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บทคดัย่อ 
วิทยานิพนธน้ีมุง้เนน้ศึกษา เร่ือง การประเมินคุณภาพในการบริการ

รถประจ าทาง สาย 203 โดยการประเมินความถ่ีของรถโดยสารประจ าทาง
รวมถึงประเมินคุณภาพระดบัการให้บริการของผูโ้ดยสารท่ียนืดว้ย ใน
เวลาเร่งด่วน ในวนัท างานปกติ ตามจุดท่ีมีผูโ้ดยสารสะสมเป็นจ านวน
มาก เพ่ือหาความสามารถของระบบขนส่งโดยการประการประเมินระดบั
การให้บริการ (Level of Service : LOS) และผูท่ี้สนใจเร่ืองท่ีคณะผูจ้ดัท  า
ข้ึนมา สามารถน าไปต่อยอดงานวิจยัต่อได ้

จากการศึกษาพบวา่ การบริการของรถประจ าทาง สาย 203 มี
ความถ่ีในการเดินรถเพียงพอในช่วงเวลาเร่งด่วนทั้งเวลาเชา้ และเวลาเยน็ 
ในวนัจนัทร์ (07.00-09.00 น.) และในวนัศุกร์ (16.00-19.00 น.) ตามป้าย
ท่ีเป็นจุดสะสมผูโ้ดยสารเป็นจ านวนมาก 

 
ค าส าคญั : รถประจ าทางสาย 203, ความสามารถของระบบขนส่ง , การ
ประเมินคุณภาพของรถประจ าทาง 
 

Abstract 
This thesis focuses on studying the Evaluation of Bus Service 

Performance, use the bus’s frequency rating in rush hour (peak time) at 
the bus stop with high capacity, as level of service assessment and who 
interest about this subject can build on from this thesis. 

From study the service of bus no.203. There is sufficient 
frequency in rush hour (peak time) focus on bus stop with a lot of 
people. 

 
Keywords:  A no.203 Bus, Transportation Capacity, Quality assessment 

of bus services 
  
 
 
 

1.  บทน า 
ในโครงการวิจยัน้ีมุ่งเนน้ทางการประเมินคุณภาพในการให้บริการ

ของรถโดยสารประจ าทาง สาย 203 ท่าอิฐ-สนามหลวง โดยสายน้ีแบ่งรถ
ออกเป็น 5 ประเภท คือ 1.รถธรรมดา (ครีม-แดง) 2.รถเอกชนร่วมบริการ 
(ชมพู) 3.รถเอกชนร่วมบริการปรับอากาศ (เหลืองเขม้ ) 4.รถเอกชนร่วม
บริการปรับอากาศ (เหลือง) 5.รถมินิบสั โดยรถประเภทท่ี 4 มีการเดินรถ
ท่ีแตกต่างจากรถอีก 4 ประเภทท่ีกล่าวขา้งตน้ คือมีเส้นทางเดินรถจาก ท่า
น ้านนท-์ สนามหลวง เหตุผลท่ีวิจยัเร่ืองน้ีเพราะวา่คณะผูจ้ดัท  าไดใ้ช้
บริการรถประจ าทางสายน้ีอยูเ่ป็นประจ า ไป- กลบั ระหวา่งท่ีพกัและ
สถานศึก ษา ไดพ้บปัญหารถไม่เพียงพอในการให้บริการในช่วงเวลา
เร่งด่วนในวนัท างานปกติ (รอบเชา้ 07.00-09.00 น. และรอบเยน็ 16.00-
19.00 น.) ทางคณะผูจ้ดัท  าจะท าการเก็บขอ้มูลปริมาณคนท่ียนืบนรถเมล ์
และความถ่ีของการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะประจ าทางสาย 
203 เพื่อประเมินระดบัการให้บริการ (Level of Service : LOS) 
 

1.1  ขอบเขต 
1.1.1  ประเมินระดบัการให้บริการดา้นความจุของรถโดยสารสาร

สาธารณะ (Bus Capacity) ส าหรับรถ ขสมก. ครีมแดง 
1.1.2  ประเมินระดบัการให้บริการดา้นความถ่ี (bus Frequency) 

ส าหรับรถโดยสาร 203 ทุกประเภท 
1.1.3  ศึกษาต าแหน่งท่ีมีปริมาณผูใ้ช้ บริการสูงสุด ช่วงละ 1 

ต าแหน่ง 
1.1.4  ศึกษาช่วงเวลาเร่งด่วนท่ีมีปริมาณผูใ้ชบ้ริการสูงสุด 

 

1.2  วตัถุประสงค์  
1.2.1  เพื่อศึกษาศึกษาสภาพการให้บริการของรถโดยสารประจ า

ทางสาธารณะ สาย 203  
1.2.2  เพื่อประสิทธิภาพการประเมินระดบัการให้บริการของรถ

โดยสารสาธารณะตามป้าย ตาม มาตรฐาน Transportation Research 
Board (1997) [2] 
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2.  วธีิด าเนินการ 
        ศึกษาการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะประจ าทางสาย 203 
เก่ียวกบัช่วงเวลาและสถานท่ีท่ีมีการใชบ้ริการรถโดยสารสาธารณะ
ประจ าทางสาย 203 ของประชากรสะสมมากท่ีสุดของรถโดยสาร
สาธารณะประจ าทางของสาย 203 เพ่ือน ามาเก็บขอ้มูลต่อ 
 

2.1   วเิคราะระดบัการให้บริการ 
 2.1.1  Passenger Loads LOS 
         โดยวิธีการประเมิน สมมติฐานวา่ผูโ้ดยสารท่ีนัง่ เป็นผูโ้ดยสารท่ี
สะดวกสบายอยูแ่ลว้ ส่วนผูโ้ดยสารท่ียนืนั้นมีนยัยะส าคญัในการประเมิน 
Level of Service คือ เม่ือมีผูโ้ดยสารยนืกนัจนแน่น ถือวา่เป็นการประเมิน
ท่ีแย ่ส่วนผูโ้ดยสารท่ียนืโดยสบาย ถือวา่เป็นกรประเมินท่ีดี ดงันั้นจึง
วิเคราะห์เฉพาะคนยนืเท่านั้น 
 2.1.2.  Service frequency LOS for urban schedule Transit 
         การประเมินระดบัการให้บริการของความถ่ีรถโดยสารประจ าทาง
สาย 203 โดยเลือกช่วงเวลาท่ีมีความถ่ีของรถโดยสารประจ าทางสะสม
มากท่ีสุด และเลือกประเมินเฉพาะรถธรรมดา สีครีม-แดง (ขสมก.)  
       

2.1.3 ช่วงเวลาและต าแหน่งป้าย 
 เก็บขอ้มูลจ านวนผูโ้ดยสารข้ึน- ลง จ านวนผูโ้ดยสารสะสม และ
เวลาท่ีรถผา่นป้ายนั้น ๆ ในเวลาเร่งด่วนในช่วงเว ลาเชา้และเยน็ โดยเก็บ
ขอ้มูลทั้ง 2 เท่ียว เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบในการเลือกป้ายโดยสารประจ า
ทางในการศึกษา  
 สถานีคือจุดท่ีหยดุรับผูโ้ดยสาร พ้ืนท่ีบริเวณท่ีจุดรับส่งท่ีส าคญัวดั
จากจ านวนประชากรท่ีมีจ  านวนมากในแต่ละจุดซ่ึงทางเราไดท้  าการศึกษา  
  
ตารางท่ี 1 ป้ายรับ-ส่ง ผูโ้ดยสาร ท่ีใชใ้นการศึกษา 

ล าดบั
ป้าย 

ช่ือป้าย 

ท่าอฐิ-สนามหลวง สนามหลวง-ท่าอฐิ 

1 ป้ายตรงขา้มโรงเรียน
สตรีนนท ์

ป้ายตรงขา้มพาตา้ ป่ิน
เกลา้ 

2 ป้ายโลตสั จรัญสนิทวงศ์ ป้ายตรงขา้มโลตสั จรัญ
สนิทวงศ ์

3 ป้ายพาตา้ ป่ินเกลา้ ป้ายโรงเรียนสตรีนนท์ 

 
2.2  วธีิการด าเนินงาน 
        2.2.1 ศึกษาขอ้มูลของรถโดยสารประจ าทางสาย 203 
        2.2.2  เลือกเวลาเร่งด่วนท่ีจะใชใ้นการศึกษา  

        2.2.3  เลือกป้ายโดยสารเก็บขอ้มูลจ านวนผูโ้ดยสารข้ึน-ลง จ านวน
ผูโ้ดยสารสะสม และเวลาท่ีรถผา่นป้ายนั้น ๆ ในเวลาเร่งด่วนในช่วงเชา้
และเยน็ โดยเก็บขอ้มูลทั้ง 2 เท่ียว เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบในการเลือก
ป้าย 
        2.2.4  ประเมินคุณภาพในการให้บริการรถโดยสารประจ าทาง สาย 
203 ตามมาตรฐาน Transportation Research Board (1997) ตามตารางท่ี 2 
โดยประเมินความถ่ีในการให้บริการของโดยรถสารประจ าทาง 203 โดย
ประเมินรถทั้ง 5 ประเภท ในช่วงเวลาเร่งด่วนในวนัท างานปกติ (รอบเชา้
วนัจนัทร์ 07.00-09.00 น. และรอบเยน็วนัศุกร์ 16.00-19.00 น.) เพื่อเลือก
ช่วงเวลาท่ีมีจ  านวนความถ่ีของรถโดยสารประจ าทางท่ีมีค่า Level of 
service ท่ีมีปัญหา 
        2.2.5 หลงัจากท่ีไดช่้วงเวลาในเวลาเร่งด่วนแลว้ เร่ิมประเมินระดบั
การให้บริการของผูโ้ดยสารท่ียนื โดยประเมินเฉพาะรถ ขสมก. 203 ตาม
มาตรฐาน Transportation Research Board (1997) ตามตารางท่ี 1 
        2.2.6 น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์และสรุปผล 
 
ตารางท่ี 2 ตารางการเปรียบเทียบผูโ้ดยสารท่ียนืสบาย  

LOS m2/p จ านวนผู้โดยสารที่ยนื (คน) 

A > 1.20 ≤ 7 

B    0.80-1.20 8 – 10 

C    0.60-0.79 11 – 14 

D    0.50-0.59 15 – 17 

E    0.40-0.49 18 – 22 

F < 0.40    > 23 
ท่ีมา : ดดัแหลงจาก Transportation research board (1997) [2] 

 

2.3  วเิคราะห์ผลและสรุป 
          2.3.1 น าเสนอขอ้มูลจ านวนผูโ้ดยสารและความถ่ีของรถ ณ จุดท่ีได้
ท  าการศึกษา 
          2.3.2 วิเคราะห์ระดบัการให้บริการจากปริมาณผูโ้ดยสารท่ีใช้
บริการในช่วงเวลาเร่งด่วนเทียบกบัความถ่ีของการปล่อยรถวา่มีความ
สมดุลกนัหรือไม่ ณ จุดท่ีท าการศึกษา 

2.3.3 สรุปผลการศึกษาวา่จ  านวนผูโ้ดยสารกบัความถ่ีของรถนั้นมี
ความสมดุลหรือไม่แลว้เสนอแนวทางการเพ่ิมหรือลดเวลาการปล่อยรถ
ให้เหมาะสมกบัจ านวนผูโ้ดยสารและช่วงเวลานั้น 
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3. ผลการด าเนินงาน 
3.1 การอภิปรายผล 

จากการประเมินระดบัการให้บริการของความถ่ีรถโดยสารประจ า
ทางสาย 203 พบวา่จ านวนรถท่ีว่ิงผา่นป้ายท่ีศึกษามาอยูใ่นเกณฑ ์ LOS A 
ทั้งหมดท่ีงเวลาเร่งด่วนเชา้-เยน็ และจากการเก็บขอ้มูลจ านวนผูโ้ดยสารท่ี
ยนืบน ไดจ้  านวนผูโ้ดยสารยนืบนรถโดยสารประจ าทางสาย 203 (ท่าอิฐ-
สนามหลวง ) วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2561 ในช่วงเวลา 07.00-08.00 น. 
ประเมินไดด้งัน้ี ป้ายตรงขา้มโรงเรียนสตรีนนทโ์ดยเฉล่ียระดบัคนยนือยู่
ใน LOS C ป้ายโลตสั จรัญสนิทวงศโ์ดยเฉล่ียระดบัคนยนือยูใ่น LOS A 
ป้ายพาตา้ป่ินเกลา้ โดยเฉล่ียระดบัคนยนือยูใ่น LOS B และจ านวน
ผูโ้ดยสารยนื บนรถโดยสารประจ าทางสาย 203 (สนามหลวง- ท่าอิฐ ) 
วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2561 ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. ป้ายตรงขา้มพาตา้
ป่ินเกลา้โดยเฉล่ียระดบัคนยนือยูใ่น LOS A ป้ายโลตสั จรัญสนิทวงศโ์ดย
เฉล่ียระดบัคนยนือยูใ่น LOS A ป้ายตรงขา้มโรงเรียนสตรีนนทโ์ดยเฉล่ีย
ระดบัคนยนือยูใ่น LOS B 
 
ตารางท่ี 3  ตารางสรุปผลการประเมินระดบัการให้บริการของผู ้โดยสารท่ี
ยนืของรถโดยสารประจ าทางสาย 203 เฉพาะรถธรรมดาสีครีม-แดง 

 
วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2561 ในช่วงเวลา 07.00-08.00 น. ป้ายตรงขา้ม

โรงเรียนสตรีนนท ์จากตารางท่ี 23 รถโดยสารคนัท่ี 7 มีจ  านวนผูโ้ดยสาร
ท่ียนืจ านวน 23 คนเป็น LOS F เน่ืองจากผูโ้ดยสารส่วนมากเป็นนกัเรียน
โรงเรียนสตรีนนท ์และโรงเรียวดัเขมาท่ีมาลงป้ายน้ีจึงส่งผลให้ช่วงเวลา
น้ีมีคนเยอะกวา่ป้ายอ่ืน ๆ 

 

4.  สรุปผล และข้อเสนอแนะ  
4.1  การประเมนิระดบัการให้บริการ 
       4.1.1 Passenger Load LOS 
 
ตารางท่ี 4  ประเมินระดบัการให้บริการของความถ่ีรถโดยสารประจ าทาง
สาย 203 ในช่วงเวลา 07.00-08.00 น. และเ 16.00-19.00น.  

ป้าย 
จ านวนรถประจ าทางที่วิ่งผ่าน (คนั) LOS 

ช่วงเช้า ช่วงเย็น ช่วงเช้า ช่วงเย็น 

ตรงขา้มพาตา้ ป่ิน
เกลา้ 

10 - A - 

ตรงขา้มโลตสั 
จรัญสนิทวงศ์ 

9 - A - 

โรงเรียนสตรี
นนท ์

7 - A - 

ตรงขา้มพาตา้ ป่ิน
เกลา้ 

- 10 - A 

ตรงขา้มโลตสั 
จรัญสนิทวงศ์ 

- 9 - A 

โรงเรียนสตรี
นนท ์

- 7 - A 

 
จากการประเมินระดบัการให้บริการของความถ่ีรถโดยสารประจ า

ทางสาย 203 ช่วงเวลา 07.00-08.00 น. เฉพาะรถธรรมดาสีครีม- แดง (ขส
มก.) ท่ีป้ายตรงขา้มโรงเรียนสตรีนนท ์อยูท่ี่ LOS A ท่ีป้ายโลตสั จรัญ
สนิทวงศอ์ยูท่ี่ LOS A และป้ายพาตา้ ป่ินเกลา้ อยูท่ี่ LOS A และจากการ
ประเมินระดบัการให้บริการของความถ่ีรถโดยสารประจ าทางสาย 203 
ช่วงเวลา 16.00-17.00 น. เฉพาะรถธรรมกาสีครีม- แดง (ขสมก .) ท่ีป้าย
ตรงขา้มโรงเรียนสตรีนนท ์อยูท่ี่ LOS A ท่ีป้ายโลตสั จรัญสนิทวงศอ์ยูท่ี่ 
LOS A และป้ายพาตา้ ป่ินเกลา้ อยูท่ี่ LOS A 
 
        4.1.2  Service Frequency LOS 
ตารางที่ 4.14  ตารางสรุปผลการประเมินระดบัการให้บริการของ
ผูโ้ดยสารท่ียนืของรถโดยสารประจ าทางสาย 203 เฉพาะรถธรรมดาสี
ครีม-แดง (ขสมก.) 
        จากการประเมินระดั บการให้บริการของผูโ้ดยสารท่ียนืบนรถ
โดยสารประจ าทาง พบวา่ในช่วงเวลาเร่งด่วนเชา้ ท่ีป้ายตรงขา้มโรงเรียน
สตรีนนท ์มีผูโ้ดยสารโดยเฉล่ีย 12 คน อยูใ่น LOS C ท่ีป้ายโรงเรียนสตรี
นนท์ มีผูโ้ดยสารโดยเฉล่ีย 9 คน อยูใ่น LOS B ท่ีป้ายโลตสั จรัญสนิท
วงศ์ มีผูโ้ดยสารโดยเฉล่ี ย 5 คน อยูใ่น LOS A ท่ีป้ายตรงขา้มโลตสั จรัญ
สนิทวงศ์ มีผูโ้ดยสารโดยเฉล่ีย 1 คน อยูใ่น LOS A ท่ีป้ายพาตา้ ป่ินเกลา้ 

ป้าย 
จ านวนผู้โดยสารท่ียืนเฉลี่ย (คน) LOS 

ช่วงเช้า ช่วงเย็น ช่วงเช้า ช่วงเย็น 

ป้ายตรงขา้ม
โรงเรียน
สตรีนนท์ 

12 - C - 

ป้ายโรงเรียน
สตรีนนท์ 

- 9 - B 

ป้ายโลตสั 
จรัญสนิท
วงศ ์

5 - A - 

ป้ายตรงขา้ม
โลตสั จรัญ
สนิทวงศ์ 

- 1 - A 

ป้ายพาตา้ 
ป่ินเกลา้ 

8 - B - 

ป้ายตรงขา้ม
พาตา้ ป่ิน
เกลา้ 

- 1 - A 
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มีผูโ้ดยสารโดยเฉล่ีย 8 คน อยูใ่น LOS B ท่ีโลตสั จรัญสนิทวงศ์  มี
ผูโ้ดยสารโดยเฉล่ีย 1 คน อยูใ่น LOS A ท่ีป้ายพาตา้ ป่ินเกลา้ มีผูโ้ดยสาร
โดยเฉล่ีย 1 คน อยูใ่น LOS A 
 

4.2  สรุปผล 
        จากการเก็บขอ้มูลทั้ง 3 ป้ายรถประจ าทางสาย 203 ในช่วงเวลา
เร่งด่วนนั้นพบวา่ความถ่ีของรถประจ าทางสาย 203 เฉพาะรถธรรมดา  ขส
มก. สีครีม-แดงนั้นเยอะเพียงพอต่อผูโ้ดยสารท่ีรอใชบ้ริการรถประจ าทาง
สายน้ีอยูแ่ลว้อาจมีบางช่วงเวลาท่ี มีผูโ้ดยสารยนืเป็นจ านวนมากอยูท่ี่
ประมาณ 15-17 คน (LOS D) อยูบ่า้งแต่ก็ไม่ถึงขั้นแออดั 
 

4.3  ข้อเสนอแนะ 
        ในช่วงเวลาเร่งด่วนท่ีมีผูโ้ดยสารยนืสะสมอยูบ่นรถมาก ๆ  ควรท่ีจะ
มีการขา้มป้ายท่ีมีอตัราผูโ้ดยสารข้ึนนอ้ยบา้งในช่วงเวลาน้ีเพ่ือจะไดล้ด
เวลาในการไปส่งผูโ้ดยสารจ านวนมากในป้ายต่อ ๆ ไป 
 

5.  กติตกิรรมประกาศ                                                                            
        วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีเน่ืองจากไดรั้บความ
ช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่าน  โดยเฉพาะอาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารยน์ พ
พล  โพธ์ิขี ในการแนะน า ตรวจทานและแกไ้ข ขอ้บกพร่องต่าง ๆ และให้
ขอ้เสนอแนะติดตามความกา้วหนา้ในการด าเนินโครงงาน คณะผูจ้ดัท  า
รู้สึกซาบซ้ึงอาจารยท์่านน้ีเป็นอยา่งยิง่และขอขอบคุณไวเ้ป็นอยา่งสูง ณ 
โอกาสน้ีขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ ท่ีให้
ความช่วยเหลือในการด าเนินการ  นอกจากน้ีคณะผูจ้ดัท  า ยงัไดรั้บการ
ช่วยเหลือและก าลงัใจจากคุณพอ่คุณแม่ พ่ีนอ้งและเพ่ือนๆ ตลอดจน  
บุคคลต่าง ๆ ท่ีให้ความช่วยเหลืออีกมากมาย ท่ีคณะผูจ้ดัท  า ไม่สามารถ
กล่าวนามไดห้มดในท่ีน่ี คณะ ผูจ้ดัท  ารู้สึกซาบซ้ึงและความปรารถนาดี
ของทุกท่านเป็นอยา่งยิง่ จึงขอกราบขอบพระคุณไวน้ะโอกาสน้ี   
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