
 
การบริหารจัดการรถโดยสารประจ าทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเขตการเดินรถ                

ที่ 3 ภายใต้นโยบายการขนส่งสาธารณะของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา               
ปี พ.ศ. 2557 -2563 

Bus management of the Bangkok Mass Transit Authority Service (Area 3) 
under the public policy of the government led by General Prayuth   

Chan-ocha during 2014 -2020 year. 

กังวาน สารกัษ์** 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพของรถโดยสารประจําทางและการให้บริการของ
พนักงานต่อประชาชนผู้ใช้บริการ และคุณภาพการบริหารจัดการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเขตการ
เดินรถที่ 3 ภายใต้นโยบายรัฐบาลระหว่างปี 2557 – 2563 ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพจากข้อมูลการ
สัมภาษณ์และเอกสาร ผลการศึกษาพบว่า (1) นโยบาย สถานการณ์สภาพรถ และความพร้อมในการเดินรถ
ของรถโดยสารประจําทางเขตเดินรถท่ี 3 ผู้ให้บริการเดินรถทั้งเอกชนและรัฐบาลให้ความสําคัญถึงการ
อํานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก ถึงแม้ราคาค่าโดยสาระไม่คุ้มกับการเดินรถในสาย    
เพ่ือบริการประชาชน และเพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี เพราะโดยส่วนมากแล้วกลุ่มคนที่ใช้
บริการรถโดยสารสาธารณะนั้นจะเป็นกลุ่มผู้ มีรายได้น้อยและปานกลาง รถที่ใช้ในการให้บริการไม่
สะดวกสบาย ซึ่งหลังจากที่ได้มีการนํานโยบายมาปรับใช้ในการให้บริการของขสมก. ทําให้รัฐบาลเข้ามา    
มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการดูแลรถขสมก.สาย 3 โดยก่อนการออกเดินรถ และระหว่างการเดินรถ     
จะมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของขสมก.ซึ่งทําให้ประชาชนรู้สึกถึงความปลอดภัยในการเดินทาง ทําให้
การบริการ และพนักงานที่ให้บริการมีคุณภาพมากขึ้น (2) พฤติกรรมการขับขี่และการเก็บค่าโดยสารรถ
ประจําทาง และคุณภาพการให้บริการรถโดยสารประจําทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ             
มีพฤติกรรมการขับรถไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ขับรถด้วยไม่คํานึงถึงผู้โดยสาร บ้างครั้งก็บีบแตรไล่รถคัน

                                                 

*บทความน้ีเรียบเรียงจากการคน้ควา้อิสระ เร่ือง การบริหารจัดการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเขตการเดินรถที่ 3 ภายใต้นโยบาย
รัฐบาลพลเอกประยทุธ์ จันทร์โอชา ในระหว่างป ี2557 – 2563 
**
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ข้างหน้า ขับด้วยความเร็ว และมีการแซงซ้าย แซงขวา ทําให้ผู้โดยสารรู้สึกไม่ปลอดภัย ส่วนราคา         
ค่าโดยสารเหมาะสมกับระยะทางโดยราคาเหมาะกับคนทุกกลุ่มทั้งคนทํางาน นักเรียน นักศึกษาสามารถ
ใช้บริการและจ่ายค่าโดยสารได้ นอกจากนี้ความตรงต่อเวลาของรถโดยสารจะไม่ตรงต่อเวลาเลยเพราะ
ด้วยความแออัดของรถ ที่ติดบนถนน และความล่าช้าในการจอดแต่ละป้ายทําให้การเดินรถไม่ตรงต่อเวลา
ที่กําหนด ยิ่งไปกว่านั้นความเหมาะสม ความสะดวกสบาย และจํานวนผู้โดยสารบนรถถือเป็นสิ่งสําคัญ
มากซึ่งจํานวนผู้โดยสารจะเยอะมาก ทําให้ผู้โดยสารรู้สึกถึงความแออัด สะดวกสบายเพราะอากาศที่ร้อน
แออัดและบ้างครั้งผู้โดยสารก็เยอะเกินกว่าที่กับจํานวนคนจะสามารถโดยสารให้ทําให้ผู้โดยสารรู้สึกถึง
ความไม่เหมาะสมของจํานวนคนที่โดยสารกับขนาดและพ้ืนที่ของรถ ประกอบกับความปลอดภัยในการใช้
บริการซึ่งจํานวนผู้โดยสารเยอะทําให้ผู้โดยสารรู้สึกไม่ปลอดภัยแถมการขับขี่ของพนักงานขับรถก็น่ากลัว
จึงทําให้ผู้โดยสารรู้สึกไม่ปลอดภัย ซึ่งไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของรถทั้งความสะอาดและสิ่งอํานวยความ
สะดวกต่าง ๆ บนรถ ความความของพนักงานขับรถ ความพร้อม ของพนักงานขายตั๋ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็น
สิ่งสําคัญในการจะออกเดินรถนอกจากนี้ ผู้เดินรถจะต้องถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้อย่าง
เคร่งครัด เพ่ือให้ผู้รับบริการทุกกลุ่มได้รับความสะดวก สบาย และถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัย  

ค าส าคัญ  รถโดยสารประจําทาง องค์กรขนชนส่งมวลชน นโยบาย การขนส่งสาธารณะ  

บทน า 

ในปัจจุบันกรุงเทพและปริมณฑลมีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่ เป็นจํานวนมาก ซึ่งเมื่อมี จํานวน
ประชากรที่เพ่ิมมากข้ึนจึงทําให้สิ่งต่าง ๆ ต้องเพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วย ทั้งบ้านเรือน ตึกสูงใหญ่ ร้านค้า ห้าง
ร้าน รวมถึงการคมนาคมขนส่งทั้งทางน้ําและทางบก ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งในการเดินทาง 
การขนส่งทางบกถือว่าเป็นตัวที่มีบทบาทสําคัญที่ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของผู้คน และมี
ความสําคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการขนส่งสาธารณะที่จําเป็นต้องให้ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ เพ่ือช่วยให้การขนส่งและการเดินทางมีความต่อเนื่องกัน ประกอบกับการจัดทําแผนปฏิบัติการของ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นกรอบในการดําเนินงาน
และให้สอดคล้องกับแนวนโยบายรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 
สาขาขนส่ง แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2560 – 2564 แผนวิสาหกิจ ขสมก. (พ.ศ.2560 – 
2564) และแผนฟ้ืนฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
กําหนดนโยบาย/แผนงาน/โครงการที่ตรงตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน สอดคล้องกับนโยบายของ
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องค์การ เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน และสามารถตอบสนองภารกิจขององค์การและ
ประชาชน (องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 2564)  

อย่างไรก็ตามกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันของผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและ 
ปริมณฑล โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ล้วนจําเป็นจะต้องอาศัยการเดินทางด้วยระบบขนส่ง
มวลชนสาธารณะ การดําเนินชีวิตประจําวันของคนในกรุงเทพและปริมณฑลจึงมีความเกี่ยวข้องกับระบบ
ขนส่งมวลชนสาธารณะ โดยเฉพาะรถโดยสารประจําทาง ซึ่งการดําเนินการโดยองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพที่มีการให้บริการที่ครอบคลุม และยังเป็นหน่วยงานที่ช่วยในการเชื่อมต่อโครงข่ายการคมนาคม
ขนส่งมวลชนทุกระบบเข้าด้วยกัน โดยมีจํานวนผู้ใช้บริการซึ่งมากกว่าระบบขนส่งมวลชนทุกประเภท           
ที่ให้บริการในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งการให้บริการขององค์กรขนส่งมวลชนเขตที่ 3       
ยังเกิดปัญหาหลายประการไม่ว่าจะเป็นการให้บริการของพนักงานขายตั๋ว สภาพแวดล้อมภายในรถ      
การขับขี่ของคนขับรถ และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือข้อบังคับขององค์กรขนส่งมวลชน ซึ่งยังไม่
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการมากนัก วุฒิชัย และคณะ 2560 กล่าวว่า เนื่องจากระบบขนส่ง
มวลชนเป็นการให้บริการที่ไม่แสวงหาผลกําไรและการให้บริการขนส่งมวลชนของรัฐที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่
เพียงพอ ต่อความต้องการ และไม่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของผู้เดินทางได้ทําให้เกิดความ
ล่าช้าในการ เดินทางและเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ในการใช้บริการรถโดยสารประจําทางซึ่งองค์กร
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขต ๓ ผู้โดยสารเยอะ แออัดที่นั่งไม่เพียงพอต่อผู้โดยสารที่ใช้บริการ พนักงานก็ขับ
รถไม่สุภาพเพราะเร่งรีบ หรือในสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวทําให้สภาพทางอารมณ์ไม่ดี และการจราจร
ติดขัดมากทําให้พนักงานขับรถหงุดหงิดจึงขับรถตามอารมณ์มากกว่าความถูกต้องที่ควรจะทํา               
และจํานวนผู้ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานโรงงานเพราะในพ้ืนที่การเดินรถ มีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะ 
พนักงานบริษัทห้างสรรพสินค้า และนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการบ่อยท่ีสุด  

จากประเด็นปัญหาดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความสําคัญขององค์การขนส่งมวลชน การจราจร          

ทีแ่ออัดเป็นอกีปญัหาทีท่ําใหคุ้ณภาพชีวิตของประชากรแย่ลง หลายพ้ืนที่ตอ้งทุม่เทงบประมาณ และความ

พยายามในการแกไขปัญหาการจราจร ที่เกิดขึ้น เพราะปัญหาการจราจรที่แออัดติดขัดเป็นสาเหตุหนึ่ง        

ที่ทําใหเ้กิดการสูญเสียในหลายด้าน นอกจากนี้การบริหารจัดการรถโดยสารประจําทางขององค์การขนส่ง

มวลชนถือเป็นสิ่งสําคัญสําหรับคนทุกเพศทุกวัย โดยสภาพแวดล้อมภายในรถ การให้บริการของพนักงาน

ขายตั๋ว และพนักงานขับรถเป็นไปตามกฎ ระเบียบที่ องค์กรขนส่งมวลชนกําหนดหรือไม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้      

ถือเป็นสิ่งสําคัญที่จะชวนในการลดปัญหาการจราจรที่แออัด การทําให้ประชาชนลดใช้รถส่วนตัว หันมาใช้
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บริการรถสาธารณะแทน จากข้อมูลดังกล่าวทําให้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญของปัญหาจึงสนใจ            

ที่จะศึกษาการบริหารจัดการรถโดยสารประจําทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเขตการเดินรถที่ 3 

เพ่ือทราบถึงปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการ และตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการให้บริการ ด้านความปลอดภัย การขับรถของพนักงานงานรถและ

การให้บริการของพนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ ประกอบกับเป็นแนวทางในการปรับปรุง  

นโยบาย และมาตรฐานการบริหารจัดการรถโดยสารประจําทางขององค์การขนส่งมวลชน และเพ่ือให้การ

ดําเนินงานและการให้บริการผู้โดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเขตการเดินรถที่ 3 เป็นไปตาม

นโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ปี พ.ศ. 2557 -2563 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วย ข้อมูลเอกสาร 

(documentary research) และการสัมภาษณ์ (interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informant) ซึ่งเป็น

บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรง และมีความรู้ ความเข้าใจ และเป็นผู้ใช้บริการรถโดยสารประจําทางเขตการเดิน    

รถที่ 3 ทั้งเพศชายและเพศหญิง 4 คน โดย ไม่จํากัด อาชีพ อายุ เพศ สถานภาพ และระดับการศึกษา 

(2.2) เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับรถโดยสารประจําทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเขตการเดินรถ     

ที่ 3 จํานวน 1 คน สําหรับเอกสารที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ 1. เอกสารชั้นต้น (primary source) 

ได้แก่ นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ข้อกําหนด รวมถึงเอกสารของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

รถโดยสารประจําทางขององค์การขนส่งมวลชน 2. เอกสารชั้นรอง (secondary source) ได้แก่ งานเขียน 
ผลการวิจัย 

4.1 นโยบาย สถานการณ์สภาพรถ และความพร้อมในการเดนิรถของรถโดยสารประจ าทางเขตเดินรถที่ 3 

การเดินรถขององค์กรขนส่งมวลชนถือว่าเป็นระบบขนส่งที่มีความสําคัญกับประชาชนเป็นอย่าง
มาก เพราะเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยคณะรัฐบาลได้มีนโยบายที่เกี่ยวกับการ
ขนส่งทางบกและขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรขนส่งมวลชนให้ดีขึ้น ประกอบกับนโยบาย สภาพการเดินรถ 
และความพร้อมในการเดินรถของรถโดยสารประจําทางเขตที่ 3 เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทและ
สถานการณ์ ดังนี้  

เมื่ออดีตนั้นเดิมทีทางราชการได้ขายรถบรรทุกให้เอกชนเป็นจํานวนมาก โดยเอกชนได้นํา
รถบรรทุกมาดัดแปลงเป็นรถโดยสารประจําทางมีการเลือกเส้นทางเดินรถเอง โดยไม่ให้ซ้ํากับเส้นทางที่มี
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รถรางวิ่งจึงก่อให้เกิดการแข่งขันกันขึ้น รัฐบาลจึงได้ออก พระราชบัญญัติการขนส่ง ในปีพุทธศักราช 2497 
มาควบคุม โดยกําหนดให้ผู้ประกอบการรถโดยสารประจําทาง ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
และ ในระยะหลัง ๆ การให้บริการรถเมล์ชักจะเกิดความสับสน มีการเดินรถทับเส้นทางกันบ้าง แก่งแย่ง
ผู้โดยสารกันบ้าง การให้บริการของแต่ละ บริษัทก็ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ปล่อยให้มีการเดินรถอย่างเสรี
ทําให้เกิดปัญหาความคับคั่งของการจราจร เนื่องจากจํานวนรถในท้องถนนมีมากกว่าที่ควรจะเป็นซึ่ง
ผลเสียทั้งหมดจากเหตุการณในอดีตแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงการเดินรถ 

 “การเดินรถเมล์ เขต 3 เป็นการเดินรถที่ดี เพราะเป็นสายหลัก และเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้กับคนทุกเพศ  ทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้หญิง คนแก่ ผู้พิการ ทุกกลุ่มคนสามารถใช้บริการรถได้ โดย
การเดินรถก็จะตอบสนองความต้องการ และรถที่ให้บริการขององค์กรขนส่งมวลชนยังไม่มีการพัฒนาที่ดี
ขึ้นเพราะรถเมล์มันมีหลายสาย จะให้พัฒนาให้ดีทุกสายเลยก็ไม่ได้ เหมือนสภาพที่เราเห็นทั่วไป รถมันเก่า 
เสื่อมโทรม พัดลมก็เสียหรือติดบ้างไม่ติดบ้าง ที่จับก็เป็นสนิมแถมเบาะก็เก่า ยิ่งกว่านั้น บ้างครั้งรถควันด า 
บ้างครั้งผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาได้ตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทางไหมเสียงรถเวลาผมนั่ง รู้สึกเหมือนเหล็กจะ
หลุด หรือเสียงแบบเอ๊ียด อ๊าด เหมือนเสียงรถเก่า ๆ และเหมือนสถานการณ์ตอนนี้ บนรถจะแออัดมาก
โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งรีบผมคิดว่าควรมีการจัดระเบียบการนั่งหรือการโดยสายรถให้มีระเบียบมากข้ึน”  

ปัจจุบันบทบาทสําคัญและการกํากับดูแลนั้นจะขึ้นอยู่กับรัฐบาลเป็นสําคัญ โดยมีภารกิจและ
ขอบเขตความรับผิดชอบในการจัดบริการ รถโดยสารประจําทางวิ่ งรับ -ส่งผู้ โดยสาร ในเขต
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง 5 จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ
นครปฐม มีผู้ใช้บริการ ประมาณกว่า 3 ล้านคนต่อวัน นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ ในด้านประกอบการอ่ืน ๆ    
ที่เก่ียวกับการขนส่งบุคคลเนื่องจากกิจการเดินรถโดยสารประจําทาง จัดเป็นสาธารณูปโภค ชนิดหนึ่งของ
รัฐที่ให้บริการแก่ประชาชน ผู้มีรายได้น้อย และปานกลางเป็นหลัก การดําเนินการจึงมุ่งสนองตอบ
นโยบายของรัฐบาลในด้านการให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้มีรายได้น้อย โดยไม่หวังผลกําไร การจัดเก็บอัตรา
ค่าโดยสารจึงอยู่ในอัตราต่ํากว่าต้นทุน ตามท่ีรัฐบาลเป็นผู้กําหนดนโยบายการให้บริการของ ขสมก. มุ่งใน
ด้านความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินรถของผู้โดยสารเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม
ทําให้เห็นวาไมวาจะเป็นในอดีตหรือปัจจุบันทางผู้ให้บริการเดินรถทั้งเอกชนและรัฐบาลก็ให้ความสําคัญถึง
การอํานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก ถึงแม้ราคาคาโดยสารจะไม่แพงและไม่คุ้มกับกร
เดินรถบ้างสายแตเ่พ่ือการบริการประชาชน และเพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการทีดี เพราะโดยส่วนมาก
แล้วกลุ่มคนทีใช้บริการรถโดยสารสาธารณะนั้นจะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง การที่ ขสมก.   
จะคิดค่าโดยสารแพง ๆ ก็จะเดินกําลังของผู้โดยสารและอีกอยางคือรถทีใช้ในการให้บริการก็ไมได้
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สะดวกสบายมากหนักจึงจําเป็นทีจะต้องควบคุมราคาให้อยู่ ในราคาทีเหมาะสม ประชาชนสามารถจ่าย
และเข้าใช้บริการได้อย่างปลอดภัย 

4.2 พฤติกรรมการขับขี่และการเก็บค่าโดยสารรถประจ าทาง 

 การจะออกเดินรถหรือออกให้บริการรถนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยปัจจัยหลายด้าน ไม่ว่า
จะเป็นความพร้อมของรถทั้งความสะอาดและสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ บนรถ ความความของ
พนักงานขับรถ ความพร้อมของพนักงานขายตั๋ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสําคัญในการจะออกเดินรถ
นอกจากนี้ ผู้เดินรถจะต้องถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ผู้รับบริการทุกกลุ่ม
ได้รับความสะดวก สบาย และถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัย ดังนี้  
การขับขี่รถโดยสารประจ าทาง 

การให้บริการของพนักงานขับรถนั้น บ้างคันก็จะมีการให้บริการที่ดี มีการพูดจาที่สุภาพ ขับรถ
ถูกต้องตามกฎจราจร ไม่บีบแตรไล่ หรือขับรถจี้ตูดรถคันอ่ืนทําให้ผู้โดยสารไม่รู้สึกปลอดภัย แต่รถบ้างคัน 
ขับได้โหดบ้าง เหยียบความเร็วแต่ละครั้งเหมือนขับรถส่วนตัว เหมือนไม่คิดว่ามีผู้โดยนั่งอยู่เป็นจํานวนมาก 
แถมยังบีบแตรไล่ และจี้ตูดรถคันอื่น และไม่มีมารยาทในการใช้รถใช้ถนน ส่งผลให้ผู้โดยสารเกิดความวิตก
กังวลและกลัว ว่าจะไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขณะโดยสารรถดังกล่าว 
การเก็บค่าโดยสารรถประจ าทาง 

การเก็บค่าโดยสารของพนักงานเก็บเงินค่าตั๋วรถนั้น พนักงานบ้างคนก็พูดจ้าไม่สุภาพ พูดหยาบ
คาย มาสนใจผู้โดยสาร ไร้มารยาทในการบริการ ทําให้ผู้โดยสารรู้สึกไม่ดี แต่ก็ไม่ใช่พนักงานทุกคน เพราะ
พนักงานบ้างคนก็น่ารัก พูดจาไพเราะ บริการดี ใส่ใจการให้บริการสําหรับกลุ่มคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะการ
หาที่นั่งให้คนท้องและคนชรานั่ง และยิ้มแย้มแจ่มใส ทําให้ผู้ใช้บริการรู้สึกประทับใจ  
 นอกจากนี้อัตราค่าบริการของราคารถโดยสารสาธารณะขององค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ       
ซ่ึงจัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พุทธศักราช 2519 มีภาระหน้าที่ใน
การจัดบริการรถโดยสารประจําทางวิ่งรับส่งประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม 
ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ จัดรถวิ่งบริการในเส้นทางต่าง ๆ รวม 410 เส้นทาง มีจํานวนรถ
ทั้งสิ้น 9,451 คัน เมื่อเทียบราคาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วราคาก็เพ่ิมสูงขึ้นตามระดับเพราะราคาน้ํามัน
ทีแพงขึ้นส่งผลให้ราคาคาโดยสารแพงขึ้นเมื่อเทียบกับความสะดวกสบายและการให้บริการในด้านต่าง ๆ 
แต่อย่างไรก็ตาม รถโดยสารสาธารณะก็ถือว่าเป็นรถที่คนนิยมใช้มาก เพราะไม่จําเป็นต้องนํารถส่วนตัว
ออกมาใช้ให้สิ้นเปลืองน้ํามัน แต่หันมาใช้รถโดยสารสาธารณะแทนการประหยัดน้ํามันและเงินในกระเป๋า  
นอกจากนี้ราคาคาบริการยังมีการยกเว้นเงื่อนไขการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารซึงประกอบด้วยกลุ่ม
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บุคคลเหล่านี้ผู้ตรวจการขนส่ง.พระภิกษุ สามเณร แม่ชีบุรุษไปรษณีย์ในเครื่องแบบ ผู้ถือบัตรประจําตัว
พนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ผู้ถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการ ที่ระบุไว้ว่ามีสิทธิยกเว้น
ค่าโดยสารประจําทาง ซึ่งเมื่อเราเปรียบเทียบคําสําภาษณ์และระเบียบการปฏิบัติของพนักงานขับรถและ
พนักงานขายตั๋วเป็นดังนี้ 

พนักงานขับรถ 
ขับรถโดยสารขององค์การ เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ดูแลรักษาความ สะอาดของรถ 

แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับเครื่องยนต์ และส่วนประกอบของเครื่องยนต์เท่าที่จําเป็น  ลงชื่อ
และรับใบทํางานพนักงานขับรถ (ขสมก. 1-02) จากพนักงานจ่ายงาน ตรวจสอบ ความเรียบร้อยของ
รถยนต์โดยสาร อุปกรณ์ประจํารถให้ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนนํารถออกบริการ หากพบ ข้อบกพร่องให้รีบ
รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการแก้ไข ขับรถโดยสารเพื่อให้บริการผู้โดยสารตาม เส้นทางท่ีรับผิดชอบด้วย
ความสุภาพเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎจราจร ตามคําสั่งนายท่าในกรณีที่เป็นรถ ที่มีประตูปิด-เปิด
อัตโนมัติต้องปิดประตูตลอดเวลา เปิดประตูรับ-ส่งผู้โดยสารเฉพาะป้ายหยุดรถประจําทาง อํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้โดยสารในเส้นทางที่รับผิดชอบ ดูแลรักษาความสะอาดภายในรถที่รับผิดชอบ  ตามสมควร 
ดูแลระวังรักษา มิให้รถยนต์โดยสารที่รับผิดชอบเกิดความเสียหายหรืออาจจะก่อให้เกิด ความเสียหายได้ 
แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับเครื่องยนต์เท่าที่จําเป็น รายงานความบกพร่อง  ชํารุด เสียหายหรือ
สูญหาย เกี่ยวกับรถยนต์โดยสาร อุปกรณ์ประจํารถให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รายงาน  ปัญหาในการ
ปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้งเพื่อหาทางแก้ไข ตักเตือนแนะนําพนักงาน เก็บค่าโดยสารเมื่อพบ
ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน ให้มีการรับ-ส่งมอบรถยนต์โดยสาร และอุปกรณ์ ประจํารถทุกครั้งก่อนเริ่ม
หรือสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ดูแลไม่ให้มีการลักลอบขโมยน้ํามันในถังน้ํามันขณะที่ รถอยู่ในความรับผิดชอบ
ของตน ขับรถในลักษณะที่เป็นการประหยัดน้ํามัน และใช้น้ํามันในรถให้เกิด ประโยชน์สูงสุด เช่น ไม่ติด
เครื่องทิ้งไว้ หรือเร่งน้ํามันโดยไม่จําเป็น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ ผู้บังคับบัญชามอบหมาย จากระเบียบ
และข้อปฏิบัติของพนักงานขับรถนั้นในบ้างครั้งพนักงานขับรถก็ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบทั้งหมด ไม่ว่าจะ
เป็นอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารในเส้นทางที่รับผิดชอบ เพราะในบ้างครั้งผู้โดยสารก็มาได้รับการ
อํานวยความสะดวก ผู้โดยสารที่โดยสารก็อํานวยความสะดวกกันเอง บ้างครั้งก็ไม่มีที่นั่ง และที่ยืนซึ่งดูแล
รกัษาความสะอาดภายในรถที่รับผิดชอบก็ถือเป็นเรื่องสําคัญมากที่พนักงานขับรถและผู้รับผิดชอบรถต้อง
ดูแลรักษาความสะอาดเพ่ือให้รถที่เราดูแลนั้น มีความสะอาดน่าใช้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการมาใช้บริการก็
อยากกลับมาใช้บริการอีก เพราะมีความสะอาดและมีสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ นอกจากนี้
ยังต้องระวังเรื่องความปลอดภัยในการใช้บริการของผู้มาใช้บริการ เพราะความปลอดภัยก็ถือเป็นปัจจัย
สําคัญในการมาใช้บริการของประชาชน หากมาใช้บริการแล้วรู้สึกไปลอดภัย ผู้มาใช้บริการก็ไม่อยากมาใช้
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บริการแล้ว และควรที่จะรักษามิให้รถโดยสารที่รับผิดชอบเกิดความเสียหายหรืออาจจะก่อให้เกิดความ
เสียหายได้ เพราะถ้าเกิดความเสียหายอาจทําให้ผู้ใช้บริการเกิดความล่าช้าในการเดินทาง ดังนั้นในการ
เดินทางแต่ละครั้งก็ควรที่จะตรวจสอบความเรียบร้อยของรถทุกครั้ง 

พนักงานเก็บค่าโดยสาร  
โดยตามระเบียบและข้อปฏิบัติของพนักงานเก็บค่าโดยสารบนรถโดยสาร มีหน้าที่บริการอํานวย

ความสะดวก ต่อผู้โดยสาร ดูแลรักษา ความสะอาดภายในรถปฏิบัติหน้าที่ อํานวยความสะดวกให้แก่
พนักงานขับรถในการจอดรถ ออกรถ หรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อย
แก่ผู้ใช้บริการ รับใบทํางานจากพนักงานจ่ายงาน (ขสมก. 1-01) แล้วขึ้นปฏิบัติงานบนรถยนต์โดยสารที่
ได้รับมอบหมาย เบิกตั๋วให้เพียงพอกับการจําหน่าย เมื่อเลิกปฏิบัติหน้าที่แล้ว   ให้เช็คตั๋ว และส่งมอบเงิน 
ค่าโดยสารให้กับเจ้าหน้าที่ทันที เก็บเงินค่าโดยสารให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่องค์การกําหนด ฉีกตั๋ว  
โดยสารให้แก่ผู้โดยสารตามจํานวนเงินค่าโดยสาร ช่วยและอํานวยความสะดวกให้แก่พนักงานขับรถ      
ในการจอดรถ ออกรถ หรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถ ดูแลรักษาทําความสะอาดภายในรถที่ปฏิบัติหน้าที่    
ตามสมควร บริการและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร เชื่อฟังและปฏิบัติตามคําตักเตือน แนะนํา  
ของพนักงานขับรถเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย จากข้อ
ปฏิบัติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าพนักงานเก็บค่าตั๋วบ้างคนไม่ปฏิบัติตามระเบียบคือบ้างครั้งก็พูดจาไม่สุภาพ
แกผู้มาใช้บริการ ทําให้ผู้ใช้บริการรู้สึกไม่พึงพอใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากพนักงานบ้างงรายใช้ถ้อยคํา     
ที่หยาบคาย และหารให้บริการที่ไม่ดี นอกจากนี้การให้บริการและการอํานวยความสะดวกก็ไม่เต็มที่ใน
บ้างครั้งก็ไม่สนใจและไม่อํานวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารไม่ว่าจะเป็นสตรีมีครรภ์ เด็ก หรือคนชราบ้าง
ครั้งก็มองข้ามและไม่ใส่ในและยิ่งไปกว่านั้นความสะอาดบนรถ เรียกได้ว่าไม่สะอาดเลยก็ว่าได้บ้างครั้งก็มี
แก้วน้ํามีขยะ ไม่สะอาด ซึ่งตามระเบียบแล้วความสะอาดบนรถถือเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะการที่รถจะออก
เดินรถได้นั้น รถต้องสะอาดสิ่งอํานวยความสะดวกพร้อมที่จะให้บริการไม่ใช่ใช้บริการแล้วมีแต่สิ่งสกปรก
อยู่บนรถ จนไม่น่านั่ง และไม่อยากกลับมาใช้บริการอีกเลย 

4.3 คุณภาพการให้บริการรถโดยสารประจ าทางขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ  

 ในการดําเนินงานที่เก่ียวกับการให้บริการต้องดําเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ซึ่งงานบริการที่ดีคืองานที่ทําแล้วทําให้ผู้รับบริการประทับใจ และมีคุณภาพ       
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ทั้งราคาค่าโดยสาร ความตรงต่อเวลา ความเหมาะสม ความสะดวกสบาย จํานวนผู้โดยสารบนรถ      
ความปลอดภัย  

“จากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะนั้น รู้สึกว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกเพราะหลายสาย  
และไม่จ าเป็นต้องน ารถส่วนตัวออกมาใช้ ท าให้ประหยัดน้ ามัน แถมยังประหยัดเงินในกระเป๋าอีกด้วย  
โดยการใช้รถโดยสารประจ าทางอ านวยความสะดวกหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านราคา คุณภาพการ
ให้บริการและราคานั้นก็เหมาะสมกันราคาเหมาะกับกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย ซึ่งราคาค่าโดยสารถือว่ าเป็น
การช่วยเหลือประชาชน ได้เป็นอย่างมาก ส่วนความตรงต่อเวลานั้นมักจะไม่ค่อยตรงเวลา เพราะส่วนมาก
แล้วรถจะติดท าให้การเดินรถแต่ละสายไม่เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด โดยการจะเดินทางในแต่ละครั้งนั้น
ผู้โดยสารต้องเผื่อเวลาในการเดินทางอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง เพ่ือกันเวลา และลดความล้าช้า แต่จะท าให้
เราต้องเสียเวลาในการอยู่บนรถเป็นเวลานาน นอกจากนี้ความสะดวกสบายและสิ่งอ านวยความสะดวกใน
รถบ้างคันก็ยังไม่พร้อม สภาพบนรถก็เสื่อมสภาพ เก่า โทรม พัดลมบ้างตัวก็ไม่หมุน เหล็กบนรถก็เป็นสนิม 
ยิ่งไปกว่านั้นจ านวนผู้โดยสารบนรถยังมีจ านวนมาก ท าให้รู้สึกแออัดเป็นอย่างมากทั้งทีนั่งและบริเวณทียืน 
และในบ้างครั้งผู้โดยสารผู้ชายก็ไม่เสียสละที่นั่งให้กับผู้โดยสารที่เป็นคนแก่ สตรีมีครรภ์ หรือเด็ก บ้างครั้ง
ก็แกล้งแอบหลับหรือท าเป็นไม่เห็น อย่างไรก็ตามความปลอดภัยบนก็เป็นส่วนส าคัญทีผู้โดยสารและผู้
ให้บริการควรให้ความส าคัญ เนื่องจากรถโดยสารประจ าทางเป็นรถทีมีกลุ่มผู้โดยสารทุกเพศทุกวัย ความ
ปลอดภัยถือว่าเป็นสิ่งส าคัญมากในอดีตบนรถโดยสารสาธารณะมักจะไมปลอดภัยเพรามีคนร้ายพยายามที
จะหาช่องว่างในการลัก ขโมย หรือกรีดกระเป๋าเพ่ือทีจะเอาทรัพย์สินของผู้โดยสาร จึงควรทีจะให้
ความส าคัญกับความปลอดภัยของผู้โดยสารทั้งร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน ” 

ในการออกเดินรถแต่ละครั้งนั้นจะมีคนตรวจการเดินรถเพ่ือตรวจสอบคุณภาพการให้บริการรถ
โดยสารประจําทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในการจะปล่อยเดินรถนั้นจะมีนายท่าเป็นคนปล่อย
และต้องตรวจสอบการเดินรถทุกครั้ง ซ่ึงการปล่อยรถท่ีท่าปล่อยรถนั้น ต้องตรวจดูแลความสะอาดรถที่ท่า
ปล่อยรถ ตรวจสอบการแต่งกายของพนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสารให้สะอาดและเรียบร้อย
ถูกต้องตาม ระเบียบก่อนนํารถออกจากท่าทุกครั้ง บันทึกเวลาที่รถมาถึงท่า และเวลาที่รถออกจากท่าใน
ใบทํางาน ของพนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร และบันทึกเลขที่ตั๋วทุกม้วนลงในใบทํางานของ
พนักงาน เก็บค่าโดยสาร ควบคุมดูแลสภาพรถและอุปกรณ์รถให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้ รับแจ้ง
ซ่อมรถเสียที่ท่า และบันทึกการแจ้งซ่อม รวมถึงควบคุมดูแลการปล่อยรถที่ท่าให้เป็นไปตามแผนตาราง
เดินรถที่กําหนดไว้ ตรวจสอบเวลา ที่รถมาถึงท่าให้เป็นไปตามที่กําหนด หากเวลาคลาดเคลื่อนจนผิดปกติ
ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ บันทึกเลข หน้าตั๋วทุกม้วนลงในใบทํางานของพนักงานเก็บค่าโดยสาร
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ทุกเที่ยว บันทึกเวลารถถึงท่าและ เวลาปล่อยรถออกจากท่า ทุกเที่ยว ควบคุมดูแลความสะอาดของรถ
และอุปกรณ์ประจํารถให้อยู่ในสภาพ เรียบร้อย หากพบข้อบกพร่องให้สั่งการแก้ไขและรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ รับแจ้งซ่อมรถเสียและ ส่งรถเข้าซ่อม พร้อมทั้งบันทึกการแจ้งซ่อมในใบประจํารถ 
รายงานความประพฤติของพนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รายงานปัญหา
และอุปสรรคในการเดินรถ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พิจารณาการขออนุญาตของพนักงานขับรถ พนักงาน
เก็บค่าโดยสาร ในเวลา ปฏิบัติหน้าที่ โดยพิจารณาถึงเหตุผล และความจําเป็น และคํานึงถึงผลประโยชน์
ขององค์การ แล้วรายงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รับแจ้งเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการตามท่าแล้วเสนอให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ ดูแล รับผิดชอบทรัพย์สินต่างๆ ที่ท่าปล่อยรถ สั่งรถเลิกเมื่อครบกําหนดเวลา นายท่า
ผลัดที่ 1 ต้องส่งมอบ เอกสารการควบคุมการปล่อยรถให้นายท่าผลัดต่อไป ในกรณีที่นายท่าผลัดต่อไปยัง
ไม่มาปฏิบัติงาน นายท่าผู้ปฏิบัติงานต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านายท่าผลัดต่อไปจะมารับงาน แล้ว
รายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อสิ้นสุดเวลาทํางานของแต่ละวันต้องส่งเอกสารการควบคุมการปล่อย
รถที่ท่า ให้ผู้จัดการสายในวันรุ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  นอกจากนี้ยังมี
นายตรวจเป็นคนตรวจสอบการเดินรถ โดยการตรวจนั้นจะประกอบด้วย การตรวจสอบ กํากับ ควบคุม 
ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประจํารถโดยสาร ตรวจสอบสภาพ  รถโดยสารให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่งและสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งรถองค์การและรถ  เอกชนร่วมบริการทุกประเภท 
ตลอดจนช่วยอํานวยความสะดวกเก่ียวกับการจราจร ตรวจดูแลความเรียบร้อยด้านการเดินรถ ในส่วนของ
รถเอกชนร่วมบริการทุกประเภท และรถองค์การ โดยตรวจการปฏิบัติงาน และรายงานการกระทําผิดของ
รถทุกประเภทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง สัญญาที่เกี่ยวข้อง และอํานวยความ
สะดวกด้านการจราจร การตรวจกระทําในลักษณะ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ สนับสนุน
การเดินรถ เน้นความสะอาด สะดวกสบาย และความปลอดภัย เพ่ือลดปัญหาด้านบริการและด้านอ่ืนๆ 
อํานวยความสะดวก ประสานงาน กรณีพบ เหตุฉุกเฉินเร่งด่วนของรถเอกชนร่วมบริการและรถองค์การ 
โดยประสานกับกลุ่มงานสื่อสารขององค์การ หรือเจ้าหน้าที่ทางราชการ เพ่ือบรรเทาปัญหาการจราจร
เบื้องต้น และเน้นการสร้างภาพพจน์ที่ดีในด้าน การบริการ รายงานข้อบกพร่องและปัญหาที่ตรวจพบ 
กรณีรถเอกชนร่วมบริการไม่ปฏิบัติตามสัญญา เพ่ือให้เจ้าของรถหรือคู่สัญญาทําการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
กําหนดให้สายตรวจพิเศษที่ออกปฏิบัติหน้าที่ ต้องไปลงชื่อยืนยันการปฏิบัติงาน ณ จุดที่ผู้บังคับบัญชา
กําหนดในพ้ืนที่มอบหมาย เช่น ท่า กองเดินรถ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ซึ่ง
หาดตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ปฏิบัติหรือไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่วางไว้ก็จะถูกลงโทษตามที่กําหนดไว้ ซึ่ง
เมื่อเทียบกับการให้สัมภาษณ์แล้วยังมีรถบ้างคันที่ไปปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับที่ทาง ขสมก. 
กําหนด  
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4.4 การบริหารจัดการรถโดยสารประจ าทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเขตการเดินรถที่ 3 
ภายใต้นโยบายการขนส่งสาธารณะของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ปี พ.ศ. 2557-2563 

 ในอดีตรัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติการขนส่ง ในปีพุทธศักราช 2497 มาควบคุม โดยกําหนดให้
ผู้ประกอบการรถโดยสารประจําทาง ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง  ต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติทีได้กําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด แต่ในอดีตกฎหรือระเบียบการตรวจสอบไมคอยเคร่งครัด
หนัก ทําให้การดําเนินกรบ้างอย่างยังขาดประสิทธิภาพทําให้การบริการและการเดินรถไมได้รับมาตรฐาน
ตามทีรัฐบาลกําหนดจึงทําให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบให้ดีมากขึ้น เนืองจากในขณะนั้นมีปัญหา
บางประการ ในเรื่องของกฎหมายการจัดตั้งในรูปแบบของการประกอบกิจการขนส่ง จึงได้ออกพระราช
กฤษฎีกา การจัดตั้งเป็นองค์การของรัฐ ให้ชื่อว่า "องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ" โดยรวมกิจการรถ
โดยสารทั้งหมดจากบริษัทมหานครขนส่ง จํากัด มาขึ้นอยู่กับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และมี
กฎระเบียบถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแต่ไม่ได้มีการนํานโยบายของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้ การขนส่ง
สาธารณะไม่คอยได้รับการพัฒนาที่ดี ซึ่งจากการสมภาษณ์ พนักงาน ในหน่วยงานจึงได้ทราบว่าในปัจจุบันนั้น  

 “ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลโดยการด าเนินงานของ ขสมก.จะล้อตามนโยบายและเรา
จะให้ความส าคัญกับประชาชนโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการบริการ คือสร้างความสุขให้กับ
ประชาชน โดยการอ านวยความสะดวก พัฒนาและปรับปรุงรถที่ใช้ในการให้บริการ ว่าจะเป็นการ
ตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินรถ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถ และตรวจการแตงกายของ
พนักงานเก็บตัววาแตงกายตามระเบียบของขสมก.หรือไม่ นอกจากนี้ยังมีการตรวจสภาพบนรถวาพร้อม
ให้บริการหรือไม่ ความสะอาดบนรถก็ถือวาเป็นสิงส าคัญเวลาจอดรถหรือพักรถในแต่ละวันให้มันดูแล
รักษาความสะอาดของรถ แต่การพัฒนาของขสมก. ยังมีความล่าช้า เนื่องจาก การพัฒนาต้ องใช้เงินทุน
เป็นจ านวนมาก และการพัฒนาต้องค่อยเป็นค่อยไปท าให้เกิดความล่าช้าอย่างมาก” 

โดยในการเดินรถแต่ละเส้นทางนั้นในปัจจุบันได้มีการนําเอานโยบายเข้ามาเกี่ยวข้องในการพัฒนา
และดําเนินการให้ดีขึ้นโดยเริมจากการปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
ต้นทุน และให้มีภาระภาษีที่เหมาะสมระหว่างน้ํามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ           
การใช้พลังงานของประเทศและให้ผู้บริโภคระมัดระวังที่จะไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย รวมถึงดําเนินการให้มีการ
สํารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ํามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และดําเนินการให้มีการสร้าง
โรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ทั้งจากการใช้ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงและจากพลังงาน
ทดแทนทุกชนิด ด้วยวิธีการที่เปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนา พลังงาน ซึงถ้ารัฐบาลนํามาใช้กับการบริการสาธารณะก็จะเกิด
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ผลดีอย่างมากทําให้เป็นการลดต้นทุนน้ํามันเชื้อเพลิง และลดค่าใช้จ่ายในการนนําเงินไปใช้จ่ายค่าน้ํามัน 
นอกจากนี้ในระยะยาวยังมีแผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคม ด้านคมนาคม
ทางบก เพ่ือลดเวลา ในการเดินทางของประชาชนและเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพ่ือตั้งฐาน ให้รัฐบาล
ต่อไปและปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ ในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน
ระดับนโยบายหน่วยงานกํากับดูแลและหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานกํากับดูแลระบบราง 
เพ่ือทําหน้าที่ กําหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม 
การลงทุนการบํารุงรักษาและการบริหารจัดการ รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับสาขาขนส่งให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ
รวมทั้งสนับสนุน ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ิมขึ้น ทําให้เห็นว่าขสมก. ก็ได้ให้ความสําคัญในการนํา
นโยบายของรัฐบาลมาปรับใช้ในการดําเนินงานและพัฒนาให้ เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน              
โดยครอบคลุมและใส่ใจทุกฝ่าย เพ่ือให้มุกฝ่ายได้รับบริการที่ดีไม่ว่าจะเป็นการใส่ใจตั้งแต่ระบบงาน จนถึง
การการใส่ใจพนักงาน และผู้ใช้บริการ ให้ทุกฝ่ายได้รับการดูแลและเอาใจใส่ตามนโยบายของหน่วยงาน
และองค์กรโดยขสมก. ยังมีการใช้มาตรการประหยัดน้ํามัน เพ่ือเป็นการลดมลพิษทางอากาศ และการเก็บ
ราคาค่าโดยสารที่ไม่แพงทําให้คนทุกกลุ่มสามารถใช้บริการได้อย่างทั่วถึง และเป็นการลดใช้พลังงานคือ
การลดการใช้รถส่วนตัวหันมาใช้รถสาธารณะแทน 

เปรียบเทียบคุณภาพของรถโดยสารประจ าทางและการให้บริการของพนักงานต่อประชาชน
ผู้ใช้บริการและเพื่อศึกษาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเขตการเดินรถที่ 3 
ภายใต้นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในระหว่างปี 2557 – 2563  
 การให้บริการของพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเขตการเดินรถที่ 3 โดยพนักงานจะ
ให้บริการกับ กลุ่มคนที่เป็นเพศหญิง หรือนักศึกษาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพนักงานเก็บเงินค่าตั๋วที่เป็น
ผู้ชายจะให้ความสําคัญและสนใจผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิงสวย ๆ นักศึกษานักเรียนเป็นอย่างมากจะพูดจา
ด้วยความไพเราะ ไม่ใส่อารมณ์หรือใช้น้ําเสียงที่หยาบคาย แต่กลับกันการให้บริการผู้โดยสารที่เป็นผู้ชาย
นั้น พนักงานจะบริการไม่ดี พูดจาหยาบคาย ไม่สนใจและไม่ใส่ใจการบริการทําให้ผู้รับบริการรู้สึกไม่
ประทับใจในการให้บริการของพนักงาน เหมือนดังคําสัมภาษณ์ “การเก็บค่าโดยสารของพนักงานเก็บเงิน
ค่าตั๋วรถนั้น พนักงานบ้างคนก็พูดจ้า ไม่สุภาพ พูดหยาบคาย มาสนใจผู้โดยสาร ไร้มารยาทในการบริการ 
ทําให้ผู้โดยสารรู้สึกไม่ดี แต่ก็ไม่ใช่พนักงานทุกคน เพราะพนักงานบ้างคนก็น่ารัก พูดจาไพเราะ บริการดี 
ใส่ใจการให้บริการสําหรับกลุ่มคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะการหาที่นั่งให้คนท้อง และคนชรานั่ง และยิ้มแย้ม
แจ่มใส ทําให้ผู้ใช้บริการรู้สึกประทับใจ”ความแตกต่างของสถานภาพมีผลต่อการให้บริการของพนักงาน
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเขตการเดินรถที่ 3  
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 จากการเปรียบเทียบ พบว่า สถานภาพนั้นไม่มีผลต่อการให้บริการของพนักงานฯ เนื่องจากไม่ว่า
จะเป็น คนโสด หม้าย หรือสมรส ล้วนได้รับการบริการที่เท่าเทียมกัน แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะสถานภาพใด
ก็ไม่มีผลต่อการให้บริการ เนื่องจากเราไม่สามารถทราบได้ว่าแต่ละคนมีสถานภาพใด และการให้บริการ
ของพนักงานจะแยกหรือแบ่งชนชั้นในการให้บริการซึ่งการให้บริการต้องให้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
ตามระเบียบและข้อบังคับที่กําหนดไว้ว่า ให้ปฏิบัติงานบนรถยนต์โดยสาร ที่ได้รับมอบหมาย เบิกตั๋วให้
เพียงพอกับการจําหน่าย เมื่อเลิกปฏิบัติหน้าที่แล้วให้เช็คตั๋ว และส่งมอบเงิน  ค่าโดยสารให้กับเจ้าหน้าที่
ทันที เก็บเงินค่าโดยสารให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่องค์การกําหนด ฉีกตั๋ว  โดยสารให้แก่ผู้โดยสารตาม
จํานวนเงินค่าโดยสาร ช่วยและอํานวยความสะดวกให้แก่พนักงานขับรถ  ในการจอดรถ ออกรถ หรือ
เปลี่ยนช่องทางเดินรถ ดูแลรักษาทําความสะอาดภายในรถที่ปฏิบัติหน้าที่ ตามสมควร บริการและอํานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร เชื่อฟังและปฏิบัติตามคําตักเตือน แนะนํา ของพนักงานขับรถเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ดังนั้นความแตกต่างทางสถานภาพจึงไม่มี
ผลต่อการให้บริการต่อการให้บริการของพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเขตการเดินรถที่ 3 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรมีการศึกษางบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาระบบรถโดยสารประจําทางสาธารณะว่าเพียงพอ     
ในการบริหารจัดการหรือไม่และใช้งบประมาณคุ้มค่าเพียงใดกับประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 
 2. ควรมีการศึกษาสภาพจิตใจและทัศนะคติของพนักงานขับรถและพนักงานจําหน่วยตั๋วว่าในการ     
ให้ทํางานให้บริการประชาชนนั้นพนักงานมีความพร้อมที่จะให้บริการประชาชนมากน้อยเพียงใดและมี
สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้หรือไม่ ในกรณีเช่นว่าการจราจรติดขัดหรือพบเจอผู้ใช้บริการที่ไม่สุภาพ 
 3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการขับรถโดยสารประจําทางและการจําหน่ายตั๋วของ
พนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพกับพนักงานรถโดยสารร่วมบริการว่าพนักงานกลุ่มใดมีพฤติกรรมใน
การให้บริการต่างกันในด้านใด ศึกษาถึงสาเหตุในพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นและแนวทางการแก้ปัญหาเพราะ
พนักงานทั้ง 2 กลุ่มล้วนเป็นผู้ให้บริการต่อประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสาร 
 4. ควรมีการศึกษาคุณภาพชีวิต สวัสดิการ เงินเดือนค่าตอบแทนของพนักงานองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพเขตการเดินรถที่ 3 นั้นมีผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานมากน้อยเพียงใดเพ่ือหาสาเหตุ
ในปัญหาด้านการบริการและหาแนวทางในการพัฒนาระบบรถโดยสารสาธารณะต่อไป  
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