
ผลการสำรวจ
คุณภาพการให�บร�การ
และความปลอดภัย
ของรถโดยสารสาธารณะ

ความพ�งพอใจ
ในความปลอดภัย

ภาพรวมความพ�งพอใจ

รถเมล�ระหว�างจังหวัดครองแชมป�
ภาพรวมความพ�งพอใจการให�บร�การ
และความปลอดภัยดีที่สุด

ผู�ใช�บร�การรถตู�ระหว�างจังหวัด
กังวลใจเร�่องความปลอดภัยมากที่สุด

เห็นว�าสภาพภายนอกแย�
เช�น ความแข�งแรงและความใหม�ของรถ

เห็นว�าสภาพภายในแย�
เช�น ตัวรถ เบาะ ที่นั�ง กระจก
ความเย็นของเคร�่องปรับอากาศ

สัดส�วนของผู�โดยสารที่คำนึง
เร�่องความปลอดภัยของ

รถสาธารณะ 

รถเมล� กทม. 3% 
รถเมล�ระหว�างจังหวัด 17%
รถตู� กทม. 2%
รถตู�ระหว�างจังหวัด  1%

สภาพ
รถเมล�
กทม.

ผู�โดยสารเห็นว�า
สภาพรถเมล�กทม.

แย�ที่สุดเมื่อเทียบกับ
รถโดยสารประเภทอื่น

8%67% 25%

ผู�โดยสารรถตู� กทม. จำนวนมากไม�ทราบว�า
รถตู�ที่ใช�บร�การผิดกฏหมาย

หร�อ บางส�วนทราบว�า
รถที่ใช�บร�การผิดฏหมาย
แต�ก็ยังใช�บร�การอยู�

ผลสำรวจผู�ใช�รถตู� กทม. ประเภทต�างๆ

ป�ายเหลืือง
(ถูกกฎหมาย)

ไม�ทราบ/
ไม�สัังเกต

ป�ายขาว
(ผิดกฎหมาย)

16%
รู�สึกคนขับ

ขับรถไม�ปลอดภัย

13% 
รู�สึกไม�พอใจ

เร�่องมารยาทและ
การให�บร�การ

รถตู� กทม.
ผู�โดยสารรถตู� กทม. พ�งพอใจมารยาท และความเต็มใจ

ของคนขับรถ น�อยที่สุด เมื่อเทียบกับรถโดยสารประเภทอื่น

21%
รู�สึกไม�พอใจ

เร�่องความนุ�มนวล
ในการขับข�่

ผู�ใช�บร�การพ�งพอใจพนักงานขับข�่
รถเมล�ระหว�างจังหวัดมากที่สุด
เพราะมีการฝ�กอบรมต�อเนื่อง

ความเร�วพอดี
ไม�เร�ว ไม�ช�าไป

ความนุ�มนวล
ในการขับข�่

ความพ�งพอใจ
ต�อคนขับ

รถเมล� กทม.
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75 8556% 49%

%
%

ผู�โดยสารเลือกใช�รถโดยสารสาธารณะ
เพราะสะดวก รวดเร�ว และ ราคาถูก 

และผู�โดยสารส�วนน�อย
คำนึงถึงเร�อ่ง "ความปลอดภัย"

ค�าโดยสารถูกสะดวก
สะดวก

และรวดเร�ว

เหตุผลที่ผู�โดยสารเลือกใช�
รถโดยสารสาธารณะ

9%

12%บร�เวณที่สำรวจความพ�งพอใจ
การให�บร�การรถโดยสารสาธารณะ

การให�บร�การและความปลอดภัย
ของรถโดยสารสาธารณะ

ทั�ง 4 ประเภท

รถตู� กทม. รถตู�
ระหว�างจังหวัด

รถเมล� กทม. รถเมล�
ระหว�างจังหวัด

ทีดีอาร�ไอสำรวจความพ�งพอใจการให�บร�การรถโดยสารสาธารณะ
เพ�่อประเมินคุณภาพการให�บร�การและความปลอดภัย
ซ�่งจะนำไปสู�ข�อเสนอเช�งนโยบายในการปรับปรุงคุณภาพ
และความปลอดภัยที่ดีข�้นในอนาคต

ความพ�งพอใจ ระดับคุณภาพ ข�อเสนอ
เช�งนโยบาย

สถานีขนส�ง
หมอช�ตใหม�

สถานีขนส�ง
สายใต�ใหม�

จตุจักรและ
ลาดพร�าว

งามวงศ�วาน 

บางนา 

ป��นเกล�า 

กรุงเทพฯกรุงเทพฯ
อนุสาวร�ย�ชัยสมรภูมิ



LOGO

อุปกรณ�ความปลอดภัยอื่นๆ
ก็มีส�วนสำคัญที่ช�วยบรรเทา

ความรุนแรงในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

รถตู�กทม.

รถตู�ระหว�าง
จังหวัด

รถเมล�ระหว�าง
จังหวัด

ควบคุมกำกับและตรวจสอบ
ผู�ถือใบอนุญาต เส�นทาง
และผู�ประกอบการร�วม
ให�เข�มงวดมากข�้น

สร�างระบบควบคุมกำกับ
ความเส่ียงของคนขับ เช�น 
กำหนดให�รถทุกคันต�องติดตั�ง GPS

รถตู�

81%

53%

34%

ข�อเสนอแนะ

พนักงานขับรถควรได�พัก 30 นาทีหลังจาก
ขับรถติดกัน ทุก 4 ชม. หร�อต�องเปลี่ยนคนขับ

อบรมพนักงานขับรถให�ขับข�่ได�อย�างปลอดภัย 
ถูกกฎจราจร และมีมารยาทในการขับข�่ที่ดี 

ตรวจสภาพความพร�อมของพนักงานขับรถ
ก�อนเดินทาง
ติดตามกำกับดูแลพฤติกรรมในการขับข�่

พนักงานขับรถ การจัดทำประกันภัย

รถโดยสารต�องจัดทำประกันภัย
ภาคบังคับ และควรมีประกันภัย
ภาคสมัครใจ หร�อประกันภัย
ส�วนบุคคลเพ��มเติมด�วย

ตรวจสอบข�อมูล
รถโดยสารให�ครบถ�วน

ป�ายทะเบียนสีเหลือง 
อักษรสีดำ
ข�อมูลต�นทาง-ปลายทาง
ระบุด�านข�างตัวถังรถ
ข�อมูลพนักงานขับรถ
ระบุในรถโดยสาร

ข�้นรถโดยสารที่สถานีรถ 
เพ�อ่ไม�ให�เป�นเหย่ือของรถเถ่ือน

คาดเข�มขัดนิรภัยทุกครั�ง
(ไม�คาด มีโทษปรับ 5,000 บาท)

เลือกซ�้อตั�วโดยสาร
กับบร�ษัทที่เช�่อถือได� 
ตรวจสอบข�อมูล
การเดินทาง วันที่ ราคาตั�ว 
ตำแหน�งที่นั�ง ประเภทของ
รถโดยสารทันทีที่รับตั�ว 

ประเมินคุณภาพผู�ประกอบการ
ก�อนต�อใบอนุญาต 

พัฒนาระบบประเมินคุณภาพ
ความปลอดภัยของรถโดยสาร

ทบทวนเส�นทางที่มีผู�โดยสาร
จำนวนมาก เพ�่อใช�รถขนาดใหญ� 
หร�อ รถมินิบัส ซ�่งปลอดภัยกว�าแทน

มีแผนระยะยาวที่จะลดจำนวนรถตู�ประจำทาง
เข�มงวดกับรถตู�ผิดกฎหมายมากข�้น

ผู�ประกอบการต�องรับผิดชอบ
ความพร�อมใช�งานของรถ
ตรวจสภาพตามเวลาที่กำหนด
ติดตั�งเข�มขัดนิรภัยทุกที่นั�ง
(ไม�ติดตั�ง มีโทษปรับ 50,000 บาทต�อครั�ง)
ติดตั�งอุปกรณ�ฉุกเฉิน พร�อมใช�งาน

ทบทวนเกณฑ�การออกใบอนุญาต
ประกอบการให�เข�มงวดข�้น

ผู�โดยสารรถสาธารณะไม�คาดเข�มขัดนิรภัย
ด�วยเหตุผลต�างๆ นอกจากนั�น ผู�โดยสารยัง

มักไม�ตระหนัก เร�่องความปลอดภัย
เมื่อเดินทางระยะทางใกล�ๆ

อุปกรณ�ความปลอดภัยบนรถโดยสารสาธารณะ

แต�จากผลสำรวจพบว�า
รถโดยสารสาธารณะบางส�วน

ติดตั�งเข�มขัดนิรภัยไม�ครบถ�วน
และผู�โดยสารบางส�วนก็ไม�สังเกตว�า

ติดตั�งเข�มขัดนิรภัยหร�อไม�

สัดส�วนผู�โดยสารที่ไม�คาดเข�มขัดนิรภัย

สาเหตุส�วนใหญ�ที่ผู�โดยสารไม�คาด
เข�มขัดนิรภัยบนรถโดยสาธารณะ

: ไม�พบเข�มขัดนิรภัย 

เข�มขัดนิรภัยเป�นอุปกรณ�ความปลอดภัยพ�้นฐาน
ที่ช�วยลดและบรรเทาความรุนแรงในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

คิดว�าใกล�ๆรู�สึกอึดอัด อายไม�กล�าใส� 

แต�พบรถโดยสารสาธารณะ
จำนวนมากที่ไม�มีอุปกรณ�ฉุกเฉิน

ไม�พบเห็น
ค�อนทุบกระจก

ไม�พบเห็น
ถังดับเพลิง

6%
44%

40%
66%

23%
31%

ไม�พบเห็น
ประตูฉุกเฉิน

รถเมล�ระหว�าง
จังหวัด

รถเมล� กทม.

ไม�พบ

เข�มขัดนิรภัย 

รถตู�กทม.

10%13%
รถตู�ระหว�างจังหวัด

10%
รถเมล�ระหว�างจังหวัด

รถตู�กทม.

13%5%
รถตู�ระหว�างจังหวัด

3%
รถเมล�ระหว�างจังหวัด

ไม�สังเกต
ว�ามีเข�มขัดนิรภัย

หร�อไม� 

ผลสำรวจความพ�งพอใจต�อการให�บร�การและความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ


