป็นหลกัการที่ตอ้งการให้บทบาทของประชาชน 
และเจา้หนา้ที่อยูใ่นวงจ ากดั เพือ่ใหก้ารควบคุมเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑแ์ละท าไดง่้าย ทั้งน้ี โดย
ดูจากเจา้หนา้ที่ที่ใหบ้ริการวา่ ให้บริการประชาชนเฉพาะเร่ืองที่ติดต่อหรือไม่ หากมีการ ใหบ้ริการที่
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ไม่เฉพาะเร่ืองและสอบถามเร่ืองที่ไม่เก่ียวขอ้ง นอกจากจะท าให้ล่าช้าแลว้ ยงัท าให้การ ควบคุม
เจา้หนา้ที่เป็นไปไดย้าก   

2.  ความเป็นสากล (Universality) หมายถึง การที่ให้บริการจะตอ้ง ปฏิบติัต่อผูรั้บบริการ
อยา่งเป็นทางการ ไม่ยดึถือ ความสัมพนัธ์ส่วนตวัแต่ยดึถือการให้บริการแก่ผูเ้ขา้รับบริการทุกคน
อยา่งเท่าเทียมกนั   

3.  การวางตนเป็นกลาง (Affective Neutrality) หมายถึง การให้บริการแก่ผูรั้บบริการ    
โดยจะตอ้งไม่น าเอาเร่ืองของอารมณ์ของเจา้หนา้ที่ที่ใหบ้ริการเขา้มาเก่ียวขอ้ง   

4.  บริการสาธารณะจะตอ้งจดัด าเนินการอยูเ่ป็นนิจและโดยสม ่าเสมอไม่มีการหยดุชะงกั 
เอกชนยอ่ยมีสิทธิ ที่จะไดรั้บประโยชน์จากการบริการสาธารณะเท่าเทียมกนั  

แมคคัลลัช (McCullough, 2003 อ้างถึงใน ณัฐิยา ศุภนิรัติศยั, 2550, หน้า 14) เห็นว่าการ
ให้บริการสาธารณะจะตอ้งประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ หน่วยงานที่ให้บริการ 
(Service Delivery Agency) บริการ (Service) ซ่ึงเป็นประโยชน์ที่หน่วยงานที่ให้บริการได้ส่งมอบ 
ใหแ้ก่ ผูรั้บบริการ (Service Recipient) โดยประโยชน์หรือคุณค่าของบริการที่ไดรั้บนั้น ผูรั้บบริการ 
จะตระหนกัไวใ้นจิตใจซ่ึงอาจสามารถวดัออกมาในรูปของทศันคติก็ได ้  

ประสิทธ์ิ  พรรณพิสุทธ์ิ (2540 อ้างถึงใน ศิริวรรณ  วุ่นจินา, 2554, หน้า 22 - 23) กล่าวว่า 
การให้บริการที่ดี คือ การรับใชช่้วยเหลือเก้ือกูล และอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการ เพื่อให้เกิด 
ความพอใจ รักใคร่และศรัทธาต่อการใหบ้ริการ ทั้งน้ี ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งใหค้วามร่วมมือพฒันาการ 
บริการให้เกิดความกา้วหน้าและมัน่คง โดยหาวิธีการให้บริการแก่ผูม้าติดต่อให้เกิดความรวดเร็ว 
ถูกตอ้ง ครบถว้นทุกขั้นตอน และเป็นไปดว้ยความเสมอภาค และไดก้ล่าวถึงหลกัการให้บริการที่ดี
ไว ้ ต้องยึดหลักการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ครบถ้วน รวดเร็ว และเสมอภาค ทั้ งน้ีจะต้องลด
ขั้นตอน ลดเวลา ลดโต๊ะเจา้หน้าที่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ซ่ึงอาจใช้หลักการให้บริการใน 2 
ลกัษณะ คือ   

1.  การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) คือ  การให้บริการอยู่ในสถานที่ 
เดียวกนัทั้งหมดทุกหน่วยงานที่ใหบ้ริการที่มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดและตอ้งให้บริการแลว้เสร็จเพยีง 
คร้ังเดียว โดยผูม้าติดต่อใชเ้วลานอ้ยและเกิดความพงึพอใจ   

2.  การให้บริการแบบอัตโนมัติ (Automatic Service) เป็นการให้บริการโดยใช้เคร่ืองมือ    
ที่ทันสมัย มีอุปกรณ์เพียงพอ จนท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยดัเวลา ประหยดัคน         
โดยจะต้องมีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู ้มาติดต่อทราบอย่างชัดเจน ถึงขั้นตอน ระยะเวลา
ด าเนินการ ต่างๆสาหรับลักษณะของการบริการที่ดี จะท าให้ประทบัใจประชาชน นอกจากตัว
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เจา้หนา้ที่จะมี คุณสมบติัที่ดีแลว้ บริการที่ใหก้บัประชาชน จะตอ้งเป็นบริการที่ดีดว้ย ซ่ึงคุณลกัษณะ
ที่ดีมีดงัน้ี    

2.1  สะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง งานมีประสิทธิภาพ    
2.2  ผูใ้ห้บริการมีอธัยาศยัดี สร้างความประทบัใจให้แก่ผูรั้บบริการให้ความเป็น 

กนัเองเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีมนุษยส์มัพนัธท์ี่ดี    
2.3  ใชก้ฎหมาย ระเบียบที่ง่าย ไม่ซับซ้อน มีแบบพิมพท์ี่กรอกง่าย ลดขั้นตอนใน 

การติดต่อขอรับบริการ มีการปรับปรุงขั้นตอนอยูเ่สมอ    
2.4  มีการประชาสมัพนัธท์ี่ดี    
2.5  ท  างานตรงเวลา    
2.6  สถานที่สะดวกสบาย มีอุปกรณ์พร้อม สามารถติดต่อกบังานที่เก่ียวขอ้งไม่ไกล 

นกัหรือควรรวมการใหบ้ริการไวใ้นจุดเดียว  
2.7  บริการด้วยความเสมอภาค เพื่อสร้างความพอใจให้กับประชาชน พยายาม 

สนองตอบตามที่ประชาชนตอ้งการใหเ้ป็นที่ประทบัใจ    
2.8  ไม่เรียกร้องส่ิงใด ๆ จากประชาชน    
2.9  มีเจา้หน้าที่เพียงพอ ไดรั้บการฝึกฝนมาดว้ยความช านาญ เจา้หน้าที่ระดบัล่าง 

สามารถตดัสินใจไดใ้นบางเร่ือง    
2.10  ใหบ้ริการก่อน และหลงัเวลาราชการ หรือใหบ้ริการในวนัหยดุ    
2.11  สามารถตรวจสอบการใหบ้ริการไดว้า่มีปัญหาที่ใด    
2.12  เม่ือมีปัญหา สามารถคน้หากฎหมาย และระเบียบไดท้นัที 
   

ความส าคญัของการบริการ   
ความตอ้งการของมนุษยมี์ความตอ้งการหลากหลาย งานบริการสาธารณูปโภคถือว่าเป็น 

งานบริการอยา่งหน่ึงที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ เอกชนไดด้ าเนินการบริการใหแ้ก่ประชาชนมา 
เป็นเวลาหลายปี ผลจากการให้บริการมีภาพที่สะทอ้นกลับของผูใ้ชบ้ริการไปยงัผูใ้ห้บริการท าให ้
หน่วยงานผูใ้หบ้ริการพยายามหาหลกัแนวทางปฏิบติั เพือ่ใหก้ารบริการนั้นเกิดความประทบัใจเป็น 
ที่พงึพอใจของประชาชน   

สมิต  สีชฌุกร (2543, หน้า 14 - 15 อ้างถึงใน วิชาติ  พานิชกุล , 2548, หน้า 10) หากจะ 
พิจารณากันอยา่งถ่ีถว้นแล้ว เราทุกคนไม่ว่าจะมีหน้าที่การงานในดา้นใดก็ไม่อาจหลีกพน้ไปจาก 
งานบริการไดเ้พราะงานบริการเกิดขึ้นไดใ้นทุกกรณีและหลายคร้ังที่เราไดใ้ห้บริการโดยไม่ไดพ้บ 
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หน้าลูกคา้ เช่น กรณีเราดูแลควบคุมให้สถานที่ประกอบการของเราดูน่าเช่ือถือหรือให้ความรู้สึก 
ประทบัใจที่ดีท  าใหลู้กคา้เกิดศรัทธาก็เป็นการใหบ้ริการแก่ลูกคา้   

การใหบ้ริการทุกดา้นอยา่งสมบูรณ์แก่ลูกคา้เป็นหนา้ที่ของทุกคนบริษทับางแห่งใช ้ค  าขวญั
วา่ “บริการเป็นผลิตภณัฑท์ี่มีความส าคญัที่สุดของเรา” Service is Our Most Important Product เรา 
มีส่วนส าคญัต่อการบริการไม่วา่เราจะมีต าแหน่งอะไร เราตอ้งเป็นผูมี้ความเขา้ใจใน บริการที่บริษทั
มีอยู ่มีความเช่ือมัน่ในบริการของบริษทัเท่ากบัความเช่ือมัน่ในตนเองเป็นคนที่ น่าเช่ือถือ สุขภาพดี 
ร่าเริงยิม้แยม้แจ่มใส สินคา้ของเราเป็นบริการเป็นส่ิงที่สัมผสัไม่ไดแ้ต่รู้สึกได ้ความเฉลียวฉลาดใน
การส่ือสารท าความเขา้ใจกบัลูกคา้เป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่เท่ากบังานในหนา้ที่ โดยตรงของเรา        

การบริการมิไดจ้  ากดัอยูท่ี่ธุรกิจเอกชนในการขายสินคา้หรือบริการเท่านั้น การบริการได ้
สถิตอยู่ในหน่วยงานทั้ งภาครัฐและเอกชนทุกแห่งโดยเฉพาะงานในภาครัฐทั้ งราชการและ
รัฐวิสาหกิจ ก็ได้ก าเนิดขึ้นมาเพื่อมีภารกิจรับใช้ประชาชนและเป็นผูใ้ห้บริการแก่ประชาชนเป็น
ส าคญั  

 
ในปัจจุบันกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกท าให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

จะตอ้งก้าวไปสู่ความเป็นสากล (Internationalization) เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  การ
ส่ือสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ได้เจริญรุดหน้าไป 
อย่างรวดเร็วท าให้การติดต่อส่ือสารโทรคมนาคมเกิดความสะดวกและรวดเร็วเป็นทวีคูณ 
นวตักรรม ทางเทคโนโลยีท  าให้เกิดพฒันาการใหม่ ๆ ในหลาย ๆ ด้าน ความก้าวหน้าของระบบ
สารสนเทศท าให้ ความแตกต่างของเวลามีความหมายน้อยลง แมจ้ะอยูค่นละซีกโลกก็สามารถรับ
ข่าวสารไดเ้ร็วแทบจะ เท่ากนัในเวลาที่เป็นจริง (Real Time) เม่ือโลกยอ่เล็กลงเพราะได้กลายเป็น
สงัคมของข่าวสาร ความสะดวกในการคมนาคม ท าใหก้ารเดินทางไปมาระหว่างประเทศกลายเป็น
เร่ืองธรรมดาใน ชีวิตประจ าวนัของคนจ านวนไม่นอ้ยการไดพ้บไดเ้ห็นไดรั้บบริการในประเทศต่าง 
ๆ แทบทั่วโลก       ท  าให้เกิดการประเมินเชิงเปรียบเทียบ (Benchmarking) การแข่งขันในการ
ใหบ้ริการจึงเป็นส่ิงที่ หลีกเล่ียงไม่ได ้ดงันั้นนบัแต่น้ีเป็นตน้ไปการใหบ้ริการจะตอ้งสามารถแข่งขนั
ในระดับโลก  (World class Competitiveness) มิฉะนั้ นก็จะตอ้งถูกจัดอยู่ในระดับบริการที่ด้อย
คุณภาพ   
 

บริการที่ดี    
จะส่งผลใหผู้รั้บบริการมีทศันคติอนัไดแ้ก่ความคิดและความรู้สึกทั้งต่อตวั ผูใ้หบ้ริการ และ

หน่วยงานที่ใหบ้ริการเป็นไปในทางบวกคือ ความชอบ ความพงึพอใจ ดงัน้ี  
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1.  มีความช่ืนชมในตวัผูใ้หบ้ริการ   
2.  มีความนิยมในหน่วยงานที่ใหบ้ริการ   
3.  มีการบอกกล่าวไปยงัผูอ่ื้นแนะน าใหม้าใชบ้ริการเพิม่   
4.  มีความภกัดีต่อหน่วยงานที่ใหบ้ริการ   
5.  มีการพดูถึงผูใ้หบ้ริการและหน่วยงานในทางที่ดี   

 
บริการที่ไม่ดี     
จะส่งผลให้ผูรั้บบริการมีทศันคติทั้งต่อตวัผูใ้ห้บริการและหน่วยงานที่ให้บริการเป็นไป 

ในทางลบ มีความไม่ชอบและความไม่พงึพอใจ ดงัน้ี   
1.  มีความรังเกียจตวัผูใ้หบ้ริการ   
2.  มีความเส่ือมศรัทธาในหน่วยงานที่ใหบ้ริการ   
3.  มีความผดิหวงั และไม่ยนิดีมาใชบ้ริการอีก   
4.  มีการบอกกล่าวไปยงัผูอ่ื้น ไม่แนะน าใหม้าใชบ้ริการอีก   
5.  มีการพดูถึงผูใ้หบ้ริการและหน่วยงานในทางที่ไม่ดี  
 
ลักษณะของการบริการ   
การบริการเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลและส่ิงที่บุคคลได้กระท าขึ้ น         

การบริการเป็นความรับผิดชอบของทุกคนและสามารถแบ่งความรับผิดชอบกนัในงานแต่ละดา้น   
โดยผูบ้ริหารสูงสุดเป็นผูรั้บผดิชอบหมดทุกดา้น  พจิารณาลกัษณะของการบริการออกได้ดงัน้ี   

1.  เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกต่อผูอ่ื้น  พฤติกรรมโดยทั่วไปจะเห็นได้จาก         
การกระท า การบริการและการแสดงออกในลกัษณะ ของสีหน้า แววตา กิริยาท่าทาง ค  าพูดและ
น ้ าเสียง การแสดงพฤติกรรมที่ปรากฏให้เกิดผลได้ทนัที  เกิดผลขึ้นไดต้ลอดเวลาและแปรผลได้
รวดเร็ว อนัเป็นลกัษณะเฉพาะของการบริการ   

2.  เป็นการกระท าที่สะทอ้นถึงความรู้สึกนึกคิดและจิตใจ  การบริการจะเป็นเช่นไรขึ้นอยู ่  
กบัความคิดของผูใ้ห้บริการ ซ่ึงจะแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความเช่ือ ความปรารถนาและ
ค่านิยม ถา้ส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นถึงความรู้สึกนึกคิดและจิตใจที่ ดีก็ยอ่มจะมีผลต่อการบริการที่ดีตามไป
ดว้ย   

3.  เป็นส่ิงที่บุคคลไดก้ระท าขึ้นอนัเช่ือมโยงถึงผลประโยชน์ของผูรั้บบริการ  การบริการ
เป็นเร่ืองที่เก่ียวขอ้งกับคนเป็นผูใ้ห้บริการและตอ้งการคนเป็นส่วนส าคญัใน การสร้างบริการที่ดี
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เพราะกิจกรรมใด ๆ เก่ียวกับการบริการคนจะตอ้งมีส่วนสัมพนัธ์ในการให้ ความช่วยเหลือแก่
ผูรั้บบริการเป็นผูด้  าเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อผูรั้บบริการ   

เวเบอร์ (Weber, 1864, p. 427 อ้างถึงใน ภูษิต  สายก้ิมซ้วน, 2550, หน้า 17) ให้ทัศนคติ 
เก่ียวกบัพฤติกรรมการให้บริการวา่ การใหบ้ริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
มากที่สุดคือ การใหบ้ริการที่ไม่ค  านึงถึงตวับุคคลคือ เป็นการใหบ้ริการที่ปราศจากอารมณ์และไม่มี 
ความชอบพอใจเป็นพิเศษทุกคนจะได้รับการปฏิบติัเท่าเทียมกนัตามหลกัเกณฑ์ที่อยู่ในสภาพที่ 
เหมือนกนั   
 

การวัดคุณภาพของงานบริการ   
ในการประเมินระดบัคุณภาพของงานบริการ อาจใช้ปัจจยัหรือองค์ประกอบของการให ้

บริการในลักษณะต่าง ๆ ซ่ึงสามารถตรวจสอบ วดั ทดสอบ ประเมินค่า ให้คะแนน หรือวัด
ความรู้สึก  

ในลกัษณะที่ผูอ่ื้นส่วนมากยอมรับได ้ตวัอยา่งเช่น   
1.  การให้บริการสาธารณะของ องค์การบริหารส่วนต าบล ประเด็นหรือปัจจยัหน่วยวดั 

คุณภาพบริการ คือ ระบบบริการของหน่วยงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว ความถูกต้อง     
ความสุภาพ  และอธัยาศยัของพนกังาน  ความสะดวกสบายของอาคารสถานที่ที่มาติดต่อ   

ดงันั้น ในการประเมินคุณภาพของบริการจากสถานบริการต่าง ๆ จึงตอ้งพิจารณาระดับ 
ความพึงพอใจที่ ลูกค้าได้รับจากปัจจัยคุณภาพ (Service Characteristics and Attributes) ต่าง ๆ   
ตลอด ระยะเวลาที่ใชบ้ริการอยูน่ั้น จนเสร็จส้ินกระบวนการรับบริการ  

 พาราซุรามาน และเบอร์ร่ี (Parasuraman & Berry, 1990) ได้แบ่งความพึงพอใจในการให ้
บริการออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านระบบบริการ ด้านเจา้หน้าที่/ บุคลากรผูใ้ห้บริการและด้าน 
สถานที่/ ส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นระบบบริการ หมายถึง การจดัระบบการใหบ้ริการที่อ  านวย  

1. ความสะดวกให้ผูม้ารับบริการได้รับความสะดวก สามารถเข้าถึงบ ริการได้ง่ายไม่มี
ขั้นตอนยุง่ยาก ซับซ้อนเกินไปใชเ้วลารอคอยน้อย การให้บริการมีการกระจายไปอยา่งทัว่ถึงและมี
ความเสมอภาค ช่วงเวลาที่ใหบ้ริการเป็นเวลาที่สะดวกส าหรับผูม้าใชบ้ริการ การใหบ้ริการในระบบ
บริการมี ความถูกตอ้งแม่นย  า เหมาะสม มีความสม ่าเสมอและน่าเช่ือถือในการใหบ้ริการ   

2. ดา้นเจา้หน้าที่/ บุคลากรผูใ้ห้บริการ หมายถึง คุณลกัษณะและพฤติกรรมการให้บริการ 
ของเจา้หนา้ที่ผูใ้หบ้ริการขององคก์าร ทั้งในดา้นความรู้ ความสามารถ ทกัษะในการบริการและการ
ส่ือสาร ความพร้อมที่จะใหบ้ริการดว้ย ความเต็มใจ การเอาใจใส่ ความมีอธัยาศยัไมตรี ความสุภาพ
อ่อนโยน บุคลิกลกัษณะ ท่าทาง กิริยามารยาทที่ดีและความซ่ือสตัยสุ์จริต   
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3. ดา้นสถานที่/ ส่ิงอ านวยความ สะดวก หมายถึง ท าเลที่ตั้ง สภาพอาคารสถานที่ การจดั
สถานที่และสภาพแวดล้อมสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้ งภายใน - ภายนอกอาคาร    
ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ การจดัเตรียม วสัดุอุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูม้ารับ
บริการ 

ผูว้ิจยัสรุปไดว้่าการบริการที่ดีมีคุณภาพ หมายถึง การให้บริการที่มีความพร้อมทั้งตวัผูใ้ห ้
บริการ หน่วยงานที่ให้บริการและระบบการให้บริการ ซ่ึงสามารถตอบสนองแก่ผูรั้บบริการได้
ตามที่ผูรั้บบริการคาดหวงัไวส่้งผลใหผู้รั้บบริการเกิดความรู้สึก หรือเกิดทศันคติที่ดีต่อผูใ้ห้บริการ 
และหน่วยงานที่ใหบ้ริการเป็นไปในทางบวกคือ ความชอบ ความพงึพอใจ งานบริการถือวา่เป็นงาน        
ส าคญัอย่างหน่ึงที่หน่วยงานต่าง ๆ ควรมุ่งเน้นที่จะพฒันาให้เกิดการบริการที่ดีมีคุณภาพ การวดั 
ระดับคุณภาพของงานบริการตอ้งพิจารณาจากวามพึงพอใจที่ผูรั้บบริการได้รับ ดังนั้น การสร้าง 
ความพึงพอใจให้กับผูรั้บบริการจึงตอ้งยดึหลักการให้บริการที่ดี ซ่ึงประกอบด้วยเกณฑ์ 10 ดา้น 
ไดแ้ก่  

ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) ความ เช่ือมั่นวางใจได้ (Reliability) การ
ตอบสนอง ต่อผูรั้บบริการ (Responsiveness) สมรรถนะของผูใ้ห้บริการ (Competence) ความมี
อธัยาศยัไมตรี (Courtesy) ความน่าเช่ือถือ (Credibility) ความมัน่คงปลอดภยั (Security) การเขา้ถึง
บ ริก าร  (Access)  ก าร ติ ด ต่ อ ส่ื อ ส าร  (Communication)  ก าร เข้าใจ  แล ะ รู้ จัก ผู ้ รับ บ ริก าร 
(Understanding  the Customer)  
 
2.4 การจัดระเบียบรถโดยสารประจ าทางตามกฎหมาย    

ค าจ  ากัดความรถโดยสารและมาตรฐานรถโดยสารประเภทต่าง ๆ (กรมการขนส่ง           
ทางบก, 2556)  รถโดยสารประจ าทาง หมายถึง รถที่ใช้ในการขนส่งผูโ้ดยสารเพื่อสินจา้งตาม
เสน้ทางที่ ก  าหนด  รถโดยสารไม่ประจ าทาง หมายถึง รถที่ใชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสารเพื่อสินจา้งโดย
ไม่จ ากัด เส้นทาง  รถโดยสารส่วนบุคคล หมายถึง รถที่ใชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสารเพื่อการคา้หรือ
ธุรกิจของ ตนเองซ่ึงบรรทุกผูโ้ดยสารได้ตั้งแต่ 12 ที่นั่งขึ้ นไป  และมีน ้ าหนักรถเกินกว่า 1,600  
กิโลกรัมขึ้นไป  รถขนาดเล็ก หมายถึง รถที่ใชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสารและหรือส่ิงของเพื่อสินจา้ง
ตาม เสน้ทางที่ก  าหนด ดว้ยรถที่มีน ้ าหนกับรรทุกรวมกนัไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม   

1. รูปและลกัษณะรถที่ใชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสาร ลกัษณะของรถที่ใชใ้นการ ขนส่ง
ผูโ้ดยสาร  แบ่งออกเป็น 7 มาตรฐาน  ตามกฎกระทรวง ฉบบัที่ 4  (พ.ศ. 2524)  ออกตามความใน
พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  ดงัน้ี 
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มาตรฐาน 1  คือ  รถปรับอากาศพเิศษ   
มาตรฐาน 2  คือ  รถปรับอากาศ   
มาตรฐาน 3  คือ  รถที่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ   
มาตรฐาน 4  คือ  รถสองชั้น   
มาตรฐาน 5  คือ  รถพว่ง  มาตรฐาน 6  คือ  รถก่ึงพว่ง   
มาตรฐาน 7  คือ  รถโดยสารเฉพาะกิจ 
  

1. มาตรฐาน 1 ก   
รถปรับอากาศพเิศษ  ไม่มียนื ห้องผูโ้ดยสารแยกจากห้องขบัรถ  จดัวางที่นั่งผูโ้ดยสาร

ขนานกบัความกวา้งของ ตวัรถไม่เกินแถวละ  3  ที่นัง่  
ที่เตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม มีที่เก็บสมัภาระ    มี  
อุปกรณ์ใหเ้สียง  และประชาสมัพนัธ ์    มี 
หอ้งสุขภณัฑแ์ละที่เก็บสมัภาระ       มี  

 
2.  มาตรฐาน 1 ข  

รถปรับอากาศพเิศษ          ไม่มียนื    
ที่เตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม         มี    
ที่เก็บสมัภาระ  อุปกรณ์ใหเ้สียง  และประชาสมัพนัธ ์  มี    
หอ้งสุขภณัฑแ์ละที่เก็บสมัภาระ        มี   

 

  
ภาพที่ 2-1 รถโดยสารมาตรฐาน 1 (กรมการขนส่งทางบก, 2556) 

 
3. มาตรฐาน 2  ก   

รถปรับอากาศ มีที่นัง่ผูโ้ดยสารเกิน 30  ที่นัง่      ไม่มียนื   
ที่เตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม มีหรือไม่กไ็ด ้  
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ที่เก็บสมัภาระ  อุปกรณ์ใหเ้สียง  และประชาสมัพนัธ ์  มีหรือไม่กไ็ด ้  
หอ้งสุขภณัฑ ์       ไม่มี   

 
4.  มาตรฐาน 2  ข    

รถปรับอากาศ มีที่นัง่ผูโ้ดยสารเกิน 30  ที่นัง่    มีที่ยนื   
ที่เตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม      ไม่มี   
ที่เก็บสมัภาระ  อุปกรณ์ใหเ้สียง และประชาสมัพนัธ ์   มีหรือไม่ก็

ได ้  
หอ้งสุขภณัฑ ์       ไม่มี  
 

 
ภาพที่ 2-2 รถโดยสารมาตรฐาน 2 ก และ 2 ข (กรมการขนส่งทางบก, 2556) 

 

5. มาตรฐาน  2  ค   
รถปรับอากาศ มีที่นัง่ผูโ้ดยสาร  21-30  ที่นัง่    ไม่มียนื   
ที่เตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม      มีหรือไม่ก็ได ้  
ที่เก็บสมัภาระ  อุปกรณ์ใหเ้สียง  และประชาสมัพนัธ ์  มีหรือไม่ก็ได ้  
หอ้งสุขภณัฑ ์       ไม่มี   
 

6. มาตรฐาน 2 ค และ 2 ง   
รถปรับอากาศ มีที่นัง่ผูโ้ดยสาร  21-30  ที่นัง่    มีที่ยนื   
ที่เตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม      ไม่มี   
ที่เก็บสมัภาระ  อุปกรณ์ใหเ้สียง  และประชาสมัพนัธ ์  มีหรือไม่ก็ได ้  
หอ้งสุขภณัฑ ์        ไม่มี 
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ภาพที่ 2-3 รถโดยสารมาตรฐาน 2 (กรมการขนส่งทางบก, 2556) 
 

7. มาตรฐาน 2 จ   
รถปรับอากาศ มีที่นัง่ผูโ้ดยสารไม่เกิน 15  ที่นัง่    ไม่มียนื  
ที่เก็บสมัภาระ        มีหรือไม่กไ็ด ้

 

 
ภาพที่ 2-4 รถโดยสารมาตรฐาน 2 จ (กรมการขนส่งทางบก, 2556) 

 
8. มาตรฐาน 3 ก   

รถที่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ มีที่นัง่ผูโ้ดยสารเกิน 30  ที่นัง่   มีที่ยนื  
ที่เตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม      ไม่มี   
หอ้งสุขภณัฑ ์ และที่เก็บสมัภาระ      ไม่มี  
 
 

 
ภาพที่ 2-5 รถโดยสารมาตรฐาน 3 ก (กรมการขนส่งทางบก, 2556) 
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9. มาตรฐาน 3 ข   
รถที่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ มีที่นัง่ผูโ้ดยสารเกิน 30  ที่นัง่   ไม่มียนื   
ที่เตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม      ไม่มี   
หอ้งสุขภณัฑ ์       ไม่มี   
ที่เก็บสมัภาระ        มี 

 

 
ภาพที่ 2-6 รถโดยสารมาตรฐาน 3 ข (กรมการขนส่งทางบก, 2556) 

 
10. มาตรฐาน 3 ค   

รถที่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ มีที่นัง่ผูโ้ดยสาร 21-30  ที่นัง่   มีที่ยนื   
ที่เตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม      ไม่มี   
หอ้งสุขภณัฑ ์ และที่เก็บสมัภาระ      ไม่มี 
 

 
ภาพที่ 2-7 รถโดยสารมาตรฐาน 3 ค (กรมการขนส่งทางบก, 2556)  

 
11. มาตรฐาน 3 ง   

รถที่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ มีที่นัง่ผูโ้ดยสาร 21-30  ที่นัง่   ไม่มียนื  
ที่เตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม ไม่มี  หอ้งสุขภณัฑ ์   ไม่มี   
ที่เก็บสมัภาระ        มี 
 

21 



 
ภาพที่ 2-8 รถโดยสารมาตรฐาน 3 ง (กรมการขนส่งทางบก, 2556) 

 
12. มาตรฐาน 3 จ   

รถที่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ มีที่นัง่ผูโ้ดยสาร 13-24  ที่นัง่    
ที่ส าหรับผูโ้ดยสารยนื       มีหรือไม่กไ็ด ้  
ที่เก็บสมัภาระ        มีหรือไม่กไ็ด ้
 

 
ภาพที่ 2-9  รถโดยสารมาตรฐาน 3 จ (กรมการขนส่งทางบก, 2556) 

 
13. มาตรฐาน 3 ฉ   

รถที่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ มีที่นัง่ผูโ้ดยสารไม่เกิน 12  ที่นัง่   
ที่ส าหรับผูโ้ดยสารยนื      ไม่มี   
ที่เก็บสมัภาระ        มีหรือไม่กไ็ด ้

 
ภาพที่ 2-10 รถโดยสารมาตรฐาน 3 ฉ (กรมการขนส่งทางบก, 2556) 

 
14. มาตรฐาน 4 ก   

รถสองชั้นปรับอากาศ         ไม่มีที่ยนื   
ที่เตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม     มี   
หอ้งสุขภณัฑ ์       มี   
อุปกรณ์ใหเ้สียงประชาสมัพนัธ ์     มี 
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ภาพที่ 2-11 รถโดยสารมาตรฐาน 4 ก (กรมการขนส่งทางบก, 2556) 

 
15. มาตรฐาน 4 ข   

รถสองชั้นปรับอากาศ         ไม่มีที่ยนื   
ที่เตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม      มี   
หอ้งสุขภณัฑ ์       มี   
อุปกรณ์ใหเ้สียงประชาสมัพนัธ์     มี 

 

 
ภาพที่ 2-12 รถโดยสารมาตรฐาน 4 ข (กรมการขนส่งทางบก, 2556) 

 
16. มาตรฐาน 4 ค   

รถสองชั้นปรับอากาศ        ไม่มีที่ยนื   
เคร่ืองปรับอากาศ มี  หอ้งสุขภณัฑ ์     ไม่มี   
ที่เตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม     มีหรือไม่มีก็ได ้  
อุปกรณ์ใหเ้สียงประชาสมัพนัธ ์     มีหรือไม่มีก็ได ้
 

 
ภาพที่  2-13 รถโดยสารมาตรฐาน 4 ค (กรมการขนส่งทางบก, 2556) 

 
 

23 



17. มาตรฐาน 4 ง   
รถสองชั้นปรับอากาศ  ชั้นล่างก าหนดใหมี้ผูโ้ดยสารยนืมีเคร่ืองปรับอากาศ    
ที่เตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม      ไม่มี   
หอ้งสุขภณัฑ ์       ไม่มี   
ที่เก็บสมัภาระอุปกรณ์ใหเ้สียงและประชาสมัพนัธ ์   มีหรือไม่มีก็ได ้
 

 
ภาพที่ 2-14 รถโดยสารมาตรฐาน 4 ง (กรมการขนส่งทางบก, 2556) 

 
18. มาตรฐาน 4 จ   

รถสองชั้นไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ  ชั้นล่างก าหนดใหมี้ที่ส าหรับผูโ้ดยสารยนื    
ที่เก็บสมัภาระ        ไม่มี   
ที่เตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม      ไม่มี   
หอ้งสุขภณัฑ ์        ไม่มี 
 

 

 
ภาพที่ 2-15 รถโดยสารมาตรฐาน 4 จ (กรมการขนส่งทางบก, 2556) 

 
19. มาตรฐาน 4 ฉ   

รถสองชั้นไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ       ไม่มีที่ยนื   
ที่เก็บสมัภาระ        มี   
ที่เตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม      ไม่มี   
หอ้งสุขภณัฑ ์       ไม่มี 
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ภาพที่ 2-16 รถโดยสารมาตรฐาน 4 ฉ (กรมการขนส่งทางบก, 2556)  

 
20. มาตรฐาน 5 ก   

รถพว่งปรับอากาศ จะมีผูโ้ดยสาร     ยนืหรือไม่ก็ได ้  
ที่เตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม      มีหรือไม่กไ็ด ้  
อุปกรณ์ใหเ้สียง  และประชาสมัพนัธ ์    มีหรือไม่กไ็ด ้  
ที่เก็บสมัภาระ  และหอ้งสุขภณัฑ ์      มีหรือไม่กไ็ด ้  

 
21. มาตรฐาน 5 ข   

รถพว่งไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ จะมีผูโ้ดยสาร   ยนืหรือไม่ก็ได ้  
ที่เตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม      มีหรือไม่กไ็ด ้  
อุปกรณ์ใหเ้สียง  และประชาสมัพนัธ ์    มีหรือไม่กไ็ด ้  
ที่เก็บสมัภาระ  และหอ้งสุขภณัฑ ์     มีหรือไม่กไ็ด ้
 

 
ภาพที่ 2-17 รถโดยสารมาตรฐาน 5 ข (กรมการขนส่งทางบก, 2556) 

 
22. มาตรฐาน 6 ก   

รถก่ึงพว่งปรับอากาศ จะมีผูโ้ดยสาร    ยนืหรือไม่ก็ได ้  
ที่เตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม      มีหรือไม่กไ็ด ้  
อุปกรณ์ใหเ้สียง  และประชาสมัพนัธ ์    มีหรือไม่กไ็ด ้  
ที่เก็บสมัภาระ  และหอ้งสุขภณัฑ ์     มีหรือไม่กไ็ด ้
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23. มาตรฐาน 6 ข   
รถก่ึงพว่งไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ จะมีผูโ้ดยสาร   ยนืหรือไม่ก็ได ้  
ที่เตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม     มีหรือไม่กไ็ด ้ 
อุปกรณ์ใหเ้สียง  และประชาสมัพนัธ ์    มีหรือไม่กไ็ด ้  
ที่เก็บสมัภาระ  และหอ้งสุขภณัฑ ์     มีหรือไม่กไ็ด ้
 

 
ภาพที่ 2-18 รถโดยสารมาตรฐาน 6  ก และ ข (กรมการขนส่งทางบก, 2556) 

 

23. มาตรฐาน 7   
- รถโดยสารเฉพาะกิจ   
-  มีลกัษณะพเิศษเพือ่ใชใ้นกิจการใดกิจการหน่ึงโดยเฉพาะ  เช่น รถพยาบาล  รถ ถ่ายทอด
วทิย ุ หรือโทรทศัน์  รถบริการไปรษณีย ์ รถบริการธนาคาร  เป็นตน้ 

 
ภาพที่ 2-19 รถโดยสารมาตรฐาน 7 (กรมการขนส่งทางบก, 2556) 

 
มาตรฐานที่เกีย่วข้องกับรถขนส่ง   
มาตรฐาน  Q-Mark (ส านกังานเลขานุการคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนสามสถาบนั, 2556)   
1. ความเป็นมาของมาตรฐาน Q-Mark  ดว้ยความมุ่งมัน่และความพยายามของสามสถาบนั

ของภาคเอกชน ในการที่จะสร้าง ผูป้ระกอบการ ให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน โดยมุ่งเน้นการ
สร้างจิตส านึกของผูผ้ลิต ผูค้า้ และผู ้ให้บริการ ในการผลิตสินคา้และใหบ้ริการที่ไดม้าตรฐานและมี
จริยธรรมในการท าธุรกิจต่อ ผูบ้ริโภค อนัเป็นการสร้างความนิยมในสินคา้และบริการของ 

ผูป้ระกอบการไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูป้ระกอบการขนาดเล็กและขนาดยอ่มให้ย ัง่ยืน 
คณะกรรมการร่วม สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคม
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ธนาคารไทย หรือ กกร. จึงมีความเห็นร่วมกันที่จะด าเนินงานโครงการตราสัญลักษณ์ Q-Mark       
ขึ้น    

2. วตัถุประสงค์ของมาตรฐาน Q-Mark เพื่อยกระดับมาตรฐานของผูผ้ลิต ผูค้ ้า และผู ้
ใหบ้ริการใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น เพือ่ส่งเสริมใหผู้ผ้ลิต ผูค้า้ และผูใ้หบ้ริการ ตระหนกัถึง 

คุณภาพและจริยธรรมในการท าธุรกิจ และ ความรับผิดชอบต่อผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้ง และ
สังคม เพื่อสร้างความเขม้แข็งให้ผูผ้ลิต ผูค้า้ ผูใ้ห้บริการ และตลาดโดยรวมของประเทศ โดยการ
ยกระดบัความเช่ือมัน่ใหผู้ป้ระกอบการในประเทศไทย   

3. คุณสมบตัิของตราสัญลักษณ์ Q-Mark  Q-Mark เป็นตราสัญลักษณ์ที่รับรองถึง ความ
รับผิดชอบของผูผ้ลิต ผูค้า้ และผูใ้ห้บริการ ในการส่งมอบสินคา้และบริการที่มีคุณภาพ ตลอดจน
การเอาใจใส่ต่อผูบ้ริโภคและการมีจริยธรรม ในการประกอบธุรกิจ ตามแนวทางต่อไปน้ี  สินคา้และ
บริการมีความปลอดภยั มีสมรรถนะ และมีคุณภาพตรงตามที่ ผูผ้ลิตระบุไวใ้น ฉลาก และตาม
ขอ้ตกลงที่ใหก้บัผูบ้ริโภค  ผูผ้ลิต ผูค้า้ และผูใ้หบ้ริการมีความรับผดิชอบในสินคา้และมีบริการหลงั
การขายที่ดี รวมทั้งจริยธรรมในการท าธุรกิจ  ผูผ้ลิต ผูค้า้ และผูใ้ห้บริการ มีจริยธรรมในการท า
ธุรกิจและรับผดิชอบต่อสงัคม   

4. ประเภทการรับรองตราสญัลกัษณ์ Q-Mark  การรับรองตราสัญลกัษณ์ Q-Mark แบ่งเป็น 
3 ภาค คือ    

4.1 ภาคการคา้และบริการ     
4.2 ภาคการผลิต     
4. 3 ภาคการเงินและการธนาคาร    

การใหก้ารรับรองตราสญัลกัษณ์ Q-Mark แบ่งเป็น กรณี คือ  
กรณี 1: รับรองทั้งองคก์ร หรือทั้งธุรกิจ หรือทุกสินคา้ หรือทุกประเภทของบริการ   
กรณี 2: รับรองเฉพาะประเภทของสินคา้ หรือบริการ หรือบางสาขาของธุรกิจ  
กรณี 3: รับรองเฉพาะบางผลิตภณัฑ ์แบ่งเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี   

• คุณภาพตรงตามฉลาก   
• คุณภาพตามมาตรฐานกลุ่มอุตสาหกรรม   
• คุณภาพตามมาตรฐานประเทศคู่คา้   
• คุณภาพตามมาตรฐานประเทศไทย   

5. คุณสมบตัิของผูข้อการรับรองตราสัญลักษณ์ Q-Mark  เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทย มีผูมี้อ  านาจในการบริหารฝ่ายไทยร่วมบริหาร 
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ในระดับการจดัการเพื่อด าเนินการผลิตและบริการนั้น ๆ เป็นสมาชิกของ หอการคา้ไทย
หรือสภา หอการคา้แห่งประเทศไทย หรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือสมาคมธนาคาร
ไทย และ/ หรือเป็นสมาชิกของสมาคมการคา้หรือสถาบันวิชาชีพที่กิจการของตนเองสังกัดมี
ภาพลกัษณ์ของ กิจการที่ดี มีความรับผดิชอบต่อสินคา้ บริการ และมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
และไม่มี ประวติัด่างพร้อย หรือเส่ือมเสียในการประกอบธุรกิจ การผลิต การคา้ และการบริการที่จะ
ขอรับ ตราสญัลกัษณ์ Q-Mark ตอ้งเป็นสินคา้ หรือบริการที่ผลิตหรือมีขึ้นในประเทศไทย   

6. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ ผูไ้ดรั้บ Q-Mark มีสิทธ์ิใชเ้คร่ืองหมายตราสัญลกัษณ์เป็นเวลา   
2 ปี     

6.1 เพือ่เป็นเคร่ืองหมายแห่งคุณภาพสินคา้ และบริการ    
6.2 เพื่อเป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงความมีจริยธรรมและความรับผิดชอบของผูผ้ลิต   

และผูใ้หบ้ริการในการเอาใจใส่ต่อคุณภาพสินคา้และบริการ   
ผูท้ี่ไดรั้บอนุญาตมีสิทธ์ิโฆษณาประชาสมัพนัธก์ารไดรั้บ Q-Mark ผา่นทางส่ือมวลชน ต่าง 

ๆ สามารถแสดงเคร่ืองหมายรับรองตราสญัลกัษณ์ Q-Mark ไดอ้ยา่งเปิดเผย   
มาตรฐาน Q-Mark เป็นมาตรฐานของผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้เป็นหลกั วตัถุประสงค ์หลกั

ของการออกมาตรฐาน Q-Mark คือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัให้กบั ผูป้ระกอบการ
ในประเทศไทย ให้สามารถแข่งขนัไดใ้นเวทีสากล แต่อยา่งไรก็ตามมาตรฐาน Q-Mark ยงัไม่มีการ
ระบุชดัเจนถึงเร่ืองความปลอดภยัในการให้บริการขนส่งผูโ้ดยสาร เม่ือทบทวน เอกสารที่เก่ียวขอ้ง
ดา้นมาตรฐานต่าง ๆ พบวา่มีมาตรฐานในระดบัสากลที่กล่าวถึงมาตรฐานความ ปลอดภยัทางทอ้ง
ถนนนัน่คือ ISO 39001: 2012 

 
มาตรฐานระดับสากล ISO 39001: 2012    
มาตรฐาน ISO39001:2012Road Traffic Safety(RTS) Management Systems Requirements 

with Guidance for use จากการทบทวนเอกสารพบว่าส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
แห่งชาติ (สมอ.) เคยมีการจดัสมัมนาเพือ่ประชาสมัพนัธ ์มาตรฐานความ 

ปลอดภยัในทอ้งถนน เม่ือ วนัที่ 29 กรกฎาคม 2553 หลงัจากนั้นมีความคืบหน้า คือ มีการ
ร่างแผนงานทศวรรษความปลอดภยั คมนาคม เพื่อน าไปใชพ้ฒันามาตรฐาน ISO 39001 มีการตั้ง
คณะกรรมการ พฒันาและก าหนด มาตรฐาน ส าหรับการบริหารจดัการความปลอดภยัคมนาคม ISO  
39001 ซ่ึงเป็นมาตรฐานประเภท สมัครใจ โดยเอกสารขอ้ก าหนดมาตรฐานจะก าหนดแนวทาง
ปฏิบติัที่ดีที่สามารถน าไปประยกุตใ์ห ้สอดคลอ้งกบักฎหมายจราจรของประเทศต่าง ๆ ได ้(สถาบนั
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รับรองมาตรฐานไอเอสโอ, 2554) ปัจจุบนัสามารถสั่งซ้ือมาตรฐานน้ีได้ทาง http://www.iso.org  
หรือขอคดัส าเนาไดท้ี่หอ้งสมุดของ ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมแห่งชาติ (สมอ.) 

 
2.5 แนวทางการแก้ไขปัญหารถโดยสารประจ าทาง  

การออกแบบและวางแผนระบบขนส่งสาธารณะ   
ในทางปฏิบัติ การออกแบบและวางแผนระบบขนสงสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง           

ในเขต เมือง จ  าเป็นตอ้งด าเนินการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน โดยจะตอ้งพิจารณาถึงแนว
ทางเลือกอย่างครอบคลุมและค านึงถึงปัจจยัและผลกระทบในทุกด้านอย่างละเอียด โดยทั่วไป      
การออกแบบ และวางแผนระบบขนสงสาธารณะมีขั้นตอนดั้ง  ต่อไปน้ี  

• วเิคราะห์ปัญหาและโอกาสในการใหบ้ริการ  
• ก าหนดทางเลือกการพฒันาและปรับปรุงบริการ  
• วเิคราะห์ผลที่ตามมาของแต่ละทางเลือก 
• ตดัสินใจและน าแผนไปสู่การปฏิบติั 
อน่ึง เน้ือหาบางส่วนของหัวขอ้น้ี ไดอ้้างอิงมาจากเอกสารประกอบการอบรมที่จดัท  าขึ้น 

โดยศูนยก์ารศึกษาตอเน่ืองแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ 
วศิวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เพื่อใชใ้นการอบรมเจา้หน้าที่ส านักงานคณะกรรมการ 
จดัระบบการจราจรทางบก หรือ สจร. (ช่ือที่ใชใ้นขณะนั้น ) ในปี พ.ศ. 2542 
 

การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสในการให้บริการ   
การวเิคราะห์ปัญหาและโอกาสเป็นการรวบรวมและทบทวนขอ้มูลดา้นต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง  

กบัการใหบ้ริการขนสงสาธารณะ ตลอดจนขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์ที่คาดวาจะเกิดขึ้นใน อนาคต
และส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใหบ้ริการ แลว้น าขอ้มูลที่ไดม้าท าการวเิคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกบั 

การบริการที่เป็นอยูใ่นปัจจุบนั และโอกาส ที่จะน าเสนอบริการรูปแบบใหม่ ที่อาจช่วย
ดึงดูดให้  ผูเ้ดินทาง หนัมาใชร้ะบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น ในขั้นตอนน้ี จะตอ้งก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานมาเพือ่ให้สามารถมองภาพรวมของการวางแผนไดอ้ยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรม ทั้งน้ี ผู ้
วางแผน สามารถก าหนดทิศทางการด าเนินงานได้ด้วยการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน 
วตัถุประสงค์ และ ตวัช้ีวดัโดยเป้าหมายการด าเนินงาน (Goals) ไดแ้ก่ขอ้ความที่ระบุถึงบทบาท
หน้าที่ และ ลกัษณะที่ตอ้งการให้เกิดขึ้น ของระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งในเร่ืองของการให้บริการ 
และความมุ่งหวงัที่มีต่อการพฒันาสังคมโดยรวมของวตัถุประสงค ์(Objectives) ไดแ้ก่การก าหนด 
แนวทางและ วิธีการที่ต้องการให้บรรลุผลเพื่อน าไปสู่เป้าหมาย ที่ก  าหนดไว ้และ ตัวช้ีว ัด 
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(Indicators) คือ ตวัแปร ที่ก  าหนดขึ้นเพื่อใชป้ระเมินระดบัการบรรลุถึงเป้าหมายที่ก  าหนด ไวอ้ยา่ง 
เป็นรูปธรรม ความสัมพนัธ์ระหว่างเป้าหมาย วตัถุประสงค์ และตวัช้ีวดั สามารถแสดงไดใ้นรูปที่ 
ภาพที่ 2-20 

โดยทัว่ไป ขอ้มูลที่ใชเ้พือ่ก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค ์และตวัช้ีวดั ไดม้าจากแหล่งขอ้มูล
ต่อไปน้ี   

• ขอ้มูลที่ไดรั้บจากขอ้ร้องเรียนของประชาชนผูใ้ชบ้ริการเก่ียวกบัปัญหาที่เกิดขึ้น 
• ขอ้มูลที่ไดจ้ากการส ารวจความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ เพือ่ประเมินประสิทธิภาพและ 

คุณภาพของบริการในมุมมองของผูใ้ชบ้ริการ  
• ขอ้มูลจากการส ารวจลกัษณะและปริมาณผูใ้ชบ้ริการในภาคสนาม 
• ขอ้มูลจากระบบสารสนเทศ (Management Information System) ภายในหน่วยงาน เช่น 

ขอ้มูลรายไดแ้ละตน้ทุน เป็นตน้ 

   
ภาพที่ 2-20 ล  าดบัขั้นของการก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค ์และตวัชีวดั   

  
การก าหนดทางเลือกการพฒันาและปรับปรุงบริการ  เม่ือทราบปัญหาของการให้บริการ 

ระบบขนส่งสาธารณะที่ มีอยู่ หรือโอกาสที่จะพัฒนาบริการรูปแบบใหม่ แล้วขั้นตอนต่อไป            
คือการก าหนดทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ ทางเลือกในการพฒันาบริการรูปแบบ
ใหม่  

ทงัน้ี ทางเลือกหน่ึงที่เกิดจาก การก าหนดทาง เลือกเพื่อปรับปรุงการให้บริการนั้นอาจใช้
แกไ้ขปัญหาหรือช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายหลายดา้นไดพ้ร้อมกนั 
 

การวิเคราะห์ผลที่ตามมาของแต่ละทางเลือก   
 วิธีการที่นิยมใช้เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลกระทบที่เกินขึ้นจากแต่ละทางเลือกที่ถูก 

ก าหนดขึ้น ไดแ้ก่ 
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• การประเมินจากประสบการณ์ของผูว้ิเคราะห์  เป็นการวิเคราะห์จากประสบการณ์ของ     
ผูว้ิเคราะห์เอง โดยอาจน าความคิดเห็นของผูท้ี่ เก่ียวข้อง และการเสนอแนะจากผูใ้ช้บริการมา
พจิารณารวมดว้ย เป็นการวเิคราะห์เชิงคุณภาพที่เนน้ การอธิบายมากกวา่การวเิคราะห์เชิงปริมาณ มี
ขอ้ดีคือ เป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็ว แต่มีข้อเสีย ตรงที่ขาดรายละเอียดและความชัดเจนของ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ น เน่ืองจากไม่เน้นการวิเคราะห์ ขอ้มูลเชิงปริมาณนั่นเอง วิธีน้ีจึงเหมาะ
ส าหรับการวิเคราะห์โครงการขนาดเล็ก ที่มีผลกระทบจาก การเปล่ียนแปลงการให้บริการอยูใ่น
วงจ ากัด ในกรณีที่เป็นโครงการขนาดใหญ่และผลของการ เปล่ียนแปลงการด าเนินงานส่งผล
กระทบต่อผูค้นจ านวนมาก ควรใชว้ธีิการอ่ืนประกอบการ พจิารณาดว้ย  

•  การวิเคราะห์โดยการสร้างสถานการณ์จ าลอง คือ การจ าลองสถานการณ์เพื่อวเิคราะห์ผล
ที่ตามมาในเชิงปริมาณของทางเลือกต่างๆ ที่ ก  าหนดไว ้แลว้เลือกแนวทางที่ให้ผลลพัธ์ที่เหมาะสม
และตรงกบัความตอ้งการมากที่สุด วธีิน้ีเรียก อีกช่ือหน่ึงไดว้า่วธีิ  Simulation 

• การวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมคณิตศาสตร์ (Mathematical Programming)  เป็นการจ าลอง
ปัญหาในการวางแผนและออกแบบให้เป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่มี องคป์ระกอบหลัก 2 ส่วน 
ส่วนที่หน่ึง คือ  วตัถุประสงคใ์นการวางแผนและออกแบบ เช่น เพื่อใหเ้กิดรายไดสู้งสุด เพื่อให้เสีย
ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด เพื่อให้เกิดจ านวนของการวิ่งรถเที่ยวเปล่าน้อยที่สุด เป็นตน้ และส่วนที่สอง 
ไดแ้ก่ขอ้จ ากดั ของการด าเนินงาน อาทิ จ  านวนยวดยานที่ใหบ้ริการ  จ  านวนพนกังานประจ ารถ เป็น
ตน้ เม่ือน าเง่ือนไขทั้งหมดทั้งดา้นวตัถุประสงคแ์ละขอ้จ ากดัของการด าเนินงานมาพจิารณารวมกนั
และก าหนดให้อยูใ่นรูปของสมการคณิตศาสตร์แลว้ จากนั้นท าการวเิคราะห์โดยมีโจทยค์ือเง่ือนไข
ต่าง ๆ ที่ตอ้งการให้เกิดขึ้นตามที่กล่าวมาแลว้ จากผลลพัธ์ที่ไดจ้ะ ช่วยให้ผูว้ิเคราะห์สามารถเลือก
แนวทางที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขที่ตอ้งการมากที่สุด  

ส่วนมากแล้วการวิเคราะห์เพื่อออกแบบและวางแผนระบบขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่     
นิยมใช้เคร่ืองทุนแรง ที่ส าคญัได้แก่ คอมพิวเตอร์ มาใช้ในการจ าลองสถานการณ์หรือสมการ
คณิตศาสตร์ที่ก  าหนดตามเง่ือนไขตามที่ผูว้ิเคราะห์ตอ้งการ ซ่ึงท าให้ลดเวลาและค่าใชจ่้ายในการ
ท างานลงไปไดม้าก 

 
การตัดสินใจและน าแผนไปสู่การปฏิบัติ   
เม่ือเสร็จสินการวิเคราะห์ของแต่ละทางเลือก จะท าให้ทราบว่าทางเลือกใดให้ผลลัพธ์ที่

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารด าเนินงานมากที่สุด 
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 ทางเลือกนั้นจะถูกพิจารณาน าไป ปรับปรุงเป็นแผนด าเนินงานที่เหมาะสมในทางปฏิบติั
และการประยกุตใ์ชต่้อไป 

1. การจดัตารางเดินรถ (Scheduling)  
 1.1 ช่วงห่างของการให้บริการตามนโยบาย (Policy headway) ความถ่ีของการ

ให้บริการที่ถูกก าหนดไวใ้นแต่ละเส้นทางการเดินรถมกัจะอา้งอิงกบัค่าช่วงห่างของการให้บริการ
ตามนโยบาย  (Policy headway) หรือถา้ความถ่ีของการใหบ้ริการที่จ  าเป็นเพือ่ รองรับผูโ้ดยสารเป็น
จ านวนมากหรือแบบผสมผสานกนั โดยปกติแลว้ค่าช่วงห่างของการให้บริการตามนโยบายจะถูก
ก าหนดโดยค านึงถึงระดบัการให้บริการต ่าสุดที่จะจดัให้บริการไดเ้ป็นความถ่ีของการให้บริการที่
ก  าหนดให้ใชใ้นช่วงนอกเวลาเร่งด่วน ส่วนมากจะก าหนดให้ มีค่า 60  30  20 หรือ 15 นาที เพราะ
ในช่วงเวลาดังกล่าวมีผูโ้ดยสารใช้บริการไม่มากนัก ดังนั้นจึงสามารถประหยดัค่าใช้จ่ายการจดั
ให้บริการลงไดด้ว้ยการลดความถ่ีของการให้บริการลง ส าหรับในช่วงเวลาเร่งด่วนและในการเดิน
รถที่มีผูโ้ดยสารใชบ้ริการเป็นจ านวนมาก คาความถ่ีของการใหบ้ริการที่ จ  าเป็นเพือ่รองรับผูโ้ดยสาร
เป็นจ านวนมากจะเป็นค่าที่ถูกก าหนดใหใ้ชแ้ทน 

ในการก าหนดค่าช่วงห่างของเวลาในการปล่อยรถออกจากท่านั้น ถ้ามีค่ามากกว่า   
10 นาที ควรก าหนดให้มีค่าเป็นตวัเลขที่สามารถหารเลข  60 ไดล้งตวั เช่น 60  30  20  15  12  และ 
10 นาที เป็นตน้ เพื่อความสะดวกแก่พนกังานในการให้บริการขอ้มูล เวลาที่รถออกจาท่าผูโ้ดยสาร 
และ สะดวกต่อการจดจ าของพนักงานขบัรถ ส าหรับค่าช่วงเวลาของการปล่อยรถที่สัน่กว่า 10 นาที  
ปัจจยัดงักล่าวไม่มีความส าคญัหรือจ าเป็นมากนัก เน่ืองจากผูโ้ดยสารตอ้งใชเ้วลาในการรออยูบ่า้ง 
และมกัทยอยมาใชบ้ริการที่ป้าย มากกวา่ที่จะอา้งอิงกบัเวลาที่ก  าหนดไวใ้นตารางเดินรถ 

2. เวลาจอดพกัระหว่างรอให้บริการในเที่ยวถัดไป (Layover or Recovery Time) มีเหตุผล
บางประการที่จ  าเป็นตอ้งก าหนดช่วงเวลาจอดพกัระหวา่งรอใหบ้ริการในเที่ยว ถดัไปที่ท่ารถตน้ทาง
และปลายทาง หรือที่ใดที่หน่ึงไวใ้นตารางเวลาการใหบ้ริการดงัต่อไปน่ี 

•  เพือ่ใชเ้ป็นเวลาส าหรับพกัของพนกังานขบัรถ   
•  เพื่อรักษาหรือคงไวซ่ึ้งการให้บริการที่ก  าหนดไวใ้นตารางเวลาการเดินทาง       

สภาพ จราจรที่แตกต่างกันในแต่ละวนั อันเน่ืองมาจากสาเหตุต่าง ๆ มีผลท าให้พฤติกรรมการ      
เดินรถในแต่ละวนันั้นแตกต่างกนัไปดว้ย จากสาเหตุดงักล่าวจ่ึงท าให้เวลาที่ใชใ้นการ เดินทางจาก
ท่ารถตน้ทางไปยงัท่ารถปลายทางในช่วงเวลาเดียวกนัของแต่ละวนัมีค่าไม่เท่ากัน ด้วยเหตุน้ีจึง
จ าเป็นตอ้งก าหนดช่วงเวลาไวค้่าหน่ึงระหว่างการให้บริการในเที่ยวถดัไป  เพื่อเผื่อไวส้ าหรับการ
เดินทางที่ชา้หรือเร็วกวา่ที่ก  าหนดไวใ้นตารางการใหบ้ริการเพื่อให้รถโดยสารออกใหบ้ริการจากท่า
รถในเที่ยวถดัไปไดต้รงตามเวลาที่ ก  าหนดไวใ้นตารางการใหบ้ริการ 
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• เพื่อรักษาค่าระยะห่างที่ เหมาะสมของการให้บริการในแต่ละเที่ยว ในทาง
ปฏิบติัการออกรถทุกๆ ช่วงเวลา 30 นาที เป็นการปฏิบตัิที่เหมาะสมกว่าการออกรถทุก ๆ ช่วงเวลา 
27 นาที   ในกรณีดงักล่าวพนกังานขบัรถจะมีเวลาเพิ่มมากขึ้น 3 นาที ส าหรับจอดพกัในแต่ละเที่ยว
ของการเดินทาง 

3. ค่าสัดส่วนระหว่างจ านวนรถโดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วนกับนอกช่วงเวลาเร่งด่วน     
(Peak to base ratio) ค่าสัดส่วนดงักล่าว คือ จ  านวนยานพาหนะที่ให้บริการนอกช่วงเวลาเร่งด่วน        
หรือเวลาช่วงกลางของแต่ละวนั (Base period) ระบบขนส่งบางแห่งที่มีสดัสวนของผูใ้ชบ้ริการใน
ช่วงเวลาดังกล่าวน้อยกว่าผูใ้ช้บริการในช่วงเวลาเร่งดวนเป็นจ านวนมากอาจไม่จ าเป็นต้องจัด
ยานพาหนะเพิ่มเพื่อเสริมการให้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วน ในกรณีค่าสัดส่วน Peak to base ratio 
จะมีค่าเท่ากบั 1 การท าให้บริการลกัษณะดงักล่าวประสบความส าเร็จไดน้ั้น จ  าเป็นตอ้งเพิ่มจ านวน
รถโดยสารเพื่อรองรับจ านวนผูโ้ดยสารที่มีจ  านวนมากกว่าปกติในช่วงเวลาเร่งดวน รถโดยสารที่
เพิ่มขึ้นเหล่าน้ีไม่ท าให้เกิดความคุม้ค่าในการด าเนินงานมากนัก เน่ืองจากให้บริการเป็นชัว่โมงต่อ
วนัไม่มาก ที่ส าคัญกว่านั้ นได้แก่ การจัดสรรชั่วโมงการท างานของพนักงานขับรถให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่ามากที่สุด ซ่ึงการให้บริการลักษณะดั่งกล่าวจะก่อให้เกิดความ
ยุง่ยากเพิม่ขึ้นในการแจกแจงพนกังานขบัรถเพือ่ท  าหนา้ที่ในแต่ละช่วงเวลาของวนั 

ลักษณะการให้บริการ 
ลกัษณะการให้บริการ หรือรูปแบบการจอดรับส่งผูโ้ดยสารตามสถานีตลอดทั้งเส้นทาง

สามารถออกแบบใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัรูปแบบของเมือง (Urban form)  
การใช้พื้ นที่  (Land use) และพฤติกรรมการเข้าใช้บ ริการของผู ้โดยสาร  (Traveler 

behaviors) ไดห้ลายรูปแบบดงัต่อไปน้ี 
1. บริการด่วนพิเศษระหว่างพื้นที่ย่อย (Zonal express service) 

คือ บริการระบบขนส่งสาธารณะที่วิ่งรับส่งผูโ้ดยสารระหว่างพื้นที่ยอ่ยกบัพื้นที่
ศูนยก์ลางเมืองโดยไม่มีการหยดุรับส่งตามป้ายหรือสถานีระหวา่งเส้นทางดงักล่าว ดัง่แสดงตวัอยา่ง
ในรูปที่ 2-22 

 

 
ภาพที่ 2-21 การจดับริการด่วนพิเศษระหวา่งพื้นที่ย่อย 

ที่มา: ดดัแปลงจาก Black (1995) 
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จากภาพที่ 2-22 สายการเดินรถที่ 1 เป็นบริการด่วนพิเศษระหว่างสถานีนอกสุดกบัพื้นที่
ศูนยก์ลางเมือง ผูโ้ดยสารสามารถเปล่ียนไปใชส้ายการเดินรถที่ 2 ไดใ้นกรณีที่ตอ้งการลงที่สถานี
ยอ่ยระหว่างสถานีนอกสุดกับสถานีพื้นที่ตอนกลาง สายการเดินรถที่ 2 เป็นบริการด่วนพิเศษที่
ใหบ้ริการระหว่างสถานีพื้นที่ตอนกลางกบัพื้นที่ศูนยก์ลางเมือง เช่นเดียวกนักบักรณีแรก ผูโ้ดยสาร
ที่ตอ้งการลงที่สถานียอ่ยระหวา่งสถานีพื้นที่ตอนกลางกบัพื้นที่ศูนยก์ลางเมือง ก็สามารถเปล่ียนไป
ใช้สายการเดินรถที่ 3 ซ่ึงจอดทุกสถานีในเส้นทางดังกล่าวได้เช่นเดียวกันลกัษณะการให้บริการ
ดงักล่าวมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย ดงัต่อไปน้ี 
 
ข้อดี 

• ผูโ้ดยสารที่อยูพ่ื้นที่ชั้นนอกสามารถเดินทางเขา้ออกใจกลางเมืองไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
• สายการเดินรถที่ใหบ้ริการเฉพาะพื้นที่ชั้นในจะใหบ้ริการช่วงสั้นๆ ท าใหป้ระหยดั 
• ใชเ้วลาในการวิง่ครบรอบนอ้ย ท าใหส้ามารถลดจ านวนรถที่ใชส้ าหรับใหบ้ริการได ้

 
ข้อเสีย 

• ความถ่ีในการให้บริการจะลดลง ท าให้ผูโ้ดยสารตอ้งรอใช้บริการนานกว่าบริการ
รูปแบบปกติ 

• ผูโ้ดยสารที่ตอ้งการไปยงัจุดหมายที่อยูภ่ายในพื้นที่ยอ่ย จ  าเป็นตอ้งท าการต่อรถ 

 
2. บริการสายการเดินรถระยะส้ันกับระยะยาว (Short turning)  

คือ บริการระบบขนส่งสาธารณะที่แบ่งสายการเดินรถเพื่อให้บริการออกเป็น         
2 ระยะ ไดแ้ก่สายการเดินรถระยะสั้น และสายการเดินรถระยะยาว โดยสายการเดินรถระยะสั้นจะ
จ ากัดการให้บริการเฉพาะพื้นที่ชั้นในเท่านั้ น และสายการเดินรถระยะยาวจะให้บริการตลอด
เส้นทาง การจัดบริการลักษณะน้ี จะเหมาะส าหรับสายการเดินรถที่ให้บริการในเส้นทางที่ มี
ผูใ้ชบ้ริการมากในเขตเมืองหรือพื้นที่ชั้นใน แต่เม่ือออกนอกเมืองจะมีผูใ้ชบ้ริการลดลงอยา่งมาก 

 
3. บริการแบบเจาะจงสถานี (Skip-stop) 

คือ รูปแบบของบริการที่แบ่งสายการเดินรถที่อยูใ่นเส้นทางเดียวกนัออกเป็นกลุ่ม 
และสายการเดินรถแต่ละกลุ่มจะถูกก าหนดให้จอดรับส่งผูโ้ดยสารได้เฉพาะป้ายหรือสถานีที่
ก  าหนดไวเ้ท่านั้น ยกตวัอยา่ง ในเส้นทางใหบ้ริการเสน้ทางหน่ึง แบ่งสายการเดินรถออกเป็น 2 กลุ่ม 
ไดแ้ก่กลุ่ม  
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A และ B จากนั้ นก าหนดสถานีเฉพาะส าหรับรถแต่ละกลุ่มในการจอดรับส่ง
ผู ้โดยสาร โดยรถกลุ่ม  A จะถูกก าหนดให้จอดรับส่งผู ้โดยสารเฉพาะที่สถานี  A เท่ านั้ น 
ขณะเดียวกนั รถกลุ่ม B ก็จะถูกก าหนดให้จอดรับส่งผูโ้ดยสารได้เฉพาะที่สถานี B เช่นเดียวกัน 
อยา่งไรก็ดี ในจุดที่มีผูใ้ชบ้ริการหนาแน่นมาก อาจจดัสถานี AB ไวส้ าหรับให้ทั้งรถกลุ่ม A และ B 
สามารถจอดให้บริการได้พร้อมๆ กนั ส าหรับสถานี A และ B นั้น อาจตั้งอยูใ่นจุดที่มีผูใ้ชบ้ริการ
ตามปกติที่มีความหนาแน่นไม่มากนกั 

การจดับริการลกัษณะน้ี เป็นอีกวธีิการหน่ึงที่สามารถลดจ านวนการจอดรถรับส่งผูโ้ดยสาร
ตามสถานีหรือป้ายลงได้ นอกจากน้ียงัช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการเดินทางและการให้บริการอีก
ดว้ย ตวัอยา่งของการจดับริการแบบเจาะจงสถานี ดงัแสดงในรูปที่ 2-.23 

 

 
ภาพที่ 2-.22 การจดับริการแบบเจาะจงสถานี 

ที่มา: Black (1995) 
 

รูปแบบการเก็บค่าโดยสาร  
ปัจจยัที่ผูใ้หบ้ริการขนส่งสาธารณะตอ้งพจิารณาในการก าหนดอตัราค่าโดยสาร ไดแ้ก่  
1. การคืนทุน 

ระบบขนส่งสาธารณะมกัเป็นบริการที่รัฐจดัให้กบัประชาชนในชุมชน ดงันั้น เงิน
ลงทุนส่วนใหญ่จะมาจากภาครัฐ เน่ืองจากเป็นบริการที่จดัโดยภาครัฐ จึงเป็นบริการที่ไม่ค  านึงถึง
ผลประโยชน์ในรูปของก าไรที่กลบัคืนสู่ผูล้งทุนมากนัก ผลประโยชน์ที่คาดหวงัมกัอยูใ่นรูปของ
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นภายในชุมชนอนัเน่ืองมาจากการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะดงักล่าว 

อยา่งไรก็ดี อาจมีการให้สมัปทานแก่เอกชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการลงทุนดว้ย ใน
กรณีน้ีภาคเอกชนอาจจ าเป็นตอ้งค านึงถึงผลก าไรและระยะเวลาในการคืนทุน และน าปัจจยัดงักล่าว
มาพิจารณาในการศึกษาความเหมาะสมในการวางแผนพฒันาระบบขนส่งสาธารณะด้วย ทั้ งน้ี
รายได้หลักที่ผู ้ลงทุนจะได้รับจากการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะจะมาจากค่าโดยสาร 
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โดยทั่วไปประสิทธิภาพในการจัดหารายได้จากค่าโดยสารเพื่อมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ จะวดัในรูปของอตัราการคืนทุน (Cost recovery ratio) ซ่ึงเป็นค่าที่แสดงถึงสดัส่วนของ
รายไดจ้ากค่าโดยสารต่อตน้ทุนด าเนินการ นอกจากน้ี ผูล้งทุนอาจตอ้งพจิารณาก าหนดระยะเวลาคืน
ทุนที่เหมาะสมกบัระยะเวลาที่ไดรั้บสัมปทานจากรัฐ ซ่ึงส่วนมากแลว้ในการลงทุนเก่ียวกบัระบบ
ขนส่งสาธารณะนั้น ระยะเวลาคืนทุนมกัมีระยะเวลานาน โดยอาจเท่ากบั 30 ถึง 50 ปี 

2. การค านึงถึงระบบขนส่งสาธารณะในแง่ที่เป็นบริการสาธารณะส าหรับชุมชน 
ระบบขนส่งสาธารณะเป็นบริการสาธารณะที่เอ้ือประโยชน์ให้กับทุกคนในชุมชน

อยา่งเท่าเทียมกัน ผูใ้ช้บริการระบบขนส่งสาธารณะส่วนใหญ่เป็นคนชั้นล่างถึงชั้นกลาง ดงันั้นผู ้
ใหบ้ริการควรก าหนดราคาค่าโดยสารโดยค านึงถึงผูโ้ดยสารกลุ่มน้ี ดว้ยการก าหนดราคาค่าโดยสาร
ที่เหมาะสมกบัความสามารถในการใชบ้ริการไดข้องคนกลุ่มน้ี 

3. เป็นราคาที่สอดคล้องกับความเป็นจริงของการให้บริการ 
อตัราค่าโดยสารควรสะทอ้นถึงคุณภาพของการให้บริการ ระดบัการใหบ้ริการ และ

ผลกระทบต่อตน้ทุนการด าเนินงาน 
4. ความสะดวกในการจัดเก็บค่าโดยสาร 

วธีิการจดัเก็บค่าโดยสารควรเป็นวธีิการที่สะดวก รวดเร็ว เช่ือถือได ้และสอดคลอ้ง
กบัพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการระบบขนส่งสาธารณะประเภทนั้นๆ ระบบการจดัเก็บค่าโดยสารที่มี
ความซับซ้อนและใชเ้วลานานอาจก่อให้เกิดความล่าชา้ในการเดินทางและการใหบ้ริการได ้วธีิการ
เก็บค่าโดยสารควรเอ้ือต่อความปลอดภยัในการเก็บรักษาและขนยา้ยเงินที่ไดจ้ากการจดัเก็บดว้ย 
เพือ่ป้องกนัการร่ัวไหลของเงินจากระบบ ทั้งน้ี ถา้การป้องกนัดงักล่าวมีจุดบกพร่องและ อาจน าไปสู่
การขาดทุนของผูใ้หบ้ริการได ้

5. เป็นราคาที่น่าสนใจส าหรับผู้เดินทางกลุ่มอ่ืน 
ผูใ้ห้บริการขนส่งสาธารณะควรก าหนดอตัราค่าโดยสารที่น่าสนใจและเป็นราคาที่

อาจดึงดูดใหผู้เ้ดินทางกลุ่มอ่ืน อาทิ ผูใ้ชร้ถยนตส่์วนบุคคล และผูเ้ดินทางดว้ยระบบขนส่งสาธารณะ
ประเภทอ่ืน หนัมาใชร้ะบบขนส่งสาธารณะที่ผูใ้หบ้ริการพฒันาขึ้นในชุมชน 
 
การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสาร (Fare structure)  

การก าหนดโครงสร้างอตัราค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะแบ่งออกได ้ดงัน้ี 
1. อัตราค่าโดยสารแบบคงที่ตลอดเส้นทาง (Flat fares) 

ระบบจดัท าอัตราค่าโดยสารแบบคงที่ (Flat หรือ Uniform fares system) 
เป็นวิธีการจดัเก็บค่าโดยสารที่มีขอ้ไดเ้ปรียบหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นความไม่ซับซ้อนของการ
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ค านวณค่าโดยสารผูโ้ดยสารเขา้ใจไดง่้าย มีส่วนช่วยเพิม่ผลผลิตทางการตลาด และง่ายต่อการจดัเก็บ 
แต่ระบบดงักล่าวก็มีขอ้เสียเช่นเดียวกนั ขอ้เสียที่ส าคญัไดแ้ก่ ก่อให้เกิดความเสียเปรีบและสูญเสีย
รายไดข้องผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสายการเดินรถที่มีระยะทางไกล ในบางแห่งที่ใช้
นโยบายดังกล่าวน้ีอัตราค่าโดยสารจะถูกก าหนดให้มีราคาแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มของ
ผูใ้ชบ้ริการ เช่นกลุ่มผูสู้งอาย ุผูพ้กิาร เด็กนักเรียน บุคคลเหล่าน้ีจะช าระค่าโดยสารในราคาที่ต  ่ากว่า
ปกติตามที่ได้ก  าหนดไว ้หรือในบางแห่งอาจมีการจัดเก็บค่าโดยสารที่ มีราคาสูงกว่าเดิมบาง
ช่วงเวลา เช่นในช่วงเวลาเร่งด่วน หรือตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นตน้ไป เป็นตน้ ในการจดัเก็บค้า
โดยสารแบบคงที่น้ีสามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ผูโ้ดยสารเพิ่มขึ้นดว้ยการน ากล่องช าระค่า
โดยสารอตัโนมตัิมาประยกุตใ์ช ้อุปกรณ์ดงักล่าวน้ีช่วยใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภยัใน
การช าระค่าโดยสาร และมีส่วนช่วยในการประหยดัค่าใชจ่้ายดา้นการด าเนินการให้ผูป้ระกอบการ
ไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 
  2. อัตราค่าโดยสารแบ่งตามเขตพื้นที่ (Zone fares) 

เป็นวิธีการค านวณอัตราค่าโดยสารที่โดยทั่วไปแล้วจะใช้พื้นที่ที่ มี
ลกัษณะเป็นศูนยก์ลางชุมชนซ่ึงมีขอบเขตกวา้งขวางและมีพื้นที่ยอ่ยขนาดเล็กรายลอ้มอยูบ่ริเวณ
รอบนอก ค่าโดยสารจะถูกก าหนดราคาเร่ิมตน้คงที่ไวเ้ป็นราคาฐาน ผูโ้ดยสารจะตอ้งช าระค่า
โดยสารเพิม่จากราคาฐานตามเสน้ทางที่รถโดยสารวิง่ผา่นไปในแต่ละเขตพื้นที่ 

การค านวณราคาค่าโดยสารด้วยวิธีน้ีจะก่อให้เกิดความได้เปรียบต่อผู ้
ให้บริการในกรณีที่ผูโ้ดยสารเดินทางในระยะไกลที่ต้องวิ่งผ่านไปในเขตพื้นที่ต่างๆ หลายเขต 
ในทางตรงกันขา้ม วิธีดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียเปรียบต่อผูใ้ช้บริการในกรณีที่ผูใ้ช้บริการ
เดินทางดว้ยเที่ยวการเดินทางที่สั้น แต่จุดปลายทางที่ตอ้งไปนั้นตั้งอยูค่นละเขตพื้นที่ เป็นเหตุให้มี
การเดินทางขา้มเขตพื้นที่เกิดขึ้น ท าให้ผูบ้ริการท่านนั้นตอ้งเสียค่าโดยสารเพิ่มจากราคาฐาน ขณะที่
ถา้เป็นเที่ยวการ 

เดินทางที่ไกลกวา่น้ี แต่ละจุดปลายทางอยูใ่นจุดพื้นที่เดียวกนักบัในกรณี
แรก ผูใ้ชบ้ริการในกรณีหลงัก็จะใชค้่าโดยสารในราคาที่เท่ากนักบัผูท้ี่ใชบ้ริการในกรณีแรก 

การค านวณอตัราค่าโดยสารดว้ยวิธีน้ี อาจก่อใหเ้กิดความล่าชา้ในขณะที่
ให้บริการน้ีไดใ้นกรณีที่ตอ้งใชพ้นักงานขบัรถท าหน้าที่เก็บค่าโดยสารดว้ยในเวลาเดียวกนั การน า
เทคโนโลยต่ีางๆมาประยกุตใ์ชจึ้งเป็นส่ิงที่มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ เพื่ออ านวยความสะดวกและช่วย
ใหเ้กิดความรวดเร็วในการช าระค่าโดยสาร 
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3. การก าหนดเขตพื้นที่ที่ไม่ต้องช าระค่าโดยสาร (Fare free zones)  
นโยบายการจดัเก็บค่าโดยสารของหลายๆ เมืองในสหรัฐอเมริกา อาทิ 

ซีแอตเต้ิล พทิเบิร์กพอร์ทแลนด ์ฯลฯ ไดมี้การก าหนดเขตพื้นที่ซ่ึงไม่ตอ้งช าระค่าโดยสารขึ้นภายใน
เขตพื้นที่ศูนยก์ลางธุรกิจและชุมชนเพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัผูท้ี่ตอ้งเดินทางอยูใ่นเขตพื้นที่
ดงักล่าว โดยมีจุดประสงคเ์พื่อลดความแออดัของสภาพการจราจรในเขตพื้นที่ชุมชน และพบวา่การ
น าวธีิดงักล่าวมาประยกุตใ์ชน้ั้นโดยทัว่ไปแลว้ไดรั้บผลส าเร็จเป็นอยา่งดีทีเดียว 

4. ต๋ัวส าหรับต่อรถเที่ยวกลับ (Transfers) 
ในกรณีที่รถเพียงสายเดียวไม่อาจให้บริการทั้ งเที่ยวไปและกลับได ้        

ผูใ้ห้บริการระบบขนส่งสาธารณะบางแห่งจึงมีการจดับริการต่อรถเที่ยวกลบัให้กบัผูโ้ดยสารใน
กรณีที่ผูโ้ดยสารมีความตอ้งการที่จะเดินทางต่อเน่ืองแบบไปและกลบั โดยทัว่ไปการให้บริการใน
ลกัษณะดงักล่าวมกัจะไม่คิดค่าโดยสารเพิม่กบัผูใ้ชบ้ริการ ในบางแห่งอาจมีการเรียกเก็บค่าโดยสาร
เล็กน้อย การให้บริการในลกัษณะที่ว่าน้ีไดถู้กออกแบบให้มีกฎระเบียบที่ก  าหนดไวอ้ยา่งซับซ้อน
และสามารถใชสิ้ทธ์ิในการใช้บริการดังกล่าวได้ในเวลาที่ถูกจ ากัดไว ้เพื่อป้องกันผูโ้ดยสารบาง
จ าพวกที่มกัฉวยโอกาสท าผิดกฎหมายดว้ยการแอบอา้งเพื่อใชบ้ริการเที่ยวกลบัโดยไม่ตอ้งช าระค่า
โดยสาร 

5. การช าระค่าโดยสารล่วงหน้าก่อนใช้บริการ (Fare pre-payment) 
ผูใ้ห้บริการระบบขนส่งสาธารณะบางแห่ง มีการก าหนดนโยบายที่

ส่งเสริมให้ผูโ้ดยสารช าระค่าโดยสารล่วงหน้าก่อนใช้บริการ ด้วยการซ้ือตวัช าระค่าโดยสารที่
ก  าหนดใหใ้ชไ้ดใ้นช่วงเวลาที่ระบุไวแ้น่นนอน เช่น ตวัช าระค่าโดยสารรายวนั รายสปัดาห์ หรือราย
ปี เป็นตน้ โดยไม่จ ากดัจ านวนของการใชบ้ริการในช่วงเวลาดงักล่าว วิธีดงักล่าวมีส่วนสนับสนุน
ใหมี้ผูห้ันมาใชร้ะบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น ช่วยอ านวยความสะดวกในการช าระค่าโดยสารใหก้บั
ผูใ้ช้บริการที่ไม่ตอ้งพกเหรียญเป็นจ านวนมาก และตอ้งเตรียมค่าโดยสารให้พอดีในการช าระค่า
โดยสาร และเป็นวิธีการที่ช่วยลดจ านวนตวัที่ใชใ้ห้น้อยลงไดอี้กดว้ย อีกทั้งยงัช่วยลดค่าใชจ่้ายราย
เดือนในการเดินทางดว้ยระบบขนส่งสาธารณะให้กบัผูโ้ดยสาร ท าใหผู้โ้ดยสารสามารถเดินทางโดย
เสียค่าใชจ่้ายที่ต  ่ากว่ามากเม่ือเทียบกบัการใชร้ถยนตส่์วนบุคคลวิธีการช าระค่าโดยสารล่วงหน้าช่วย
ใหผู้จ้ดับริการเดินรถไดรั้บ 

ประโยชน์ดว้ยการลดค่าใช้จ่ายในส่วนเก่ียวกบัการควบคุมและจดัเก็บ
เงินสดภายในรถประจ าทาง และเป็นการเพิ่มสภาพคล่องภายในองค์กรซ่ึงเป็นผลมาจากเงิน
หมุนเวียนที่มาจากค่าโดยสารที่ไดรั้ยการช าระแบบเหมาจ่าย ส าหรับค่าใชจ่้ายที่เพิ่มขึ้นมาภายใน
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องค์กรจากการใช้วิธีดังกล่าว ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเน่ืองมาจากการกระจายตัวเพื่อฝากขายตาม
สถานการณ์ต่างๆ 

6. อัตราค่าโดยสารตามระยะทาง (Distance-based fare) 
คือ การจดัเก็บค่าโดยสารในอตัราที่เพิ่มขึ้นตามระยะทางที่ผูโ้ดยสารใช้

บริการ โดยมีสมมติฐานที่ว่า เม่ือระยะทางให้บริการเพิ่มขึ้น ระบบขนส่งสาธารณะจะมีตน้ทุน
ด าเนินการเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ด้วยเหตุน้ีเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการใช้บริการ ผูโ้ดยสารที่
เดินทางระยะทางไกลกว่าก็ควรที่จะตอ้งช าระค่าโดยสารที่สูงกวา่ตามไปดว้ย อยา่งไรก็ดี การจดัเก็บ
อัตราค่าโดยสารลักษณะน้ีจะสร้างปัญหาและความยุ่งยากในการจดัเก็บ เพราะตอ้งใช้พนักงาน
จดัเก็บ หรือตอ้งติดตั้งอุปกรณ์เก็บค่าโดยสารที่สามารถระบุระยะทางของการใชบ้ริการได ้ส าหรับ
รถโดยสาร 
ประจ าทาง นิยมใชพ้นักงานเก็บค่าโดยสาร และส าหรับระบบรถรางไฟฟ้านิยมติดตั้งอุปกรณ์ช าระ
ค่าโดยสารอตัโนมติับริเวณทางเขา้ออกของการใชบ้ริการ 

7. อัตราค่าโดยสารตามช่วงเวลา (Time-of-day fare) 
คือ การคิดอตัราค่าโดยสารแปรผนัไปตามช่วงเวลาของวนัที่ผูโ้ดยสาร

เขา้ใชบ้ริการโดยมากแลว้ผูโ้ดยสารที่ใชบ้ริการในช่วงเร่งด่วนจะตอ้งช าระค่าโดยสารมากกว่าการ
ใชบ้ริการในช่วงเวลาอ่ืน เน่ืองจากจ านวนรถที่น ามาให้บริการในช่วงเวลาน้ีจะเพิ่มขึ้นมากกว่าการ
ใหบ้ริการในช่วงเวลาปกติ โดยจ านวนรถที่เพิม่ขึ้นน้ีจะถูกน ามาจากรถส ารองที่ผูใ้หบ้ริการเตรียมไว้
ส าหรับกรณีฉุกเฉินหรือมีความตอ้งการใช้บริการมากกว่าปกติ ด้วยเหตุน้ีการให้บริการในช่วง
เร่งด่วนจึงก่อใหเ้กิดตน้ทุนในการด าเนินการที่สูงกว่าการให้บริการในช่วงเวลาอ่ืนการปรับอตัราค่า
โดยสารจากปกติ     เป็นอตัราที่แปรผนัไปตามช่วงเวลาของวนั สามารถด าเนินการได ้3 ลกัษณะ คือ 

• การเพิ่มค่าโดยสารเฉพาะในช่วงเร่งด่วน (Peak surcharges) เป็นการ
เพิม่ค่าโดยสารในช่วงเร่งด่วนจากอตัราที่เคยเก็บตามปกติ 

• การให้ส่วนลดแก่ผู ้โดยสารนอกช่วงเร่งด่วน (Off-peak discount)     
เป็นการลดค่าโดยสารใหก้บัผูใ้ชบ้ริการนอกช่วงเร่งด่วนจากอตัราที่เคยเก็บตามปกติ 

• การเพิ่มค่าโดยสารในอตัราที่ต่างกนั (Differential increases) เป็นการ
เพิ่มค่าโดยสารส าหรับการใช้บริการทั้งในและนอกช่วงเร่งด่วน แต่อตัราการเพิ่มของค่าโดยสาร
ในช่วงเร่งด่วนจะสูงกวา่อตัราการเพิม่นอกช่วงเร่งด่วน 

8. การไม่เก็บค่าโดยสาร (Free transit)  
คือ บริการระบบขนส่งสาธารณะที่ให้ผูใ้ชบ้ริการไดโ้ดยไม่ตอ้งช าระค่า

โดยสาร โดยผูใ้หบ้ริการอาจมีแนวคิดวา่ ระบบขนส่งสาธารณะน่าจะเป็น 

39 



บริการสาธารณะที่รัฐควรจดัให้กบัประชาชนในชุมชนในลกัษณะที่เป็น
สวสัดิการสังคม ทั้งน้ี ขอ้ดีของแนวคิดดงักล่าว คือ เป็นการส่งเสริมให้ผูเ้ดินทางหันมาใช้ระบบ
ขนส่งสาธารณะมากขึ้นแทนการใชร้ถยนตส่์วนบุคคล อีกทั้งยงัเป็นการช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีรายได้
น้อยในสังคมให้มีความสามารถในการเดินทางไปยงัที่ต่างๆ ได้ทดัเทียมกับคนกลุ่มอ่ืนในสังคม 
นอกจากน้ียงัเป็นการประหยดัตน้ทุนการด าเนินการเก่ียวกบัการจดัเก็บค่าโดยสารดว้ย 

9. การเก็บค่าโดยสารในการต่อรถ (Transfer fare) 
คือ การที่ผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่าบริการใหม่ทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนรถ

โดยสารในระบบขนส่งรูปแบบเดียวกัน หรือเปล่ียนรูปแบบการเดินทางในกรณีที่เปล่ียนไปใช้
ระบบขนส่งรูปแบบอ่ืน อย่างไรก็ดี การที่ผูโ้ดยสารตอ้งต่อรถนั้นในความเป็นจริงแล้ว เกิดจาก
ขอ้จ ากดัของผูใ้ห้บริการเองที่ไม่สามารถจดับริการที่ท  าให้ผูโ้ดยสารสามารถเดินทางไปถึงที่หมาย
ไดใ้นการเดินทางเพียงเที่ยวเดียว ตามขอ้เท็จจริงดงักล่าว จึงไม่ควรมีการเก็บเงินเพิ่มจากผูโ้ดยสาร
เม่ือมีการต่อรถ  ซ่ึงในทางปฏิบติัแลว้ไม่สามารถท าได้ เน่ืองจากจะก่อให้เกิดความยุง่ยากในการ
ตรวจสอบการเดินทางของผูโ้ดยสารแต่ละคนถึงวตัถุประสงคใ์นการต่อรถ จุดหมายที่ตอ้งการจะไป 
และเที่ยวการเดินทางก่อนหน้าที่จะท าการต่อรถ ดว้ยเหตุน้ี ผูใ้ห้บริการจึงเลือกที่จะเก็บค่าโดยสาร
ใหม่ทุกคร้ังเม่ือผูโ้ดยสารมีการต่อรถ ซ่ึงเป็นการผลกัภาระใหก้บัผูใ้ชบ้ริการทางออ้ม 

 
วิธีการเก็บค่าโดยสาร 

การเลือกวธีิการเก็บค่าโดยสารจากผูใ้ชบ้ริการ จะขึ้นอยูก่บั การก าหนดโครงสร้างอตัราค่า 
โดยสาร ความรวดเร็วในการช าระค่าโดยสาร ความปลอดภยั และตน้ทนุการด าเนินการ โดยทัว่ไป 
แนวทางที่ใชใ้นการเก็บค่าโดยสาร หรือวธีิการที่ก  าหนดขึ้นมาเพือ่ใหผู้โ้ดยสารช าระค่าบริการนั้น มี 
ดงัต่อไปน้ี 

1. การเก็บค่าโดยสารขณะขึน้รถ 
คือ การที่ผูใ้ชบ้ริการตอ้งช าระค่าโดยสารที่ประตูทางเขา้รถ โดยอุปกรณ์ที่ใชใ้นการช าระ

ค่าโดยสารอาจเป็น กล่องช าระค่าโดยสาร หรืออุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ส าหรับอ่านขอ้มูลจากบตัรค่า
โดยสาร วธีิการน้ีนิยมใชก้บับริการรถโดยสารประจ าทางและเหมาะสมส าหรับบริการที่มีอตัราคา่
โดยสารแบบคงที่ 

2. การเก็บค่าโดยสารขณะอยู่บนรถ 
คือ การเก็บเงินค่าโดยสารจากผูใ้ชบ้ริการภายหลงัจากที่ผูใ้ชบ้ริการเดินเขา้มาในรถ

เรียบร้อยแลว้ วิธีการน้ีจ  าเป็นตอ้งใชพ้นกังานเก็บค่าโดยสาร และเหมาะสมส าหรับบริการที่คิด
อตัราคร่โดยสารตามระยะทางและอตัราค่าโดยสารตามพื้นที่ 
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3. การช าระค่าโดยสารล่วงหน้า (Pre-paid passes) 
คือ วิธีการที่ผูโ้ดยสารสามารถช าระค่าโดยสารล่วงหน้าก่อนที่จะเขา้ใชบ้ริการดว้ยวิธีการ

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การซ้ือตัว๋รายวนั รายเดือน รายปี ของระบบขนส่งสาธารณะประเภทต่างๆ อาทิ 
รถโดยสารประจ าทาง และรถไฟฟ้า เป็นตน้ โดยผูใ้ห้บริการมกัก าหนดส่วนลดให้กบัผูท้ี่ช าระค่า
โดยสารล่วงหน้าในสดัส่วนที่ต่างกนัตามกรอบของเวลาของการใชบ้ริการ เช่น ส่วนลดของตัว๋ ราย
ปีจะมากกวา่ส่วนลดของตัว๋ รายเดือน และตัว๋ รายเดือนจะมีส่วนลดมากกวา่ส่วนลดของตัว๋ รายวนั     
เป็นตน้ ทั้ งน้ี การช าระเงินวิธีการดังกล่าว จะช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการจดัเก็บค่าโดยสาร       
ลดเวลาในการจอดรับผูโ้ดยสารตามสถานี และลดเวลาในการเดินทาง 

4. การช าระค่าโดยสารหลังใช้บริการแล้ว (Post-payment fare) 
คือ บริการระบบขนส่งสาธารณะที่ยอมใหผู้โ้ดยสารใชบ้ริการล่วงหนา้ก่อนที่จะส่งใบเสร็จ

ไปเรียกเก็บค่าใชบ้ริการภายหลงั ผูใ้ชบ้ริการจะได้รับบตัรช าระค่าโดยสารที่มีลกัษณะคล้ายบตัร
เครดิต  

เม่ือตอ้งการใช้บริการ ผูโ้ดยสารตอ้งน าบัตรน้ีสอดเขา้ไปในเคร่ืองอ่านบตัรเพื่อบันทึก
ขอ้มูลการใช้งาน จากนั้ นในแต่ละเดือน จะมีการเรียกเก็บค่าบริการโดยส่งใบเสร็จรับเงินค่าใช้
บริการไปยงัที่พกั ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งน าใบเสร็จน้ีไปช าระเงินในระยะเวลาที่ก  าหนด ตามสถานที่ที่
ก  าหนดไวก้ารช าระเงินดว้ยวิธีน้ีช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการเป็นอยา่งมาก แต่เกิดปัญหา
อนัเน่ืองมาจากไม่สามารถเก็บเงินค่าบริการไดค้รบตามที่ตอ้งการ 

5. การช าระค่าโดยสารแบบเช่ือใจ (Honor fare) 
คือ การช าระค่าโดยสารโดยผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งซ้ือตัว๋ ไวล่้วงหน้า จากนั้นเม่ือเขา้ใชบ้ริการ

จะตอ้งน าตัว๋ ที่ซ้ือไวแ้ลว้ไปประทบัเคร่ืองหมายบนัทึกการใชบ้ริการดว้ยอุปกรณ์ที่ติดตั้งไวบ้นรถ
โดยจะไม่มีการตรวจตัว๋ ขณะเขา้ใชบ้ริการหรือหลงัใชบ้ริการแต่อยา่งใด แต่จะท าการสุ่มตรวจ หาก
พบว่าผูโ้ดยสารคนใดไม่มีตัว๋โดยสารที่ถูกประทบัเคร่ืองหมายบันทึกการใช้บริการจะต้องเสีย
ค่าปรับที่เป็นจ านวนเงินที่สูงเป็นการลงโทษ 

 
ลักษณะโครงข่ายการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ 

องค์ประกอบที่มีความส าคญัอย่างหน่ึงต่อคุณภาพและความเพียงพอของการให้บริการ
ระบบ 
ขนส่งสาธารณะ ได้แก่ การออกแบบโครงข่ายเส้นทางการให้บริการอยา่งเหมาะสม การก าหนด
รูปแบบโครงข่ายการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ จะตอ้งค านึงถึงตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินการ ความครอบคลุมของพื้นที่ให้บริการ (Area coverage) และจ านวนคร้ังของการต่อรถ
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(Number of transfers) ปัจจยัเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลโดยตรงต่อจ านวนผูใ้ช้บริการ ลกัษณะโครงข่าย
เส้นทางระบบขนส่งสาธารณะมีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบมีลกัษณะเฉพาะที่ส าคญัและมีความ
เหมาะสมต่อรูปแบบโครงสร้างของผงัเมืองที่ต่างกนัไป ซ่ึงจะไดก้ล่าวถึงตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

1. โครงข่ายรูปแบบรัศมี (Radial patterns) 
เป็นรูปแบบโครงข่ายถนนนของเมืองสมยัเก่า ซ่ึงมีสถานที่ส าคญัตั้งอยูร่วมกนัในเขตเมือง

หลวง หรือเมืองส าคญั ด้วยเหตุน้ีการวางแนวเส้นทางขนส่งจึงมีลกัษณะของการกระจายออกไป
โดยรอบ จากบริเวณพื้นที่ศูนยก์ลางธุรกิจและชุมชนภายในเมืองในรูปแบบที่เป็นรัศมีไปสู่ชานเมือง
เม่ือมีพื้นที่ชานเมืองแห่งใหม่เกิดขึ้น เสน้ทางดงักล่าวก็จะไดรั้บการขยายออกไปยงัเมืองแห่งนั้น ใน
ปัจจุบนัถึงแมว้่าจะมีเส้นทางใหม่ที่ตดัผ่านบริเวณศูนยก์ลางชุมชนแลว้ก็ตาม ระบบขนส่งภายใน
ทอ้งถ่ินบางแห่งก็ยงัมีการใชเ้สน้ทางแบบรัศมีเหมือนเดิม 

ในการเดินทางเพือ่เขา้สู่ชุมชนพื้นที่เขตเมือง ดว้ยโครงข่ายถนนแบบรัศมีน้ียงัเป็นรูปแบบที่
ยงัใชไ้ดต่้อไป ตราบเท่าที่ภายในเขตเมืองยงัคงเป็นศูนยก์ลางความเจริญในดา้นต่างๆ อยูเ่ช่นเดิม แต่
เม่ือใดก็ตามที่มีการกระจายความเจริญออกไปจากบริเวณศูนยก์ลางเมือง เช่น มีการยา้ยสถานศึกษา
โรงพยาบาล หรือสถานที่ราชการที่ส าคญัต่างๆ ไปไวย้งับริเวณแถบชานเมืองแลว้ การเดินทางโดย
การใช้รูปแบบของโครงข่ายแบบรัศมีจะท าให้ผูเ้ดินทางไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร ในการ
เดินทางไปยงัสถานที่ต่างๆ ดังนั้นถ้าสถานการณ์ดังกล่าวน้ีเกิดขึ้น จึงควรพิจารณาปรับปรุงโดย
เลือกใชโ้ครงข่ายถนนรูปแบบใหม่เพือ่รองรับรูปแบบของผงัเมืองที่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

 
ภาพที่ 2-23  โครงข่ายรถโดยสารประจ าทางแบบรัศมี 

ที่มา: Gray and Hoel (1992) 

 
2. โครงข่ายรูปแบบตาราง (Grid type networks) 
เป็นรูปแบบโครงข่ายเสน้ทางที่มีลกัษณะค่อนขา้งตรง มีแนวเสน้ทางที่ขนานกนัโดย

ระยะห่างระหวา่งของเสน้ทางที่ค่อนขา้งสม ่าเสมอ และมีกลุ่มของถนนสายรองที่มีลกัษณะ
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คลา้ยคลึงกนัตดัผา่นเป็นช่วงๆ ขอ้ไดเ้ปรียบที่ส าคญัของเครือข่ายถนนแบบตาราง คือ เป็นรูปแบบที่
เหมาะสมกบัพื้นที่ที่มีแหล่งศูนยก์ลางธุรกิจหรือสถานที่ส าคญั ตั้งอยูใ่นต าแหน่งที่กระจดักระจาย
และห่างกนัค่อนขา้งมาก 

 

 
ภาพที่ 2-24 โครงข่ายรถโดยสารประจ าทางแบบตาราง 

ที่มา: Gray and Hoel (1992) 

 
ดว้ยโครงข่ายลกัษณะน้ีผูโ้ดยสารตอ้งยอ้นกลบัไปเพื่อตั้งตน้การเดินทางตามที่ตอ้งการใน

บริเวณศูนยก์ลางของตวัเมืองเหมือนกบัโครงข่ายถนนแบบรัศมี ขอ้ดีอีกประการหน่ึงของโครงข่าย
แบบตาราง คือ เป็นรูปแบบของโครงข่ายที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน เขา้ใจไดง่้าย ไม่ก่อให้เกิดความ
สับสนในการเดินทาง ส าหรับขอ้เสีย ได้แก่ ไม่ว่าผูโ้ดยสารจะเร่ิมตน้การเดินทางไปยงัสถานที่ที่
ตอ้งการจากสถานที่แห่งใดก็ตาม จ าเป็นที่จะต้องท าการต่อรถเสมอ ขณะที่โครงข่ายถนนบาง
รูปแบบผูโ้ดยสาร 

สามารถเดินทางไปยงัสถานที่ที่ตอ้งการไดโ้ดยตรงโดยไม่ตอ้งต่อรถเลย ในโครงข่ายถนน
แบบตารางน้ีควรจดัให้ความถ่ีของการให้บริการเป็นไปอยา่งสอดคลอ้งกนัในทุกๆเสน้ทาง ความถ่ี
ของการใหบ้ริการที่เหมาะสม เม่ือพจิารณาจากค่าของช่วงห่างของเวลาที่ใชใ้นการปล่อยรถแลว้ควร
อยูร่ะหวา่ง 15 – 20 นาที หรืออาจนอ้ยกวา่นั้น 

 
3. โครงข่ายผสมระหว่างแบบตารางและรูปแบบรัศมี (Radial crisscross network) 
เป็นโครงข่ายถนนที่ไดจ้ากการผสมผสานระหว่างขอ้ดีของคุณลกัษณะโครงข่ายเส้นทาง

แบบตารางในขณะเดียวกันก็ยงัคงรักษาข้อได้เปรียบที่เป็นของถนนรูปแบบรัศมีไวไ้ด้ โดยใช้
เทคนิคการเพิ่มต าแหน่งที่เป็นศูนยก์ลางชุมชนเขา้ไปในพื้นที่ดังกล่าวที่เส้นทางสัญจรครอบคลุม
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ศูนยก์ลางชุมชนที่เพิม่เขา้ไป ไดแ้ก่ หา้งสรรพสินคา้ หรือสถานศึกษา เป็นตน้ ดว้ยรูปแบบโครงข่าย
ดังกล่าว ผูโ้ดยสารสามารถที่จะท าการต่อรถไปยงัสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ระหว่างจุดต้นทางและ
ปลายทางได้ ในลักษณะของการเดินรถในโครงข่ายแบบตาราง และสามารถเดินทางจากพื้นที่
ศูนยก์ลางธุรกิจ และชุมชนไปยงั  

ศูนยก์ลางการคา้ (ศูนยก์ลางชุมชนแห่งใหม่ที่เพิ่มเขา้ไป) ได้โดยตรงโดยไม่ตอ้งต่อรถแต่
อยา่งใด ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวเป็นขอ้ไดเ้ปรียบที่ไดจ้ากโครงข่ายเสน้ทางแบบรัศมี 

 
ภาพที่ 2-25 โครงข่ายรถโดยสารประจ าทางแบบผสมระหวา่งแบบรัศมีและแบบตาราง 

ที่มา: Gray and Hoel (1992) 
 

4. โครงข่ายเส้นทางที่ประกอบด้วยเส้นทางหลักและเส้นทางย่อยส าหรับป้อนผู้โดยสารเข้า
สู่เส้นทางหลัก (Trunk line with feeders) 

เป็นรูปแบบโครงข่ายที่ใช้รูปแบบการขนส่งหลัก (รถโดยสาร รถราง) ในการป้อน
ผูโ้ดยสารให้กับระบบขนส่งหลักของถนนเส้นหลัก โครงข่ายดังกล่าวเกิดจากข้อจ ากัดอัน
เน่ืองมาจากสาเหตุอ่ืนท าให้ระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบหลกัไม่สามารถให้บริการแก่ผูโ้ดยสาร
ไปยงัสถานีส าคญัได้โดยตรง และเปล่ียนรูปแบบการด าเนินงานเป็นระบบขนส่งรอง เพื่อป้อน
ผูโ้ดยสารให้กับระบบขนส่งในเส้นทางหลักอีกต่อหน่ึง ส่ิงที่เป็นขอ้เสียของโครงข่ายดังกล่าวน้ี
ได้แก่ ผูโ้ดยสารส่วนมากจ าเป็นตอ้งท าการต่อรถเสมอๆ ส าหรับขอ้ดี ได้แก่ ระบบขนส่งที่ป้อน
ผูโ้ดยสารใหก้บัระบบขนส่งในเส้นทางหลกันั้น สามารถรองรับการให้บริการของรูปแบบขนส่งใน
เส้นทางหลกัที่มีระดบัการให้บริการที่สูงไดม้ากกว่าการที่ผูโ้ดยสารใชว้ธีิการเดินเพื่อมาใชบ้ริการ
ขนส่งในเสน้ทางหลกั 
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ภาพที่ 2-26 โครงข่ายถนนแบบมีเส้นทางหลกัและเส้นทางป้อนเขา้ 

ที่มา: Gray and Hoel (1992) 

 
5. โครงข่ายการให้บริการแบบกระจายศูน ย์กลาง (Transit-center or multicenter 

network) 
เป็นโครงข่ายการให้บริการที่เหมาะสมส าหรับเมืองที่มีศูนยก์ลางชุมชนหลายแห่ง พื้นที่

ของเมืองจะถูกแบ่งออกเป็นพื้นที่ยอ่ยที่สอดคลอ้งกบัต าแหน่งที่ตั้งของศูนยก์ลางชุมชนและพฒันา
ระบบขนส่งสาธารณะขึ้นในศูนยก์ลางชุมชนเหล่านั้น ระบบขนส่งสาธารณะที่ถูกพฒันาขึ้นจะเป็น
ศูนย์บริการระบบขนส่งสาธารณะ (Transit center) ของแต่ละพื้นที่ย่อย ต  าแหน่งที่ตั้ งของ
ศูนยบ์ริการดังกล่าวมักเป็นจุดดึงดูดการเดินทางที่ส าคัญของพื้นที่ย่อยนั้ นๆ อาทิ ศูนยก์ารค้า
สวนสาธารณะ หรือสถานที่ราชการส าคญัๆ เป็นตน้ โดยศูนยบ์ริการดังกล่าวจะถูกเช่ือมโยงดว้ย
ระบบขนส่งความเร็วสูง และมีต าแหน่งที่ตั้งซ่ึงครอบคลุมพื้นที่ใหบ้ริการอยา่งทัว่ถึงตลอดทั้งเมือง
ดงัแสดงตวัอยา่งในรูปที่ 2-27 ระบบขนส่งสาธารณะที่จ  าเป็นส าหรับโครงข่ายการใหบ้ริการ 
ลกัษณะน้ี ไดแ้ก่ 

• ระบบขนส่งป้อนเขา้ (Feeders) คือ ระบบขนส่งสาธารณะที่ให้บริการส าหรับการเดินทาง
ภายในแต่ละพื้นที่ยอ่ย โดยท าหน้าที่ป้อนผูเ้ดินทางที่อยูใ่นแต่ละพื้นที่ยอ่ยเขา้สู่ศูนยบ์ริการระบบ
ขนส่งสาธารณะของพื้นที่ยอ่ยนั้นๆ ระยะทางที่ให้บริการของระบบขนส่งประเภทน้ีจะไม่ยาวมาก
นัก โดยมากแลว้ระยะเวลาในการวิ่งครบรอบไม่ควรเกินรอบละ 60 นาที ตวัอยา่งของการขนส่ง
ประเภทน้ี ไดแ้ก่ รถโดยสารประจ าทางระยะสั้น (Shuttle buses) เป็นตน้ 

• ระบบขนส่งหลกั (Major modes) คือ ระบบขนส่งสาธารณะที่สามารถบรรทุกผูโ้ดยสาร
ไดค้ร้ังละมากๆ ส่วนมากแลว้จะเป็นระบบขนส่งความเร็วสูง ระบบขนส่งหลกัน้ีจะมีเส้นทางการ
ให้บริการที่เช่ือมโยงระหว่างศูนยบ์ริการระบบขนส่งสาธารณะของแต่ละพื้นที่ย่อยกับพื้นที่
ศูนยก์ลางเศรษฐกิจ (Central business district, CBD) ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณศูนยก์ลางเมือง 
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• ระบบขนส่งหลกัที่ให้บริการระหว่างศูนยบ์ริการระบบขนส่งสาธารณะของแต่ละพื้นที่
ยอ่ย กบัศูนยบ์ริการของพื้นที่ยอ่ยอ่ืนๆ ทั้งน้ี ระบบขนส่งสาธารณะที่ให้บริการในเส้นทางดงักล่าว
จะมีลกัษณะเช่นเดียวกบัระบบขนส่งหลกัที่กล่าวถึงในหวัขอ้ก่อนหนา้น้ี 

 

 
ภาพที่ 2-27 โครงข่ายการให้บริการแบบกระจายศูนยก์ลางการใหบ้ริการ 

ที่มา: Black (1995) 
 

การวางต าแหน่งเส้นทาง 
การวางต าแหน่งเส้นทางจะมีผลต่อรูปร่างของโครงข่ายการให้บริการโดยรวม ระยะห่าง

ของเส้นทาง และการออกแบบรายละเอียดต่างๆ โดยทั่วไปรูปร่างโครงข่ายของระบบขนส่ง
สาธารณะจะแบ่งออกเป็น แบบรัศมี แบบตาราง และแบบกระจายศูนยก์ลาง แต่ส่วนใหญ่แลว้ ใน
ความเป็นจริงโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะมกัจะเป็นแบบผสมผสานกนัระหวา่งโครงข่ายหลาย 
รูปแบบ 

การวางต าแหน่งเส้นทาง หรือความครอบคลุมเส้นทาง (Route coverage) มักถูกก าหนด
โดยระยะทางที่ผูโ้ดยสารสามารถเดินมาใชบ้ริการไดโ้ดยสะดวก ยกตวัอยา่ง กรณีการวางเส้นทาง
รถโดยสารประจ าทาง โดยทัว่ไปจะก าหนดให้ระยะทางที่ผูโ้ดยสารสามารถเดินมาใชบ้ริการยงัป้าย
ไดโ้ดยสะดวกนั้น ไม่เกิน 400 เมตร ดงันั้น ระยะห่างระหวา่งเสน้ทางใหบ้ริการที่อยูติ่ดกนัจึงไม่ควร
เกิน 800 เมตร เส้นทางให้บริการควรผ่านจุดส าคัญของเมือง อาทิ อาคารที่พ ักอาศัย พื้นที่ที่ มี
สดัส่วนของผูสู้งอายแุละพกิารสูง โรงเรียน สนามกีฬาประจ าเมือง แหล่งจา้งงาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่
แหล่งจา้งงานที่มีผูมี้รายไดน้้อยท างานอยู ่และหา้งสรรพสินคา้ เพือ่ให้ผูใ้ชบ้ริการทุกกลุ่มในสงัคม
สามารถใชบ้ริการระบบขนส่งสาธารณะไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั นอกจากน้ียงัตอ้งค  านึงถึงลกัษณะทาง
เรขาคณิตของถนน 
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ดว้ย ไม่ว่าจะเป็นรัศมีความโคง้ของถนน หรือรัศมีของหัวมุมทางแยก (Edge radii) ควร
ออกแบบให้เหมาะสมและเพียงพอส าหรับการเล้ียวได้อยา่งปลอดภยัและเกิดความสบายในการ
สญัจรมากที่สุด 
 

 แผนผังก้างปลา(Fish Bone Diagram)หรือเรียกเป็นทางการว่าแผนผังสาเหตุและผล (Cause and 
Effect Diagram) 
 

 แผนผงัสาเหตุและผลเป็นแผนผงัที่แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัญหา (Problem) กับ
สาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น (Possible Cause) เราอาจคุน้เคยกับแผนผงั
สาเหตุและผล ในช่ือของ "ผงักา้งปลา (Fish Bone Diagram) " เน่ืองจากหน้าตาแผนภูมิมีลกัษณะ
คลา้ยปลาที่เหลือแต่กา้ง หรือหลาย ๆ คนอาจรู้จกัในช่ือของแผนผงัอิชิกาวา่ (Ishikawa Diagram) ซ่ึง
ได้รับการพฒันาคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารยค์าโอรุ อิชิกาว่า แห่งมหาวิทยาลัย
โตเกียว 

 

 แผนผังสาเหตุและผลคืออะไร  
ส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่ น (JIS) ไดนิ้ยามความหมายของผงักา้งปลาน้ีว่า 

"เป็นแผนผงัที่ใชแ้สดงความสัมพนัธ์อยา่งเป็นระบบระหว่างสาเหตุหลายๆ สาเหตุที่เป็นไปได้ที่
ส่งผลกระทบใหเ้กิดปัญหาหน่ึงปัญหา" เม่ือไรจึงจะใชแ้ผนผงัสาเหตุและผล  

1. เม่ือตอ้งการคน้หาสาเหตุแห่งปัญหา  
2. เม่ือตอ้งการท าการศึกษา ท าความเขา้ใจ หรือท าความรู้จกักบักระบวนการอ่ืน ๆ เพราะว่า

โดยส่วนใหญ่พนักงานจะรู้ปัญหาเฉพาะในพื้นที่ของตนเท่านั้น แต่เม่ือมีการ ท าผงักา้งปลาแลว้ จะ
ท าใหเ้ราสามารถรู้กระบวนการของแผนกอ่ืนไดง่้ายขึ้น  

3. เม่ือตอ้งการให้เป็นแนวทางในการระดมสมอง ซ่ึงจะช่วยใหทุ้ก ๆ คนใหค้วามสนใจ ใน
ปัญหาของกลุ่มซ่ึงแสดงไวท้ี่หวัปลา 

 

วิธีการสร้างแผนผังสาเหตุและผลหรือผังก้างปลา  
ส่ิงส าคัญในการสร้างแผนผงั คือ ต้องท าเป็นทีม เป็นกลุ่ม โดยใช้ขั้นตอน 6 ขั้นตอน

ดงัต่อไปน้ี  
1. ก าหนดประโยคปัญหาที่หวัปลา  
2. ก าหนดกลุ่มปัจจยัที่จะทาใหเ้กิดปัญหานั้น ๆ  
3. ระดมสมองเพือ่หาสาเหตุในแต่ละปัจจยั  
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4. หาสาเหตุหลกัของปัญหา  
5. จดัล าดบัความส าคญัของสาเหตุ  
6. ใชแ้นวทางการปรับปรุงที่จาเป็น  
 
โครงสร้างของแผนผังสาเหตุและผล 

 

 
ภาพที่ 2-28 โครงสร้างของแผนผงัสาเหตุและผล 

 

ผงักา้งปลาประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  
1. ส่วนปัญหาหรือผลลพัธ ์(Problem or Effect) ซ่ึงจะแสดงอยูท่ี่หวัปลา  
2. ส่วนสาเหตุ (Causes) จะสามารถแยกยอ่ยออกไดอี้กเป็น  

▪ ปัจจยั (Factors) ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหา (หวัปลา)  
▪ สาเหตุหลกั  
▪ สาเหตุยอ่ย 

สาเหตุของปัญหาจะเขียนไวใ้นกา้งปลาแต่ละกา้งกา้งยอ่ยเป็นสาเหตุของกา้งรองและกา้ง
รองเป็นสาเหตุของกา้งหลกั เป็นตน้  

 
การกาหนดปัจจัยบนก้างปลา  

เราสามารถที่จะก าหนดกลุ่มปัจจยัอะไรก็ได ้แต่ตอ้งมัน่ใจว่ากลุ่มที่เราก าหนดไวเ้ป็นปัจจยั
นั้นสามารถที่จะช่วยใหเ้ราแยกแยะและก าหนดสาเหตุต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเป็นระบบ และเป็นเหตุเป็นผล                  
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โดยส่วนมากมกัจะใชห้ลกัการ 4M 1E เป็นกลุ่มปัจจยั (Factors) เพื่อจะน าไปสู่การแยกแยะสาเหตุ
ต่าง ๆ ซ่ึง 4M 1E น้ีมาจาก  

M Man   คนงาน หรือพนกังาน หรือบุคลากร  
M Machine  เคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก  
M Material  วตัถุดิบหรืออะไหล่ อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่ใชใ้นกระบวนการ  
M Method  กระบวนการทางาน  
E Environment  อากาศ สถานที่ ความสวา่ง และบรรยากาศการทางาน  
 

 
ภาพที่ 2-29 โครงสร้างของแผนผงัสาเหตุและผล 4M 1E เป็นกลุม่ปัจจยั (Factors) 

 
แต่ไม่ไดห้มายความว่า การก าหนดกา้งปลาจะตอ้งใช ้4M 1E เสมอไป เพราะหากเราไม่ได้

อยูใ่นกระบวนการผลิตแลว้ ปัจจยัน าเขา้ (input) ในกระบวนการก็จะเปล่ียนไป เช่น ปัจจยัการน าเขา้
เป็น 4P ได้แก่ Place , Procedure, People และ Policy หรือเป็น 4S Surrounding, Supplier, System 
และ Skill ก็ได้ หรืออาจจะเป็น MILK Management, Information, Leadership, Knowledge ก็ได ้
นอกจากนั้น หากกลุ่มที่ใชก้า้งปลามีประสบการณ์ในปัญหาที่เกิดขึ้นอยูแ่ลว้ ก็สามารถที่จะก าหนด
กลุ่ม ปัจจยัใหม่ใหเ้หมาะสมกบัปัญหาตั้งแต่แรกเลยก็ได ้เช่นกนั  
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การก าหนดหัวข้อปัญหาที่หัวปลา  
การก าหนดหัวขอ้ปัญหาควรก าหนดให้ชัดเจนและมีความเป็นไปได ้ซ่ึงหากเราก าหนด

ประโยคปัญหาน้ีไม่ชดัเจนตั้งแต่แรกแล้ว จะท าให้เราใช้เวลามากในการคน้หาสาเหตุ และจะใช้
เวลานานในการท าผงักา้งปลา  

การก าหนดปัญหาที่หัวปลา เช่น อัตราของเสีย อัตราชั่วโมงการท างานของคนที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ อตัราการเกิดอุบติัเหตุ หรืออตัราตน้ทุนต่อสินคา้หน่ึงช้ิน เป็นตน้ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ ควร
ก าหนดหวัขอ้ปัญหาในเชิงลบ  

เทคนิคการระดมความคิดเพื่อจะได้กา้งปลาที่ละเอียดสวยงาม คือ การถาม ท าไม ท าไม 
ท าไม ในการเขียนแต่ละกา้ง ยอ่ย ๆ  
 
ข้อดี  

1. ไม่ตอ้งเสียเวลาแยกความคิดต่าง ๆ ที่กระจดักระจายของแต่ละสมาชิก แผนภูมิกา้งปลา
จะช่วยรวบรวมความคิดของสมาชิกในทีม  

2. ท  าให้ทราบสาเหตุหลกั ๆ และสาเหตุยอ่ย ๆ ของปัญหา ท าให้ทราบสาเหตุที่แทจ้ริงของ
ปัญหา ซ่ึงท าใหเ้ราสามารถแกปั้ญหาไดถู้กวธีิ  

 
ข้อเสีย  

1. ความคิดไม่อิสระเน่ืองจากมีแผนภูมิกา้งปลาเป็นตวัก าหนดซ่ึงความคิดของสมาชิกใน
ทีมจะมารวมอยูท่ี่แผนภูมิกา้งปลา  

2. ตอ้งอาศยัผูท้ี่มีความสามารถสูง จึงจะสามารถใชแ้ผนภูมิกา้งปลาในการระดม ความคิด 
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บทที ่3 
วธีิการวจิยั หรือวธีิทดลองและอปุกรณ์ 

 
การส ารวจแบบสอบถามเร่ืองการสืบยอ้นกลับจากความตอ้งการของผูรั้บบริการต่อรถ

โดยสารประจ าทางขนส่งมวลกรุงเทพฯ (ขสมก.) เขต.8 รถปรับอากาศ สาย 8 โดยการส ารวจในคร้ัง
น้ีไดใ้ห้กลุ่มประชากรที่ใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทาง เขต 8 กรอบแบบสอบถามดงักล่าว ตั้งแต่
เดือน  มกราคม – ธนัวาคม 2560  ในการส ารวจแบบสอบถามในคร้ังน้ีมีระเบียบและขั้นตอนดงัน้ี  

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
2. เคร่ืองมือที่ใชใ้นการส ารวจ 
3. เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
6. แนวทางการแกไ้ขปัญหา 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ประชาชนที่มาใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทาง เขต 8 
การสุ่มตวัอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น ( Probability sampling ) และก าหนดความเช่ือมั่นที่ระดับ 
95% ยอมใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนของการประมาณค่าเท่ากบั 0.05 โดยใชสู้ตรค านวณของ Yamane 
(1973, p.886) ดงัน้ี 

 

n   =     
𝑁

1+𝑁𝑒2
 

 
 

โดยที่  
n  =  ขนาดตวัอยา่งที่ค  านวณได ้ 
N  =  จ านวนประชากรที่ทราบค่า  
e  =  ค่าความคลาดเคล่ือนที่จะยอมรับได ้(allowable error)  

 
 



3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการส ารวจ  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามที่ผูศึ้กษาสร้างขึ้นประกอบด้วย 6 

ส่วน  
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสาร

ประจ า ทาง 
        ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของผูท้ี่ใช้บริการรถโดยสารที่เก่ียวกับ
ปัญหา และอุปสรรคที่มีต่อการใชบ้ริการของรถโดยสารประจ าทาง (เขต.8) สาย 8 
         ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสาร
ประจ าทางเก่ียวกบัการน ากฎหมายมาจดัระเบียบในการแกไ้ขปัญหาของรถโดยสารประจ าทางของ 
(เขต.8) สาย 8  
       ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะปัญหาและอุปสรรคในการจดัการแกไ้ข
ปัญหาที่เกิดขึ้นของรถโดยสารประจ าทาง (เขต.8) สาย 8 
       ส่วนที่ 6 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะและเก่ียวกบัการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาที่
เกิดขึ้นมากที่สุดจากรถโดยสารประจ าทาง (เขต.8) สาย 8  
 
3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัใช ้แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี โดยมีขั้นตอนใน
การสร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี 

1. ศึกษาขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัการให้บริการของรถโดยสารประจ าทาง (เขต.8) รถปรับอากาศ
สาย 8  รวมทั้งการสัมภาษณ์บุคลากรที่เก่ียวขอ้งกับการใช้บริการเพื่อน ามาเป็นขอ้มูลใน
การสร้างเคร่ืองมือการวจิยั รวมทั้งตารางเดินรถโดยสารประจ าทาง (เขต.8) ) รถปรับอากาศ
สาย 8  โดยการศึกษาจะท าเพียงบางสายเพือ่เป็นตวัแทนของ (เขต.8) ) รถปรับอากาศสาย 8   
เพียงหน่ึงสาย เพื่อสุ่มหาปัญญาโดยจะพิษจรณาว่าจ  านวน  N  ประชากรที่มาใช้บริการ
จริงๆ ทุกวนั และพิษจรณาการจดัรถโดยสารประจ าทาง (เขต.8) ) รถปรับอากาศสาย 8     
วา่เพยีงพอต่อการใหบ้ริการหรือไม่  
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ตารางที่ 3.1 ตารางเดินรถโดยสารประจ าทาง (เขต.8) สาย 8 

สายรถ ต้นทาง - ปลายทาง ประเภทรถ ระยะเวลาเดินรถ 

8  เคหะร่มเกลา้ - สะพานพทุธ - รถปรับอากาศ (เคหะร่มเกลา้) 03:00 - 00:00 

 
เที่ยวไป 

เร่ิมตน้ที่ตลาดแฮปป้ีแลนด์ แยกขวาไปตามถนนลาดพร้าว ถึงปากทางลาดพร้าว แยกซ้าย
ไปตามถนนพหลโยธิน แยกขวาไปตามถนนราชวิถี  แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 6 แยก 
โรงพยาบาลรามาธิบดี (รพ.รามาธิบดี)ขวาไปตามถนนศรีอยธุยา แยกซ้ายไปตามถนนสวรรคโลก 
แยกขวาไปตามถนนหลานหลวง แยกซา้ยไปตามถนนวรจกัร ถนนจกัรวรรด์ิ แยกซ้ายไปตามถนน
ขา้งสะพานพระปกเกล้า ลอดใตส้ะพานพระปกเกล้า ไปตามถนนลอดใตส้ะพานพุทธฯ จนสุด
เสน้ทางที่ใตส้ะพานพทุธฯ (ฝ่ังพระนคร)  
 
รถปรับอากาศ (เคหะร่มเกล้า) 

 

 
ภาพที่ 3-1  แผนโดยสารประจ าทาง สาย 8 เขต 8 รถปรับอากาศ (เคหะร่มเกลา้) 

http://www.bmta.co.th/?q=th/lines 
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ดังตัวอย่าง  
สมมุติว่าถา้ทางการเดินรถเขต 8 มีการก าหนดให้รถเมล์สาย 8  มีการเดินรถต่อวนั คือ 40 

คนัต่อวนั โดย รถเที่ยวแรกที่ออก ตน้สายจะเร่ิมที่เคหะร่มเกลา้  ตอน 04.30 น.  และรถจะมีช่วงห่าง
ระหว่างคนัประมาณ  30 นาที และเที่ยวสุดทา้ยจะหมดตอนเวลา  22.00น.  รถเมล์สาย 8 สามารถจุ
คนไดป้ระมาณ  34  ที่นั่ง และยนือีกประมาณ 15 คน  ทางผูว้จิยัไดก้  าหนดระดบัความเช่ือมัน่  95% 
และสามารถค านวณหา ประชากรกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากสูตร 

 

n   =     
N

1+Ne2
 

 
โดย 

 เราทราบจ านวนคนต่อคนัคือ 34+15 = 49  คน 
 ความคลาดเคล่ือน = 0.05 
 

n   =     1,960

1+1,960(0.05)2
 

 

n   =     332  คน 
 

2. สร้างแบบสอบถาม เร่ือง “ความพึงพอใจและปัญหาการบริการของรถโดยสารประจ าทาง
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฯ  เขต.8 สาย 8”  โดยผูว้ิจยัไดท้  าการออกแบบ แบบสอบถาม และ
ไดท้  าการตรวจและแกไ้ขโดย ผศ.ดร.ปัญญา พทิกัษก์ุล   
 

2.1 ตัวอย่างแบบสอบถามแบบการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความ น่ าจะ เป็น                     
( Nonprobability sampling ) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่าง เร่ือง การสืบยอ้นกลับจากความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการต่อรถโดยสารประจ าทางขนส่งมวลกรุงเทพฯ (ขสมก.)  เขต.8    
สาย 8 
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ภาพที่ 3.2 แบบสอบถามเร่ือง “การศึกษาความพึงพอใจและปัญหาการบริการของรถโดยสารประจ าทางขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฯ เขต.

8 รถปรับอากาศ สาย 8” 

 
2.2 ค าถามขอ้ที่เก่ียวกบัสายรถ จ าเป็นตอ้งยบุใหเ้ป็นตามสูตร n ที่หาได ้คือแสดงเฉพาะ

สายที่เก่ียวขอ้งตามก าหนดของผูว้จิยัเอง 

 
ภาพที่ 3.3 แบบสอบถามเร่ือง “การศึกษาความพึงพอใจและปัญหาการบริการของรถโดยสารประจ าทางขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฯ เขต.

8 สาย 8” (ต่อ) 
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ภาพที่ 3.4 แบบสอบถามเร่ือง “การศึกษาความพึงพอใจและปัญหาการบริการของรถโดยสารประจ าทางขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฯ เขต.

8 สาย 8” (ต่อ) 
 

3. ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจัย โดยการหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดงัน้ี 
3.1 น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกบั 
กลุ่มตวัอยา่งที่จะท าการศึกษา จ านวน 20 คน 

a. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ตอบแล้วบันทึกข้อมูลลงใน
คอมพวิเตอร์ 

 
ตวัอย่างการใช้โปรแกรม SPSS ค านวณจากการตอบแบบสอบถามของประชาชน SPSS 

17.0 จะท าการเพิ่มรายการการท างานของ SPSS เขา้ไปในเมนู Programs ของ Windows ดงันั้นใน
การเรียกใชง้านโปรแกรม SPSS ผูใ้ชส้ามารถเลือกการใชง้านได ้ตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. Value Labels เป็นการระบุตวัแปรของขอ้มูล ก าหนดเป็นค่า 1 Value Label ก าหนดเป็นเพศ
ชาย ก าหนดเป็นค่า 2 Value Label ก าหนดเป็น เพศหญิง 
 

 
ภาพที่ 3.5 หน้าจอแสดงการการระบุตวัแปรของขอ้มูล  
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2. Variable View  เป็นการระบุขอ้มูลส่วนตวัของประชาชนที่มาใชบ้ริการรถโดยสารประจ า
ทางเขต 8 สาย 8 
 

 
ภาพที่ 3.6 หน้าจอแสดงการระบุชุดขอ้มูลของตวัแปรขอ้มูลส่วนตวัของแบบสอบถาม 

 
3. Data view  เป็นการระบุตวัเลขที่มาจากการตอบแบบสอบถามของประชาชนที่มาใชบ้ริการ

รถโดยสารประจ าทางเขต 8 สาย 8 
 

 
ภาพที่ 3.7 หน้าจอแสดงการระบุตวัเลขที่มาจากการตอบแบบสอบถามของประชาชน 
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4. ท าการหาค่าเฉล่ีย  Mean และ ค่า SD.  ให้กับขอ้มูลรวม เพื่อจะไดท้ราบว่าผลค่าเฉล่ียรวม
ของแต่ละดา้นคือเท่าไร  โดยหาค่าMean และ ค่า SD. ตามวธีิที่ไดร้ะบุไว ้โดยจะส่งไปเพื่อ
วเิคราะห์ต่อไป ซ่ึงเม่ือวเิคราะห์แลว้จะไดผ้ลลพัธ ์คือ ดงัตารางขา้งลา้งน้ี 
 

 
ภาพที่ 3.8 หน้าจอแสดงท าการหาค่าเฉลีย่  Mean 

 

 
ภาพที่ 3.9 หน้าจอแสดงค่า SD.   

 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผูว้จิยัท  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยการเก็บขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถาม

ของประชาชนที่มาใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทางเขต 8 จากการค านวณค่า n  โดยสูตร 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผูว้จิยัตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แลว้จึงน าผลที่ไดจ้ากแบบสอบถามที่สมบูรณ์

จ านวน n ชุด  ที่ไดม้าโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows Version 21  มีรายละเอียดดงัน้ี 
1. สถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชส้ถิติพื้นฐานค่าความถ่ี และร้อยละ 
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2. พฤติกรรมการใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทาง เขต 8 โดยใชส้ถิติพื้นฐานค่าความถ่ี และค่า
ร้อยละ 

3. ปัญหาจากการส ารวจแบบตอบกลบัของแบบสอบถามจากประชาชนโดยใชข้อ้มูลที่ไดม้า
ใชโ้ปรแกรมในการท าสถิติพื้นฐานค่าความถ่ี และร้อยละ 

4. ความคิดเห็นของประชาชนที่มาใช้บริการรถโดยสารประจ าทางใช้ค่าคะแนนเฉล่ีย (X) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

การประมวลผลการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ  SPSS for Windows และใช้
เคร่ืองมือทางสถิติ คือ สถิติพรรณนา นาเสนอข้อมูลลักษณะพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างใน
รูปแบบดงัน้ี  

1. ค่าความถ่ี (Frequency)  
2. อตัราส่วนร้อยละ (Percentage)  
3. ค่าเฉล่ีย (Means)  
4. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

การน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบตาราง การอธิบายขอ้มูลจะใชส้ถิติเชิงพรรณนาและมีเกณฑ์
การใหค้ะแนนระดบัความพงึพอใจกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามดา้นต่างๆ ดงัน้ี  
 

ระดับความพึงพอใจ         คะแนน 
มากที่สุด     5  
มาก      4  
ปานกลาง       3  
นอ้ย      2  
ปรับปรุง     1  

 
การประเมินผลที่ไดจ้ากความพึงพอใจจะนามาเปรียบเทียบเกณฑก์ารแปลความหมายที่ตั้ง

ไวต้ามหลกัสถิติ แบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี  
 

คะแนนเฉลี่ย    ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย  
4.21 – 5.00    มากที่สุด  
3.41  – 4.20     มาก  

                           2.61 – 3.40     ปานกลาง  
                           1.81 – 2.60     นอ้ย  
                           1.00 – 1.80     ควรปรับปรุง 
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3.6 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจการใหบ้ริการรถโดยสารประจ าทางเขต 

8ผูใ้ชบ้ริการที่ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อการบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการ
จดัการ 
ตารางที่  3.2  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการบริการด้าน
วตัถุประสงคท์ี่ใชบ้ริการ 

วัตถุประสงค์ จ านวน ร้อยละ 
ไปศึกษาเล่าเรียน   
ไปท างาน   
ไปติดต่อธุระ   
ไปหา้งสรรพสินคา้   
ไปท าธุระส่วนตวั   
เดินทางกลบับา้น   
ไปเที่ยว   
 
ตารางที่ 3.3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจต่อการบริการดา้นความถ่ีใน
การใชบ้ริการ 

ความถี่ในการใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
นานๆคร้ัง   
1-2 วนัต่อสปัดาห์   
3-4 วนัต่อสปัดาห์   
5-6 วนัต่อสปัดาห์   
ใชทุ้กวนั   
 
ตารางที่ 3.4 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจต่อการบริการดา้นระยะเวลา
ที่รอใชบ้ริการ 

ระยะเวลา จ านวน ร้อยละ 
ประมาณ 1 - 5  นาที   
ประมาณ 6 - 10 นาที   
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ตารางที่ 3.5  ต่อ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการบริการด้าน
ระยะเวลาที่รอใชบ้ริการ 

ระยะเวลา จ านวน ร้อยละ 
ประมาณ 11 - 15 นาที   
ประมาณ 16 - 20 นาที   
ประมาณ 21 - 25 นาที   
ประมาณ 26 - 30 นาที   
มากกวา่ 30 นาที   
 

ตารางที่ 3.6  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจต่อการบริการดา้นสาเหตุที่
ท่านเลือกใชบ้ริการ 

สาเหตุที่ท่านเลือกใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
มีค่าบริการรถโดยสารถูกกวา่        
พนกังานบริการดี      
ภายในรถโดยสารสะอาดและกวา้งขวาง   
 

ท าการหาค่าเฉล่ีย  Mean และ ค่า SD.  ให้กับขอ้มูลรวม เพื่อจะไดท้ราบว่าผลค่าเฉล่ียรวม
ของแต่ละดา้นคือเท่าไร  โดยหาค่าMean และ ค่า  SD. ตามวธีิที่ไดร้ะบุไว ้โดยจะส่งไปเพือ่วเิคราะห์
ต่อไป ซ่ึงเม่ือวเิคราะห์แลว้จะไดผ้ลลพัธ ์คือ ดงัตารางขา้งลา้งน้ี 
 

ตารางที่ 3.7  ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถโดยสาร
ประจ าทาง (ขสมก.) เขต 8 รถปรับอากาศสาย 8  

บริการของรถโดยสารประจ าทาง 𝒙 S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1.ค่าโดยสาร (Fare)    
2.ระยะเวลาในการเดินทาง (Travel Time)    
3.ผูใ้หบ้ริการรถโดยสาร (Crew Manner)    
4.ความปลอดภยัในการใชบ้ริการ (Safety)    
5.ความสะดวกสบายในขณะใชบ้ริการ 
(Comfortable) 

   

6.ความสะดวกในการเขา้มาใชบ้ริการ 
(Accessibility) 
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ตารางที่ 3.8 ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการรถโดยสาร
ประจ าทาง (ขสมก.) เขต 8 รถปรับอากาศสาย 8 จ  าแนกรายขอ้ 

บริการของรถโดยสารประจ าทาง 𝒙 S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ค่าโดยสาร (Fare)    
1.ค่าโดยสารสูงกวา่รถประจ าทางสายอ่ืน    
2.ค่าโดยสารเหมาะสมเม่ือเทียบกบับริการ    
3.ค่าโดยสารเหมาะสมเม่ือเทียบกบัระยะทาง    

ระยะเวลาในการเดินทาง (Travel Time)    
4. เดินทางไดเ้ร็วขึ้นเพราะไม่ตอ้งรอรถนาน    
5. พนกังานประจ ารถมีความคล่องตวัท าใหเ้ดินทาง
เร็วขึ้น 

  
 

ผู้ให้บริการรถโดยสาร (Crew Manner)    
6. คนขบัรถ ขบัอยา่งไม่ประมาท    
7. การหยดุรถ-ออกตวั มีความนุ่มนวล    
8. พนกังานประจ ารถมีอธัยาศยัไมตรีดีแต่งกายสุภาพ    
9. คนขบัจอดที่ท่าตรงป้ายและถูกระเบียบจราจร    
10. พนกังานขบัรถเบี่ยงไปทางช่องขวา ไม่หยดุรับ – 
ส่ง มีการขบัเร็วปาดซา้ย แซงขวาและเบรกแรง 

  
 

ความปลอดภัยในการใช้บริการ (Safety)    
11. ปลอดภยัจากการถูกผูร่้วมโดยสารปลน้-จ้ี หรือ
กรีด-ลว้งกระเป๋า 

  
 

12. ปลอดภยัจากกลุ่มอนัธพาลที่ยกพวกตีกนั    
13. ปลอดภยัจากอุบติัเหตุ เช่น การขึ้น-ลงรถ, รถชน    
14.กระเป๋ารถเมลบ์นรถโดยสารประจ าทางมีการ
ลวนลามผูท้ี่ใชบ้ริการ 

   

ความสะดวกสบายในขณะใช้บริการ(Comfortable)    
15. การขึ้น-ลงบนรถประจ าทาง สะดวก    

16. ที่นัง่มีจ  านวนเพียงพอไม่ตอ้งเบียดกนั    

17. บนรถโดยสารกวา้งขวาง มีพื้นที่ใหย้นืเพยีงพอ    
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ตารางที่ 3.9 ต่อ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจต่อการใชบ้ริการรถโดยสาร
ประจ าทาง (ขสมก.) เขต 8 รถปรับอากาศสาย 8 จ  าแนกรายขอ้ 

บริการของรถโดยสารประจ าทาง 𝒙 S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ความสะดวกสบายในขณะใช้บริการ(Comfortable)    
18. บรรยากาศภายในรถสะอาด    

19.รถประจ าทางมีสภาพที่ใหม่    

20. เคร่ืองปรับอากาศภายในรถไม่มีขดัขอ้ง    

ความสะดวกในการเข้ามาใช้บริการ (Accessibility)    
21.สะดวกเพราะมีรถวิง่สม ่าเสมอ ไม่ขาดระยะ    

22. สะดวกเพราะที่ท่ารถมีพื้นที่ในการนัง่รอและมี
หลงัคาคลุม 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การจดัท าวิจยัคร้ังน้ีท  าการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงได้แจกให้

ผูโ้ดยสารที่มาใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง เขต.8 ) รถปรับอากาศสาย 8 จ  านวน 300 ตวัอยา่ง 
ตวัอยา่งส าหรับการอภิปรายผลที่ไดจ้ากการวิเคราะห์ โดยการแสดงผลลพัธข์องขอ้มูลตวัอยา่ง การ
ใช้โปรแกรมประมวลผลข้อมูลตัวอย่าง SPSS ในการวิเคราะห์ขอ้มูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
ตวัอยา่ง Fish bone Diagram จะไดน้ าเสนอตามล าดบัดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปส่วนบุคคลของผูโ้ดยสารที่ใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทาง           
(ขสมก.) เขต.8  รถปรับอากาศสาย 8   

ส่วนที่ 2 ปัจจยัเก่ียวกบัการเดินทางของผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารประจ าทาง (ขสมก.) เขต.8 
รถปรับอากาศสาย 8   

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารที่มีต่อการใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทาง (ขสมก.)             
เขต.8  รถปรับอากาศสาย 8   

 
กลุ่มตัวอย่างประชากร  
 ตวัแทนที่ถูกสุ่มจากกลุ่มของประชากรเพื่อเป็นตวัแทนของประชากร ท าการส ารวจโดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงได้แจกแบบสอบถามให้ผูโ้ดยสารที่มาใช้บริการรถโดยสาร
ประจ าทาง เขต.8 รถปรับอากาศสาย 8  จ  านวน 300 ตวัอยา่ง 
 

 
ภาพที่ 4-1 กลุ่มตวัอย่างประชากร 



ช่วงเวลาที่สนใจ เที่ยวขากลบัจาก
สะพานพทุธ – เคหะร่มเกลา้ 

ช่วงเวลา 16.00-20.00 

        ในการส ารวจคร้ังน้ีโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงได้แจกให้ผูโ้ดยสารที่มาใช้
บริการรถโดยสารประจ าทาง เขต 8 รถปรับอากาศสาย 8  จ  านวน 300 ตวัอยา่ง การสุ่มตวัอยา่งโดย
ใช้ความน่าจะเป็น ( Probability sampling ) รถปรับอากาศสาย  8 ในช่วงเวลาเร่งด่วนเที่ยวขากลับ
จาก สะพานพุทธ – เคหะร่มเกล้า รถจะออกทุก 10 นาที ตั้ งแต่เวลา 16.00 - 20.00 น. รวมเป็น 4 
ชั่วโมง 1 ชั่วโมรถออก 6 คนั รวมเป็น 24 คนั โดยรถเมล์รถปรับอากาศสาย 8 สามารถจุคนได้
ประมาณ  35  ที่นั่ง และยนือีกประมาณ 15 คนและก าหนดความเช่ือมั่นที่ระดับ 95% ยอมให้เกิด
ความคลาดเคล่ือนของการประมาณค่าเท่ากบั 0.05 โดยใชสู้ตรค านวณของดงัน้ี 
 
คนั 
25                                                                               24 
20 
15 
10 
5 
      04.00……………05.00- 08.00……………16.00-20.00………………00.00    เวลา 
 
 
                                                                                  
 

 
 
โดยที่  

n  =  ขนาดตวัอยา่งที่ค  านวณได ้ 
N  =  จ านวนประชากรที่ทราบค่า  
e  =  ค่าความคลาดเคล่ือนที่จะยอมรับได ้(allowable error)  

 

n    =   
1,200

1+1,200∗(0.052 )
    

 
=   300   ตวัอยา่ง 

 

n   =    
𝑁

1+𝑁𝑒2 
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ดังน้ัน  
 

การเก็บตวัอยา่งประชากรประมาณ  1,200  คน คือผูโ้ดยสารที่ใชบ้ริการรถปรับอากาศสาย 
8 ในช่วงเวลา 16.00 - 20.00 น.  เฉพาะเที่ยวขากลบัจาก สะพานพุทธ – เคหะร่มเกลา้  ในการเก็บ
ขอ้มูลจะได ้300 ตวัอยา่ง 

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้โดยสารที่ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง (ขสมก.) รถปรับ
อากาศสาย 8 
ตารางที่ 1 : จ  านวนและร้อยละของผูโ้ดยสารที่ใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทางเขต 8 รถปรับอากาศ
สาย 8 จ  าแนกตามขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปส่วนบุคคล 
ข้อมูลสถานภาพทั่วไปส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 124 41.3 
หญิง 176 58.7 

อาย ุ   
ต ่ากวา่ 25 ปี 137 45.7 
25-34 ปี 76 25.3 
35-44 ปี 47 15.7 
45 ปีขึ้นไป 40 13.3 

ระดับการศึกษา   
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 88 29.3 
ปริญญาตรี 168 56.0 
ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป 44 14.7 

อาชีพ   
นกัเรียน/นกัศึกษา 119 39.7 
รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 58 19.3 
พนกังานบริษทัเอกชน 46 15.3 
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ตารางที่ 1 : (ต่อ) จ  านวนและร้อยละของผูโ้ดยสารที่ใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทางเขต 8  รถปรับ
อากาศสาย 8 จ  าแนกตามขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปส่วนบุคคล 
ข้อมูลสถานภาพทั่วไปส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

อาชีพ   
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 74 24.7 
อ่ืน ๆ 3 1.0 

รายได้ต่อเดือน   
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 109 36.3 
5,000-10,000 บาท 74 24.7 
10,000-15,000 บาท 77 25.7 
ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป 40 13.3 

วัตถุประสงค์ในการเดินทาง   
ท่องเที่ยว 65 21.7 
เยีย่มญาติ 35 11.7 
กลบัจากท างาน 106 35.3 
ไปจบัจ่ายซ้ือของ 82 27.3 
ไปโรงเรียน 12 4.0 
 

 
ภาพที่ 4-2 : กราฟแสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลทัว่ไป 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

จ ำนวน

ร้อยละ
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        ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปส่วนบุคคลที่ใช้บริการรถโดยสารระจ าทาง (ขสมก.) เขต 8 รถปรับ
อากาศสาย 8 ทางดา้นต่าง ๆ ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือนและ
วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 
58.7 เป็นเพศหญิง  มีอายอุยูใ่นช่วงต ่ากว่า 25 ปี มากที่สุดร้อยละ 45.7 รองลงมา มีอายอุยูใ่นช่วง 25-
34 ปี ร้อยละ 25.3 นอกจากน้ียงัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากที่สุด 
ร้อยละ 56.0 รองลงมามีการศึกษาในระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 29.3 และระดบัปริญญาตรีขึ้น
ไป ร้อยละ 14.7 ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 39.7 เป็นนักเรียน/นักศึกษา รองลงมาเป็นธุรกิจ
ส่วนตวั/คา้ขาย   ร้อยละ  24.7 ตามล าดบั ร้อยละ 36.3  พบว่าเป็นผูท้ี่มีรายไดต่้อเดือน ต ่ากว่า 5,000 
บาท รองลงมา10,000-15,000 บาท ร้อยละ 25.7 ตามล าดบั และพบวา่ร้อยละ 35.3 มีการเดินทางไป
ท างานมากที่สุด รองลงมาไปจบัจ่ายซ้ือของ ร้อยละ27.3 และไปท่องเที่ยว ร้อยละ21.7 ตามล าดบั  
 
ส่วนที่ 2  ปัจจัยเกี่ยวกับการเดินทางของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง (ขสมก.) เขต 8 รถปรับ
อากาศสาย 8 
 ในการลงพื้นที่ท  าแบบสอบถามทางทีมวจิยัก าหนดพื้นที่ในการวจิยั ช่วงตน้สายที่สะพาน
พทุธ ช่วงกลางสายที่แยกลาดพร้าว (ลาดพร้าวซอย4) ช่วงปลายสายที่ท่าปล่อยรถแยกเคหะร่มเกลา้ 
เฉพาะเที่ยวขากลบัเท่านั้นของรถปรับอากาศสาย 8 ในช่วงเวลา 16.00 - 20.00 น. ตามรูปภาพที่ 4.2 
 

   
ภาพที่ ภาพที่ 4-3 : แผนทีก่ารเดินรถโดยสารประจ าทาง (ขสมก.) เขต.8 สาย 8 รถปรับอากาศ 

แยกเคหะร่มเกล่า 

ท่าปล่อยรถ สะพานพุทธ 

แยกลาดพร่าว ซอย4 
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การศึกษาปัจจยัเก่ียวกบัการเดินทางของผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารประจ าทาง (ขสมก.) เขต 8 
รถเมล์รถปรับอากาศสาย 8 อันประกอบไปด้วยวตัถุประสงค์ที่ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง 
ช่วงเวลาที่ใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทางความถ่ีในการใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทาง ระยะเวลา
ที่รอใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทาง ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปรากฏดงัต่อไปน้ี 
 

ตารางที่ 2 : จ  านวนและร้อยละของวตัถุประสงคท์ี่ใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทาง (ขสมก.) เขต 8 
รถปรับอากาศสาย 8 

วัตถุประสงค์ จ านวน ร้อยละ 
ไปศึกษาเล่าเรียน 23 7.7 
ไปท างาน 54 18.0 
ไปติดต่อธุระ 33 11.0 
ไปหา้งสรรพสินคา้ 63 21.0 
ไปท าธุระส่วนตวั 31 10.3 
เดินทางกลบับา้น 70 23.3 
ไปเที่ยว 26 8.7 
 

 
ภาพที่ 4-4 : กราฟแสดงวตัถุประสงคข์องการเดินทาง 

 

วตัถุประสงคท์ี่ใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทาง (ขสมก.) เขต 8 รถปรับอากาศสาย 8 พบวา่
มีวตัถุประสงคเ์ดินทางกลบับา้นมากที่สุด ร้อยละ23.3 รองลงมาคือวตัถุประสงคก์ารไป

0 10 20 30 40 50 60 70 80

ไปศึกษำเล้ำเรียน

ไปท ำงำน

ไปติดต้อธุระ

ไปห้ำงสรรพสินค้ำ

ไปท ำธุระส้วนตัว

เดินทำงกลับบ้ำน

ไปเที่ยว

ไปศึกษำเล้ำเรียน ไปท ำงำน ไปติดต้อธุระ ไปห้ำงสรรพสินค้ำ ไปท ำธุระส้วนตัว เดินทำงกลับบ้ำน ไปเที่ยว

ร้อยละ 7.7 18 11 21 10.3 23.3 8.7

จ ำนวน 23 54 33 63 31 70 26

วัตถุประสงค่
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หา้งสรรพสินคา้ ร้อยละ 21.0 และวตัถุประสงคไ์ปท างาน ร้อยละ18.0 ส าหรับผูท้ี่ใชบ้ริการรถ
โดยสารประจ าทางเพือ่ไปติดต่อธุระร้อยละ 11.0    

 
ตารางที่ 3 : จ  านวนและร้อยละของความถ่ีในการใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทาง (ขสมก.) เขต 8    
รถปรับอากาศสาย 8  

ความถี่ในการใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
นาน ๆ คร้ัง 87 29.0 
1-2 วนัต่อสปัดาห์ 42 14.0 
3-4 วนัต่อสปัดาห์ 56 18.7 
5-6 วนัต่อสปัดาห์ 27 9.0 
ใชทุ้กวนั 88 29.3 
 

 
ภาพที่ 4-5 : กราฟแสดงความถี่ของการใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทาง 

 
ความถ่ีในการใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทาง (ขสมก.) เขต 8 รถปรับอากาศสาย 8 พบว่า 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ร้อยละ 29.3 ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางทุกวนั รองลงมาร้อยละ 29.0 
พบว่าใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทางนาน ๆ คร้ังและ ส่วนผูท้ี่ใชบ้ริการ 3-4 วนัต่อสัปดาห์พบว่า
ร้อยละ 18.7 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

นำนๆครั้ง

1-2 วันต้อสัปดำห้

3-4 วันต้อสัปดำห้

5-6 วันต้อสัปดำห้

ใช้ทุกวัน

นำนๆครั้ง 1-2 วันต้อสัปดำห้ 3-4 วันต้อสัปดำห้ 5-6 วันต้อสัปดำห้ ใช้ทุกวัน

ร้อยละ 29 14 18.7 9 29.3

จ ำนวน 87 42 56 27 88

ความถีใ่นการใช่บริการ
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ตารางที่ 4 : จ  านวนและร้อยละของระยะเวลาที่รอใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทาง (ขสมก.) เขต.8 
รถปรับอากาศสาย 8 

ระยะเวลา จ านวน ร้อยละ 
ประมาณ 1 - 5  นาที 38 12.7 
ประมาณ 6 - 10 นาที 114 38.0 
ประมาณ 11 - 15 นาที 85 28.3 
ประมาณ 16 - 20 นาที 30 10.0 
ประมาณ 21 - 25 นาที 13 4.3 
ประมาณ 26 - 30 นาที 19 6.3 
มากกวา่ 30 นาที 1 0.3 
 

 
ภาพที่ 4-6 : กราฟแสดงระยะเวลาที่รอใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทาง 

 

ระยะเวลาที่รอใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทาง(ขสมก.) เขต 8 สาย 8 พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ร้อยละ38 ใช้เวลาในการรอประมาณ 6 - 10 นาทีมากที่ สุด รองลงมาร้อยละ 28.3  ใช้เวลารอ
ประมาณ 11 - 15 นาที ส่วนผูโ้ดยสารที่ใชเ้วลารอประมาณ 1 - 5  นาที พบร้อยละ 12.7  

จากการวิเคราะห์ขอ้มูล ตารางที่ 4 สามารถค านวนหาค่ากลางของชั้นในระยะเวลาที่รอ
(นาที) คือ 1,6,11,16,21,26,30 ค านวณหาเวลารอโดยเฉล่ีย คือ 

 
 (1*0.127)+(6*0.380)+(11*0.283)+(16*0.100)+(21*0.043)+(26*0.063)+(30*0.003) = 9.75 นาที  

0 20 40 60 80 100 120

ประมำณ 1 - 5 นำที

ประมำณ 11 - 15 นำที

ประมำณ 21 - 25 นำที

มำกกว้ำ 30 นำที

ประมำณ 1 - 5
นำที

ประมำณ 6 - 10
นำที

ประมำณ 11 - 15
นำที

ประมำณ 16 - 20
นำที

ประมำณ 21 - 25
นำที

ประมำณ 26 - 30
นำที

มำกกว้ำ 30 นำที

ร้อยละ 12.7 38 28.3 10 4.3 6.3 0.3

จ ำนวน 38 114 85 30 13 19 1

ระยะเวลา
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ตารางที่ 5 : จ  านวนและร้อยละของสาเหตุที่ท่านเลือกใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทาง (ขสมก.)  เขต.
8 รถปรับอากาศสาย 8 

สาเหตุที่ท่านเลือกใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
มีค่าบริการรถโดยสารถูกกวา่      106 35.3 
พนกังานบริการดี    106 35.3 
ภายในรถโดยสารสะอาดและกวา้งขวาง 88 29.3 
 

 
ภาพที่ 4-7 : กราฟแสดงสาเหตุที่ท่านเลือกใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทาง รถปรับอากาศสาย 8 

 

สาเหตุในการเลือกใชบ้ริการรถโดยสารรถประจ าทาง(ขสมก.) เขต8. สาย 8. พบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งร้อยละ 35.3 ให้สาเหตุในการเลือกใชบ้ริการในประเด็นมีค่าบริการรถโดยสารถูกกว่าและ
พนกังานบริการดีและรองลงมาใหส้าเหตุในการเลือกใชบ้ริการในประเด็นภายในรถโดยสารสะอาด
และกวา้งขวางพบวา่ร้อยละ 29.3 ตามล าดบั 
 
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง (ขสมก.) เขต 8    
รถปรับอากาศสาย 8 
        ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารที่มีต่อการใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทาง(ขสมก.)เขต 8 รถปรับ
อากาศสาย 8 ประกอบดว้ยปัจจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ ค่าโดยสาร ระยะเวลาในการเดินทาง ผูใ้ห้บริการรถ
โดยสาร ความปลอดภยัในการใชบ้ริการ ความสะดวกสบายในขณะใชบ้ริการ และความสะดวกใน
การเขา้มาใชบ้ริการ ซ่ึงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปรากฏดงัน้ี 
 
 

0 20 40 60 80 100 120

มีค้ำบริกำรรถโดยสำรถูกกว้ำ     

พนักงำนบริกำรดี   

ภำยในรถโดยสำรสะอำดและกว้ำงขวำง

มีค้ำบริกำรรถโดยสำรถูกกว้ำ     พนักงำนบริกำรดี   ภำยในรถโดยสำรสะอำดและกว้ำงขวำง

ร้อยละ 35.3 35.3 29.3

จ ำนวน 106 106 88

สาเหตุท่ีท่านเลือกใช่บริการ
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ตารางที่ 6 : ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการใช้บริการรถโดยสาร
ประจ าทาง (ขสมก.) เขต 8 รถปรับอากาศสาย 8  

บริการของรถโดยสารประจ าทาง 𝒙 S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1.ค่าโดยสาร (Fare) 3.20 1.132 ปานกลาง 
2.ระยะเวลาในการเดินทาง (Travel Time) 3.11 1.134 ปานกลาง 
3.ผูใ้หบ้ริการรถโดยสาร (Crew Manner) 2.83 1.047 ปานกลาง 
4.ความปลอดภยัในการใชบ้ริการ (Safety) 2.61 0.999 ปานกลาง 
5.ความสะดวกสบายในขณะใชบ้ริการ 
(Comfortable) 

2.83 1.036 ปานกลาง 

6.ความสะดวกในการเขา้มาใชบ้ริการ 
(Accessibility) 

3.08 1.029 ปานกลาง 

 

 
ภาพที่ 4-8 : กราฟแสดงการบริการรถโดยสารประจ าทาง 

 

ในภาพรวมประชาชนมีความพงึพอใจต่อการใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทาง(ขสมก.) เขต 
8 รถปรับอากาศสาย 8 อยูใ่นระดับความพึงพอใจปานกลางและเม่ือพิจารณาเป็นรายหมวดพบว่า
หมวดที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือค่าโดยสาร รองลงมาระยะเวลาในการเดินทาง รองลงมาอีกก็คือความ
สะดวกในการเขา้มาใชบ้ริการ และส่วนหมวดที่เฉล่ียนอ้ยที่สุดคือความปลอดภยัในการใชบ้ริการ 
 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

1.ค้ำโดยสำร (Fare)
2.ระยะเวลำในกำรเดินทำง (Travel Time)
3.ผู้ให้บริกำรรถโดยสำร (Crew Manner)

4.ควำมปลอดภัยในกำรใช้บริกำร (Safety)
5.ควำมสะดวกสบำยในขณะใช้บริกำร (Comfortable)
6.ควำมสะดวกในกำรเข้ำมำใช้บริกำร (Accessibility)

1.ค้ำโดยสำร (Fare)
2.ระยะเวลำในกำร
เดินทำง (Travel 

Time)

3.ผู้ให้บริกำรรถ
โดยสำร (Crew 

Manner)

4.ควำมปลอดภัยใน
กำรใช้บริกำร (Safety)

5.ควำมสะดวกสบำย
ในขณะใช้บริกำร 
(Comfortable)

6.ควำมสะดวกในกำร
เข้ำมำใช้บริกำร 
(Accessibility)

S.D. 1.132 1.134 1.047 0.999 1.036 1.029

Xbar 3.2 3.11 2.83 2.61 2.83 3.08

บริการของรถโดยสารประจ าทาง
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ตารางที่ 7 : ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการรถโดยสาร
ประจ าทาง (ขสมก.) เขต 8 รถปรับอากาศสาย 8 จ  าแนกรายขอ้  

บริการของรถโดยสารประจ าทาง 𝒙 S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ค่าโดยสาร (Fare) 3.20 1.132 ปานกลาง 
1.ค่าโดยสารสูงกวา่รถประจ าทางสายอ่ืน 3.27 1.195 ปานกลาง 
2.ค่าโดยสารเหมาะสมเม่ือเทียบกบับริการ 3.00 1.161 ปานกลาง 
3.ค่าโดยสารเหมาะสมเม่ือเทียบกบัระยะทาง 3.33 1.041 ปานกลาง 

ระยะเวลาในการเดินทาง (Travel Time) 3.11 1.134 ปานกลาง 
4. เดินทางไดเ้ร็วขึ้นเพราะไม่ตอ้งรอรถนาน 3.31 1.104 ปานกลาง 
5. พนกังานประจ ารถมีความคล่องตวัท าใหเ้ดินทาง
เร็วขึ้น 

2.98 1.126 
ปานกลาง 

ผู้ให้บริการรถโดยสาร (Crew Manner) 2.83 1.047 ปานกลาง 
6. คนขบัรถ ขบัอยา่งไม่ประมาท 2.94 1.088 ปานกลาง 
7. การหยดุรถ-ออกตวั มีความนุ่มนวล 2.91 1.056 ปานกลาง 
8. พนกังานประจ ารถมีอธัยาศยัไมตรีดีแต่งกายสุภาพ 3.17 0.980 ปานกลาง 
9. คนขบัจอดที่ท่าตรงป้ายและถูกระเบียบจราจร 2.93 0.967 ปานกลาง 
10. พนกังานขบัรถเบี่ยงไปทางช่องขวา ไม่หยดุรับ – 
ส่ง มีการขบัเร็วปาดซา้ย แซงขวาและเบรกแรง 

2.20 1.146 
นอ้ย 

ความปลอดภัยในการใช้บริการ (Safety) 2.61 0.999 ปานกลาง 
11. ไม่ปลอดภยัจากการถูกผูร่้วมโดยสารปลน้-จ้ี หรือ
กรีด-ลว้งกระเป๋า 

2.58 1.023 
นอ้ย 

12. ไม่ปลอดภยัจากกลุ่มอนัธพาลที่ยกพวกตีกนั 2.98 1.016 ปานกลาง 
13. ไม่ปลอดภยัจากอุบติัเหตุ เช่น การขึ้น-ลงรถ, รถ
ชน 

2.53 0.905 
นอ้ย 

14.กระเป๋ารถเมลบ์นรถโดยสารประจ าทางมีการ
ลวนลามผูท้ี่ใชบ้ริการ 

2.37 1.054 นอ้ย 

ความสะดวกสบายในขณะใช้บริการ(Comfortable) 2.83 1.036 ปานกลาง 
15. การขึ้น-ลงบนรถประจ าทาง สะดวก 3.07 1.014 ปานกลาง 
16. ที่นัง่มีจ  านวนเพียงพอไม่ตอ้งเบียดกนั 2.85 1.052 ปานกลาง 
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ตารางที่ 7 : (ต่อ) ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการรถ
โดยสารประจ าทาง (ขสมก.) เขต 8 รถปรับอากาศ สาย 8  จ  าแนกรายขอ้  

บริการของรถโดยสารประจ าทาง 𝒙 S.D. ระดับความพึงพอใจ 
17. บนรถโดยสารกวา้งขวาง มีพื้นที่ใหย้นืเพยีงพอ 2.76 1.038 ปานกลาง 
18. บรรยากาศภายในรถสะอาด 2.86 1.023 ปานกลาง 
19.รถประจ าทางมีสภาพที่ใหม่ 2.76 1.052 ปานกลาง 
20. เคร่ืองปรับอากาศภายในรถไม่มีขดัขอ้ง 2.71 1.041 ปานกลาง 
ความสะดวกในการเข้ามาใช้บริการ (Accessibility) 3.08 1.029 ปานกลาง 

21.สะดวกเพราะมีรถวิง่สม ่าเสมอ ไม่ขาดระยะ 3.22 1.008 ปานกลาง 
22. สะดวกเพราะที่ท่ารถมีพื้นที่ในการนัง่รอและมี
หลงัคาคลุม 

2.94 1.051 
ปานกลาง 

 
ตารางที่ 8 : ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการรถโดยสาร
ประจ าทาง (ขสมก.) เขต 8 รถปรับอากาศ สาย 8  จ  าแนกรายขอ้เรียงจากนอ้ยไปมาก 
ล าดับ บริการของรถโดยสารประจ าทาง 𝒙 

1 พนกังานขบัรถเบี่ยงไปทางช่องขวา ไม่หยดุรับ – ส่ง มีการขบัเร็วปาดซ้าย แซง
ขวาและเบรกแรง 

2.20 

2 กระเป๋ารถเมลบ์นรถโดยสารประจ าทางมีการลวนลามผูท้ี่ใชบ้ริการ 2.37 
3 ไม่ปลอดภยัจากอุบติัเหตุ เช่น การขึ้น-ลงรถ, รถชน 2.53 
4 ไม่ปลอดภยัจากการถูกผูร่้วมโดยสารปลน้-จ้ี หรือกรีด-ลว้งกระเป๋า 2.58 
5 เคร่ืองปรับอากาศภายในรถไม่มีขดัขอ้ง 2.71 
6 บนรถโดยสารกวา้งขวาง มีพื้นที่ใหย้นืเพยีงพอ 2.76 
7 รถประจ าทางมีสภาพที่ใหม่ 2.76 
8 ที่นัง่มีจ  านวนเพยีงพอไม่ตอ้งเบียดกนั 2.85 
9 บรรยากาศภายในรถสะอาด 2.86 

10 การหยดุรถ-ออกตวั มีความนุ่มนวล 2.91 
11 คนขบัจอดที่ท่าตรงป้ายและถูกระเบียบจราจร 2.93 
12 คนขบัรถ ขบัอยา่งไม่ประมาท 2.94 
13 สะดวกเพราะที่ท่ารถมีพื้นที่ในการนัง่รอและมีหลงัคาคลุม 2.94 
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ตารางที่ 8 : (ต่อ) ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการรถ
โดยสารประจ าทาง (ขสมก.) เขต 8 รถปรับอากาศ สาย 8  จ  าแนกรายขอ้เรียงจากนอ้ยไปมาก 
ล าดับ บริการของรถโดยสารประจ าทาง 𝒙 

14 พนกังานประจ ารถมีความคล่องตวัท าใหเ้ดินทางเร็วขึ้น  2.98  
15 ปลอดภยัจากกลุ่มอนัธพาลที่ยกพวกตีกนั  2.98  
16 ค่าโดยสารเหมาะสมเม่ือเทียบกบับริการ  3.00  
17 การขึ้น-ลงบนรถประจ าทาง สะดวก  3.07  
18 พนกังานประจ ารถมีอธัยาศยัไมตรีดีแต่งกายสุภาพ  3.17  
19 สะดวกเพราะมีรถวิง่สม ่าเสมอ ไม่ขาดระยะ  3.22  
20 ค่าโดยสารสูงกวา่รถประจ าทางสายอ่ืน  3.27  
21 เดินทางไดเ้ร็วขึ้นเพราะไม่ตอ้งรอรถนาน  3.31  
22 ค่าโดยสารเหมาะสมเม่ือเทียบกบัระยะทาง  3.33  

 

ความพงึพอใจมีสเกลการใหค้ะแนนคือ 1 ถึง 5 ค่า 5 คือมากที่สุด 1 คือค่าที่น้อยที่สุด ความ 
ต่างระหวา่ง 5 ค่าเฉล่ีย X-bar ในรายการใดที่มีมากแสดงถึงที่มีความส าคญัมาก ดงันั้น เกณฑเ์ดิมเรา
วดัจากคะแนนความพึงพอใจ 5 คะแนนนั่นหมายความว่าทุกรายการแทบจะมีปัญหาเกือบทั้งหมด
ยกเวน้ค  าตอบขอ้นั้นได ้5 ซ่ึงจริงแลว้ทุกรายการเป็นปัญหาดงันั้นจึงตั้งเกณฑว์า่ถา้ขอ้ใดไดค้ะแนน
ต ่ากวา่คะแนนเกณฑน้ี์แสดงว่าขอ้นั้นมีปัญหา ดงันั้นสมมุติว่าตั้งเกณฑค์ะแนนที่ 2.8 เม่ือพบว่าขอ้
ใดที่ไดต้  ่ากว่าน้ีจะเป็นรายการของปัญหา การค านวณจึงใช ้2.8 ลบ X-bar ถา้ผลการค านวณขอ้ใด
ติดลบแสดงวา่รายการนั้นไม่เป็นปัญหาจึงก าหนดใหมี้ค่าเป็น 0 แทนค่าติดลบ แลว้หารายการที่เป็น
ปัญหา 3 รายการแรกจะมีค่าสะสมของปัญหาถึง 76.92 % แลว้ใช ้3 รายการน้ีไปวเิคราะห์ต่อ 

 
ตารางที่ 9 : ระดบัปัญหาความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทาง (ขสมก.) เขต 8 รถ
ปรับอากาศ สาย 8   
N0. 

 
No criteria Criteria=2.5 Criteria=3 Criteria=2.75 Criteria=2.8 

 
Xbar 5-Xbar Cum% 2.5-xbar Cum% 3-xbar Cum% 2.75-xbar Cum% 2.8-xbar Cum% 

1 2.20 2.80 6.04 0.30 69.77 0.80 21.62 0.55 40.44 0.60 35.50 
2 2.37 2.63 11.72 0.13 100.00 0.63 38.65 0.38 68.38 0.43 60.95 
3 2.53 2.47 17.05 0.00 100.00 0.47 51.35 0.22 84.56 0.27 76.92 
4 2.58 2.42 22.27 0.00 100.00 0.42 62.70 0.17 97.06 0.22 89.94 
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ตารางที่ 9 : ระดบัปัญหาความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทาง (ขสมก.) เขต 8 รถ
ปรับอากาศ สาย 8  (ต่อ) 
N0. 

 
No criteria Criteria=2.5 Criteria=3 Criteria=2.75 Criteria=2.8 

 
Xbar 5-Xbar Cum% 2.5-Xbar Cum% 3-Xbar Cum% 2.75-Xbar Cum% 2.8-Xbar Cum% 

5 2.71 2.29 27.22 0.00 100.00 0.29 70.54 0.04 100.00 0.09 95.27 
6 2.76 2.24 32.05 0.00 100.00 0.24 77.03 0.00 100.00 0.04 97.63 
7 2.76 2.24 36.89 0.00 100.00 0.24 83.51 0.00 100.00 0.04 100.00 
8 2.85 2.15 41.53 0.00 100.00 0.15 87.57 0.00 100.00 0.00 100.00 
9 2.86 2.14 46.15 0.00 100.00 0.14 91.35 0.00 100.00 0.00 100.00 

10 2.91 2.09 50.66 0.00 100.00 0.09 93.78 0.00 100.00 0.00 100.00 
11 2.93 2.07 55.13 0.00 100.00 0.07 95.68 0.00 100.00 0.00 100.00 
12 2.94 2.06 59.57 0.00 100.00 0.06 97.30 0.00 100.00 0.00 100.00 
13 2.94 2.06 64.02 0.00 100.00 0.06 98.92 0.00 100.00 0.00 100.00 
14 2.98 2.02 68.38 0.00 100.00 0.02 99.46 0.00 100.00 0.00 100.00 
15 2.98 2.02 72.74 0.00 100.00 0.02 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 
16 3.00 2.00 77.06 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 
17 3.07 1.93 81.22 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 
18 3.17 1.83 85.17 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 
19 3.22 1.78 89.01 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 
20 3.27 1.73 92.75 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 
21 3.31 1.69 96.40 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 
22 3.33 1.67 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 

  46.33  0.43  3.70  1.36  1.69  
 

 

ในการการวิจยัคร้ังน้ี มองที่ระดบัคะแนนที่มีความพึงพอใจน้อย เป็นปัญหาที่ตอ้งท าการ 
แก้ไข แต่ในการท ากราฟ Pareto Chart กราฟจะนับคะแนนที่มีมากที่สุดเป็นปัญหาหลกั  ดงันั้นจึง 
น าค่า X-bar ที่ความพึงพอใจมีสเกลการให้คะแนนคือ 1 ถึง 5 ค่า 5 คือมากที่สุด 1 คือค่าที่นอ้ยที่สุด 
ความต่างระหวา่ง 5 ค่า กบัเฉล่ีย X-bar ในรายการใดที่มีมากแสดงถึงมีความส าคญัมาก ดงันั้นเม่ือใช้
เกณฑ์ความพึงพอใจเป็น  2.8  จึงใช้ 2.8 ลบ X-bar เป็นตัววดัค่าความส าคัญของปัญหาส าหรับ
รายการนั้น ๆ กล่าวคือถา้มีความต่างมาก(ค่าบวก) แสดงวา่มีปัญหามากส าหรับขอ้รายการนั้น แต่ 
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ถา้ผลการค านวณขอ้ใดติดลบแสดงวา่รายการนั้นไม่เป็นปัญหาจึงก าหนดใหมี้ค่าเป็น 0 แทนค่าติด
ลบ แล้วหารายการที่เป็นปัญหา 3 รายการแรกจะมีค่าสะสมของปัญหาถึง 76.92 % ของรายการ
ทั้งหมด 22 รายการ จึงไปท าการพล็อตกราฟ Pareto Chart  
 

 
ภาพที่ 4-9 : กราฟ Pareto Chart แสดงปัญหาการใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทาง (ขสมก.) เขต 8 รถปรับอากาศ สาย 8 

  
การวิเคราะห์แผนผังหาสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 
  

จากการวิเคราะห์กราฟ Pareto Chart ส่ิงส าคญัหรือมีประโยชน์จะมีอยู่เป็นจ านวนที่น้อย
กวา่ส่ิงที่ไม่ส าคญัหรือไม่มีประโยชน์ซ่ึงมีจ  านวนที่มากกวา่ ในอตัราส่วน 20 ต่อ 80 ส่ิงที่ส าคญัจะมี
เพยีง 20 % ของส่ิงที่ไม่ส าคญัอีก 80 % 

จากการวิเคราะห์กราฟ Pareto Chart จาก ภาพที่ 4-9 ที่ค่า X-bar = 0.60  มีปัญหามากที่สุด
ในการให้บริการที่ตอ้งแกไ้ขเป็นอนัดบัแรกเม่ือพิจารณารายการที่ 2 และ 3 ที่เป็นปัญหารองลงไป        
ถา้จะตอ้งปรับปรุงปัญหา 3 ปัญหาแรกน้ีก็จะลดปัญหาลงไปได ้76.92 %  ที่เป็นปัญหาหลกัในการ
ใหบ้ริการนัน่คือ 

1. พนกังานขบัรถเบี่ยงไปทางช่องขวา ไม่หยดุรับ – ส่ง มีการขบัเร็วปาดซา้ย แซงขวาและ
เบรกแรง 

2. กระเป๋ารถเมลบ์นรถโดยสารประจ าทางมีการลวนลามผูท้ี่ใชบ้ริการ 
3. ไม่ปลอดภยัจากอุบติัเหตุ เช่น การขึ้น-ลงรถ , รถชนกนั  
การวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและผลของของการให้บริการโดยแบ่งสาเหตุออกตามแนวคิด

แผนผงัสาเหตุและผล Cause and Effect Diagram โดยที่ปัญหาที่เก่ียวกบัพนกังานขบัรถเบี่ยงไปทาง
ช่องขวา ไม่หยดุรับ – ส่ง มีการขบัเร็วปาดซา้ย แซงขวา เบรกแรง และกระเป๋ารถเมลบ์นรถโดยสาร

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Pareto Chart : แสดงป่ญหาการใช่บริการรถโดยสารประจ าทาง 

2.8-xbar Cum%

78 



ประจ าทางมีการลวนลามผูท้ี่ใช้บริการ เป็นปัญหาที่เก่ียวกับพฤติกรรมของผูท้ี่ให้บริการ และ 
ปัญหาไม่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ เช่น การขึ้น-ลงรถ , รถชนกัน  เป็นปัญหาที่เก่ียวกับความไม่
ปลอดภยัในการใชบ้ริการ จึงแบ่งไดเ้ป็น 2 ปัญหา ดงัภาพที่ 4-10 , 4-11  

 
1. พฤติกรรมที่ไม่ดีและไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ที่ใช้บริการ 

เม่ือพิจารณาถึงการจัดการพฤติกรรมที่ไม่ดีและไม่เป็นที่ยอมรับของผูท้ี่ใช้บริการรถ
โดยสารประจ าทางสาย 8 (รถปรับอากาศ) ปัญหาเกิดจากพฤติกรรมหรือการกระท าของผูใ้หบ้ริการ
ขาดประสบการณ์ หรือขาดการฝึกอบรมจากหัวหน้าพนกังาน หรือมีการฝึกอบรมแลว้แต่พนักงาน
ไม่ปฏิบติัตาม ท าใหเ้กิดปัญหาซ ้ า ๆ เพราะพนักงานไม่ไดรั้บการลงโทษใด ๆ แมว้่าทาง ขสมก. นั้น
มีกฎระเบียบข้อบังคับอยู่แล้วแต่ข้อบังคับเหล่านั้ นไม่มีการบังคับใช้ท  าให้ระบบการควบคุม
พนักงานเสียระบบ ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นมารยาทในการให้บริการพูดจาไม่สุภาพไม่
หยดุรับผูโ้ดนสาร ปิดประตูเร็ว ทั้งที่ผูโ้ดยสารลงยงัไม่หมด ดงันั้น 

ปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านั้นสามารถน ามาแกไ้ขพฤติกรรมไดโ้ดยมีการจดัอบรมใหแ้ก่พนกังาน 
ถา้พนักงานไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัผูค้วบคุมตอ้งท าการลงโทษแก่พนักงาน เพื่อท าให้
พฤติกรรมเหล่านั้นเปล่ียนจะท าให้การปฏิบติัหน้าที่ในการให้บริการมีประสิทธิภาพ (กฎ/ระเบียบ/
ขอ้บงัคบั.http://www.bmta.co.th/?q=th/rules-regulations) 

 

 
ภาพที่ 4-10  การวเิคราะห์แผนผงัหาสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) การจดัการพฤติกรรมที่ไม่ดีและ 

ไม่เป็นที่ยอมรับของผูท้ี่ใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทางสาย 8 (รถปรับอากาศ) 
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2. ไม่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ เช่น การขึน้-ลงรถ , รถชน 
เม่ือพิจารณาถึงความไม่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ เช่น การขึ้ น-ลงรถ , รถชน ปรากฏว่า

อุบติัเหตุเกิดจากพฤติกรรมหรือการกระท าของคนเป็นส่วนใหญ่โดยที่ผูข้บัขี่มีความประมาทหรือ
ขาดประสบการณ์ ชะล่าใจในการใชย้านพาหนะ ขบัเร็วเกินมาตรฐานที่ก  าหนด ไม่ปฏิบติัตามกฎ
จราจร ซ่ึงพฤติกรรมซ ้ า ๆ เหล่าน้ีท  าให้ระบบของการควบคุมการท างานยงัไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี
ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่แค่พฤติกรรมของพนกังาน อาจรวมไปถึงสภาพแวดลอ้ม สภาพรถมีการ
ตรวจเช็คหรือเปล่า ตามมาตรา 19 ว่าดว้ยขอ้บงัคบัในเร่ืองของความปลอดภยัในการใช้และรักษา
ทรัพยสิ์นขององคก์ร  

ปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านั้นสามารถน ามาแกไ้ขพฤติกรรมไดโ้ดยมีการบงัคบัใชก้ฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัการอบรมดา้นการขบัขี่  ระบบงานดา้นการบริการและตอ้งท าการลงโทษแก่พนกังานที่ไม่
ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัเพือ่ท  าใหพ้ฤติกรรมเหล่านั้นเปล่ียนจะท าใหก้ารปฏิบติัหนา้ที่ใน
การใหบ้ริการมีประสิทธิภาพ (กฎ/ระเบียบ/ขอ้บงัคบั.http://www.bmta.co.th/?q=th/rules-
regulations) 

 

 
ภาพที่ 4-11  การวเิคราะห์แผนผงัหาสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 

ไม่ปลอดภยัจากอุบติัเหตุ เช่น การขึ้น-ลงรถ , รถชน 
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การท าแบบสอบถามในการค านวณโดยใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

เร่ิมใช้โปรแกรม SPSS 
  

เม่ือท าการติดตั้ งโปรแกรม SPSS แล้ว โปรแกรมจะท าการเพิ่มรายการการท างานของ 
SPSS เขา้ไปในเมนู Programs ของ Windows เลือกSPSS 23 for Windows 
 

 
ภาพที่ 4-12 : โปรแกรม SPSS ของ Windows เลือก SPSS 23 for Windows 

 
เม่ือเร่ิมเขา้สู่การท างาน โปรแกรม SPSS จะแสดง Dialog การท างานให้ผูใ้ช้เลือกการใช้

งาน SPSS ใหเ้ลือก New  Data แลว้คลิก Ok ดงัรูป 
 

 
ภาพที่ 4-13 : โปรแกรม SPSS หน้า Dialog การท างานให้ผูใ้ชเ้ลือกการใชง้าน SPSS 
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เม่ือท าการเลือก Data และท าการตกลงแลว้ โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง SPSS Data Editor 
ดงัรูป 

 
ภาพที่ 4-14 : โปรแกรม SPSS หน้าต่าง SPSS Data Editor 

 

“Data View” เป็นส่วนท างานของโปรแกรมที่แตกต่างไปจากโปรแกรมอ่ืน มีลกัษณะเป็น 
Data Sheet คือเป็นหน้ากระดาษคล้าย Worksheet ใน Microsoft Excel ส าหรับแสดงข้อมูลจาก
แฟ้มข้อมูลปัจจุบันที่ เปิดใช้งานอยู่ เม่ือเร่ิมใช้งานจะเป็นกระดาษว่างเปล่าจนกว่าผูใ้ช้จะเปิด
แฟ้มขอ้มูลจึงจะปรากฏขอ้มูลขึ้น  

“Variable View” เป็นส่วนแสดงรายช่ือ คุณสมบติัต่างๆ ของตวัแปร ที่ผูใ้ชไ้ดท้  าการสร้าง
ไว ้เม่ือเร่ิมใชง้านจะเป็นกระดาษวา่งเปล่าจนกวา่ผูใ้ชจ้ะท าการก าหนดและสร้างชุดตวัแปรขึ้น 
 

1. การใช้โปรแกรม SPSS ในการสร้างแฟ้มข้อมูล 
  เม่ือท าการเปิดโปรแกรม SPSS และเลือกหัวขอ้ New  data ใน Dialog เร่ิมตน้ของ
โปรแกรม (หรือท าการยกเลิกการแสดง Dialog แรกสุดไปแลว้) SPSS จะท าการเปิดหนา้ต่าง SPSS 
Data Editor ขึ้นมาโดยอตัโนมติั และจะแสดงขอ้ความบนกรอบหนา้ต่างของโปรแกรมวา่ “Untitled 
– IBM SPSS Statistics Data Editor” ดงัแสดงรูปภาพ 
 

 
ภาพที่ 4-15 : โปรแกรม SPSS หน้าต่าง SPSS Data Editor 

หน่ึงคอลัมน้แทนตัวแปร 
แฟ้มข้อมูลหน่ึงตัวแปร 

หน่ึงแถว (บรรทัด) แทน
จ ำนวนข้อมูล 1 ชุด 
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ในการบันทึกข้อมูลโดยใช้ Data Editor ของโปรแกรม SPSS ผูใ้ช้ควรจะมีความเข้าใจ
เก่ียวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ใน Data Editor เสียก่อน SPSS ได้ก าหนดให้แถวหรือบรรทดั แทน
จ านวนขอ้มูล (หรือแบบสอบถาม) 1 ชุด หรือ 1 case ขอ้มูลแต่ละชุดจะประกอบดว้ยตวัแปรต่าง ๆ 
กันโดยใช้คอลัมน์แทนตัวแปรแต่ละตวั ส่วนช่องว่างที่มีพื้นสีขาวแต่ละช่องใน Data sheet จะ
เรียกว่า cell ใชใ้นการบรรจุขอ้มูลแต่ละชุด ณ ต าแหน่งตวัแปร(คอลมัน์) ที่ก  าหนด ดงันั้นก่อนที่จะ
มีการบนัทึกขอ้มูล ผูใ้ช้จะตอ้งท าการก าหนดและตั้งช่ือตวัแปรแทนต าแหน่ง “var” ที่หัวคอลมัน์
โดยเร่ิมจากต าแหน่งแรกทางซ้ายมือสุดไปทางขวาเร่ือย ๆ ทีละตวัแปร หลงัจากนั้นจึงท าการใส่
ขอ้มูล โดยแต่ละแถว จะแทนขอ้มูล 1 ชุด 
 

2. ขั้นตอนในการสร้างสร้างตัวแปรในแฟ้มข้อมูล 
สร้างตวัแปรในแฟ้มขอ้มูลจากหน้าต่าง SPSS Data Editor ให้เปล่ียน Sheet มาที่ 

Variable View สร้างตวัแปร  
คลิกเมาส์ในบรรทัดแรก คอลัมน์  Name แล้วพิมพ์ช่ือตัวแปรระบุตัวแปรของ

ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปของแบบสอบถาม เช่น เพศ 
 

 
   ภาพที่ 4-16 : โปรแกรม SPSS หน้าต่างตวัแปรของขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปของแบบสอบถาม เช่น เพศ 

 

1. ในคอลมัภ ์Type คลิกปุ่ ม ... หลงัขอ้ความ Numeric จะปรากฎ Dialog Variable Type ใหท้  า
การก าหนดชนิดของตวัแปร และระบุขนาดในที่ตวัแปร  เป็นชนิด Numeric ขนาดความ
กวา้งของตวัแปรใช ้1 ช่อง ไม่มีจุดทศนิยม (Width: 1และ Decimal Places: 0) ดงัรูป 
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ภาพที่ 4-17 : โปรแกรม SPSS หน้าต่างการป้อนรายละเอียดตวัแปรในคอลมัน์ Name และ Type  

 
1. พมิพค์  าอธิบายช่ือตวัแปรในคอลมัน์ Label  
  

 
ภาพที่ 4-18 : โปรแกรม SPSS หน้าต่างค  าอธิบายช่ือตวัแปรในคอลมัน์ Label 

 
4. ก าหนดรหสัขอ้มูล และค าอธิบายรหสั ในคอลมัน์ Values เช่น 1เพศชาย 2เพศหญิง 
5. ก าหนดรหสั ระบุขอ้มูลไม่สมบูรณ์ ในคอลมัน์ missing (ในที่น้ีไม่ก าหนด) 
6. ก าหนดความกวา้งของคอลมัน์ในการแสดงผลขอ้มูล ในคอลมัน์ Columns คลิกบรรทดั

เลข 8 ในช่อง Columns จะปรากฏปุ่ มลูกศรใหเ้ลือกปรับขนาดของคอลมัน์ 
 

 
 ภาพที่ 4-19 : โปรแกรม SPSS หน้าต่างก าหนดความกวา้งของคอลมัน์ในการแสดงผลขอ้มูล  

ในคอลมัน์ Columns 
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7. ก าหนดแบบการแสดงผล (จดัขอ้ความชิดซ้าย ขวา หรือก่ึงกลาง) ในคอลมัน์ Align คลิก
ช่อง Right จะปรากฏลูกศรใหเ้ลือก กดปุ่ มลูกศรแลว้เลือกการจดัขอ้ความ เป็น Right 
 

 
ภาพที่ 4-21 : โปรแกรม SPSS หน้าต่างก าหนดจดัขอ้ความชิดซา้ย ขวา  

หรือก่ึงกลางในคอลมัน์ Align 
 

8. ก าหนดมาตรวดัของขอ้มูล ในคอลมัน์ Measureคลิกช่อง Scale จะปรากฏลูกศรให้เลือก 
กดปุ่ มลูกศรแลว้เลือกScale ที่ตอ้งการ (ใน SPSS จะแบ่งเป็น 3 Scale คือ Nominal , Ordinal และท า
การรวม Interval และ Ratio ไวใ้นกลุ่มเดียวกนั เรียก Scale) 

 

 
ภาพที่ 4-22 : โปรแกรม SPSS หน้าต่างก าหนดมาตรวดัของขอ้มูล  

ในคอลมัน์ Measure 
 

การกรอกขอ้มูลเม่ือท าการสร้างตวัแปรครบทุกตวัแลว้รายช่ือตวัแปรและลกัษณะ
การก าหนดจะแสดงดงัรูป 

 

 
          ภาพที่ 4-23 : โปรแกรม SPSS หน้าต่างตวัแปรทั้งหมดที่ป้อนรายละเอียดใน Variable View  
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เลือกการท างานกลับมายงั Sheet Data View จอภาพจะแสดง Sheet ให้ท  าการ
กรอกขอ้มูลดงัรูป 

 
       

 
 
 
 

ภาพที่ 4-24 : โปรแกรม SPSS หน้าต่างการท างานกลบัมายงั  
Sheet Data View 

 

เม่ือกรอกขอ้มูลจนครบชุดแลว้ จะไดข้อ้มูลดงัรูป 
 

 
ภาพที่ 4-25 : โปรแกรม SPSS หน้าต่างขอ้มูลแบบสอบถาม 

 

2. แสดงผลลัพธ์ทางโปรแกรม SPSS การค านวณหาค่าร้อยละ 
เม่ือท าการกรอกขอ้มูลครบแลว้จากนั้นท าการค านวณหาค่าจ  านวนและร้อยละของ

ผูโ้ดยสารที่ใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทางเขต 8 สาย 8 จ  าแนกตามขอ้มูลสถานภาพทัว่ไป
ส่วนบุคคลโดยเลือกค าสั่ง Analyze ไปยงั Descriptive Statistics และเลือก Frequencies ดงั
รูปภาพ  

 

86 



 
ภาพที่ 4-26 : โปรแกรม SPSS หน้าต่างการจ าแนกตามขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปส่วนบุคคล 

โดยเลือกค าส่ัง Analyze ไปยงั Descriptive Statistics และเลือก Frequencies 
 

จะปรากฏวนิโดวส์ของ Frequencies 
 

 

 
ภาพที่ 4-27 : โปรแกรม SPSS หน้าต่าง Frequencies 

 

เลือกตวัแปรที่ตอ้งการไวใ้นบอ็กซ์ของ Variable 
 

 
ภาพที่ 4-28 : โปรแกรม SPSS หน้าต่างการเลือกตวัแปรที่ตอ้งการไวใ้นบอ็กซ์ของ Variable 
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ก าหนดการแสดงผลลพัธโ์ดยคลิกปุ่ ม Statistics ส าหรับแสดงค่าสถิติ 
 

          
ภาพที่ 4-29 : โปรแกรม SPSS หน้าต่างก าหนดการแสดงผลลพัธ์ 

โดยคลกิปุ่ ม Statistics ส าหรับแสดงค่าสถิติ 

 
Percentile Values กลุ่มของค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ประกอบด้วย Quartiles และค่าเปอร์เซ็นต์

ไทล์ Dispersion  การหารค่าการกระจายของขอ้มูลประกอบด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความ 
แปรปรวน ค่าพสิยั ค่าต  ่าสุดค่าสูงค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน  
 

เลือกค่าสถิติที่ตอ้งการแลว้คลิก Continue 
 

             
ภาพที่ 4-30 : โปรแกรม SPSS หน้าต่างก าหนดการแสดงผลลพัธ์ 

ค่าสถิติที่ตอ้งการแลว้คลิก Continue 
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คลิกที่ปุ่ ม OK จะปรากฏผลลพัธใ์นวนิโดวส์ Output 
 

 
ภาพที่ 4-31 : โปรแกรม SPSS หน้าต่างผลลพัธ์ในวนิโดวส์ Output 

 

 
ภาพที่ 4-32 : โปรแกรม SPSS หน้าต่างผลลพัธ์ในวนิโดวส์ Output 

 

การหาค่า ค่าเฉล่ีย  (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) 
 

1. คลิก  Analyze  
2. คลิก Descriptive  Statistics  
3. คลิก Frequencies 

 
 

ภาพที่ 4-33 : โปรแกรม SPSS หน้าต่างการหาค่า 
ค่าเฉลี่ย  (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) 
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4. จะปรากฏไดร์อะลอกบล็อกให้ส่งรายช่ือที่ตอ้งการหาค่า ไปไวท้ี่ช่อง variable 
(s) ดงัภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4-34 : โปรแกรม SPSS หน้าต่างการส่งรายช่ือที่ตอ้งการหาค่า ไปไวท้ี่ช่อง variable (s) 

 

5. คลิก Statistics    
6. จะปรากฏ ดงัภาพใหค้ลิกค่า Mean และ Std. Deviation จะเกิดเคร่ืองหมายถูก  
7. คลิก Continue        

  
            
  
  
  

 
 

 
ภาพที่ 4.-35 : โปรแกรม SPSS หน้าต่างการให้ค่า Mean และ Std. Deviation 
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8. ปรากฏหนา้ต่างขอ้มูลเดิม เหมือนภาพใน ขอ้ 4 แลว้ คลิก OK.  
 

 
ภาพที่ 4-36 : โปรแกรม SPSS หน้าต่างปรากฏหน้าต่างขอ้มูลเดิม เหมือนภาพใน ขอ้ 4 แลว้ คลิก OK. 

 

จะปรากฏผลลพัธ์  Out  Put  ดงัตวัอยา่งน้ีและขอ้มูลที่โปรแกรมท าการค านวณมาทั้งหมด
จะน าไปกรอกลงขอ้มูลต่างๆขา้งตน้ใหส้มบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4-37 : โปรแกรม SPSS หน้าต่างผลลพัธ์ Out Put. 

 
 
 
 
 
 
 

91 



การวิเคราะห์หาความเช่ือมั่น 
ความเช่ือมั่น (Reliability) เป็นเคร่ืองมือวดัผลที่สอดคลอ้งกนัหรือคลา้ยกนั โดยเคร่ืองมือ

ที่ใช้เป็นแบบสอบถาม โดยที่จะตอ้งได้ผลที่ไม่แตกต่างกัน หรือมีความสอดคล้องกันโดยค่าที่
ค  านวณได ้เรียกว่าค่าแอลฟา (α ) ซ่ึง ถา้ค่าแอลฟา เขา้ใกล ้1 มากเท่าใด แสดงวา่ เคร่ืองมือนั้น ๆ มี
ความเช่ือถือไดสู้ง 

ส าหรับการวิเคราะห์ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม สามารถให้โปรแกรมแสดงค่าของ 
Alpha ของแบบสอบถามทั้งชุดได้ หากตดัเอาขอ้ค  าถามรายการใดรายการหน่ึงออกไปแสดงว่า
รายการนั้นมีค่าความแปรปรวมมากจึงถูกตดัออกจะท าให้มีระดับความเช่ือมั่นมีความน่าเช่ือถือ
สูงขึ้น 

  
ตรารางที่ : 10 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 22 รายการ 

Item-Total Statistics 

รายการ 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

ค่าโดยสารสูงกวา่รถประจ าทางสายอ่ืน 60.42000 59.743 .045 .646 
ค่าโดยสารเหมาะสมม่ือเทียบกบับริการ 60.68667 56.671 .228 .622 
ค่าโดยสารเหมาะสมเม่ือเทียบกบั
ระยะทาง 

60.36000 55.348 .360 .607 

เดินทางไดเ้ร็วขึ้นเพราะไม่ตอ้งรอรถ
นาน 

60.37667 53.660 .441 .596 

พนกังานประจ ารถมีความคล่องตวัท า
ใหเ้ดินทางเร็วขึ้น 

60.70667 58.282 .143 .633 

คนขบัรถ ขบัอยา่งไม่ประมาท 60.74667 53.635 .451 .595 
การหยดุรถ-ออกตวั มีความนุ่มนวล 60.78333 54.097 .437 .597 
พนกังานประจ ารถมีอธัยาศยัไมตรีดี 
แต่งกายสุภาพ 

60.51667 53.408 .534 .589 

คนขบั จะจอดที่ท่าตรงป้ายและถูก
ระเบียบจราจร 

60.76000 59.828 .083 .638 
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ตรารางที่ : 10  (ต่อ) ตารางแสดงผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 22 รายการ 
Item-Total Statistics 

รายการ 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

พนกังานขบัรถเบี่ยงไปทางช่องขวา ไม่
หยดุรับ – ส่ง มีการขบัเร็วปาดซา้ย แซง
ขวาและเบรกแรง 

61.48667 59.876 .046 .645 

การขึ้น-ลงบนรถประจ าทาง สะดวก 60.62000 57.340 .237 .631 
ที่นัง่มีจ  านวนเพยีงพอไม่ตอ้งเบียดกนั 60.84333 58.915 .123 .634 
บนรถโดยสารกวา้งขวาง มีพื้นที่ใหย้นื
เพยีงพอ 

60.92667 57.045 .248 .620 

บรรยากาศภายในรถสะอาด 60.83333 56.240 .308 .613 
รถประจ าทางมีสภาพที่ใหม่ 60.93000 61.122 -.013 .649 
เคร่ืองปรับอากาศภายในรถไม่มีขดัขอ้ง 60.98000 59.097 .114 .635 
สะดวกเพราะมีรถวิง่สม ่าเสมอ ไม่ขาด
ระยะ 

60.46667 57.715 .214 .624 

สะดวกเพราะมีที่ท่ารถมีพื้นที่ในการนัง่
รอและมีหลงัคาคลุม 

60.74667 59.106 .111 .636 

 
จากตารางที่ : 10  จากผลการวเิคราะห์พบวา่จาก 22 รายการของแบบสอบถาม ท าใหค้่าความเช่ือมัน่
มีค่า Alpha = 0.636 แปรปรวนมากท าให้ไม่มีความน่าเช่ือถือ ทางกลุ่มวจิยัจึงไดท้  าการตดัค  าถามแต่
ละขอ้ที่มีค่าความแปรปรวน มากที่สุดออก ดงัเห็นไดว้่าทั้งชุดจะมี Pattern คลา้ย ๆ กนัความไม่น่า
เช่ือจึงมีให้เห็นมากอันเน่ืองมาจากผูต้อบแบบสอบถามเร่ิมมีการสับสนเพราะสาเหตุอาจเป็น
ช่วงเวลาเร่งรีบหรือเป็นช่วงที่สภาพแวดลอ้มมีความวุน่วายท าใหค้่าที่ทดสอบมีความแปรปรวนมาก 
ซ่ึงเม่ือมีค่าความแปรปรวนมากความน่าเช่ือถือก็ไม่มี เพราะฉะนั้นจึงไดท้  าการตดัขอ้ค  าถามออก
ทั้งหมด 17 รายการถึงหยดุ และเหลือเพียง 5 รายการที่มีค่าความแปรปรวนน้อยที่สุดท าให้ค่าของ
ระดบัความเช่ือมัน่มีความน่าเช่ือถือสูงขึ้น 
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ตรารางที่ : 11 ตารางแสดงขนาดของกลุ่มประชากรตวัอยา่งที่ใชใ้นการทดสอบ  
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 300 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 300 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

จากตารางที่ : 11  เห็นไดว้า่ขนาดของกลุ่มประชากรที่ใชใ้นการ ทดสอบมีจ านวน 300 คน โดยน า
ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดไปวเิคราะห์เพือ่หาค่าความน่าเช่ือถือ 
 
ตรารางที่ : 12  แสดงให้เห็นค่าของ Cronbach’s alpha ซ่ึงอยู่ในทางปฏิบัติที่ใช้กันไม่ควรมีค่า       
ต  ่า กวา่ 0.7 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.711 5 

 
จากตารางที่ : 12  จากผลการวเิคราะห์ พบวา่ ค่า Alpha = 0.711 ซ่ึงเขา้ใกล ้1 มากที่สุด ระดบัความ
เช่ือมัน่มีความน่าเช่ือถือไดจ้ากรายการทั้งหมด 
 
ตรารางที่ : 13  ตารางแสดงผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  5 รายการ 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

ค่าโดยสารเหมาะสมม่ื
อเทียบกบับริการ 

12.3367 10.077 .285 .741 

เดินทางไดเ้ร็วขึ้นเพราะไม่
ตอ้งรอรถนาน 

12.0267 10.059 .320 .723 
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ตรารางที่ : 13  (ต่อ) ตารางแสดงผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  5 รายการ 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

คนขบัรถ ขบัอยา่งไม่ประมาท 12.3967 8.401 .624 .597 
การหยดุรถ-ออกตวั มีความ
นุ่มนวล 

12.4333 8.594 .616 .602 

พนกังานประจ ารถมีอธัยาศยัไมตรี
ดี แต่งกายสุภาพ 

12.1667 9.263 .553 .633 

 
จากตรารางที่ : 13  จากการตดัขอ้ค  าถามออกทั้งหมด 17 รายการเหลือเพียง 5 รายการ ท าให้ค่า 
Alpha = 0.711 ท  าใหค้่าของระดบัความเช่ือมัน่มีความน่าเช่ือถือสูงขึ้น 
 

       ผลการวเิคราะห์ Input ที่ไดม้ายงัไม่ดีพอจึงไดท้  าการหาสาเหตุอีก เพราะค่าที่ไดย้งัไม่มี
ความน่าเช่ือถือทางกลุ่มวิจยัจึงได้ทดสอบหาค่าของปัญหาทั้ง 3 รายการเพื่อที่จะมาวิเคราะห์หา
ระดบัความเช่ือมัน่ต่อไปไดแ้ก่ 

1. พนักงานขบัรถเบี่ยงไปทางช่องขวา ไม่หยดุรับ – ส่ง มีการขบัเร็วปาดซา้ย แซงขวาและ
เบรกแรง  

2. กระเป๋ารถเมลบ์นรถโดยสารประจาทางมีการลวนลามผูท้ี่ใชบ้ริการ  
3. ไม่ปลอดภยัจากอุบติัเหตุ เช่น การขึ้น-ลงรถ , รถชนกนั  
 

ตรารางที่ : 14  ตารางแสดงขนาดของกลุ่มประชากรตวัอยา่งที่ใชใ้นการทดสอบ 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 300 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 300 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
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จากตรารางที่ : 14  เห็นไดว้า่ขนาดของกลุ่มประชากรที่ใชใ้นการทดสอบมีจ านวน 300 คน โดยน า
ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดไปวเิคราะห์เพือ่หาค่าความน่าเช่ือถือ 
  
ตรารางที่ : 15  แสดงใหเ้ห็นค่าของ Cronbach’s alpha  มีค่าที่ Alpha  =  -0.084   ซ่ึงในทางปฏิบตัิที่
ใชก้นัไม่ควรมีค่าต  ่ากวา่ 0.8 หรือ เขา้ใกล ้1 มากเท่าใด แสดงวา่มีความเช่ือถือไดสู้ง 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alphaa N of Items 

-.084 3 

a. The value is negative due to a negative average 
covariance among items. This violates reliability model 
assumptions. You may want to check item codings. 

 

จากตรารางที่ : 15 เน่ืองจากขอ้มูลของแบบสอบถามที่เป็นปัญหาทั้ง 3 รายการมีค่าของ Alpha  =     
-0.084  ระดบัที่นยัส าคญั 0.05 เห็นไดว้า่ผลที่ไดม้าไม่มีความน่าเช่ือถือ  
 
ตรารางที่ : 16  ตารางแสดงถึงผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่โดยใหค้่า Cronbach’s alpha  

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

พนกังานขบัรถเบี่ยงไปทางช่องขวา 
ไม่หยดุรับ – ส่ง มีการขบัเร็วปาดซา้ย 
แซงขวาและเบรกแรง 

4.9000 1.809 -.017 -.132a 

ปลอดภยัจากอุบตัิเหตุ เช่น การขึ้น - 
ลงรถ, รถชนกนั 

4.5733 2.232 .007 -.171a 

กระเป๋ารถเมลบ์นรถโดยสารประจ า
ทางมีการลวนลามผูท้ี่ใชบ้ริการ 

4.7333 2.270 -.098 .122 

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model 
assumptions. You may want to check item codings. 
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จากตรารางที่  : 16 จากผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนยงัมีอยู่มากเน่ืองจาก correlation 
coefficient เท่ากบั -0.084  ซ่ึงต  ่ากว่าค่ามาตรฐาน แสดงให้เห็นว่าขอ้มูลทั้ง 3 รายการ ผลที่ทดสอบ
มาไม่มีความน่าเช่ือถือ 
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 บทที ่5  
สรุปผลการวจิยั อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ือง “ ปัจจยัที่มีผลต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการรถโดยสารประจ าทางขนส่ง
มวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) เขต.8 รถปรับอากาศสาย 8 ”  สะพานพุทธ - เคหะร่มเกล้า  มี
วตัถุประสงคข์องงานวจิยัดงัน้ี 

1. เพือ่ศึกษาสาเหตุและวเิคราะห์ปัญหารถโดยสารประจ าทาง เขต.8 รถปรับอากาศ สาย 8   
2. เพือ่เป็นแนวทางการแกไ้ขปัญหาของรถโดยสารประจ าทาง เขต.8 รถปรับอากาศ สาย 8  
3. เพื่อลดปัญหาในคุณภาพการให้บริการของรถโดยสารประจ าทาง เขต.8รถปรับอากาศ 

สาย 8 
 

สมมติฐานการวิจัย 
             1. ความคิดเห็นของประชาชนที่มาใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง เขต 8. (รถปรับอากาศ
สาย 8.) มีความเป็นอิสระในการเลือกระดบัความพงึพอใจที่ครอบคลุมตามความเห็นของผูต้อบ 
             2. ปัญหาและอุปสรรคของประชาชนที่มาใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทาง เขต8. (รถปรับ
อากาศ สาย 8.) สามารถเป็นตวัแทนของประชากรทั้งหมดโดยการเก็บตวัอยา่งตามวธีิทางสถิติ 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัและวเิคราะห์ปัญหาคร้ังน้ีไดแ้ก่ 
1. แบบสอบถามที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้ นเพื่อ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนในการสร้าง

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนที่ 1 ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปส่วนบุคคลของผูโ้ดยสารที่ใชบ้ริการรถโดยสาร

ประจ าทาง (ขสมก.) เขต.8  รถปรับอากาศสาย 8   
ส่วนที่ 2 ปัจจยัเก่ียวกบัการเดินทางของผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารประจ าทาง (ขสมก.) 

เขต.8 รถปรับอากาศสาย 8   
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารที่มีต่อการใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทาง 

(ขสมก.) เขต.8  รถปรับอากาศสาย 8 
2. ใชโ้ปรแกรม SPSS เพือ่หาปัจจยัต่างๆที่เป็นปัญหาความพงึพอใจจากแบบสอบถาม 
3. แผนผงัแสดงผลและหาสาเหตุ ( Cause and Effect Diagram ) จากปัจจยัต่างๆที่เป็นปัญหา 

 



 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย 
      ทั้งน้ีผูว้จิยัใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉล่ีย (�̅�)  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) และค่าวดัระดบัที่ความเช่ือมัน่  
 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจยัเร่ือง “ ปัจจยัที่มีผลต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการรถโดยสารประจ าทางขนส่ง

มวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) เขต.8 รถปรับอากาศสาย 8 ” สะพานพุทธ – เคหะร่มเกลา้ เที่ยวขากลบั 
โดยใชแ้บบสอบถาม โดยการแสดงผลลพัธ์ของขอ้มูลตวัอยา่งการใชโ้ปรแกรมประมวลผลขอ้มูล
จากตวัอยา่ง SPSS ในการวิเคราะห์ขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย Fish bone Diagram  การเก็บ
ตวัอยา่งจากประชากรประมาณ 1,200 คน คือผูโ้ดยสารที่ใชบ้ริการรถปรับอากาศสาย 8 ในช่วงเวลา 
16.00 -20.00 น. เฉพาะเที่ยวขากลับจาก สะพานพุทธ –เคหะร่มเกล้า ในการเก็บขอ้มูลจะได้ 300 
ตวัอยา่ง เพือ่ศึกษาถึงปัญหาหรือปัจจยัที่มีผลต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการรถโดยสารประจ าทาง
ขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) เขต.8 รถปรับอากาศสาย 8  ในภาพรวมประชาชนมีความพงึพอใจ
ต่อการใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง (ขสมก.) เขต 8 รถปรับอากาศสาย 8 อยูใ่นระดบัความพึง
พอใจปานกลางและเม่ือพิจารณาเป็นรายหมวดพบว่าหมวดที่ มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือค่าโดยสาร 
รองลงมาระยะเวลาในการเดินทาง รองลงมาอีกก็คือความสะดวกในการเขา้มาใชบ้ริการ และส่วน
หมวดที่เฉล่ียน้อยที่สุดคือความปลอดภยัในการใช้บริการ และ จากหลักการวิเคราะห์ด้วย Pareto 
Chart ถา้จะตอ้งปรับปรุงปัญหา 3 ปัญหาแรกน้ีก็จะลดปัญหาลงไปได ้ 76.92 %  การวิเคราะห์เพื่อ
หาสาเหตุและผลของของการให้บริการโดยแบ่งสาเหตุออกตามแนวคิดแผนผงัสาเหตุและผล      
Cause and Effect Diagram ซ่ึงปัญหาที่มีผลต่อระดบัความพึงพอใจต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ
คือ 1. พนักงานขบัรถเบี่ยงไปทางช่องขวา ไม่หยดุรับ – ส่ง มีการขบัเร็วปาดซ้าย แซงขวาและเบรก
แรง 2. กระเป๋ารถเมล์บนรถโดยสารประจ าทางมีการลวนลามผูท้ี่ใช้บริการ 3. ไม่ปลอดภยัจาก
อุบติัเหตุ เช่น การขึ้น-ลงรถ , รถชนกนั ปัญหาที่ไดเ้ป็นปัจจยัที่มีผลต่อการให้บริการของ (ขสมก.) 
เขต 8  (รถปรับอากาศ สาย.8)  เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมซ ้ า ๆ ของพนักงาน ปัญหาเหล่าน้ี
เกิดจากพฤติกรรมของพนักงาน พนกังานไม่ปฏิบติัตาม ท าใหเ้กิดปัญหาซ ้ า ๆ เพราะพนกังานไม่ได้
รับการลงโทษใด ๆ แมว้่าทาง (ขสมก.) นั้นมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัอยูแ่ลว้แต่ขอ้บงัคบัเหล่านั้นไม่มี
การบงัคบัใชท้  าใหร้ะบบการควบคุมพนกังานเสียระบบ 
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ปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านั้นสามารถน ามาแกไ้ขพฤติกรรมไดโ้ดยมีการบงัคบัใชก้ฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัระบบงานดา้นการบริการและตอ้งท าการลงโทษแก่พนักงานที่ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับเพื่อท าให้พฤติกรรมเหล่านั้ นเปล่ียนจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ ในการให้บริการมี
ประสิทธิภาพเพิม่มากขึ้น (กฎ/ระเบียบ/ขอ้บงัคบั.http://www.bmta.co.th/?q=th/rules-regulations)   

   
อภิปรายผล  
   จากการวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษา “ เร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการ
รถโดยสารประจ าทางขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เขต.8 รถปรับอากาศสาย 8.” พบว่าความ
เช่ือมัน่ (Reliability) ของกลุ่มประชากรตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถามมีค่าการวเิคราะห์ความเช่ือมัน่ 
(Reliability)  อยูท่ี่ระดบั 0.636 ซ่ึงสังเกตไดว้่าค่าความแปรปรวน (Variance) สูงท าให้ระดบัความ
น่าเช่ือถือ (Reliability) ไม่มี ทางกลุ่มวิจัยจึงได้ท  าการตัดค  าถามแต่ละข้อออกซ่ึงมีค่าความ
แปรปรวน (Variance) มากทั้ งหมด 17 รายการ จาก 22 รายการ ในการหาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามดว้ยโปรแกรม SPSS จึงท าการ หยดุตดั เพราะค าถามแต่ละขอ้จะมี Pattern  คลา้ย ๆ 
กนัหมด ท าให้ระดับความเช่ือถือ (Reliability) ไม่มี อันเน่ืองมาจากสาเหตุผูต้อบแบบสอบถามมี
ความสับสน เพราะอาจเป็นช่วงเวลาเร่งรีบหรือ มีสภาพแวดลอ้มที่วุ่นวาย  จึงท าให้ค่าที่ไดย้งัไม่ดี
พอ เพราะฉะนั้นจากการที่ตดัค  าถามแต่ละขอ้ออกจะเหลือเพียง 5 รายการที่คงอยู ่ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ี
ว ัดระดับค่าความเช่ือมั่น  (Reliability)ได้ที่ ค่ า Cronbach's Alpha =  0.711 ท าให้ค่าความ เช่ือ 
(Reliability) มนัสูงขึ้นแต่ยงัไม่ดีพอ ซ่ึงในทางปฏิบติัที่ใชก้นัไม่ควรมีค่าต  ่ากว่า 0.8 หรือ เขา้ใกล ้1 
มากเท่าใด แสดงวา่มีความเช่ือถือไดสู้ง 

ผลการวิเคราะห์สรุปไดว้า่  Input  ที่ไดม้ายงัไม่ดีพอจึงไดท้  าการหาสาเหตุอีก เพราะค่าที่ได้
ยงัไม่มีความน่าเช่ือถือ (Reliability) ทางกลุ่มวิจัยจึงได้ทดสอบหาค่าของปัญหาทั้ ง 3 รายการ
เพือ่ที่จะมาวเิคราะห์หาระดบัความเช่ือมัน่ (Reliability) ปัญหาเกิดขึ้นจริงจากการตอบแบบสอบถาม
ของกลุ่มประชากรตวัอยา่งมาวิเคราะห์แสดงหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) และพบว่าค่าระดับ
ความเช่ือมั่น (Reliability) ของทั้ง 3 ปัจจยัน้ีมีค่าความแปรปรวน (Variance) มาก ไดแ้ก่ประเด็น
หัวขอ้ 1. พนักงานขบัรถเบี่ยงไปทางช่องขวา ไม่หยุดรับ –ส่ง มีการขบัเร็วปาดซ้าย แซงขวาและ
เบรกแรง มีค่าความแปรปรวน (Variance) เท่ากบั 1.809  รองลงมา 2. กระเป๋ารถเมล์บนรถโดยสาร
ประจาทางมีการลวนลามผูท้ี่ใชบ้ริการเท่ากบั 2.232 และ 3. ไม่ปลอดภยัจากอุบติัเหตุ เช่น การขึ้น-
ลงรถ , รถชนกัน เท่ากับ 2.270 ซ่ึงเฉล่ียทั้ ง 3 รายการค่า  Cronbach's Alpha    = -0.084 ซ่ึงต  ่ากว่า
มาตรฐานแสดงใหเ้ห็นวา่ขอ้มูลเหล่าน้ีทีน่ ามาทดสอบมาไม่มีความน่าเช่ือถือ 
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 ขอ้มูลที่ผูว้จิยัเก็บมามีความแปรปรวน (Variance) มากหรือนอ้ยขึ้นอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง
ของกลุ่มประชากรท าให้ยากที่จะไดข้อ้มูลเพราะการไดข้อ้มูลมีการกระจายของคะแนนความพึง
พอใจแตกต่างกนัแสดงให้เห็นวา่ขอ้มูลนั้นๆ มีค่าความแปรปรวน (Variance) ปานกลาง แต่ถา้ทุก
คนตอบเหมือนกนัค่าความแปรปรวน (Variance) นอ้ยแสดงวา่ความน่าเช่ือถือสูง ตวัอยา่งเช่น 

 

ตารางที่ : 1 ตารางความแปรปรวน 𝜎2 ของระดบัการให้คะแนน ค่า  𝜇  เท่ากนัทั้ง 3 รูปแบบ กรณี   
n = 3 

 

รูปแบบ ระดับคะแนน 𝝈𝟐 
1 1   3   5 มาก 
2 2   3   4 ปานกลาง 
3 3   3   3 นอ้ย 

 

จากตารางที่  : 1  จะเห็นได้ว่าถ้าข้อมูลที่เก็บมาแสดงผลในรูปแบบที่ 1 แปลว่าข้อมูลมีความ
แปรปรวน (Variance) มากที่ สุด อาจเป็นเพราะว่ากลุ่มประชากรมีความสับสนเน่ืองจากเป็น
ช่วงเวลาเร่งรีบ ท าให้การเก็บขอ้มูลมีความแปรปรวนที่ไม่มีความเช่ือมั่น (Reliability) ถ้าขอ้มูลที่
เก็บมาแสดงผลในรูปแบบที่ 2 แปลว่าขอ้มูลมีความแปรปรวน (Variance) ในระดับปานกลางที่
ยอมรับได ้ถา้เป็นขอ้มูลที่เก็บมาแสดงผลในรูปแบบที่ 3 แปลว่า กลุ่มประชากรให้ความส าคญัใน
การตอบแบบสอบถาม ขอ้มูลที่ได้จึงมีความแปรปรวน (Variance) น้อยที่สุดและมีความเช่ือมั่น 
(Reliability) น่าเช่ือถือมากที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
1. ออกแบบสอบถามใหผู้ท้ี่ตอบแบบสอบถามเขา้ใจง่ายมากที่สุด 
2. ถา้ขอ้มูลที่ไดจ้ากแบบสอบถามมีการกระจายของขอ้มูลมาก แสดงว่าขอ้มูลที่ไดไ้ม่มี

ความน่าเช่ือถือ   
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการพจิารณาเฉพาะรถโดยสารประจ าทางเขต 8 สาย 8 ประเภทรถปรับ

อากาศ ภายใตก้ารก ากับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไปผูท้ี่
สนใจควรพจิารณาถึงระบบขนส่งมวลชนประเภทอ่ืนๆดว้ย โดยอาจท าการศึกษาความไดเ้ปรียบเชิง
แข่งขนัและท าการอธิบายเพื่อจะไดเ้สนอแนะขอ้มูลต่อองคก์ารขนส่งกรุงเทพเพื่อท าการปรับปรุง
และพฒันาบริการใหมี้ประสิทธิภาพเพิม่มากขึ้น 
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