การใหบร�การและความปลอดภัย
ของรถโดยสารสาธารณะ
ทั�ง 4 ประเภท

รถเมล

รถเมล กทม.

รถตู

รถตู กทม.

ระหวางจังหวัด

ระหวางจังหวัด

รถเมลระหวางจังหวัดครองแชมป
ภาพรวมความพ�งพอใจการใหบร�การ
และความปลอดภัยดีที่สุด

ผลการสำรวจ

คุณภาพการใหบร�การ
และความปลอดภัย
ของรถโดยสารสาธารณะ

ทีดีอาร ไอสำรวจความพ�งพอใจการใหบร�การรถโดยสารสาธารณะ
เพ�่อประเมินคุณภาพการใหบร�การและความปลอดภัย
ซ�่งจะนำไปสูขอเสนอเช�งนโยบายในการปรับปรุงคุณภาพ
และความปลอดภัยที่ดีข�้นในอนาคต

ความพ�งพอใจ

ระดับคุณภาพ
สถานีขนสง
หมอช�ตใหม

งามวงศวาน

ขอเสนอ
เช�งนโยบาย

จตุจักรและ
ลาดพราว

สถานีขนสง
สายใตใหม

กรุงเทพฯ
ปน� เกลา

อนุสาวร�ยชัยสมรภูมิ
บางนา

บร�เวณที่สำรวจความพ�งพอใจ
การใหบร�การรถโดยสารสาธารณะ

สภาพ
รถเมล
กทม.

9

%

ภาพรวมความพ�งพอใจ

ความพ�งพอใจ
ในความปลอดภัย

เห็นวาสภาพภายในแย

เชน ตัวรถ เบาะ ที่นั�ง กระจก
ความเย็นของเคร�่องปรับอากาศ

41%

ความเร�วพอดี
ไมเร�ว ไมชาไป
ความนุมนวล
ในการขับข�่

47%

72
%

69% 69%

85
%

97
%

รถตู กทม.

90

41%

%

57%

รูสึกคนขับ
ขับรถไมปลอดภัย

13%

72 79
%

56% 49%

85
%
75
%

เหตุผลที่ผู โดยสารเลือกใช
รถโดยสารสาธารณะ

ผูโดยสารรถตู กทม. พ�งพอใจมารยาท และความเต็มใจ
ของคนขับรถ นอยที่สุด เมื่อเทียบกับรถโดยสารประเภทอื่น

รูสึกไมพอใจ
เร�่องมารยาทและ
การใหบร�การ

รถตูระหวางจังหวัด

%

รถตู กทม.

16%

ผูโดยสารเห็นวา
สภาพรถเมลกทม.
แยที่สุดเมื่อเทียบกับ
รถโดยสารประเภทอื่น

รถเมลระหวางจังหวัด

รถเมล กทม.

ความพ�งพอใจ
ตอคนขับ

ผูใชบร�การพ�งพอใจพนักงานขับข�่
รถเมลระหวางจังหวัดมากที่สุด
เพราะมีการฝกอบรมตอเนื่อง

ผูใชบร�การรถตูระหวางจังหวัด
กังวลใจเร�่องความปลอดภัยมากที่สุด

21%

รูสึกไมพอใจ
เร�่องความนุมนวล
ในการขับข�่

ผูโดยสารรถตู กทม. จำนวนมากไมทราบวา
รถตูที่ใชบร�การผิดกฏหมาย
หร�อ บางสวนทราบวา
รถที่ใชบร�การผิดฏหมาย
แตก็ยังใชบร�การอยู
ผลสำรวจผูใชรถตู กทม. ประเภทตางๆ

ผูโ ดยสารเลือกใชรถโดยสารสาธารณะ
เพราะสะดวก รวดเร�ว และ ราคาถูก
และผูโ ดยสารสวนนอย
คำนึงถึงเร�อ่ ง "ความปลอดภัย"
สะดวก
และรวดเร�ว

สะดวก

คาโดยสารถูก

สัดสวนของผู โดยสารที่คำนึง
เร�่องความปลอดภัยของ
รถสาธารณะ

12%

เห็นวาสภาพภายนอกแย

เชน ความแข�งแรงและความใหมของรถ

67%

ปายเหลืือง

(ถูกกฎหมาย)

25%

8%

ไมทราบ/ ปายขาว
ไมสังเกต (ผิดกฎหมาย)

รถเมล กทม. 3%
รถเมลระหวางจังหวัด 17%
รถตู กทม. 2%
รถตูระหวางจังหวัด 1%

อุปกรณความปลอดภัยบนรถโดยสารสาธารณะ
เข�มขัดนิรภัยเปนอุปกรณความปลอดภัยพ�้นฐาน
ที่ชวยลดและบรรเทาความรุนแรงในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

แตจากผลสำรวจพบวา
รถโดยสารสาธารณะบางสวน
ติดตั�งเข�มขัดนิรภัยไมครบถวน
และผูโดยสารบางสวนก็ไมสังเกตวา
ติดตั�งเข�มขัดนิรภัยหร�อไม

วามีเ

ข�มขัดนิรภัย
: ไมพบเข�
หร�มขัดนิรภัย

ไมพบ ัย
ภ
เข�มขัดนิร

รถเมลระหวางจังหวัด

3%

ผูโดยสารรถสาธารณะไมคาดเข�มขัดนิรภัย
ดวยเหตุผลตางๆ นอกจากนั�น ผูโดยสารยัง
มักไมตระหนัก เร�่องความปลอดภัย
เมื่อเดินทางระยะทางใกลๆ

10%

รถตูระหวางจังหวัด

13%

อไม

สรางระบบควบคุมกำกับ
ความเสีย่ งของคนขับ เชน

รถตูระหวางจังหวัด

5%

(ไมคาด มีโทษปรับ 5,000 บาท)
13%

รถตูกทม.

10%

สาเหตุสวนใหญที่ผู โดยสารไมคาด
เข�มขัดนิรภัยบนรถโดยสาธารณะ

รูสึกอึดอัด

คิดวาใกลๆ

อายไมกลาใส

เลือกซ�้อตั�วโดยสาร
กับบร�ษัทที่เช�่อถือได

ตรวจสอบขอมูล
การเดินทาง วันที่ ราคาตั�ว
ตำแหนงที่นั�ง ประเภทของ
รถโดยสารทันทีที่รับตั�ว

ตรวจสอบขอมูล
รถโดยสารใหครบถวน
ปายทะเบียนสีเหลือง
อักษรสีดำ
ขอมูลตนทาง-ปลายทาง
ระบุดานขางตัวถังรถ
ขอมูลพนักงานขับรถ
ระบุในรถโดยสาร

อุปกรณความปลอดภัยอื่นๆ
ก็มีสวนสำคัญที่ชวยบรรเทา
ความรุนแรงในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ไมพบเห็น ไมพบเห็น ไมพบเห็น
ประตูฉกุ เฉิน คอนทุบกระจก ถังดับเพลิง

รถเมล กทม. 44%
รถเมลระหวาง 6%
จังหวัด

LOGO

66%
40%

กำหนดใหรถทุกคันตองติดตัง� GPS

พัฒนาระบบประเมินคุณภาพ
ความปลอดภัยของรถโดยสาร
ทบทวนเกณฑการออกใบอนุญาต
ประกอบการใหเขมงวดข�้น
ประเมินคุณภาพผูประกอบการ
กอนตอใบอนุญาต

รถตู
ทบทวนเสนทางที่มีผูโดยสาร
จำนวนมาก เพ�่อใชรถขนาดใหญ
หร�อ รถมินิบัส ซ�่งปลอดภัยกวาแทน
มีแผนระยะยาวที่จะลดจำนวนรถตูประจำทาง
เขมงวดกับรถตูผิดกฎหมายมากข�้น

รถตูกทม.

สัดสวนผูโดยสารที่ไมคาดเข�มขัดนิรภัย
รถเมลระหวาง 34%
จังหวัด
รถตูระหวาง 53%
จังหวัด
รถตูกทม. 81%

แตพบรถโดยสารสาธารณะ
จำนวนมากที่ไมมีอุปกรณฉุกเฉิน

คาดเข�มขัดนิรภัยทุกครั�ง

เพ�อ่ ไมใหเปนเหยือ่ ของรถเถือ่ น
ไมสังเกต

รถเมลระหวางจังหวัด

ข�้นรถโดยสารที่สถานีรถ

ควบคุมกำกับและตรวจสอบ
ผูถือใบอนุญาต เสนทาง
และผูประกอบการรวม
ใหเขมงวดมากข�้น

31%
23%

ขอเสนอแนะ
ผลสำรวจความพ�งพอใจตอการใหบร�การและความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ

พนักงานขับรถ

อบรมพนักงานขับรถใหขับข�่ไดอยางปลอดภัย
ถูกกฎจราจร และมีมารยาทในการขับข�่ที่ดี
พนักงานขับรถควรไดพัก 30 นาทีหลังจาก
ขับรถติดกัน ทุก 4 ชม. หร�อตองเปลี่ยนคนขับ
ตรวจสภาพความพรอมของพนักงานขับรถ
กอนเดินทาง
ติดตามกำกับดูแลพฤติกรรมในการขับข�่

ผูประกอบการตองรับผิดชอบ
ความพรอมใชงานของรถ
ตรวจสภาพตามเวลาที่กำหนด
ติดตั�งเข�มขัดนิรภัยทุกที่นั�ง

(ไมติดตั�ง มีโทษปรับ 50,000 บาทตอครั�ง)

ติดตั�งอุปกรณฉุกเฉิน พรอมใชงาน

การจัดทำประกันภัย
รถโดยสารตองจัดทำประกันภัย
ภาคบังคับ และควรมีประกันภัย
ภาคสมัครใจ หร�อประกันภัย
สวนบุคคลเพ��มเติมดวย

