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บทคัดยอ
รถโดยสารดวนพิเศษ (BRT) เปนหนึ่งในระบบขนสงมวลชนที่เกิดขึ้นเพื่อลดปญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร
เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูใชบริการสามารถใชเวลาเดินทางลดลง และมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
ประเมินถึงระดับการใหบริการของรถโดยสาร BRT ในดานความถี่ในการใหบริการ และเวลาเดินทาง โดยใชวิธีการวัดระดับการ
ใหบริการตามคูมือ Transit capacity and quantity of service manual (TCQSM) นอกจากนี้ยังศึกษาถึงปจจัยการใหบริการที่มีผลตอ
ความพึงพอใจของผูใชบริการ โดยวิธีการวิเคราะหผลกระทบดวยการจัดลําดับคะแนน และการวิเคราะหคาคูอันดับ ซึ่งผลการศึกษา
พบวาระบบการใหบริการของรถโดยสาร BRT ในดานความถี่ในการใหบริการ และเวลาเดินทางเทียบกับรถสวนบุคคลหรือรถ
แท็กซี่อยูในเกณฑระดับการใหบริการ (Level of service) ระดับ A และ B แตเปนปจจัยภายนอกอยางอื่นที่มากระทบกับระบบการ
เดินรถ BRT ทําใหประสิทธิภาพการเดินรถโดยสาร BRT ลดประสิทธิภาพลง ไดแก การไมสามารถใหรถโดยสาร BRT ผานทาง
แยกไดตลอด และ การไมสามารควบคุมรถยนตสวนบุคคลวิ่งในชองจราจรของรถโดยสาร BRT ในดานความพึงพอใจของ
ผูใชบริการนั้นพบวาปจจัยที่ควรไดรับการแกไขคือปจจัยในดานความหนาแนนของผูโดยสาร เวลาที่ใชรอ ความปลอดภัย และ
ความสบายในการเดินทาง โดยการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการดังกลาว จะเปนการสรางแรงจูงใจใหผูเดินทางหันมาใชรถ
โดยสารดวนพิเศษ มากยิ่งขึ้น รวมทั้งมุงเนนการประชาสัมพันธใหทราบถึงประโยชนในการชวยลดระยะเวลาการเดินทางได
คําสําคัญ: รถโดยสารดวนพิเศษ (BRT) ระดับการใหบริการ ปจจัยการใหบริการที่มีผลตอความพึงพอใจ

Abstract
Bus rapid transit (BRT) is one of mass transit systems aiming to decrease traffic congestion in Bangkok and to help
travelers reduce travel time and enhance safety. The objective of this study was to evaluate level of service (LOS) of BRT
systems in terms of bus frequency and travel time by using evaluating methods from the Transit capacity and quantity of
service manual (TCQSM). Moreover, the study also investigates factors influencing users’ satisfaction by applying Impact
score techniques and quadrant analysis as tools. The result from the study finds that BRT has LOS A and B in terms of bus
frequency and travel time respectively. However, there were some external factors that diminish efficiency and reliability of
BRT, for example the systems cannot give a priority to BRT in free flow passing through intersections and cannot prohibit
passenger cars from using BRT lanes. The study of users’ satisfaction also indicates that factors need improving were
passenger density, waiting time, safety, and comfort and convenience of the systems. By enhancing the quality of BRT
service and make the public aware of time saving benefit travelling with BRT through variety channels of media, it could
motivate a great number of passengers to use BRT service.
Keywords: Bus rapid transit, Level of service, Factors influencing users.
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1. บทนํา
ปญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร เปนปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นมานาน ควรไดรับการแกไขอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเวลาเรงดวน ซึ่งแนวทางการแกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพไดแก การพัฒนาและขยายระบบ
ขนสงมวลชน พรอมทั้งจัดหาทางเลือกใหมสําหรับการเดินทางใหมีความสะดวก รวดเร็ว (เกษเพ็ชร และ คณะ, 2555) กรุงเทพมหานคร
จึงไดมีริเริ่มโครงการรถโดยสารดวนพิเศษ (BRT) เพื่อเปนระบบขนสงสําหรับเชื่อมตอกับระบบขนสงมวลชนอื่นๆ ใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ซึ่งสํานักนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) ไดศึกษาแนวเสนทางเดินรถจํานวน 14 เสนทาง บนถนนในความ
รับผิดชอบของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทและกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการใชพื้นที่ รวมถึงเสนทางการ
เดินรถใหเชื่อมตอกับรถไฟฟาเสนทางเดิมที่มีอยู และเสนทางใหมที่กําลังจะเกิดขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการขยายตัว
ของชุมชนเมืองในอนาคต หากเสนทางนํารองไดรับกระแสตอบรับที่ดีจากประชาชนกรุงเทพมหานคร จะเรงลงทุนในสายอื่นๆ ตอไป
โดยขณะนี้ มีการดําเนินโครงการนํารองไปแลว 1 เสนทางคือ สายสาทร – ราชพฤกษ ทั้งนี้ เพื่อใหทราบถึงระดับของคุณภาพ
การใหบริการรถโดยสารดวนพิเศษ (BRT) ในปจจุบัน จึงควรทําการประเมินผลและอางอิงตามเกณฑมาตรฐานสําหรับใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาเพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจสูงสุดของผูใชบริการ (กรมขนสงทางบก, 2553)

2. วิธีการศึกษา
เพื่อตองการทราบถึงคุณภาพการใหบริการของระบบรถโดยสารดวนพิเศษ (BRT) ที่มีผลตอการเลือกใชบริการ โดย
แบงการศึกษาออกเปน 2 สวน สวนที่ 1 เปนการประเมินระดับการใหบริการของระบบรถโดยสารดวนพิเศษ (BRT) โดยใช
เกณฑของ Transit capacity and quality of service manual (TCQSM) TRB (2003) ในดานความถี่ในการใหบริการ (Frequency)
และเวลาเดินทางดวยรถโดยสารดวนพิเศษ (BRT) เทียบกับรถสวนบุคคลหรือรถแท็กซี่ (Transit-auto travel time) สวนที่ 2
ทําการศึกษาการใหระดับความสําคัญและความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของการใหบริการดานตางๆ ประกอบดวย 1) ความสบาย
ในการเดินทาง 2) การใชเวลาเดินทางลดลง (เทียบกับรถสวนบุคคล/แท็กซี่) 3) เวลาที่รอรถ BRT 4) ความสะดวกในการเขาถึง
สถานี 5) ความแนนของผูโดยสารของรถ BRT 6) สภาพรถ BRT 7) ความปลอดภัยขณะใชรถ BRT 8) ความเชื่อมั่นในระบบ
รถ BRT (รถไมเสีย) 9) ประหยัดคาใชจายในการเดินทาง และวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการจัดลําดับคะแนน (Impact score
techniques) และการวิเคราะหคาคูอันดับ (Quadrant analysis) โดยมีกลุมเปาหมายคือ กลุมผูเดินทางที่ใชระบบขนสงสาธารณะ
และรถยนตสวนบุคคลหรือแท็กซี่

2.1 การเก็บรวบรวมขอมูลการเดินรถโดยสารดวนพิเศษ (BRT) ตามเกณฑการวัดระดับการใหบริการ
การสํารวจขอมูลการเดินรถโดยใหผูสํารวจประจําอยูทุกสถานี ทําการบันทึกเวลา หมายเลขรถโดยสารดวนพิเศษ
(BRT) ที่มาถึงและออกจากสถานีลงในแบบฟอรม และทําการจับเวลาที่ใชในการเดินทางของรถยนตเทียบกับรถโดยสารดวน
พิเศษ (BRT) โดยการขับรถยนตไปตามเสนทางที่รถโดยสารดวนพิเศษ (BRT) ใหบริการ ซึ่งแบงออกเปน 3 ชวงเวลาคือ
ชวงเวลาเรงดวนเชา (6.30 น.– 9.30 น.) ชวงนอกเวลาเรงดวน (9.30 น. – 16.00 น.) และชวงเวลาเรงดวนเย็น (16.00 น.–19.00 น.) ในวัน
ทํางาน

2.2 การเก็บรวบรวมขอมูลการใหบริการรถโดยสารดวนพิเศษ (BRT) ในมุมมองของผูใชบริการ
เปนการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบรถโดยสารดวนพิเศษ (BRT) ในการสํารวจเก็บขอมูลใน
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ในปจจัยการใหบริการนั้นโดยในการเก็บขอมูลแบบสอบถามจะหลีกเลี่ยง
การเก็บขอมูลในวันที่อาจมีผลตอการเดินทาง เชน วันหยุดราชการ วันจันทรและศุกรซึ่งอาจมีผลตอชวงระดับการใหบริการ
ในชวงที่ตองการ ในสวนของเวลาการเก็บขอมูลไดมีการเก็บขอมูลในเวลาที่ไดใหระดับการใหบริการที่ครบทุกคาของระดับการ
ใหบริการ โดยจํานวนการเก็บขอมูลแตละครั้งจะแบงแยกตามชวงเวลา จํานวนผูใชบริการขณะนั้นวามีปริมาณมากนอยเพียงใด
จึงไดจํานวนขอมูลแบบสอบถามในแตละครั้งที่แตกตางกัน
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3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
3.1 ผลการประเมินความถี่ในการใหบริการ (Frequency) ของรถโดยสารดวนพิเศษ (BRT)
ความถี่ในการใหบริการของรถ BRT ทําใหเราทราบถึงชวงเวลาระหวางรถ BRT ในแตละคัน และเวลาที่ใชในการรอรถ
BRT ซึ่งระยะเวลาที่ใชในการรอรถจะขึ้นอยูกับความถี่ และระยะหางของรถ BRT ที่มาถึงสถานี (Headway) ในแตละชวงเวลา
ในการศึกษานี้ทางผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลการเดินรถ BRT ที่บริเวณสถานีทุกสถานี โดยสรุปผลไดดังตารางที่ 3-1

ตารางที่ 3-1 ระดับการใหบริการดานความถี่ของการใหบริการ (Frequency) ของรถโดยสารดวนพิเศษ (BRT)
ชวงเวลา

ระยะหางระหวาง
รถ BRT เฉลี่ย

เรงดวนเชา (6.30 น.- 9.30 น.) ขาเขา
นอกเวลาเรงดวน (9.30 น.- 16.00 น.) ขาเขา

(นาที)
3:52
9:33

เรงดวนเย็น (16.00 น.- 19.00 น.) ขาออก

4:17

ระดับการให
บริการจาก

ระดับการใหบริการจของผูใชบริการรถ BRT

A
B
C
D
ระบบรถ BRT
A*
7.1% 47.8% 29.1% 11.0%
A*
17.5% 52.0% 23.7% 5.6%
A*

ผลรวม

2.2%

57.1% 31.9%

7.7%

E

F

รวม

4.9%
1.1%

0.0% 100.0%
0.0% 100.0%

1.1%

0.0% 100.0%

10.20% 51.30% 27.60% 8.20% 2.70%

0%

100%

*มาตรฐาน TCQSM ระดับการใหบริการ A มีคาระยะหางระหวางรถเฉลี่ย นอยกวา 10 นาที

จากตารางที่ 3-1 แสดงใหเห็นวาการใหบริการในดานความถี่ของระบบรถโดยสารดวนพิเศษ (BRT) อยูในเกณฑที่ดี
มากเมื่อประเมินคาระดับการใหบริการตามมาตรฐาน Transit capacity and quality of service manual, TRB (2003)
ในชวงเวลาเรงดวนเชา (6.30 น. – 9.30 น.) ขาเขา จากคาเฉลี่ยที่ทําการเก็บขอมูลจะพบวาอยูในเกณฑ 3 นาที 52 วินาที
ซึ่งอยูในระดับการใหบริการ A แตหากพิจารณาชวงระหวางรถ BRT แตละคัน จะพบวามีบางชวงที่รถ BRT มีระยะหางระหวาง
รถ มากกวา 10 นาทีอยูหลายชวง และบางชวงเกิดการวิ่งคูกันของรถ BRT (Bus bunching) ในขณะที่ผูใชบริการระบุการรับรูของ
การใหบริการสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ระดับ B มีคามากที่สุด คิดเปนรอยละ 38.5 รองลงมาเปนระดับ C รอยละ 36.8 และระดับ A
รอยละ 13.2 ตามลําดับ
ในชวงนอกเวลาเรงดวน (9.30 น. – 16.00 น.) ขาเขา รถ BRT จากคาเฉลี่ยที่ทําการเก็บขอมูลจะพบวาอยูในเกณฑ 9
นาที 33 วินาที ซึ่งอยูในระดับการใหบริการ A แตหากพิจารณาชวงระหวางรถ BRT แตละคันจะพบวามีบางชวงที่มีระยะหาง
ระหวางรถ มากกวา 10 นาทีอยูหลายในขณะที่ผูใชบริการระบุการรับรูของการใหบริการสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ระดับ B มีคา
มากที่สุดถึง คิดเปนรอยละ 52.0 รองลงมาเปน ระดับ C รอยละ 23.7 และระดับ A รอยละ 17.5 ตามลําดับ
ในชวงเวลาเรงดวนเย็น (16.00 น. – 19.00 น.) ขาออก รถ BRT จากคาเฉลี่ยที่การเก็บขอมูลจะพบวาอยูในเกณฑ 4 นาที
17 วินาที ซึ่งอยูในระดับการใหบริการ A แตหากพิจารณาชวงระหวางรถ BRT แตละคันจะพบวามีบางชวงที่รถ BRT มีระยะหาง
ระหวางรถ มากกวา 10 นาทีอยูหลายชวง และบางชวงเกิดการวิ่งคูกันของรถ BRT (Bus bunching) ในขณะที่ผูใชบริการระบุการ
รับรูของการใหบริการสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ระดับ B มีคามากที่สุด คิดเปนรอยละ 57.1 รองลงมาเปนระดับ C รอยละ 31.9 และ
ระดับ D รอยละ 7.7 ตามลําดับ
โดยปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมที่สงผลใหรถ BRT มีระยะหางระหวางรถ มากกวา 10 นาทีอยูหลายชวง และบางชวง
เกิดการวิ่งคูกันของรถ BRT คือ
1. มีรถติดแถวยาวสะสมในชองทางรวมทําใหรถ BRT ไมสามารถวิ่งตอไปได
2. มีรถประเภทอื่นฝาฝนใชชองทางเดินรถ BRT
3. มีรถกีดขวางทางบริเวณจุดกลับรถ ทําใหตัดกระแสการวิ่งของรถ BRT
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ภาพที่ 3-1 จุดที่ทําใหรถ BRT วิ่งไมตอเนื่อง ชวงเวลาเรงดวนเชา 6.30 น. – 9.30 น. (ขาเขา)

ภาพที่ 3-2 จุดที่ทําใหรถ (BRT) วิ่งไมตอเนื่อง ชวงนอกเวลาเรงดวน 9.30 น. – 16.00 น. (ขาเขา)

ภาพที่ 3-3 จุดที่ทําใหรถ BRT วิ่งไมตอเนื่อง ชวงเวลาเรงดวนเย็น 16.00 น. – 19.00 น. (ขาออก)
3.2 ผลการประเมินเวลาในการเดินทางดวยรถโดยสารดวนพิเศษ (BRT) เทียบกับรถสวนบุคคล/แท็กซี่
สิ่งสําคัญที่จะทําใหคนตัดสินใจใชบริการรถ BRT อยางตอเนื่อง คือ เวลาที่ใชในการเดินทางเมื่อเทียบกับรถสวน
บุ ค คล/แท็ ก ซี่ อยู ใ นเวลาที่ ใ กล เ คี ย งกั น จะทํ า ให ผู ใ ช บ ริ ก ารสามารถรั ก ษาเวลาในการเดิ น ทางได สิ่ ง นี้ เ ป น การดึ ง ดู ด ให
ผูใชบริการหันมาใชบริการมากขึ้น จากการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลการเดินทางของรถทั้ง 2 ประเภท จํานวน 5 วัน
ผลการสํารวจแสดงไดดังตารางที่ 3-2 และตารางที่ 3-3

ตารางที่ 3-2 เวลาเดินทางของรถโดยสารดวนพิเศษ (BRT) เทียบกับรถสวนบุคคล/แท็กซี่
เรงดวนเชา (6.30 น.- 9.30 น.)
ขาเขา
ขาออก
BRT CAR BRT CAR
20/8/2556 (วันอังคาร) 0:53:13 0:53:25 0:34:14 0:22:36
0:45:57 0:49:32 0:33:13 0:22:29
21/8/2556 (วันพุธ)
27/8/2556 (วันอังคาร) 0:59:48 1:05:12 0:33:39 0:24:15
1:01:43 1:21:13 0:37:58 0:24:45
28/8/2556 (วันพุธ)
0:46:19
0:55:19 0:34:30 0:22:23
29/8/2556 (วันพฤหัสบดี)
0:53:24 1:00:56 0:34:43 0:23:18
ค าเฉลี่ ย
ค าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0:07:21 0:12:43 0:01:53 0:01:07
วันที่เก็บขอมูล

เวลาเดินทาง (ชั่วโมง:นาที:วินาที)
นอกเวลาเรงดวน (9.30 น.-16.00 น.)
ขาเขา
ขาออก
BRT CAR BRT CAR
0:30:37 0:22:58 0:32:56 0:24:24
0:29:00 0:21:45 0:28:46 0:21:29
0:34:37 0:21:34 0:31:57 0:23:09
0:32:49 0:23:04 0:31:54 0:21:52
0:29:16 0:21:18 0:32:05 0:22:59
0:31:16 0:22:08 0:31:32 0:22:47
0:02:24 0:00:50 0:01:36 0:01:09
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เรงดวนเย็น (16.00 น.-19.00 น.)
ขาออก
ขาเขา
BRT CAR BRT CAR
0:35:06 0:32:59 0:53:44 0:46:11
0:33:34 0:25:02 0:51:50 0:47:56
0:38:49 0:31:53 0:52:51 0:47:45
0:34:43 0:30:00 0:50:38 0:48:56
0:36:34 0:32:53 0:54:31 0:44:11
0:35:45 0:30:33 0:52:43 0:47:00
0:02:01 0:03:19 0:01:32 0:01:51
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ภาพที่ 3-4 เวลาเดินทางเฉลี่ยของรถ BRT และรถยนตชว งเวลาเรงดวนเชา 6.30 น. – 9.30 น. (ขาเขา)

ภาพที่ 3-5 เวลาเดินทางเฉลี่ยของรถ BRT และรถยนต ชวงนอกเวลาเรงดวน 9.30 น. – 16.00 น. (ขาเขา)

ภาพที่ 3-6 เวลาเดินทางเฉลี่ยของรถ BRT และรถยนตสวนบุคคล ชวงเวลาเรงดวนเย็น 16.00 น. – 19.00 น. (ขาออก)
ตารางที่ 3-3 ระดับการใหบริการเวลาเดินทางดวยรถโดยสารดวนพิเศษ (BRT) เทียบกับรถสวนบุคคล/รถแท็กซี่
ผลตา ง
เวลาเดินทาง
ของรถ BRT

ระดับการ
ใหบริการ
จากระบบ

เรงดวนเชา (6.30 น.- 9.30 น.) ขาเขา
เรงดวนเชา (6.30 น.- 9.30 น.) ขาออก
นอกเวลาเรงดวน (9.30 น.- 16.00 น.) ขาเขา

(นาที: วินาที)
+ 7:21
- 11:25
- 9:08

รถ BRT
A*
B*
B*

13.2% 38.5% 36.8% 9.9% 1.6% 0.0%
15.3% 55.4% 23.7% 4.5% 1.1% 0.0%

นอกเวลาเรงดวน (9.30 น.- 16.00 น.) ขาออก
เรงดวนเย็น (16.00 น.- 19.00 น.) ขาเขา
เรงดวนเย็น (16.00 น.- 19.00 น.) ขาออก

- 8:45
- 5:12
- 5:43

B*
B*
B*

2.2% 51.6% 44.0% 2.2% 0.0% 0.0%

ชวงเวลา

ผลรวม

ระดับการใหบริการของผูใชบริการรถ BRT
A

B

C

D

E

F

11.8% 47.8% 33.1% 6.2% 1.1% 0.0%

*มาตรฐาน TCQSM ระดับการใหบริการ A มีคาผลตางเวลาเดินทางของรถ BRT นอยกวารถสวนบุคคล/รถแท็กซี่
ระดับการใหบริการ B มีคาผลตางเวลาเดินทางของรถ BRT มากกวารถสวนบุคคล/รถแท็กซี่ 1-15 นาที
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จากตารางที่ 3-3 แสดงใหเห็นวาเมื่อประเมินคาระดับการใหบริการตามมาตรฐาน TCQSM ในชวงเวลาเรงดวนเชา 6.30 น.– 9.30 น.
(ขาเขา) รถ BRT จะใชเวลาเดินทางนอยกวารถยนต 7 นาที 21 วินาที ซึ่งตรงกับคาระดับการใหบริการตามมาตรฐาน TCQSM
เปนระดับ A ที่มีคาผลตางของเวลาเดินทางนอยกวา หรือเทากับ ใชเวลาเดินทางเทากับรถยนตสวนบุคคล โดยใหความหมายของ
ระดับการใหบริการนี้วารถ BRT มีความเร็วกวารถยนตสวนบุคคล เนื่องจากในชวงเวลาเรงดวนเชา-ขาเขา มีปริมาณการจราจร
หนาแนนมาก มีรถติดสะสมในชองเดินรถมวลชน และชองทางรวมกับรถทั่วไป ถนนรัชดาภิเษก-ทาพระทําใหทั้งรถ BRT และ
รถยนต ขยับไปไดอยางชาๆ เมื่อเขามาในชวงถนนนราธิวาสราชนครินทร ซึ่งเปนชวงที่มีชองทางเฉพาะรถ BRT (Exclusive
lane) ซึ่งรถประเภทอื่นไมสามารถเขามาใชได ทําใหรถ BRT สามารถใชเวลาเดินทางไดเร็วกวารถยนต ในขณะที่ผูใชบริการ
ตอบคาระดับการใหบริการสูงสุด 3 ลําดับแรกคือคาระดับการใหบริการ B มีคามากที่สุดถึง 38.5 % รองลงมาเปนคาระดับการ
ใหบริการเปน C คิดเปน 36.8% และคาระดับการใหบริการ A คิดเปน 13.2% ของจํานวนกลุมตัวอยาง
ในชวงเวลาเรงดวนเชา 6.30 น. – 9.30 น. (ขาออก) รถ BRT จะใชเวลาเดินทางมากกวารถยนต 11 นาที 25 วินาที ซึ่งตรง
กับคาระดับการใหบริการตามมาตรฐาน TCQSM เปนระดับ B ที่มีคาผลตางของเวลาเดินทางมากกวา รถยนตสวนบุคคลอยูที่ 115 นาที โดยใหความหมายของระดับการใหบริการนี้วารถ BRT มีความเร็วใกลเคียงรถยนตสวนบุคคล เนื่องจากในชวงเวลา
เรงดวนเชา-ขาออก มีปริมาณการจราจรไมหนาแนน และมีรถติดสะสมในชองเดินรถมวลชน และชองทางรวมกับรถทั่วไป
บางชวง ทําใหรถยนตสามารถใชเวลาเดินทางไดดีกวารถ
ในชวงนอกเวลาเรงดวน 9.30 น. – 16.00 น. (ขาเขา) รถ BRT จะใชเวลาเดินทางมากกวารถยนต 9 นาที 8 วินาที ซึ่งตรง
กับคาระดับการใหบริการตามมาตรฐาน TCQSM เปนระดับ B ที่มีคาผลตางของเวลาเดินทางมากกวา รถยนตสวนบุคคลอยูที่ 115 นาที โดยใหความหมายของระดับการใหบริการนี้วารถ BRT มีความเร็วใกลเคียงรถยนตสวนบุคคล เนื่องจากในชวงนอก
เวลาเรงดวน-ขาเขา มีปริมาณการจราจรไมหนาแนน และมีรถติดสะสมในชองเดินรถมวลชน และชองทางรวมกับรถทั่วไป บาง
ชวง ทําใหรถยนตสามารถใชเวลาเดินทางไดดีกวารถในขณะที่ผูใชบริการตอบคาระดับการใหบริการสูงสุด 3 ลําดับแรกคือคา
ระดับการใหบริการ B มีคามากที่สุดถึง 55.4 % รองลงมาเปนคาระดับการใหบริการเปน C คิดเปน 23.7% และคาระดับการ
ใหบริการ A คิดเปน 15.3% ของจํานวนกลุมตัวอยาง
ในชวงนอกเวลาเรงดวน 9.30 น. – 16.00 น. (ขาออก) รถ BRT จะใชเวลาเดินทางมากกวารถยนต 8 นาที 45 วินาที ซึ่ง
ตรงกับคาระดับการใหบริการตามมาตรฐาน TCQSM เปนระดับ B ที่มีคาผลตางของเวลาเดินทางมากกวา รถยนตสวนบุคคลอยู
ที่ 1-15 นาที โดยใหความหมายของระดับการใหบริการนี้วารถ BRT มีความเร็วใกลเคียงรถยนตสวนบุคคล เนื่องจากในชวง
นอกเวลาเรงดวน-ขาออก มีปริมาณการจราจรไมหนาแนน และมีรถติดสะสมในชองเดินรถมวลชน และชองทางรวมกับรถ
ทั่วไป บางชวง ทําใหรถยนตสามารถใชเวลาเดินทางไดดีกวารถ BRT
ในชวงเวลาเรงดวนเย็น 16.00 น. – 19.00 น. (ขาเขา) รถ BRT จะใชเวลาเดินทางมากกวารถยนต 5 นาที 12 วินาที ซึ่งตรง
กับคาระดับการใหบริการตามมาตรฐาน TCQSM เปนระดับ B ที่มีคาผลตางของเวลาเดินทางมากกวา รถยนตสวนบุคคลอยูที่
1-15 นาที โดยใหความหมายของระดับการใหบริการนี้วารถ BRT มีความเร็วใกลเคียงรถยนตสวนบุคคล เนื่องจากในชวงเวลา
เรงดวนเย็น-ขาเขา มีปริมาณการจราจรหนาแนนมาก มีรถติดสะสมในชองเดินรถมวลชน และชองทางรวมกับรถทั่วไป ถนน
รัชดาภิเษก-ทาพระทําใหทั้งรถ BRT และรถยนต ขยับไปไดอยางชาๆ เมื่อเขามาในชวงถนนนราธิวาสราชนครินทร ซึ่งเปนชวง
ที่มีชองทางเฉพาะรถ BRT (Exclusive lane) ซึ่งรถประเภทอื่นไมสามารถเขามาใชได รถ BRT สามารถใชเวลาเดินทางไดเร็ว
รถยนต จึงทําใหรถทั้ง 2 ประเภทใชเวลาเดินทางใกลเคียงกันมาก
ในชวงเวลาเรงดวนเย็น 16.00 น. – 19.00 น. (ขาออก) รถ BRT จะใชเวลาเดินทางมากกวารถยนต 5 นาที 43 วินาที ซึ่ง
ตรงกับคาระดับการใหบริการตามมาตรฐาน TCQSM เปนระดับ B ที่มีคาผลตางของเวลาเดินทางมากกวา รถยนตสวนบุคคลอยู
ที่ 1-15 นาที โดยใหความหมายของระดับการใหบริการนี้วารถ BRT มีความเร็วใกลเคียงรถยนตสวนบุคคล เนื่องจากในชวงเวลา
เรงดวนเย็น-ขาออก มีปริมาณการจราจรหนาแนนมาก มีรถติดสะสมในชองเดินรถมวลชน และชองทางรวมกับรถทั่วไป บน
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ถนนพระราม 3 และถนนรัชดาภิเษก-ทาพระ ทําใหทั้งรถ BRT และรถยนต ขยับไปไดอยางชาๆ จึงทําใหรถทั้ง 2 ประเภทใชเวลา
เดินทางใกลเคียงกันมาก ในขณะที่ผูใชบริการตอบคาระดับการใหบริการสูงสุด 3 ลําดับแรกคือคาระดับการใหบริการ B มีคา
มากที่สุดถึง 51.6% รองลงมาเปนคาระดับการใหบริการเปน C คิดเปน 44.0% และคาระดับการใหบริการ A และ D คิดเปน
2.2% ของจํานวนกลุมตัวอยาง

3.3 การวิเคราะหปจจัยดานการใหบริการรถโดยสารดวนพิเศษ (BRT) ที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ
จากการตรวจสอบทัศนคติของผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ (BRT) โดยใชแนวทางและวิธีในการวิเคราะหผลกระทบ
ดวยการจัดลําดับคะแนน และการวิเคราะหคาคูอันดับ พบวาปจจัยที่ควรไดรับการปรับปรุงของผูใชบริการทั้ง 2 วิธีนั้น เกิด
ความไมสอดคลองกันในบางปจจัย ซึ่งสามารถสรุปผลลัพธที่ไดจากการประมวลผลที่แสดงถึงปจจัยของการใหบริการที่ควร
ไดรับการปรับปรุงคุณภาพแยกตามเกณฑที่ใชในการวิเคราะหสรุปไดดังตารางที่ 3-4

ตารางที่ 3-4 แสดงผลลัพธที่ไดจากการจัดลําดับของระดับความพึงพอใจและการวิเคราะหคาคูอันดับแยกตาม
วัตถุประสงคของการเดินทางและความถี่ที่ใชบริการ
กลุมเปาหมาย

การวิเคราะหผลกระทบดวยการจัดลําดับคะแนน
(Impact score techniques)

การวิเคราะหคาคูอนั ดับ
(Quadrant analysis)

วัตถุประสงคของการเดินทาง • ความแนนของผูโดยสารของรถ BRT
• สภาพรถ BRT
• ความปลอดภัยขณะใชรถ BRT
- เดินทางจากบานเพื่อไปเรียน • เวลาที่ใชรอรถ BRT
• ใชเวลาเดินทางลดลง (เทียบกับรถสวนบุคคล/แท็กซี่) • ใชเวลาเดินทางลดลง (เทียบกับ
• ความสบายในการเดินทาง
รถสวนบุคคล/แท็กซี่)
- เดินทางจากบานเพื่อไป
ทํางาน

• เวลาที่ใชรอรถ BRT

• ความปลอดภัยขณะใชรถ BRT

• ความแนนของผูโดยสารของรถ BRT
• ความปลอดภัยขณะใชรถ BRT
• ความสะดวกในการเขาถึงสถานี

- เดินทางจากบานเพื่อไปที่อื่น • ความแนนของผูโดยสารของรถ BRT
• ใชเวลาเดินทางลดลง (เทียบกับ
•
เวลาที
ใ
่
ช
ร
อรถ
BRT
และเดินทางจากที่อนื่ ไปที่
รถสวนบุคคล/แท็กซี่)
• สภาพรถ BRT
ตางๆ
• เวลาทีใ่ ชรอรถ BRT
• ใชเวลาเดินทางลดลง (เทียบกับรถสวนบุคคล/แท็กซี่)
ความถี่ที่ใชบริการ
- ใชบริการรถ BRT ประจํา

• ความแนนของผูโดยสารของรถ BRT

• ใชเวลาเดินทางลดลง (เทียบกับ

• เวลาที่ใชรอรถ BRT

รถสวนบุคคล/แท็กซี่)
• ความปลอดภัยขณะใชรถ BRT
• เวลาที่ใชรอรถ BRT

• ความปลอดภัยขณะใชรถ BRT
• ความสบายในการเดินทาง

- ใชบริการรถ BRT ไมประจํา • ความแนนของผูโดยสารของรถ BRT
• เวลาที่ใชรอรถ BRT
• ความปลอดภัยขณะใชรถ BRT
• ความสบายในการเดินทาง

ผูใชบริการทั้งหมด

• สภาพรถ BRT
• เวลาที่ใชรอรถ BRT

• ความแนนของผูโดยสารของรถ BRT

• ใชเวลาเดินทางลดลง (เทียบกับ

• เวลาที่ใชรอรถ BRT

รถสวนบุคคล/แท็กซี่)
• ความปลอดภัยขณะใชรถ BRT
• เวลาที่ใชรอรถ BRT

• ความปลอดภัยขณะใชรถ BRT
• ความสบายในการเดินทาง
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4. สรุปผล
ผลการประเมินประสิทธิภาพการรถ BRT ทําใหทราบวาระบบการใหบริการของรถ BRT ในดานความถี่ในการใหบริการ
และเวลาเดินทางเทียบกับรถสวนบุคคลหรือรถแท็กซี่ อยูในเกณฑระดับการใหบริการที่ดี ตามเกณฑมาตรฐานของ TCQSM แต
เปนปจจัยภายนอกอยางอื่นที่สงผลกระทบทําใหประสิทธิภาพการเดินรถลดลง ไดแก การไมสามารถใหรถ BRT ผานทางแยกได
ตลอดเวลา และไมสามารถควบคุมรถยนตสวนบุคคลไมใหวิ่งในชองเดินรถ BRT ได ดานความพึงพอใจผูใชบริการที่เห็นควร
ใหมีการปรับปรุงมากที่สุด คือความแนนของผูโดยสาร ซึ่งพบวาผูใชบริการใหความพึงพอใจนอยที่สุด รองลงมาเปนเวลารอรถ
BRT และความปลอดภัย ตามลําดับ โดยบริการดานดังกลาวควรไดรับการปรับปรุงแกไขในจุดนี้อยางเรงดวน ดวยการเพิ่ม
จํานวนรถ BRT บริการ และเพิ่มความถี่ในการใหบริการ จะชวยลดความแนนของผูโดยสารในรถ BRT รวมไปถึงลดความแนน
บริเวณสถานี สามารถลดเวลาการรอรถ พรอมทั้งออกมาตรการบังคับใชและบทลงโทษทางกฎหมายใหเขมงวด ปองกันการขับ
รถเขามาในชองทางรถ BRT ปองกันการเกิดอุบัติเหตุทั้งผูใชบริการและผูขับขี่ มุงเนนความปลอดภัยเพื่อใหรถ BRT สามารถใช
งานไดเต็มประสิทธิภาพ เปนการรักษากลุมลูกคาที่ใชบริการเปนประจํา (กาน และกิตติคุณ, 2551)
จากการดําเนินการใชนโยบายลดราคาคาโดยสารรถ BRT เปน 5 บาท ตลอดเสนทาง ของกรุงเทพทหานครนั้น ทําใหมี
จํานวนผูใชบริการเพิ่มมากขึ้น และมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการเปนอยางมาก ซึ่งผลจากนโยบายดังกลาว สามารถ
นํามาใชเปนกลยุทธเชิงจูงใจดานราคาเพื่อสงเสริมการใชบริการรถ BRT ได สําหรับการสรางแรงจูงใจใหผูใชบริการไมประจํา
หรือไมเคยใชบริการรถ BRT นั้น ควรมุงเนนการประชาสัมพันธใหกลุมเปาหมายทราบถึงการเดินทางดวยรถ BRT ชั่วโมง
เรงดวน สามารถใชเวลาเดินทางไดนอยกวาการใชรถยนตสวนบุคคลหรือรถแทกซี่ ซึ่งจากการสํารวจพบวารถ BRT ใชเวลา
เดินทางนอยกวารถยนตสวนบุคคลประมาณ 7 นาทีบนเสนทางเดียวกัน โดยหนวยงานที่เกี่ยวของไดแก กรุงเทพมหานครและ
บริษัทผูใหบริการเดินรถประโยชนที่กรุงเทพมหานครจะไดรับคือ จํานวนผูใชบริการที่เพิ่มมากขึ้น ผลประโยชนที่เกิดขึ้นตอ
สังคมจากการลด ปญหาดานการจราจรติดขัด การเกิดมลภาวะทางสิ่งแวดลอม รวมทั้งลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ยังเปนการกระจายความเทาเทียมกันทางสังคมเพื่อใหผูเดินทางมีโอกาสที่ใชระบบขนสงที่มีความรวดเร็ว ตรงตอเวลา
ประโยชนที่ผูใหบริการระบบรถ BRT จะไดรับ คือ กลุมลูกคารายใหมที่ใชรถไฟฟาหลังจากดําเนินมาตรการไปแลว รวมทั้งเปน
การประชาสัมพันธและใหขอมูลแกผูเดินทางที่ไมเคยเดินทางโดยรถ BRT มากอนเกี่ยวกับการเดินทางโดยรถ BRT และเปนการ
ปลูกฝงนิสัยใหผูเดินทางเกิดความคุนเคยในการเดินทางโดยรถ BRT และทัศนคติตอรถ BRT และอาจมีรายไดเพิ่มขึ้น
เนื่องมาจากปริมาณการใชรถ BRT เพิ่มขึ้น (พัชรายุทธ และพัฒนพงศ, 2552)
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