
 

 

 

 
 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

 

เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน 

KST (KKU Smart Transit) 

 

 

ที่ปรึกษาโครงการ นายธัญญา ภักด ี

สังกัด : กองบริหารงานกลาง สํานักงานอธิการบดี 

 

 

โดย 

 

หัวหนาโครงการ นางสาววิริยา แซล้ี สังกัด : งานบริการยานพาหนะ กองบริหารงานกลาง 
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ที่ปรึกษา นายธัญญา ภักดี 

สังกัด : กองบริหารงานกลาง สํานักงานอธิการบดี 
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คํานํา 

 

คณะผูจัดทํารายงานผลการวิจัย เรื่อง การศกึษาความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการรถขนสง

มวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน KST (KKU Smart Transit) ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดทําขึ้นเพ่ือนําผลการศึกษาไปใชในการปรับปรุงการใหบริการรถขนสงมวลชน

มหาวิทยาลัยขอนแกน KST (KKU Smart Transit) และระบบงานที่เก่ียวของ ซึ่งจะเกิดประโยชนตอ

มหาวิทยาลัยขอนแกน นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ใชบริการ 

 

 ผลสําเร็จจากการวิจัยในครั้งนี้ คณะผูจัดทําขอขอบคุณ นายธัญญา ภักดี ผูอํานวยการกองบริหารงานกลาง 

สํานักงานอธิการบดี ผูใหขอคิดและสรางแรงบันดาลใจในการจัดทําผลงานในครั้งนี้ ผศ.ดร.สมพงษ สิทธิพรหม 

ผูชวยอธิการบดีฝายรักษาความปลอดภัย ที่กรุณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการทําวิจัยและขอขอบคุณ 

ผูสนับสนุนทุน หนวยงาน คณะกรรมการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแกน ผูบังคับบัญชาและบุคคลท่ี 

ใหความชวยเหลือเสียสละเวลาอันมีคาใหขอเสนอแนะ ใหคําแนะนําและใหการสนับสนุน จนการวิจัยครั้งนี้

แลวเสร็จตามวัตถุประสงค และหวังเปนอยางยิ่งวาผลงานวิจัยฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการใหบริการขนสงมวลชน 

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน เกิดการปรับปรุงพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการตามยุทธศาสตร 

Green and Smart Campus ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 

 

ผูวิจัย 

สิงหาคม 2562 
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บทคัดยอ 

 

 การศึกษาวิจัย เรื่อง “ความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัย KST 

(KKU Smart Transit) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการรถขนสงมวลชน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือใหนักศกึษาและบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการพฒันาระบบบริหารจัดการ 

ดานทรัพยากรรวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน และเพ่ือเปนขอมูลสารสนเทศเสนอผูบริหารในการบริหารจัดการ 

การพัฒนา สนับสนุนสงเสริมบริการใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตอการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป 

ผลการศึกษา จากกลุมตัวอยางผูใชบริการขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน 2 กลุมประกอบดวย 

1. กลุมนักศึกษา นักเรียน และประชาชนผูใชบริการท่ัวไป จํานวน 1,024 คน  

2. กลุมบุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุน จํานวน 71 คน  

3. ประเด็นคําถามจากแบบสอบถาม 

 3.1 ขอมูลทั่วไป 

 3.2 ระดับความพึงพอใจ 

 3.3 ความไมพึงพอใจ 

 3.4 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

4. คารอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน KST (KKU 

Smart Transit) แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 นักศึกษา นักเรียน และผูใชบริการทั่วไป กลุมที่ 2 บุคลากร

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 4.1 ประเด็นความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกนกลุม

นักศึกษา นักเรียน และประชาชนผูใชบริการทั่วไปมากที่สุด คอื พนักงานขับรถ (x = 4.35) รองลงมา คือ ความ

พรอมของรถที่ใหบริการ (x = 4.28) และนอยที่สุดคอื ระยะเวลาในการรอรถ (x = 3.64) โดยภาพรวมความ

พึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกนกลุมนักศึกษา นักเรียน และ

ประชาชนผูใชบริการทั่วไป อยูในระดับมาก (x = 4.07) 

4.2 ประเด็นความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน 

กลุมบุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุนมากที่สุดคือพนักงานขับรถ (x = 4.19) รองลงมาคือความพรอมของรถ 

ที่ใหบริการ (x = 4.17) และนอยที่สุดคือ ระยะเวลาในการรอรถ (x = 3.66) โดยภาพรวมความพึงพอใจของ

ผูโดยสารตอการใชบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน กลุมบุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุน 

อยูในระดับมาก (x = 3.90) 
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สารบัญรูปภาพ  จ 

สารบัญตาราง ฉ 
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มหาวิทยาลัยขอนแกน KST : KKU Smart Transit  

ตารางที่ 4.6 ขอเสนอแนะ ความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนารถขนสงมวลชน     31 
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บทท่ี 1 

บทนํา  
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  มหาวิทยาลัยขอนแกนไดกําหนดเสาหลักยุทธศาสตร (Strategic Pillar) เสาหลักที ่1 Green and Smart Campus 

เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาดท่ีคํานึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 

พัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยมีเปาประสงคใหมหาวิทยาลัยขอนแกนมีบรรยากาศที่รมรื่น เปนธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอมที่ดีท่ีเก้ือหนุนใหเกิดการเรียนรู การพัฒนาองคความรู และการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ปจจุบัน

ประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแกน มีจํานวน 47,382 คน ประกอบดวย นักศึกษาจํานวน 36,035 คน (อางอิง

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ : 2561) บุคลากรจํานวน 11,347 คน (อางอิงจากกองการเจาหนาท่ี : 2561) 

ไมรวมจํานวนประชาชนท่ัวไปที่สัญจรภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ทั้งผูมาติดตองานราชการ ประกอบกิจการ 

และสัญจรผานไปยังถนนสายหลัก  รวมถึงญาติพี่นองของบุคลากรที่มีบานพักในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประมาณการวาจํานวนยานพาหนะที่สัญจรภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน มีประมาณ 30,000-40,000 คันตอวัน 

อีกทั้งกองปองกันและรักษาความปลอดภัย (สนง.รปภ.มข.) ไดรวบรวมรายงานขอมูลการเกิดอุบัติเหตุบนทางจราจร

ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2560 ดังนี้ เกิดอุบัติเหตุ จํานวน 223 ครั้ง รถที่เกิดอุบัติเหตุ 

จํานวน 344 คัน จํานวนบุคคลท่ีเกิดเหตุ 325 ราย จํานวนผูเสียชีวิต 2 ราย จํานวนผูไดรับบาดเจ็บ 169 ราย 

และมีสถิติสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกนที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด 5 อันดับแรก (TOP FIVE) คือ บริเวณ

วงเวียนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 30 ครั้ง บริเวณถนนหนาคอมเพล็กซ จํานวน 20 ครั้ง 

บริเวณวงเวียนหอพักที่ 16 จํานวน 16 ครั้ง บริเวณสี่แยกสนามยิงปน จํานวน 10 ครั้ง บริเวณหนาปมน้ํามัน ปตท. 

จํานวน 9 ครั้ง 

มหาวิทยาลัยขอนแกนจึ งมีน โยบายดํ า เนินการจาง เหมาบริการขนสงมวลชนสาธารณะ

มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนระยะเวลา 5 ปงบประมาณ เพ่ือลดความคับคั่งของการจราจร การสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน 

การเกิดอุบัติเหตุโดยการนําเอาพลังงานสะอาดเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติในการใหบริการ จํานวน 20 คันและ 

สํารองเมื่อคราวฉุกเฉินอีก 1 คัน รวมทั้งสิ้น 21 คัน ประกอบไปดวย 61 งวด เริ่มใหบริการงวดที่ 1 เมื่อวันท่ี 

16 ธันวาคม 2558 ใหบริการทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ ตั้งแตเวลา 07.00 น. จนถึงเวลา 21.00 น. โดย 

รถทุกคันจะติดตั้ง GPS และกลอง CCTV จํานวน 4 ตัว บันทึกขอมูลได 30 วัน ม ีWi-Fi ฟรี รปูแบบรถทันสมัย

แบบ low floor บันไดต่ํา สะดวกในการใชบริการของผูพิการและผูสูงอาย ุนอกจากนี้ผูใชบริการสามารถดาวนโหลด 

Application KKU Smart Transit ฟรีที่จะแสดงรายละเอียดของรถ ตรวจสอบสถานะของรถวาจะมาถึงสถานี

สายใด ในเวลาเทาไหร บอกรายละเอียดของรถและพนักงานขับรถ สถานีจุดจอดรับสงผูโดยสารออกแบบเรียบงาย 

สวางและประหยัดพลังงาน โดยบนหลังคาติดตั้งแผงโซลาเซลลสําหรับไฟแสงสวาง เสนทางการเดินรถแบบ

เสนทางเดียว (One way) ประกอบไปดวย 6 เสนทาง คือ สายสีแดง จํานวนรถที่ใหบริการ 4 คัน หมายเลข 

1 2 3 4 สายสีเหลือง จํานวนรถที่ใหบริการ 5 คัน หมายเลข 5 6 7 8 9 สายสีมวง จํานวนรถที่ใหบริการ 2 คัน 

หมายเลข 10 11 สายสีน้ําเงิน จํานวนรถที่ใหบริการ 2 คัน หมายเลข 12 13 สายสีเขียว จํานวนรถที่ใหบริการ 

3 คัน หมายเลข 14 15 16 สายสีสมจํานวนรถที่ใหบริการ 4 คัน หมายเลข 17 18 19 20 และคันสํารอง

หมายเลข 21 จํานวน 1 คัน 
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  ปจจุบันการใหบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัย KST (KKU Smart Transit) ไดใหบริการมาแลว 

31 งวด (มิถุนายน 2561) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รายการจางเหมาบริการรถขนสงมวลชน

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดกําหนดใหมีการสํารวจความพึงพอใจของผูโดยสารที่ใชบริการขนสงมวลชนเปนราย

เดือน เพ่ือประกอบการตรวจรับฯ การจางเหมาประจําเดือน และนําเสนอขอบกพรองของการใหบริการขนสง

มวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน KST มาปรับปรุงการใหบริการของผูประกอบการดังกลาว เพ่ือใหการจางเหมา

และพัฒนาการใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถรองรับนโยบายเสาหลักยุทธศาสตรที่ 1 Green 

and Smart Campus ไดเปนอยางด ี

  การสงมอบงานตามสาระสําคัญประกอบการจางรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน KST (KKU 

Smart Transit) 

 

  1. จํานวนรถใหบริการ 

  สงมอบรถและใหบริการตั้งแตวันที่  16 ธันวาคม 2558 (สัญญาระบุใหสงมอบภายใน 

19 ธันวาคม 2558) โดยสงมอบรถเพื่อใหบริการในเสนทางท่ีไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย จํานวน 20 คัน 

และรถสํารองใชงาน 1 คันรวมเปน 21 คัน สัญญาจาง 5 ป 

 

ภาพที่ 1.1 รถขนสงมวลชน มหาวทิยาลัยขอนแกน 

 

 
 

 

 

 

 

 

รถขนสงมวลชน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  ๐ สวัสดิการแกนักศึกษาและบุคลากร   ๐ ลดปญหาจราจร 

  ๐ ประหยัดพลังงาน    ๐ ลดอุบัติเหตุ    ๐ ลดปญหามลภาวะ 
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ภาพที่ 1.2 การใหบริการรถขนสงมวลชน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับการใหบริการ 

๐  รถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน KST (KKU 

 Smart Transit) สอดคลองกับนโยบาย Green & 

 Smart Campus 

๐ มีตารางเดินรถที่แนนอน โดยติด GPS ที่รถทุกคัน 

๐ แสดงเวลาถึงจุดจอดรับผูโดยสารแบบ real time   

 มีจอ led แสดงท่ีจุดจอดรับผูโดยสาร ผูใชบริการ

 สามารถดูไดผานทางแอพพลิเคชั่น 

๐ เปนรถยนตใหม ปรับอากาศ รูปแบบทันสมัย 

๐ low floor บันไดต่ําสะดวกในการใชบริการของ 

 ผูพิการและผูสูงอายุ 

๐ มีบริการฟรี Wi-Fi บนรถที่ใหบริการทุกคัน 

๐ มีการวัดสถิติผูใชบริการผานเทคโนโลย ีrfid  ซึ่งจะ

 ทําใหทราบความตองการที่แทจริง 

๐ ใชพลังงานสะอาดเชื้อเพลิงธรรมชาติในการใหบริการ 

๐ มีกลอง CCTV จํานวน 4 ตัว บนรถที่ใหบริการทุกคัน 

 บันทึกขอมูลได 30 วัน 

๐ ฟรี Application KKU Smart Transit ที่จะแสดง

 รายละเอียดของรถ ตรวจสอบสถานะของรถ 

 วาจะมาถึงสถานีสายใด ในเวลาเทาไหร  

 บอกรายละเอียดของรถและพนักงานขับรถ  

๐ จุดจอดรับผูโดยสารออกแบบเรียบงาย สวาง ก้ันดวย

 วัสดุโปรงใสเพ่ือความปลอดภัยสามารถ  มองเห็น 

 ไมเปนจุดอับสายตา แสงไฟสองสวางดวยแผงโซลาเซลล 

 บนหลังคา 

๐ มีการสงเสริมใหเกิดการใชบริการ ดวยการมอบ

 ทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาทุกเดือน จํานวน 

 8 ทุนประกอบดวยทุนนักศึกษาที่ใชบริการ 

 มากที่สุดสามลําดับจํานวน 3 ทุน และสุมจาก

 นักศึกษาที่ใชบริการ จํานวน 5 ทุน โดยนักศึกษา

 แสกนบัตรนักศึกษาที่หัวอาน ifrd บริเวณทางลงรถ 

๐ ใหบริการฟรีสําหรับทุกคน รวมถึงประชาชนทั่วไป 
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 2.  การประกันภัย 

 ความรับผิดชอบตอบุคคลภายนอก  

๐ วงเงนิคุมครอง (อุบัติเหตุและเสียชีวิต) 500,000 บาท 

๐ เฉพาะสวนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. 10,000,000 บาท     

๐ วงเงนิความเสียหายตอทรัพยสิน 1,000,000 บาท 

 ความรับผิดชอบอุบัติเหตุสวนบุคคล  

๐ คารักษาพยาบาล 100,000 บาท 

๐ คาประกันตัวผูขับข่ี         200,000 บาท 

 

 

 

ภาพที่ 1.3 จํานวนรถขนสงมวลชน มหาวิทยาลัยขอนแกน แตละสาย 

 
 

 

 

 

4 



 

 

  3. เสนทางการเดินรถ 

   กําหนดเสนทางเดินรถ 6 สาย เดินรถเสนทางเดียว (One Way) 

   (1) สายสีแดง ระยะทาง 6.7 กิโลเมตร จํานวน 4 คัน ไดแก หมายเลข 1 2 3 4  

   (2) สายสีเหลือง ระยะทาง 8 กิโลเมตร จํานวน 5 คัน ไดแก หมายเลข 5 6 7 8 9 

   (3) สายสีมวง ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร จํานวน 2 คัน ไดแก หมายเลข 10 11 

   (4) สายสีน้ําเงิน ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร จํานวน 2 คัน ไดแก หมายเลข 12 13 

   (5) สายสีเขียว ระยะทาง 6.2 กิโลเมตร จํานวน 3 คัน ไดแก หมายเลข 14 15 16 

   (6) สายสีสม ระยะทาง 11 กิโลเมตร จํานวน 4 คัน ไดแก หมายเลข 17 18 19 20 

    คนัสํารอง 1 คัน หมายเลข 21  

  การใหบริการในชั่วโมงเรงดวน (Rush hour)  

- เวลา 07.00 - 09.24 น. ทุกวัน สายสีแดงจํานวน 1 คนั จะปรับใหบริการในเสนทางสายสีเขียว 

เนื่องจากในเวลาดังกลาวมีผูใชบริการสายสีเขียวเปนจํานวนมาก ทุกวัน 

- เวลา 07.00 - 10.24 น.ทุกวัน สายสีสมจํานวน 1 คัน ใหบริการในเสนทางสายสีเขียว เนื่องจาก

ในเวลาดังกลาวมีผูใชบริการสายสีเขียวเปนจํานวนมาก 
 

ภาพที่ 1.4 เสนทางเดินรถขนสงมวลชน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 



 

 

4. ศูนยควบคุมการเดินรถ 

ภาพที่ 1.5 ศูนยควบคุมการเดินรถขนสงมวลชน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
 

5. จุดจอดรับผูโดยสาร 

จํานวนทั้งสิ้น 25 จุด ออกแบบเรียบงาย แสงไฟสองสวางดวยแผงโซลาเซลลบนหลังคา กําแพงสราง

ดวยวัสดุโปรงใสเพ่ือความปลอดภัย ไมใหเกิดจุดอับสายยตา สามารถมองทะลุผาน 

 

ภาพที่ 1.6-1.7 จุดจอดรับผูโดยสารรถขนสงมวลชน มหาวิทยาลยัขอนแกน 
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เดือนกรกฎาคม 2561 ใหบริการเปนงวดท่ี 32 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรายการจางเหมาบริการ 

รถสวัสดิการรับ-สง นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนดใหมีการสํารวจความพึงพอใจของ

ผูโดยสารที่ใชบริการขนสงมวลชนเปนรายเดือน เพื่อประกอบการตรวจรับฯ การจัดจางประจําเดือน และ

นําเสนอขอบกพรองของการใหบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน KST มาปรับปรุงการใหบริการของ 

ผูประกอบการดังกลาว เพ่ือใหการดําเนินงานจางเหมาบริการรถขนสงมวลชนสาธารณะมหาวิทยาลัยขอนแกน 

เปนไปตามวัตถุประสงคของการจางเหมาและพัฒนาการใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถ

บรรเทา แกไขปญหาขางตน เปนทางเลือกในการใชบริการแกนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนประชาชนท่ัวไป

สามารถรองรับนโยบายเสาหลักยุทธศาสตรท่ี 1 Green and Smart Campus ไดเปนอยางด ี

 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

   1. เ พ่ือศึกษาระดับความ พึงพอใจของผู โดยสารต อการ ใชบริ การรถขนส งมวลชน

มหาวิทยาลัยขอนแกน KST (KKU Smart Transit) 

   2. เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ดานทรัพยากรรวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

   3. เพ่ือเปนขอมูลสารสนเทศเสนอผูบริหารในการบริหารจัดการ การพัฒนา สนับสนุนสงเสริม

บริการใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตอการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป 

 

 1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

    ขอบเขตดานเนื้อหา การสํารวจความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจและความคิดเห็นเพื่อการพัฒนา 

การใหบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน KST (KKU Smart Transit) กําหนดประเด็นการสํารวจ 

ที่เก่ียวของกับการดําเนินงาน 7 ดาน ไดแก 

    1. เสนทางการเดินรถ 

    2. ระยะเวลาในการรอรถ 

    3. ชองทางแสดงความคิดเห็นดานบริการ 

    4. ความพรอมของรถที่ใหบริการ 

    5. พนักงานขับรถ 

    6. ความเหมาะสมของจุดจอดรับผูโดยสาร 

    7. ความพอใจในภาพรวม 

    ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง กลุมเปาหมายที่สํารวจ คือ ผูใชบริการขนสงมวลชน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน KST : KKU Smart Transit แบงออกเปน 2 กลุมคือ 

    กลุมที่ 1 ประกอบดวย นักศึกษา นักเรียน และประชาชนผูใชบริการทั่วไป 

    กลุมที่ 2  ประกอบดวย บุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุน 
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     ชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2561- 30 พฤศจิกายน 2561 และ

วิเคราะหผลหลังเสร็จสิ้นการเก็บขอมูลเครื่องมือเก็บขอมูลเปนแบบสํารวจความพึงพอใจและความไมพึงพอใจ

ในการใชบริการขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

1.4 นิยามศัพท 

  1.  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือความนิยมชมชอบของนักศึกษาที่มีตอการใช 

     บริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน 

  2. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาทุกชั้นป ทุกระดับการศึกษา ที่ศึกษาใน 

     มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  3. นักเรียน หมายถึง นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 

  4. ผูใชบริการทั่วไป หมายถึง ประชาชนท่ัวไปที่มาติดตองานภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

     และใชบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน 

  5. บุคลากร หมายถึง บุคคลท่ีทํางาน ปฏิบัติงาน ทําหนาที่ในสังกัด 

     มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  6. ความพึงพอใจตอการใชบริการ หมายถึง ระดับความรูสึกชอบหรือพอใจที่มีการใหบริการ 

     รถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน 

  7. บริการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง 

     ของบุคคลหรือองคกร เพ่ือตอบสนองความตองการของบุคคล 

     อื่น ใหไดรับความสุขและความสะดวกสบายหรือเกิดความพึง 

     พอใจ จากผลของการกระทํานั้น โดยมีลักษณะเฉพาะของ 

     ตัวเอง ไมสามารถจับตองได  ไมสามารถครอบครองเปน 

     เจาของในรูปธรรมและไมจําเปนตองรวมอยูกับสินคาหรือ 

     ผลิตภัณฑอื่น ๆ ทั้งยังเกิดความเอ้ืออาทร มีน้ําใจ ไมตรี  

     เปยมดวยความปรารถนาด ีชวยเหลือเก้ือกูลใหความสะดวก  

     รวดเร็ว ใหความเปนธรรม และความเสมอภาค 

  8. ผูโดยสาร หมายถึง ผูที่ใชบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน  

      อันประกอบไปดวย นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและ 

      ประชาชนทั่วไป 

  9. รถขนสงมวลชน หมายถึง รถขนสงสาธารณะใหบริการขนสงประชากรภายใน 

     มหาวิทยาลัยขอนแกน อันประกอบไปดวย นักเรียน 

     นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป 
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  10.เสนทางการเดินรถ     หมายถึง การเดินรถที่ไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยขอนแกน 

     โดยแบงออกเปน 6 เสนทาง คอื สายสีแดง สายสีเหลือง 

     สายสีมวง สายสีน้ําเงิน สายสเีขียว และสายสีสม 

  11.พนักงานขับรถ     หมายถึง บุคคล เจาหนาที่ของบริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

     ผูใหบริการขับรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน 

  12.จุดจอดรับผูโดยสาร    หมายถึง จุดท่ีผูโดยสารใชในการขึ้นและลงรถขนสงมวลชน 

     มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  13.ความไมพึงพอใจ     หมายถึง ความรูสึกไมชอบไมพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการ 

      รถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน 

   14.ระยะเวลาในการรอรถ หมายถึง ระยะเวลาที่ใชในการรอรถขนสงมวลชน 

 มหาวิทยาลัยขอนแกนในการใชบริการแตละครั้ง 

 

  1.5 เครื่องมือในการศึกษา 

    แบบสํารวจความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน

ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรายการจางเหมาบริการรถสวัสดิการรับ-สงนักศึกษาและบุคลากร

มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด  แบงเปน 4 สวน 

    สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 

       ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับบุคคลซึ่งประกอบดวย เพศ สถานภาพ อายุ ของผูตอบ 

      แบบสอบถาม 

   สวนที่ 2 ความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน 

       แบบสํารวจความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการรถขนสงมวลชน 

      มหาวิทยาลัยขอนแกนตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรายการจางเหมาฯ กําหนด 

      ประกอบดวย 7 ประเด็นหลัก คือ 

     1) เสนทางการเดินรถ 

      2) ระยะเวลาในการรอรถ 

      3) ชองทางแสดงความคิดเห็นดานบริการ KST 

      4) ความพรอมของรถที่ใหบริการ 

      5) พนักงานขับรถ 

      6) ความเหมาะสมของจุดจอดรับผูโดยสาร 

      7) ความพอใจในภาพรวมของการใหบรกิาร 
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   สวนที่ 3 ความไมพึงพอใจ 

       เปนคําถามปลายเปด โดยเปนความไมพึงพอใจในการใชบริการรถขนสงมวลชน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน KST : KKU Smart Transit 

    สวนที่ 4 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

       เปนคําถามแบบเปด โดยเปนขอเสนอแนะ ความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนา 

  

  1.6 วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

    ขอมูลตั้งแตวันที ่1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤศจิกายน 2561 

   การเก็บแบบสอบถามตามกลุมเปาหมายผูใชบริการ ดวยวิธี Stratefied Random Sampling 

    แบบสอบถามจะติดตั้งบริเวณเฉพาะประตูทางลงบนตัวรถที่ใหบริการทุกคัน ผูโดยสารสามารถ

หยิบทําแบบสอบถามเมื่อเสร็จใหยื่นใสกลองรับแบบสอบถามที่ตั้งไว ทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถามเปน

ระยะและตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถาม การจัดหมวดหมู  เลขกํากับของแบบสอบถาม 

เพ่ือพรอมในการสุมตัวอยาง  

  

 1.7 การวิเคราะหขอมูล 

      เมื่อรวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับแลว ผูวิจัยนําแบบสอบถาม 

มาวิเคราะหและประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ตามวัตถุประสงคที่กําหนด ดวยสถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูล คอื รอยละ คาเฉลี่ย 

     คําถามวัดความพึงพอใจเปนแบบสอบถามตามมาตราสวนประมาณคา (Lilert’s Scale) มีเกณฑ 

ใหคะแนน 5 ระดับ ดังนี ้

   5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

   4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 

   3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

   2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย 

   1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 

   การแปลผลคาคะแนนระดับความพึงพอใจ การแปรผลคาคะแนนความพึงพอใจโดยใชแนวคิด

จากมาตรวัดที่สรางโดยเรนสิส ลิเคิรท (Rensis Likert) หรือการวัดแบบ Likert’s Scale โดยการใหคะแนน

ขอมูลมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, 2536) 

   คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีตอการใชบริการมากที่สุด 

   คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีตอการใชบริการมาก 

   คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีตอการใชบริการปานกลาง 

   คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีตอการใชบริการนอย 

   คะแนน 1.00-1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีตอการใชบริการนอยที่สุด 
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 1.8 ระยะเวลาและสถานท่ีทําการศึกษา 

   ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 1.9 แผนการดําเนินงาน 

  ตารางที่ 1.1 แผนการดําเนินงาน 

รายการการดาํเนินการ 

 

ระยะเวลาการปฏิบตังิาน 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤศจิกายน 2561 

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 

สัปดาหที ่ สัปดาหที ่ สัปดาหที ่ สัปดาหที ่ สัปดาหที ่ สัปดาหที ่ สัปดาหที ่

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.เตรียมดําเนินงานวิจัย                             

2.คดัเลือกหัวขอการวิจัย                             

3.คัดเลือกกลุมเปาหมาย

เพื่อลงพื้นที่เก็บขอมูล 

                            

4.วิเคราะหสภาพสภาพ

บริบทกลุมเปาหมาย 

                            

5.ศกึษาขอมูลการวิจัย                             

6 . ล ง มื อ เ ขี ย น เ ค า

โครงการวิจัย 

                            

7.ปรับปรุงแกไขเคา

โครงการวิจัย 

                            

8.ดําเนินการจัดทําวิจัย

และศึกษารวบรวมขอมูล 

                            

9.จัดสรางเคร่ืองมือ                             

1 0 . ป รั บ ป รุ ง แ ก ไ ข

เคร่ืองมือ 

                            

11.เก็บรวบรวมขอมูล                             

12.วิเคราะหผลการเก็บ

รวบรวมขอมูล 

                            

1 3 . ป ร ะ ม ว ล ผ ล ก า ร

ดํ า เ นิ น ง านและจั ดทํ า

รูปเลมรายงาน 

                            

14.นําเสนอผลการ

ดําเนินการ 
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1.10 ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 1) ไดทราบขอมูลเชิงประจักษของระดับความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการรถขนสงมวลชน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน KST (KKU Smart Transit) 

 2) ไดทราบถึงสภาพปญหาและอุปสรรคในการใหบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 3) ไดแนวทางในการแกไขปญหาการใหบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

1.11 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

  1) ไดขอมูลเชิงประจักษในการวางแผน ตรวจสอบ ปรับปรุงและพัฒนา การบริหารจัดการรถขนสงมวลชน 

มหาวิทยาลัยขอนแกนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2) ผูบริหารไดแนวทางในการพัฒนาสัญญาจางเหมาบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 3) ผูบริหารไดขอมูลเชิงประจักษจากการศึกษาวิเคราะหมากําหนดนโยบายการจางเหมาบริการ 

รถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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บทท่ี 2  

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 
 

2.1 ความหมายของคําที่เกี่ยวของ 

   2.1.1 “ความพึงพอใจ (Satisfaction)” ไดมีผู ใหความหมายของความพึงพอใจไวหลาย

ความหมาย ดังนี ้

   ดิเรก (2528) กลาววา ความพึงพอใจหมายถึงทัศนคติทางบวกของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

เปนความรูสึกหรือทัศนคติที่ดีตองานที่ทําของบุคคลที่มีตองานในทางบวก ความสุขของบุคคลอันเกิดจากการ

ปฏิบัติงานและไดรับผลเปนที่พึงพอใจ ทําใหบุคคลเกิดความกระตือรือรน มีความสุข ความมุงมั่นที่จะทํางาน มี

ขวัญและกําลังใจ มีความผูกพันกับหนวยงาน มีความภาคภูมิใจในความสําเร็จของงานที่ทํา และสิ่งเหลานี้จะ

สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานสงผลตอความกาวหนาและความสําเร็จขององคกรอีกดวย 

   กิตติมา (2529) กลาววา ความพึงพอใจหมายถึงความรูสึกชอบหรือพอใจท่ีมีตอองคประกอบ 

และสิ่งจูงใจในดานตางๆ เม่ือไดรับการตอบสนอง 

   เทพพนม และสวิง (2540) กลาววา ความพึงพอใจเปนภาวะของความพึงใจหรือภาวะที่มีอารมณ 

ในทางบวกที่เกิดข้ึน เนื่องจากการประเมินประสบการณของคนๆ หนึ่ง สิ่งที่ขาดหายไประหวางการเสนอให 

กับสิ่งที่ไดรับจะเปนรากฐานของการพอใจและไมพอใจได 

   สงา (2540) กลาววา ความพึงพอใจหมายถึงความรูสึกที่เกิดข้ึนเมื่อไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย 

หรือเปนความรูสึกขั้นสุดทายท่ีไดรับผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 

   วิรุฬ (2542) กลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกภายในจิตใจของมนุษยที่ไมเหมือนกัน 

ขึ้นอยูกับแตละบุคคลวาจะมีความคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางไร ถาคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและไดรับ 

การตอบสนองดวยดีจะมีความพึงพอใจมาก แตในทางตรงกันขามอาจผิดหวังหรือไมพึงพอใจเปนอยางยิ่ง 

เม่ือไมไดรับการตบอบสนองตามที่คาดหวังไว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสิ่งท่ีตั้งใจไววาจะมีมากหรือนอย สอดคลองกับ 

ฉัตรชัย (2535) กลาววา ความพึงพอใจหมายถึงความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งหนึ่งหรือปจจัยตางๆ 

ที่เกี่ยวของความรูสึกพอใจจะเกิดข้ึนเมื่อความตองการของบุคคลไดรับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุงหมาย 

ในระดับหนึ่งความรูสึกดังกลาวจะลดลงหรือไมเกิดขึ้น หากความตองการหรือจุดมุงหมายนั้นไมไดรับ 

การตอบสนอง 

   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา พึงพอใจ 

หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 

   นภารัตน (2544) กลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกทางบวก ความรูสึกทางลบ และความสุข 

ที่มคีวามสัมพันธกันอยางซับซอน โดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความรูสึกทางบวกมากกวาทางลบ 

   กาญจนา (2546) กลาววา ความพึงพอใจของมนุษยเปนการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เปน

นามธรรมไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางได การที่เราจะทราบวาบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม สามารถสังเกต
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โดยการแสดงออกที่คอนขางสลับซับซอน และตองมีสิ่งเราที่ตรงตอความตองการของบุคคล จึงจะทําใหบุคคล

เกิดความพึงพอใจดังนั้นสิ่งเราจึงเปนแรงจูงใจของบุคคลนั้นใหเกิดความพึงพอใจในงานนั้น 

   จากการตรวจเอกสารขางตนสรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึงความรูสึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดี 

ของบุคคลซึ่งมักเกิดจากการไดรับการตอบสนองตามที่ตนตองการ ก็จะเกิดความรูสึกท่ีดีตอสิ่งนั้น ตรงกันขาม 

หากความตองการของตนไมไดรับการตอบสนองความไมพึงพอใจก็จะเกิดข้ึน 

 2.1.2 “การบริการ” ไดมีผูใหความหมายและแนวคิดไวหลายความหมาย ดังนี ้

   ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547) ไดกลาวถึงแนวคิดในการวัดคุณภาพของการใหบริการวา 

ในการวัดคุณภาพของการใหบริการ ลูกคาจะวัดจากองคประกอบของคุณภาพของการใหบริการ และผลลัพธที่

เกิดจากการที่ลูกคาประเมินคุณภาพของการบริการที่ลูกคารับรู ซึ่งจะเกิดจากการท่ีลูกคาทําการเปรียบเทียบ

บริการที่บริการแลวกับความคาดหวังตอการบริการที่จะไดรับ ในการวัดคุณภาพของบริการลูกคาจะวัดจาก

องคประกอบของคุณภาพในการบริการ ซึ่งมี 5 ขอ ไดแก 1) สิ่งที่สัมผัสได ไดแก อาคารของธุรกิจบริการ 

เครื่องมือ อุปกรณ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องเอทีเอ็ม เคานเตอรใหบริการ ที่จอดรถ หองน้ํา รวมทั้ง 

การแตงกายของพนักงาน 2) ความเชื่อถือและไววางใจได เปนความสามารถในการมอบบริการเพ่ือตอบสนอง

ความตองการของลูกคาไดตามสัญญาหรือควรจะเปนอยางถูกตองและตรงตามวัตถุประสงคของบริการ เชน 

ธนาคารตองการรักษาเงินในสมุดบัญชีใหอยูครบทุกบาททุกสตางค 3) ความรวดเร็ว การตอบสนองตอลูกคา

เปนความรวดเร็วและตั้งใจที่จะชวยเหลือลูกคา โดยใหบริการอยางรวดเร็ว ไมใหรอคิวนาน เห็นลูกคาแลวตอง

รีบตอนรับใหการชวยเหลือ 4) การรับประกัน/ความมั่นใจเปนการรับประกันวาพนักงานท่ีใหบริการ 

มีความรู  ความสามารถและความสุภาพ 5) การดูแลใสใจลูกคาเปนรายบุคคลเปนการดูแลเอาใจใส 

การใหบริการอยางตั้งอกตั้งใจ เนนการใหบริการและการแกปญหาใหลูกคาเปนรายบุคคล 

 

 2.2 องคประกอบและคุณลักษณะของรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน KST (KKU Smart Transit) 

   - เปนรถยนตใหม (เครื่องยนต ตัวถัง และอุปกรณรถที่ไมเคยผานการใชงานมากอน)  และ 

มีลักษณะเปนรถชานต่ํา (Low floor) สะดวกในการใชบริการของผูพิการและผูสูงอายุ ขนาดความจุผูโดยสาร

ไมนอยกวา 40 คน 

   - น้ําหนักรถ 8700 กก. เครื่องยนตจํานวน 4 สูบ 180 แรงมา 2 เพลา 4 ลอ ยาง 6 เสน 

   - มีระบบความปลอดภัยท่ีไดมาตรฐานสากล รถทุกคันติดตั้ง GPS และกลอง CCTV จํานวน 

4 ตัวบันทึกขอมูลได 30 วัน มี Wi-Fi ฟรี 

   - ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยดาน Green & Smart Campus ดวยการนําเอาพลังงาน

สะอาด เชื้อเพลิงกาซธรรมชาติในการใหบริการ 

   - รถยนตสามารถจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกได 

   - การตกแตงลวดลายบนตัวรถ ตองเปนไปตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยขอนแกน ลวดลาย 

รูปแบบสามเหลี่ยมหมายถึงความรุงเรือง สีเขียวหมายถึงความหวงใย สีน้ําตาลหมายถึงการเชื่อมโยงวิชาการ 

สูชุมชน สีเหลืองหมายถึงความคิดสรางสรรค และสีแดงหมายถึงมหาวิทยาลัยแหงความสุข 
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 2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 กฤช อินทรโกเศศ (2538) ไดทําการศึกษานโยบายการแกไขปญหาจราจร : ศึกษาเฉพาะกรณี 

โครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร : Traffic Problem Solution Policy : A Case Study 

of Rapid Transit Project in Bangkok Metropolis พบวา (1) โครงการระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนแตละ

โครงการมีโครงขายที่ไมครอบคลุมทั่วทั้งพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (2) ความลาชาในการดําเนินงานของโครงการ

ระบบไฟฟาขนสงมวลชนแตละโครงการนั้นเกิดจากหลายปจจัยที่แตกตางกัน อาทิ การชะลอการทดลอง

กอสราง ความขัดแยงเก่ียวกับสถานที่กอสรางโรงจอดและซอมบํารุง การหาเอกชนเขารับสัมปทาน เปนตน  

(3) รัฐบาลไดพยายามแกไขปญหาของโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนที่เกิดข้ึนดังกลาว โดยการจัดทํา 

แผนแมบทระบบขนสงมวลชนที่มีโครงขายครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและรัฐบาลกําลัง

พิจารณาใหมีหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบระบบขนสงมวลชนโดยตรง 

  ซุดะ โคอิชิ (2546) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพโครงการขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

โ ดยรถ ไฟฟ า เ พ่ื อกา รบรร เท าปญหาจ ราจ รและมล พิษ  ในช ว งป ก า รศึ กษา  2541-2545 พบว า 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีการจัดระบบขนสงมวลชนใหบริการในมหาวิทยาลัยโดยใชรถรับจางสี่ลอแดงใน 

ปการศึกษา 2541 รถรางในปลายภาคเรียนที่ 2/2542-2543 และรถไฟฟากับรถสี่ลอแดงในปการศึกษา 2544 

พรอมออกระเบียบหามนักศึกษาที่พักอยูหอพักนักศึกษาตั้งแตรหัสประจําตัวนักศึกษา 41 ขึ้นไป นํารถสวนตัว

มาใช แตการใหบริการขนสงมวลชนดังกลาวไมถึงปก็หยุดําเนินการและลมเลิกโครงการ เนื่องจากมหาวิทยาลัย

ไมไดสํารวจขอมูลความตองการของผูใชบริการอยางเพียงพอ เสนทางที่ใหบริการไมทั่วถึง ตารางเวลา 

ไมสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ ทําใหผูใชบริการไมสามารถวางแผนในการเดินทางได จึงทําให

นักศึกษาไมนิยมใชบริการ และนักศึกษาสวนหนึ่งละเมิดระเบียบโดยนํารถสวนตัวมาใช การศึกษาประสิทธิภาพ

ของโครงการขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหมโดยรถไฟฟาพบวา (1) ปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากนักศึกษา 

คือ การเห็นแตประโยชนสวนตัว ปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากบริษัทรถไฟฟา คือ การบริหารจัดการและ 

การดําเนินงานไมตรงตามสัญญา และปญหาอุปสรรคที่เกิดจากมหาวิทยาลัย คือ การจัดแผนการเดินรถและ

การเตรียมความพรอมดวยการใหบริการขนสงมวลชน ไมไดศึกษาขอมูลตาง ๆ อยางละเอียด และ 

ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (2) การบรรเทาปญหาการจราจรและมลพิษของโครงการขนสงมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยรถไฟฟาครั้งนี้จากการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาหอพัก โดยเทียบกับ 

ชวงท่ีไมไดใชรถไฟฟาแลว พบวา เรื่องมลพิษทางอากาศและเสียงรบกวนนั้น สามารถลดลงได แตมหาวิทยาลัย 

ยังไมไดตรวจสอบขอมูลดวยวิธีการวิทยาศาสตร (3) ความคาดหวังและความพึงพอใจตอบริการขนสงมวลชน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมของนักศึกษาหอพัก พบวา โดยรวมแลวนักศึกษาหอพักมีความคาดหวังตอการใหบริการ 

ขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยมาก และมีความพึงพอใจนอย สวนปจจัยที่มีความคาดหวังมากและมีความพึงพอใจ

มากคือ รถไฟฟาไมกอใหเกิดมลพิษบนทองถนนและประหยัดพลังงาน ซึ่งเปนความสําเร็จของโครงการนี้  

แตปจจัยความสะดวกและการติดตอสื่อสารนั้นมีความพึงพอใจนอยมาก จึงสมควรตองปรับปรุงแกไข 
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ชนินทร  เขียวสนั่น (2547) ไดทําการศึกษาการสงเสริมระบบขนสงมวลชนในเขตชั้นในกรณีศึกษา 

พฤติกรรมการเดินทางของผูใชรถยนตสวนบุคคลในยานธุรกิจสีลม ถนนสีลม พบวา ผูใชรถยนตสวนบุคคล 

มีสัดสวนของเพศชายและเพศหญิงใกลเคียงกัน อายุที่พบมากที่สุดอยูในชวง 41-59 ป สวนมากจะใชชีวิตคู 

รอยละ 51.5 ของกลุมตัวอยางยังไมมีบุตร ระดับการศึกษาสวนใหญจบปริญญาตรี และทํางานพนักงาน

บริษัทเอกชน โดยมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครอบครัวมากกวา 60,000 บาท รอยละ 47.8 ของกลุมตัวอยาง 

มีรถยนต 1 คัน ลักษณะการเดินทางของผูใชรถยนตสวนบุคคลมีจุดเริ่มตนในการเดินทางโดยพักอาศัยอยูใน 

เขตบางเขนมากที่สุด เปนการเดินทางเขาสูใจกลางเมือง (Downtown) โดยเริ่มตนเดินทางจากเขตตอเมือง

ตะวันออกมากที่สุด เพื่อเขาไปศึกษา (เขตเมืองชั้นในตะวันออก) มีจุดประสงคในการเดินทางเพ่ือไปทํางาน 

เปนอันดับแรก รองลงมาเพ่ือติดตอธุรกิจ การเดินทางมาและกลับโดยปกติไมตองไปสถานที่อื่นกอน ความถี่ 

ในการใชรถยนตสวนบุคคล 5 วันตอสัปดาห ระยะเวลาที่ใชในการเดินทางจากตนทางจนถึงพื้นที่ศึกษาเฉลี่ย 

64.03 นาที มีคาใชจายในการเดินทางไป-กลับ เฉลี่ย 152.89 บาท ปจจัยที่มีผลตอการเลือกรูปแบบการเดินทาง 

พบวา อายุ สถานภาพอาชีพ วัตถุประสงคในการเดินทาง และระยะทางในการเดินทางมีความสัมพันธกับ 

การตัดสินใจใชรถยนตสวนบุคคลสวนระยะเวลา คาใชจาย และความไมสะดวกสบายในการเดินทางมีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจในการใชรถยนตสวนบุคคล โดยความไมสะดวกสบายจะมีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมาคือ 

ระยะเวลาในการเดินทาง ความคิดเห็นตอการเลือกเดินทางโดยระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน สวนมากเคย 

ใชบริการ โดยเฉลี่ยนอยกวา 1 ครั้งตอสัปดาห รองลงมาคือ 5 ครั้งตอสัปดาห เหตุผลหลักในการใชบริการคือ 

หลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด สวนเหตุผลหลักของผูที่ไมใชบริการคือ เสนทางการใหบริการสั้นเกินไป อุปสรรค 

ที่มีผลตอผูใชรถยนตสวนบุคคลในการไมใชบริการรถไฟฟาขนสงมวลชน 3 อันดับ คือ (1) เสนทางการใหบริการ

ของรถไฟฟาสั้นเกินไป (2) สถานท่ีจอดรถยนตเพ่ือตอรถไฟฟาไมสะดวก (3) การตอรถกอนและหลังการใชบริการ 

ไมสะดวก ในดานมาตรการในการจํากัดปริมาณการจราจร พบวา มีผลตอผูใชรถยนตสวนบุคคลที่จะตัดสินใจ

เปลี่ยนมาใชบริการระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน ไดแก (1) มาตรการในการเก็บคาผานทางในการเขาพื้นที่สีลม 

โดยการซื้อสติ๊กเกอร (2) มาตรการในการหามใชรถยนตสวนบุคคลในชั่วโมงเรงดวนในพ้ืนที่สีลม (3) มาตรการ

ในการกําหนดอัตราคาจอดรถในอาคารเอกชนใหมีอัตราที่สูงขึ้น (4) มาตรการในการเพ่ิมจํานวนถนนที่หามจอด

รถบนผิวจราจรในสีลม ขอเสนอแนะในการวิจัย การที่จะใหผูใชรถยนตสวนบุคคลหันมาใชรูปแบบการเดินทาง

โดยระบบขนสงสาธารณะมากกวาการเดินทางโดยใชรถยนตสวนบุคคลนั้น มีแนวทางคือ เรงรัดการกอสราง

สวนตอขยายและแนวเสนทางอ่ืนๆ ปรับปรุงระบบรถโดยสารสาธารณะ เรงการพัฒนา Park & Ride ใช

มาตรการในการเก็บคาผานทางเขาพ้ืนท่ีสีลม ใชมาตรการหามรถยนตสวนบุคคลที่มีผูโดยสารนอยกวา 2-3 คน

เขาพื้นที่สีลม และควบคุมอัตราคาธรรมเนียมจอดรถยนตในอาคารของภาคเอกชน 

สิริกุล พรหมชาติ (2552) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารประจําทางปรับ

อากาศของบริษัท 407 พัฒนา จํากัด เสนทาง กรุงเทพฯ - หนองบัวลําพู 1) ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
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2) ดานชองทางการจัดจําหนาย 3) ดานการสง เสริมการตลาด 4) ดานบุคคล 5) ดานกระบวนการ

ใหบริการ และ 6) ดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพและเพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของ

ผูโดยสารรถประจําทางปรับอากาศของบริษัท 407 พัฒนา จํากัด เสนทางกรุงเทพฯ-หนองบัวลําภู พบวา 

1) ผูโดยสารมีความพึงพอใจโดยรวมและรายดานพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณา

เปนรายดานพบวา ดานผลิตภัณฑ ราคาและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพของผูโดยสารมีความพึงพอใจ 

อยูในระดับนอย สวนดานอื่น ๆ ผูโดยสารมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 2) ผูโดยสารที่มีเพศตางกัน 

มีความพึงพอใจตอการใชบริการรถโดยสารประจําทางปรับอากาศของบริษัท 407 พัฒนา จํากัด ในดาน 

ความพึงพอใจโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 3) ผูโดยสารที่มีอายุตางกันม ี

ความพึงพอใจตอการใชบริการโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 4) ผูโดยสาร 

ที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอการใชบริการโดยรวมและรายดานแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 5) ผูโดยสารที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอการใชบริการโดยรวมตอการใชบริการ 

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายดานดานผลิตภัณฑ บุคลากร และ

การนําเสนอลักษณะทางกายภาพภายนอก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดานราคา 

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 สวนดานอ่ืนๆ ผูโดยสารมีความพึงพอใจแตกตางกันอยาง 

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 6) ผูโดยสารที่มีรายไดตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการแตกตางกันอยาง 

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายดาน ดานผลิตภัณฑและบุคลากรแตกตางกันอยาง 

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนดานอ่ืนๆ ผูโดยสารมีความพึงพอใจแตกตางกันอยางไมมีความสําคัญ 

ทางสถิต ิ7) ผูโดยสารที่มีวัตถุประสงคการเดินทางตางกันมีความพึงพอใจตอการใชบริการในดานความพึงพอใจ

โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

 

มริษา ไกรงู (2553) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการรถตูโดยสารปรับอากาศ 

ประจําเสนทางกรณีศกึษา : สายกรุงเทพ-เพชรบุร ีพบวา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจตอการใชบริการ

รถตูโดยสารประจําทางอยูในระดับความพึงพอใจมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายหมวด หมวดที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

คือ ระยะเวลาในการเดินทาง รองลงมาคือความสะดวกสบายในขณะใหบริการ ความสะดวกในการเขามา 

ใชบริการ ความปลอดภัยในการใหบริการ ความเชื่อถือไดของการใหบริการ ผูใหบริการบนรถโดยสารตามลําดับ 

และหมวดที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ อัตราคาโดยสาร ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความพึงพอใจ 

ตอการใชบริการรถตูโดยสารประจําทาง ปจจัยสวนบุคคลดานเพศและรายไดสวนตัวมีผลตอความพึงพอใจ 

ในการใชบริการรถตูประจําทาง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สําหรับความสัมพันธระหวางปจจัยการเดินทาง 

กับความพึงพอใจตอการใชบริการรถตูประจําทาง ชวงเวลาที่รอใชบริการและระยะเวลาที่รอใชบริการ 

มีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการรถตูโดยสารประจําทางที่ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.05 
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บทที่ 3 

กรอบแนวคิดและวิธีดําเนินการ 

3.1 กรอบแนวคิด 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ ความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการ 

รถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน KST (KKU Smart Transit) สามารถแสดงถึงความสัมพันธระหวางตัว

แปรตนและตัวแปรตาม ไดดังนี ้

ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิด 

 
 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 3.2.1 ประชากร คอื ผูโดยสารที่มาใชบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกนและไดตอบแบบสอบถาม 

ในชวงเวลาระหวางวันที ่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที ่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

โดยวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบงาย (ใชกระบวนการเลือกกลุมตัวอยางที่ใชบริการ) 

 3.2.2 กลุมตัวอยาง คือ ผูโดยสารทั่วไปที่มาใชบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกนและ

ตอบแบบสอบถามทําการเลือกกลุมตัวอยางท่ีศึกษาแบบงายโดยใชทฤษฎีความนาจะเปนการสุมตัวอยางแบบงาย 

(Simple random sampling) 
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3.2.3 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางใชสูตร Finite population ของ Yamane (1973) 
 

               
 

โดย n = ขนาดตัวอยางของประชากร 

 N = ขนาดประชากรหาไดจากจํานวนรถวิ่ง x จํานวนการวิ่งเฉลี่ยตอเท่ียว 

        e   =  คาความคลาดเคลื่อนที่กําหนด 5% 

 

3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

    แบบสํารวจความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน

ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรายการจางเหมาบริการรถสวัสดิการรับ-สงนักศึกษาและบุคลากร

มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด  

    สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 

       ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับบุคคลซึ่งประกอบดวย เพศ สถานภาพ อายุ ของผูตอบ 

      แบบสอบถาม 

   สวนที่ 2 ความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน 

       แบบสํารวจความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการรถขนสงมวลชน 

      มหาวิทยาลัยขอนแกนตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรายการจางเหมาฯ กําหนด 

      ประกอบดวย 7 ประเด็นหลัก คือ 

     1) เสนทางการเดินรถ 

      2) ระยะเวลาในการรอรถ 

      3) ชองทางแสดงความคิดเห็นดานบริการ KST 

      4) ความพรอมของรถที่ใหบริการ 

      5) พนักงานขับรถ 

      6) ความเหมาะสมของจุดจอดรับผูโดยสาร 

      7) ความพอใจในภาพรวมของการใหบริการ 

   สวนที่ 3 ความไมพึงพอใจ 

       เปนคําถามปลายเปด โดยเปนความไมพึงพอใจในการใชบริการรถขนสงมวลชน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน KST : KKU Smart Transit 

    สวนที่ 4 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

       เปนคําถามแบบเปด โดยเปนขอเสนอแนะ ความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนา 
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3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 วิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน 

มีข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี ้

   1) การเก็บแบบสอบถามตามกลุมเปาหมายดวยวิธี Stratefied Random Sampling 

   2) แจกเครื่องมือใหกับกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accident Sampling) ในการ

เก็บรวบรวมขอมูลโดยจะทําการเก็บขอมูลจากผูใชบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน แบบสอบถาม

จะติดตั้งบริเวณเฉพาะประตูทางลงบนตัวรถที่ใหบริการทุกคัน ผูโดยสารสามารถหยิบทําแบบสอบถามเม่ือเสร็จ

ใหยื่นใสกลองรับแบบสอบถามที่ตั้งไว ทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถามเปนระยะและตรวจสอบความสมบูรณ

ของคําตอบในแบบสอบถาม การจัดหมวดหมู  เลขกํากับของแบบสอบถาม เพ่ือพรอมในการสุมตัวอยาง  

    

 3.5 การวิเคราะหขอมูล 

 วิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน 

มีข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

 1) ตรวจสอบความสมบูรณของเครื่องมือที่ไดรับกลับคืนมาทุกฉบับ 

 2) ตรวจสอบขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จากนั้นทําการวิเคราะหดวยการหาคาความถ่ี 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําเสนอในรูปแบบของตาราง และแปลผลดวยการบรรยาย 

 3) ตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู โดยสารตอการใชบริการรถขนสงมวลชน

มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยทําการวิเคราะหดวยการหาคาความถี่ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

   คําถามวัดความพึงพอใจเปนแบบสอบถามตามมาตราสวนประมาณคา (Lilert’s Scale) มีเกณฑ 

ใหคะแนน 5 ระดับ ดังนี ้

  5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

  4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 

  3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

  2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย 

  1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 

  การแปลผลคาคะแนนระดับความพึงพอใจ การแปรผลคาคะแนนความพึงพอใจโดยใชแนวคิดจาก

มาตรวัดที่สรางโดยเรนสิส ลิเคริท (Rensis Likert) หรือการวัดแบบ Likert’s Scale โดยการใหคะแนนขอมูลมี

คําตอบใหเลือก 5 ระดับ (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, 2536) 

  คะแนน   4.50-5.00   หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีตอการใชบริการมากที่สุด 

  คะแนน   3.50-4.49   หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีตอการใชบริการมาก 

  คะแนน   2.50-3.49   หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีตอการใชบริการปานกลาง 

  คะแนน   1.50-2.49   หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีตอการใชบริการนอย 

  คะแนน   1.00-1.49   หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีตอการใชบริการนอยที่สุด 
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 4) นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม มาทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติและสรุปผลการวิจัยตาม

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

  

3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1) คารอยละ มีสูตรในการคํานวณ ดังนี ้

p =  
𝐟

𝐧
 x 100 

 

   เมื่อ p   หมายถึง  รอยละ 

    f    หมายถึง   คาความถี ่

    n   หมายถึง  จํานวนทั้งหมด 

 

 2) คาเฉลี่ย (Mean) มีสูตรในการคํานวณ ดังนี้ 

 = 
∑ 𝐱

𝐍
 

 

เมื่อ  𝐗     หมายถึง  ผลรวมของขอมูลทั้งหมด 

     X     หมายถึง  ขอมูล 

     N     หมายถึง  จํานวนขอมูลที่มีท้ังหมด 

 

 3) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) มีสูตรในการคาํนวณ ดังนี ้

S.D. = 𝐍 ∑ 𝐟𝐱𝟐 −  (∑ 𝐟𝐱)𝟐 

 

เมื่อ S.D. หมายถึง   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    X หมายถึง   ขอมูลแตละขอมูล 

    𝐱 หมายถึง    คาเฉลี่ยเลขคณิต 

    f หมายถึง   ความถี ่

    N หมายถึง   จํานวนขอมูลทั้งหมด 
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 
การวิจัย เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน 

KST (KKU Smart Transit) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการ 

รถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดแนวทาง 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ดานทรัพยากรรวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน และเพ่ือเปนขอมูลสารสนเทศ

เสนอผูบริหารในการบริหารจัดการ การพัฒนา สนับสนุนสงเสริมบริการใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

ตอการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกนตอ ไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามทั้งหมด 1,095 ฉบับ 

โดยแบงเปน 2 กลุมประกอบดวย 1. กลุมนักศึกษา นักเรียน และประชาชนผูใชบริการทั่วไป จํานวน 1,024 ฉบับ 

2. กลุมบุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุน จํานวน 71 ฉบับ และทําการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมประยุกต

ทางสถิติ SPSS หาคาเฉลี่ยเลขคณิต (x) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคารอยละ (%)  

ผูวิจัยไดนําเสนอผลศึกษาขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย แบงเปน 3 ตอน คือ 

4.1 ผลการศกึษาขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

4.2 ผลการศกึษาความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน 

4.3 ผลการศึกษาความไมพึงพอใจในการใชบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน KST : KKU 

Smart Transit 

4.4 ผลการศึกษาขอเสนอแนะ ความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนารถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน 

KST : KKU Smart Transit 

 

4.1 ขอมูลทั่วไป 

 4.1.1 กลุมนักศึกษา นักเรียน และประชาชนผูใชบริการทั่วไป 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมนักศึกษา นักเรียน และประชาชนผูใชบริการท่ัวไป จํานวน 

1,024 ฉบับ ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดดังตารางท่ี 4.1 ตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม กลุมนักศกึษา นักเรียน และประชาชน

ผูใชบริการทั่วไป 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ (%) 

ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

- ชาย 288 28.1 

- หญิง 698 68.2 

- ไมระบุ 38 3.7 

รวม 1024 100.0 

2. สถานภาพ 

- นักศึกษา 559 54.6 

- นักเรียน 282 27.5 

- บุคคลทั่วไป 144 14.1 

- ไมระบุ 39 3.8 

รวม 1024 100.0 

3. อายุ 

- นอยกวา 20 ป 501 48.9 

- ระหวาง 20-30 ป 371 36.2 

- ระหวาง 31-40 ป 38 3.7 

- ระหวาง 41-50 ป 26 2.5 

- มากกวา 51 ป 36 3.5 

- ไมระบุ 52 5.1 

รวม 1024 100.0 

 

จากตารางที่ 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิงจํานวน 698 คน คิดเปน 

รอยละ 28.1 เปนนักศึกษา จํานวน 559 คน คิดเปนรอยละ 54.6 มีอายุนอยกวา 20 ป จํานวน 501 คน  

คิดเปนรอยละ 48.9 

 

4.1.2 กลุมบุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุน 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมบุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุน จํานวน 71 ฉบับ  

ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดดังตารางที่ 4.2 ตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม กลุมบุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุน 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ (%) 

ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

- ชาย 19 26.8 

- หญิง 46 64.8 

- ไมระบุ 6 85 

รวม 71 100.0 

2. สถานภาพ 

- อาจารย 2 2.8 

- ผูชวยศาสตราจารย 6 8.5 

- รองศาสตราจารย 3 4.2 

- ศาสตราจารย 4 5.6 

- บุคลากร 52 73.2 

- ไมระบุ 4 5.6 

รวม 71 100.0 

3. อายุ 

- ระหวาง 20-30 ป 12 16.9 

- ระหวาง 31-40 ป 17 23.9 

- ระหวาง 41-50 ป 12 16.9 

- มากกวา 51 ป 23 32.4 

- ไมระบุ 7 9.9 

รวม 71 100.0 

 

จากตารางที่ 4.2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิงจํานวน 46 คน คิดเปน 

รอยละ 26.8 เปนบุคลากร จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 73.2 มีอายุมากกวา 51 ป จํานวน 23 คน  

คิดเปนรอยละ 32.4 
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4.2 ความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 4.2.1 กลุมนักศึกษา นักเรียน และประชาชนผูใชบริการทั่วไป 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามการวิจัย แบบสํารวจความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใช

บริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวยเนื้อหาเก่ียวกับความความพึงพอใจของผูโดยสาร

ตอการใชบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรายการจางเหมาฯ 

กําหนดประกอบดวย 7 ประเด็นหลัก ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดดังตารางท่ี 4.3 ตอไปนี้ 

ตารางที่ 4.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน 

กลุมนักศึกษา นักเรียน และประชาชนผูใชบริการทั่วไป 

ประเด็นการประเมิน ระดับความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 

(x) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D) 

แปลผล 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

 นอยที่สุด 

(1) 

ไมระบุ 

1) เสนทางการเดินรถ 339 

(33.10) 

446 

(43.60) 

186 

(18.20) 

32 

(3.10) 

11 

(1.10) 

10 

(1.00) 

4.06 0.86 มาก 

2) ระยะเวลาในการรอรถ 244 

(23.80) 

331 

(32.30) 

307 

(30.00) 

104 

(10.20) 

31 

(3.00) 

7 

(0.70) 

3.64 1.05 มาก 

3) ชองทางแสดงความคิดเห็น

ดานบริการ KST 

316 

(30.90) 

383 

(37.40) 

232 

(22.70) 

67 

(6.50) 

12 

(1.20) 

14 

(1.40) 

3.91 0.95 มาก 

4) ความพรอมของรถที่

ใหบริการ 

464 

(45.30) 

400 

(39.10) 

117 

(11.40) 

22 

(2.10) 

7 

(0.70) 

14 

(1.40) 

4.28 0.80 มาก 

5) พนักงานขับรถ 513 

(50.10) 

371 

(36.20) 

97 

(9.50) 

23 

(2.20) 

6 

(0.60) 

14 

(1.40) 

4.35 0.79 มาก 

6) ความเหมาะสมของจุดจอด

รับผูโดยสาร 

365 

(35.60) 

393 

(38.40) 

196 

(19.10) 

44 

(4.30) 

12 

(1.20) 

14 

(1.40) 

4.01 0.91 มาก 

7) ความพอใจในภาพรวมของ

การใหบริการ 

399 

(39.00) 

457 

(44.60) 

128 

(12.50) 

21 

(2.10) 

4 

(0.40) 

15 

(1.50) 

4.22 0.77 มาก 

ภาพรวมความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน 4.07 0.91 มาก 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 4.3 พบวาประเด็นความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการ 

รถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกนกลุมนักศึกษา นักเรียน และประชาชนผูใชบริการทั่วไปมากที่สุด คือ 

พนักงานขับรถ (x = 4.35) รองลงมา คือ ความพรอมของรถที่ใหบริการ (x = 4.28) และนอยที่สุดคือ 

ระยะเวลาในการรอรถ (x = 3.64) โดยภาพรวมความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการรถขนสงมวลชน

มหาวิทยาลัยขอนแกนกลุมนักศึกษา นักเรียน และประชาชนผูใชบริการทั่วไป อยูในระดับมาก (x = 4.07) 
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4.2.2 กลุมบุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุน 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามการวิจัย แบบสํารวจความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใช

บริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวยเนื้อหาเก่ียวกับความความพึงพอใจของผูโดยสาร

ตอการใชบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรายการจางเหมาฯ 

กําหนดประกอบดวย 7 ประเด็นหลัก ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดดังตารางท่ี 4.4 ตอไปนี้ 

ตารางที่ 4.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน 

กลุมบุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุน 

ประเด็นการประเมิน ระดับความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 

(x) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D) 

แปล

ผล มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

 นอยที่สุด 

(1) 

ไมระบุ 

1) เสนทางการเดินรถ 20 

(28.20) 

21 

(29.60) 

21 

(29.60 

4 

(5.60) 

4 

(5.60) 

1 

(1.40) 

3.70 1.12 มาก 

2) ระยะเวลาในการรอรถ 23 

(32.40) 

19 

(26.80) 

18 

(25.40) 

4 

(5.60) 

7 

(9.90) 

0 3.66 1.26 มาก 

3) ชองทางแสดงความคิดเห็น

ดานบริการ KST 

21 

(29.60) 

19 

(26.80) 

20 

(28.20) 

8 

(11.30) 

2 

(2.80) 

1 

(1.40) 

3.70 1.11 มาก 

4) ความพรอมของรถที่

ใหบริการ 

33 

(46.50) 

25 

(35.20) 

8 

(11.30) 

2 

(2.80) 

3 

(4.20) 

0 4.17 1.03 มาก 

5) พนักงานขับรถ 32 

(45.10) 

23 

(32.40) 

9 

(12.70) 

2 

(2.80) 

2 

(2.80) 

3 

(4.20) 

4.19 0.98 มาก 

6) ความเหมาะสมของจุดจอด

รับผูโดยสาร 

21 

(29.60) 

28 

(39.40) 

13 

(18.30) 

6 

(8.50) 

3 

(4.20) 

0 3.82 1.09 มาก 

7) ความพอใจในภาพรวมของ

การใหบริการ 

28 

(39.40) 

26 

(36.60) 

11 

(15.50) 

1 

(1.40) 

3 

(4.20) 

2 

(2.80) 

4.09 1.01 มาก 

ภาพรวมความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน 3.90 1.11 มาก 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 4.4 พบวาประเด็นความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการรถขนสง

มวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกนกลุมบุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุนมากที่สุด คือ พนักงานขับรถ 

(x = 4.19) รองลงมา คือ ความพรอมของรถที่ใหบริการ (x = 4.17) และนอยท่ีสุดคือ ระยะเวลาในการรอรถ 

(x = 3.66) โดยภาพรวมความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน 

กลุมบุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุน อยูในระดับมาก (x = 3.90) 
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4.3 ความไมพึงพอใจในการใชบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน KST : KKU Smart Transit 

ตารางที่ 4.5 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความไมพึงพอใจในการใชบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน 

KST : KKU Smart Transit 

รายการ ขอเสนอแนะ 

1) เสนทางการเดินรถ 

 

 

 

 

 

 

 

ผูวิจัยไดนําเสนอขอเสนอแนะ มาแยกเปนประเด็นตอไปนี้ 

- เสนทางเดินรถไมคอยกระจาย บางจุดมีรถวิ่งซอนทับกัน 

บางจุดมีรถผานนอยมาก 

- มีแคสายสีเขียวจากฝงหอ 9 หลัง 8 หลัง อินเตอร ที่มาทาง

คอมเพล็กซ ซึ่งมีรถนอยมาก ตอนเชาก็ไมพอจํานวนนักศึกษา 

บางทีตองรอสายสีเขียวนาน 30-45 นาที 

- เสนทางการเดินรถยังไมตอบโจทย, ไมครอบคลุมทุกพื้นที ่

- เสนทางสายสีสมวกวน 

- นาจะมีการวิ่งออกนอกมอฝงกังสดาล และมีปายจอดดวย 

- เสนทางเดินรถไมมีจุดรับผูโดยสารในบริเวณบางคณะ 

- เปลี่ยนเสนทางบอย 

2) ระยะเวลาในการรอรถ ผูวิจัยไดนําเสนอขอเสนอแนะ มาแยกเปนประเด็นตอไปนี ้

- รอสายสีสมที่คอมเพล็กซนานมาก 

- สายสีน้ําเงินมีนอย ควรเพ่ิม 

- ระยะเวลาในการรอรถนาน จํานวนรถที่ผานหอพยาบาลนอย 

- รถสายสีน้ําเงินและมวงมีจํานวนนอย ทําใหรอรถนานมากคะ 

- รถมาชา รถสีเหมือนกันออกพรอมกัน 

- รถบางสายตองใชเวลาในการรอกอนขางนาน ซึ่งเวลาท่ีกําหนด 

กับเวลารถออกไมพอดีกัน 

- ระยะเวลาการมาของรถไมเทากัน 

- รถบางสายตองรอนานมาก 

- รถนอยไป บางครั้งตองใชเวลานานในการรอรถ 

- บางครั้ง ชวงที่รอรถไปเรียนในชวง 10.30 น. รถมาชามาก 

- จอแสดงเวลารอรถไมตรงกันกับเวลาที่รถมาถึงปายคะ 

- รถมาชา 

- คอยนานเกินไป บางครั้ง 20 นาที 

- ควรตรงเวลา หรือมีการจอดรถเหมือนตางประเทศและออก

ตามเวลา และเปนการฝกวินัยเรื่องเวลาของนักศึกษาดวย 
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รายการ ขอเสนอแนะ 

 - เวลาที่บอกในปายไมคอยตรง บางปายที่บอกเวลาพัง 

- รถออกชามาก 

- ชวงกลางวันรอนานมาก 

- บางทีรถมาชา ไมตามเวลา 

- รอรถนานเกินไป 

- รถนานมาก 

- รถมาชา ใชเวลาคอนขางนาน 

- รถมาชามาก 

- รอนานนิดหนอย 

- ระยะเวลาในการรอรถ รถวิ่งไมเปนเวลา 

- รถออกชามาก 

- สายสีน้ําเงินมีนอย ทําใหรอนาน 

- อยากใหสายสีเหลือง มาหอ 9 หลังบอยๆ คะ 

- รอนาน 

- รอนานนิดนึง  

- รอรถนาน 

- รอรถนานไปนิด 

- รถมีนอย และทําใหชาเกินไป 

-  ระยะเวลาในการรอรถนานมาก ที่ประตูฝงกังสดาล รถสาย 

สีแดง ผานมา 3 คันแลว สายสีเหลืองยังไมมีซักคัน 

- รอรถบางทีนานเกินไป และถึงท่ีหมายชา 

- บางครั้งระยะเวลาในการรอรถนานเกินไป 

- รอรถสายสีน้ําเงนินานเกินไป 

- รอนาน 

- รอรถนาน 

- รอรถนานเกินไป 

- รอรถนาน 

- เวลาในการรอ 

- จอดเปลี่ยนรถนานมาก 

- รอรถนาน 

- รอรถเปนเวลานานเกิน 10 นาท ี

- บางทีรอรถสีสมนานมาก 
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รายการ ขอเสนอแนะ 

 - รอรถนานเกินไป 

- บางจุดจอดรับผูโดยสารตองรอรถนานเกินสมควร ทําให

เสียเวลามากในการเดินทาง (สายสีสมภาพรวม) 

- บางทีก็รอนานไปคะ 

- บางครั้งตองรอนาน (20 นาที) 

3) ความพรอมของรถที่

ใหบริการ 

ผูวิจัยไดนําเสนอขอเสนอแนะ มาแยกเปนประเด็นตอไปนี้ 

- เน็ตบนรถคอนขางชา เชื่อมตอไมได 

- wifi เลนไมได 

- wifi ใชงานไมได 

- แอรรอนไปคะ 

- เชื่อม wifi ไมไดคะ 

- เสียงสัญญาณคาง 

- ระบบสัญญาณ wifi ใชไดบาง ไมไดบาง 

4) พนักงานขับรถ ผูวิจัยไดนําเสนอขอเสนอแนะ มาแยกเปนประเด็นตอไปนี ้

- บางสายขับรถไมดี (สีแดง) 

- บางครั้งคนขับขับเร็ว ไมจอดรับ 

- พนักงานบางคนขับรถไมเคารพกฎจราจร 

- บางคันขับไวเกินไป 

- การเดินรถชา ขับเร็ว 

- รถบางคันขับเร็วชา ตางกัน 

- ชวงเวลารับสงนักเรียน แลวรถบัสทําใหรถติด (วิ่งชามาก) 

5) ความเหมาะสมของจุด

จอดรับผูโดยสาร 

ผูวิจัยไดนําเสนอขอเสนอแนะ มาแยกเปนประเด็นตอไปนี้ 

- ปายดิจิตอลแสดงผลเวลาการรอรถเสีย ควรปรับปรุง 

- มีจุดจอดรถนอย บางจุดตองเดินไกล บางคันขับคอนขางรีบ 

- รถมาไมคอยตรงเวลากับที่เครื่องแสดงเวลาที่รอรถที่ปายและ

พนักงานบางคนออกรถกอนที่ผูโดยสารจะนั่ง 

- ปายรอรถบางจุดชํารุดมานานมาก แตยังไมไดรับการซอมแซม 

บางจุดตั้งอยูในที่เปลี่ยวเกินไป 

- จุดจอดรับผูโดยสารบางจุด มองไมเห็น บางชวงตองรอรถนาน

เกินไป 

- จุดจอดรับผูโดยสารบางจุดไมสะดวกแกการรอเทาไหร 

- บางจุดรับผูโดยสารไมมีที่ใหหลบแดด ฝน ไมมีไฟในยามวิกาล 
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รายการ ขอเสนอแนะ 

 - สถานที่รอรถตากแดด (หนาคณะทันตแพทยศาสตร) 

- จอปายแจงเตือนเรื่องรอรถ พัง ไมสามารถเช็คเวลาได 

ณ คณะนิติศาสตร 

- เวลาเขียนในปายดิจิตอลไมตรง 

-  จุดจอดรถเมลนอย  

- เกาอี้นั่งที่จุดจอดรับผูโดยสารควรมีที่พิงหลัง เมื่อยมากเลยคะ 

- สถานที่จอดรับแคบ 

- ที่รอรถมันเกาและโทรม แถมมีขยะดวย 

- รอนมากที่รอรถไมกันแดด 

-  ปายแสดงเวลาการเดินรถที่ตั้งอยูหอ 9 หลัง มองไมเห็นเวลา

เลยคะ จอมืดมาก รบกวนมาซอมดวย 

- ปายบอกเวลารถมาไมตรงกับเวลาที่รถมาจริง บางปายที่บอก

เวลาไมทํางาน 

- จุดรับสงผูโดยสารไมเหมาะอยางยิ่ง เชน (1) สายสีเหลือง 

ลงวิศวะ จุดรับสงควรเปนบริเวณอาคาร 50 ป (2) สีน้ําเงิน 

จะลงบริเวณกายภาพบําบัด แตจุดจอดอยูตึกแพทย (3) จาก 

สีฐานจะลงวิศวะ แตไปจอดคอมเพล็กซ 

6) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

ความไมพึงพอใจดานอ่ืนๆ 

ผูวิจัยไดนําเสนอขอเสนอแนะ มาแยกเปนประเด็นตอไปนี้ 

- วันไมบริการไมบอกลวงหนา ตองรอเกอ 

- รถสายสีน้ําเงินมีนอย 

- รถสีมวงมีนอยจัง 

- มีสีน้ําเงินนอยเกินไป ไมเพียงพอกับความตองการ 

- คนจีนในรถพูดกันเสียงดัง 

- KKU app ไมคอยแสดงอะไรที่ เปน realtime เห็นสมควร

ปรับปรุง โดยเฉพาะเวลาที่แสดงรถบัสวาตองรอนานเทาไร 

- การประชาสัมพันธเสนทางการเดินรถ 

- ปายบอกเวลารถ 

- รถบางสายมีนอย 

- ในบางครั้งที่นั่งไมพอ หายใจไมออก 

- คนเยอะเกินไป 

- มีรถนอยเกินไป 

- รถเมลมีใหบริการนอย 
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รายการ ขอเสนอแนะ 

 - สายสมไปคอมเพล็กซกับสายเขียวจากคอมเพล็กซมอดินแดง 

นานมากคะ 

- วนรถเยอะมาก (สายสีสม) 

- รถสีน้ําเงนินอยมาก 

- สายสีสมรถนอย 

- เพลงคอนขางเกาไป 

- เปดเพลงเพราะ ไมเอาเพลงวิทย ุ
 

4.4 ขอเสนอแนะ ความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนารถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน KST : 

KKU Smart Transit 

ตารางที ่4.6 ขอเสนอแนะ ความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนารถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน KST 

: KKU Smart Transit 

รายการ ขอเสนอแนะ 

1) เสนทางการเดินรถ 

 

 

 

 

 

 

 

ผูวิจัยไดนําเสนอขอเสนอแนะ มาแยกเปนประเด็นตอไปนี้ 

- นาจะมีรถตั้งแตหอ 8 หลังไปคณะนิติศาสตร จะไดไมตองตอรถ

หลายครั้ง 

- ควรประชาสัมพันธแนะนําเสนทางการเดินรถ เพราะวา

นักศึกษาหลายคนยังขึ้นผิด 

- อยากใหมีที่หนองคาย ภายในมหาวิทยาลัยและจากใน

มหาวิทยาลัยเขาในเมือง 

- อยากใหมีที่ มข.วิทยาเขตหนองคาย 

- เพ่ิมเสนทางใหกวางข้ึน 

- ควรเดินรถเสนทางไปกลับเสนทางเดียวกัน 

- เสนทางการเดินรถสีสม วกวนมากเกินไป ควรผานวกวนตรง

พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาแครอบเดียว (ขาเดียว)  

- ควรเพ่ิมเสนทางใหครบทุกเสน 

- ขอเพ่ิมเสนทางจากสาธิตมอดินแดงมา รพ.ศรีนครินทร 

- เพ่ิมสายรถผานหนาคณะพยาบาล 

- หากคิดวาจะลดการใชมอเตอรไซค ลดอุบัติเหตุโดยใหใช BUS 

ชวงเชา (เฉพาะ) จัดเสนทางพิเศษจากหอพักถึงอาคารเรียน

โดยตรง โดยเฉพาะคณะที่มีนักศึกษามากๆ เชน วิศวะฯ  
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รายการ ขอเสนอแนะ 

 วิทยาการจัดการ พยาบาล แพทย เปนตน ผานคณะอ่ืนเทาที ่

ทําได ชวงเวลา 7.309.00 น.  ชวงเวลาอ่ืนยังจัดตามปกติ 

ผูใชบริการไมกระทบ เปนตน 

- อยากใหมีเสนทางเดินรถที่มาจากหอพัก 8 หลัง 9 หลัง ไป 

รพ.ศรีนครินทร เพราะเดินทางไปขึ้นรถบัสลําบาก หลายตอมาก 

- เพ่ิมเสนทางรถผานคณะเทคโนโลย ี

- อยากใหรถมี เสนทางขางนอก เชน เสนถนนกังสดาล ,  

เสนหอกาญฯ อีกคัน 

- อยาวนรถเยอะ (สายสีสม) แทนที่จะวนรับผูโดยสารตามปาย 

กลับวนตรงไมมีปาย (แถวๆ พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาวนเยอะมาก) 

อยากใหเดินรถสองทางในสายเดียวครับ วนทางเดียวบางที

อยากนั่งยอนไปใกลๆตองทนนั่งออมเสียเวลา 

- นาจะมีชองใหรถที่ใหบริการในเวลาเรงดวนมีชองทางวิ่ง จะได

ไมไปทําใหรถติด 

- ถาเปนไปไดเสนทางเดินรถไปทางไหนก็กลับทางนั้น ไมให 

คนสับสน ไมควรจัดใหคนตองตอรถเอง ผูใชบริการจะรอนาน

แค ไหนก็ ได  แตแคครั้ ง เดียวเทานั้น เชน ผมอยูหมูบ าน 

ศูนยแพทย  4 จะไปกลับรพ.ศรีนครินทร  กลับจาก รพ. 

ถึงหมูบานศูนยแพทย 4 ไมมีปญหา ใชสีน้ําเงิน แตจากบาน 

ศูนยแพทยไปยัง รพ. ตองใชบริการสีมวงไปลงคณะพยาบาล

หรือคณะสถาปตยแลวนั่งสายสีอื่นไป รพ. ผมใชบริการเพียง 

ครั้งเดียว จากนั้นผมเดินไปดีกวา เร็วกวาดวย (ถาอยากให 

ลดการใชรถยนต รถมอเตอรไซค ตองคิดใหมทําใหม) 

2) ระยะเวลาในการรอรถ ผูวิจัยไดนําเสนอขอเสนอแนะ มาแยกเปนประเด็นตอไปนี้ 

- สายสีน้ําเงินควรเพ่ิมรถจาก 2 เปน 3 ก็ยังดี เพราะนอยมาก 

คนเยอะและตองรอนาน 

- เสนอใหเพ่ิมเวลาในการเดินรถใหนานขึ้น 

- อยากใหมีรถเพ่ิมมากกวานี้ บางครั้งรอนานมาก 

- อยากใหมีการเดินรถที่รวดเร็วข้ึน และมีความแนนอน 

- สายสมรอนาน เพ่ิมเวลาตอนเชา 

- เพ่ิมหรือลดการใหบริการรถในชวงเรงดวน และลด 

     การใหบริการรถในชวงวันหยุด 
 

31 

32 



 

 

รายการ ขอเสนอแนะ 

 - เพ่ิมรถสายสีน้ําเงินใหมากขึ้น จะไดไมตองคอยนาน 

- ควรเพ่ิมจํานวนรถ รถมาชา รอนาน 

- เรงเวลาของรถนิดนึงคะ 

- อยากจะใหเพ่ิมรถสายสีมวงดวยคะ มีนอยและรอนานมาก 

- อยากใหวิ่งถึง 4 ทุม 

- อยากใหรถมาเร็ว 

- อยากใหมาเร็วๆ 

- ควรเพ่ิมรถใหเยอะกวานี้ เพราะเวลาในการรอนานมาก 

- อยากใหสายสีสม มีหลายๆ รอบ เพราะรอนาน 

- ควรมีการจอดเปลี่ยนรถรวดเร็วกวานี ้

- ควรปรับระยะเวลาการเดินรถใหเหมาะสมกวานี้ หรือเพ่ิมรถได

ยิ่งด ี

- ชวงเวลาที่ผูใชบริการนอยก็ลดการเดินรถบาง ประหยัดน้ํามัน 

(ไมจําเปนตองวิ่งวันละ 200 กิโลเมตร) 

3) ความพรอมของรถที่

ใหบริการ 

ผูวิจัยไดนําเสนอขอเสนอแนะ มาแยกเปนประเด็นตอไปนี้ 

- ขอเปลี่ยนเปนเบาะนิ่มๆ 

-  อยากใหถังขยะ มีน้ํา 

-  ควรมีกลิ่นหอมๆ ในรถ หรือไมก็มีสเปรปรับอากาศ 

-  ถามีเปดเพลงชิวๆ จะดีมากคะ 

-  ขอ wifi แรงๆ 

-  แกไข wifi ดวยครับ 

-  เพ่ิมที่ยืน ที่นั่ง ใหมากกวานี้ 

-  เพ่ิมที่นั่ง 

-  ควรมีที่นั่งมากขึ้น 

-  ขยายรถ 

-  อยากใหเปดเพลงบนรถ 

-  ขอเปดเพลงโจะๆ ดวยก็ดีคะ 

-  ใหซอมเสียงสัญญาณดวยนะครับ 

-  แกไขระบบ wifi บนรถใหมีความเสถียรตอการใชงาน 

-  อยากใหรถคันใหญกวานี้ใหเหมือนกับรถทัวร 

-  ขอเพลงมันสๆ 
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รายการ ขอเสนอแนะ 

4) พนักงานขับรถ 

 

ผูวิจัยไดนําเสนอขอเสนอแนะ มาแยกเปนประเด็นตอไปนี้ 

- ขับชาหนอยนะคะ 

- รถหมายเลข 21 พูดจาสุภาพ เปนมิตรกับผูโดยสาร แนะนําดี

มาก (เพราะบางครั้งข้ึนผิดสาย) 

- ปายแสดงชื่อพนักงานขับรถควรมีภาษาอังกฤษควบคู กับ

ภาษาไทย 

5) ความเหมาะสมของจุด

จอดรับผูโดยสาร 

 

ผูวิจัยไดนําเสนอขอเสนอแนะ มาแยกเปนประเด็นตอไปนี้ 

- อยากใหปายฝงหอสมุดมีเวลาของสายสีสมบอกดวย วาจะมาถึง

อีกก่ีนาที เพราะบางครั้งก็ไมอยากไปรอที่ปายฝงเกษตร (รอน) 

ถารูวารถจะมาในอีกกี่นาทีก็จะไดออกไปรอตอนใกลเวลา 

- ปายแสดงเวลารถไมตรงตามที่ตองรอ 

- ควรปรับปรุงปายดิจิตอลที่เสียทุกปาย 

- มีหลังคาคลุมทางเดิน บังแดด บังฝน มาที่จุดจอดรอรถ 

- ควรปรับปรุงจุดจอดรับผูโดยสารในบางที่ใหสะดวกกวานี้ 

- จุดรอมีแผนที่ที่ไมแสดงใหเห็นวาขณะนี้อยูสถานที่ใด ถาใน 

แผนท่ีแตละสถานีบอกวา "You are hear" คุณอยูท่ีนี่ จะทําให

คนที่มาจากที่อื่นเขาใจเสนทางในการเดินรถไดเร็วขึ้น เพราะ 

คนสวนใหญจะมาดู ท่ีแผนที่กอน มองแผนที่ปบรูวาตัวเอง 

อยูจุดนี้ จะมีสีไหนผาน ก็คิดตอไดวาจะไปลงที่ไหนได 

- อยากใหเพ่ิมปายรถจอดขางคณะเภสัช เพราะปจจุบันมีแค 

หนาสาธารณสุขไมพอคะ 

- จุดรับสงควรอยูที่สะดวกใชบริการที่สุด 

- มีการกําหนดเวลาที่ปายรถ Shutter bus ที่ชัดเจนจะดีมาก 

- ควรเพ่ิมจุดจอดใหมากขึ้น 

- บริเวณจุดจอดปายตรงเจาพอมอดินแดงควรมีที่นั่งพักผูโดยสาร 

ควรใสหลังคาดวย รอรถนานและรอนมาก 

- อยากใหเพ่ิมจุดจอดรับหนาแฟลตปาดู 1112 ไมตองเดินไปข้ึน 

ที่ปายตรงทางเขาหมูบานปาดู เนื่องจากบางครั้งเดินออกมา  

ยังไมถึงปายท่ีจอดรถกําลังผานไป ตองรอคันตอไปใชเวลา 

อีกนาน ขอบคุณคะ 

- นาจะจอดใหตามที่ผูโดยสารตองการ 

- อยากใหรถจอดรับผูโดยสารทุกที ่
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รายการ ขอเสนอแนะ 

 - ไมจอดตามปายไมไดเหรอคะ 

- บริเวณบึงสีฐาน ควรเพ่ิมจุดจอดรับผูโดยสาร 

- เพ่ิมสถานที่จอดรับ 

- อยากเพ่ิมจุดรับ แถวบึงสีฐาน 

- อยากใหสายสีสมจอดแถวคณะเทคโนหนอยคะ 

- อยากใหเพ่ิมจุดจอดขางบึงศรีฐานดวยคะ 

- จุดรอหนาคณะพยาบาลและสาธารณสุขกลางคืนมืดมากคะ 

(ฝงรานอาหาร) 

- ที่รอรถกันแดด 

- ควรกระจายจุดจอดรถใหมากขึ้น 

- ซอมปายบอกเวลาดวยคะ 

- ปายสถาบันขงจื่อควรจะขับไปใหใกลแยกคณะมนุษยมากกวานี้ 

เพราะถาจะไป รพ.ศรีฯ ตองเดินไกลมากๆ 

6) ขอเสนอแนะดานอ่ืน ๆ ผูวิจัยไดนําเสนอขอเสนอแนะ มาแยกเปนประเด็นตอไปนี ้

- เพ่ิมรถสายสีสม 

- อยากใหเพ่ิมรถในทุกๆ สาย ใหมากขึ้น 

- เพ่ิมรถสีมวงเยอะๆ 

- ควรเพ่ิมรถ เนื่องจากรถสายนี้มีจํานวนนอย จึงใชเวลารอรถนาน 

(สีมวง) 

- KK Transit application update map and realtime 

information 

- อยากใหเพ่ิมรถสายสีมวง 

- อยากใหสีมวงออกบอยๆ ถ่ีๆ รอบชาเกินไป 

- รถชานิดหนอย 

- สีน้ําเงินบริการดี แตรถนอยคนั รอนานไปหนอย 

- อยากใหเพ่ิมรถในบางเสนทางใหมากขึ้น 

- เพ่ิมรถสายสีน้ําเงิน 

- เพ่ิมรถสายสีเขียว เพราะนักศึกษาจากฝง 8 หลังเยอะที่มา 

คอมเพล็กซ 

- เพ่ิมจํานวนรถสายสีน้ําเงินดวยคะ 

- เพ่ิมจํานวนรถบางสายใหมากขึ้นหรือไมก็กําหนดระยะเวลาใน

การเดินรถที่แนนอน 
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รายการ ขอเสนอแนะ 

 - อยากใหเพ่ิมจํานวนรถสายสีน้ําเงิน 

- หากมีการเปลี่ยนแปลงเสนทางการเดินรถ หยุดรถ ควรมี

ประกาศใน app KK Transit ดวย 

- สื่อประชาสัมพันธการเดินรถ 

- ออกรถใหเร็วกวานี้ 

- ใหรถออกเร็วข้ึน 

- อยากใหรถมาเร็วกวาเดิมและจอดรับผูโดยสารทุกที่ 

- กรณีรถวิ่งงานอ่ืน ควรแจงผูใชบริการ จะไดวางแผนการเดินทาง

อ่ืนๆ 

- เพ่ิมสายสีสม กวาจะถึงคณะ นานมาก มาเรียนสาย 

- ควรเพ่ิมจํานวนรถ 

- ควรเพ่ิมรถสีน้ําเงนิ สีมวง ใหดวยนะคะ 

- อยากใหมีรถบริการเพ่ิมอีก 

- จัดรอบการวิ่งรถ 

- อยากใหเพ่ิมจํานวนรถ 

- ควรมีรถเพ่ิมอีกหลายๆ คัน 

- เพ่ิมที่จอดรถ 

- ควรมีหลายๆ รอบรถ มากกวานี้ 

- more buses please 

- ขอรถสีน้ําเงินเพ่ิมคะ รอนานมาก 

- ควรเพ่ิมรถสีน้ําเงนิดวยคะ 

- รถสีน้ําเงนินอยจังเลยคะ 

- ควรเพ่ิมจํานวนรถใหมากขึ้น 

- จอแสดงตําแหนงนาจะเปนจอแบบดิจิตอล 

- เพ่ิมรถสายสีน้ําเงิน 

- ประชาสัมพันธใหนักศึกษาใชบริการใหมากขึ้น 

- อยากใหมีปายบอกเวลาทุกปาย 

- ควรเพ่ิมสายสมอีก 1 คัน 

- แอพบอกเวลาที่คอนขางไมตรงกับปายแสดงการเดินรถตางๆ 

ควรมีอยูทุกปายจอดคะ 

- มีของแจก 
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รายการ ข้อเสนอแนะ 

7) ขอเสนอแนะดานบวก

ตอการใหบริการ  

ผูวิจัยไดนําเสนอขอเสนอแนะ มาแยกเปนประเด็นตอไปนี้ 

- แอรเย็น คนขับหลอ 

- แอรเย็นมากคะ ลงรถก็แวนขึ้นฝาเลย 

- แอรเย็นเพลงเขากับบรรยากาศดีมาก 

- เพลงเพราะ แอรเย็นคะ 

- แอรเย็นสบายมากคะ 

- คนขับสุภาพ แตงกายด ี

- คุณสารินบริการดี ประชาสัมพันธสถานที่ใน ม.ขอนแกน ดีมาก 

จิตบริการดี มนุษยสัมพันธดี มีน้ําใจ 

- พ่ีคนขับเปนมิตรมากครับ 

- ดีมากคะ คนขับใจดีมาก 

- อยากใหพนักงานขับรถเปดเพลงชิวๆ ดวยคะ 

- พนักงานขับรถดีมาก 

- พ่ีพนักงานขับรถบริการดีมากคะ 

- คนขับดีมากคะ ขอโทษหนูดวย 

- พนักงานขับรถอยางระมัดระวัง มีความปลอดภัย 

- พอใจในการใหบริการของพนักงานขับรถ 

- พนักงานขับรถใหบริการดีมาก ภาพลักษณดี สูๆ นะคะ  

- พนักงานขับรถใจดีทุกคน 

- ความเร็วปกติ แอรเย็น พนักงานขับรถสุภาพคะ 

- คนขับพูดเพราะดี 

- ดีมากคะ อยากใหมีตอไป 

- คนขับใจดีมาก อยากมีเพลงบนรถมันสๆ 

- พอใจมากคะ very good 

- ขอบคุณมากคะ ที่มีบริการดีๆ แบบนี ้

- พอใจมากคะ หลายๆ มหาวิทยาลัยไมมีรถบัสบริการสะดวก 

สบายแบบนี้  

- perfect bus 

- ขอบคุณมากนะคะที่มีรถโดยสารดีๆ ใหพวกเราไดใชบริการฟรี 

- ระบบการบริหารจัดการและการบริการดีมากๆ ครับ (จาก

บุคลากร ม.บูรพา) 

- เริ่ดเวอร จากบูรพา 
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รายการ ขอเสนอแนะ 

 - It's quite good and nosuggestion 

- รถแอรเย็น หอมดี wifi ตอไดรวดเร็วดีมากคะ 

- คนขับพูดเพราะ นารักดวย อยูขับรถใหพวกหนูนานๆ นะคะ 

- คนขับหนาตาดีทุกคนเลยคะ 

- พนักงานขับรถมารยาทดีมาก 

- คนขับสูๆ คะ 

- ดีเยี่ยมทุกอยาง 

- well 

- ขอบคุณคะ 

- เปนบริการที่ดีมากๆ คะ 

- The chauffeur is friendly 

- ลุงพูดเกง 

- คนขับนารักมาก แนะนําทุกอยาง ขอบคุณบริการดีๆ ของ  

ม.ขอนแกน มาขอนแกนครั้งแรกประทับใจมากคะ ยกใหเปน

จังหวัดในดวงใจเลย 

- ขอบคุณมากคะ คนขับชวยเหลือดีมาก เพ่ิงเคยมาขอนแกน 

ประทับใจคะ 

- รักษาความดีนี้ตอไป 

- คุณลุงบริการดี เปนกันเอง (หมายเลข 19 สายสีสม) 

- พอใจมาก คุณลุงคยุสนุก (หมายเลข 19 สายสีสม) 

- ลุงวีระ ยิ้มแยมแจมใส พูดดี ขับรถดีคะ 

- so good 

- คนขับพูดจาดี ยิ้มแยม ตอบคําถามดวยความเต็มใจ ขับรถดี 

(หมายเลข 4 สายสีแดง) 

- I really impressed this suttle bus kawpkoon ka from 

Indonesia 

- พอใจมาก 

- ดีใจที่สุด 

- ปฏิบัติหนาที่แบบนี้ไปเรื่อยๆ นะคะ 

- เยี่ยม เปนประโยชนอยางมากแกผูใชบริการ 

- สูๆ นะคะ 

- ขับรถสุภาพ บริการดีคะ 
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รายการ ขอเสนอแนะ 

 - ดีมาก 

- เพลงท่ีเปดเพราะดีคะ ทําใหหายเครียดเลย ลุงใจดีมากๆ เลย 

- ชอบแอรเย็นคะ เย็นสบายมากๆ 

- คนขับเปนกันเองดี 

- ดีมาก ทําตอไป 

- ทําดีแลวสูๆ คะ เปนกําลังใจใหคะ 

- ประทับใจมาก คนขับมารยาทดี ยิ้มแยมแจมใส 

- ดีมากๆ แลวครับ 

- แอรเย็นสบาย 

- ดีมาก 

- ดีคะ แอรเย็นดี  พนักงานขับรถดูปลอดภัย เหมาะแกการ

ใหบริการ 

- ดีมาก 

- พอใจอยางมาก 

- พอใจมาก 

- รถตรงเวลามากๆ คะ และขอใหเปนแบบนี้ตอไปนะคะ 

- แอรเย็นดี พี่คนขับอัธยาศัยด ี

- นายสาริน สนั่นเมือง บริการดี มารยาทดี มารยาทเปนสิ่งสําคัญ 

(ในการบริการ) ขอชม สิ่งท่ีดูเล็กนอยแตสําคัญ 

- ดีมากจา 

- คนขับมีน้ําใจนิสัยดี (หมายเลข 14) 

- ทําดแีลวครับ 

- ชอบมากเลย 
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บทท่ี 5  

สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 การวิจัย เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน 

KST (KKU Smart Transit) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการ 

รถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการพัฒนา 

ระบบบริหารจัดการ ดานทรัพยากรรวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน และเพื่อเปนขอมูลสารสนเทศเสนอผูบริหาร

ในการบริหารจัดการ การพัฒนา สนับสนุนสงเสริมบริการใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตอการพัฒนา

มหาวิทยาลัยขอนแกนตอ ไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามท้ังหมด 1,095 ฉบับ โดยแบงเปน 

และทําการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมประยุกตทางสถิติ SPSS หาคาเฉลี่ยเลขคณิต (x) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D) และคารอยละ (%) 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือผูโดยสารทั่วไปที่มาใชบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน 

และตอบแบบสอบถามทําการเลือกกลุมตัวอยางที่ศึกษาแบบงายโดยใชทฤษฎีความนาจะเปนการสุมตัวอยาง

แบบงาย (Simple random sampling) แบงเปน 2 กลุมประกอบดวย 1. กลุมนักศึกษา นักเรียน และ

ประชาชนผูใชบริการทั่วไป จํานวน 1,024 ฉบับ 2. กลุมบุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุน จํานวน 71 ฉบับ 

โดยขนาดกลุมตัวอยางคํานวณไดจากการใชสูตร Finite population ของ Yamane (1973) ณ ระดับความ

เชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต เม่ือยอมใหความคลาดเคลื่อนของการประมาณคาเฉลี่ยเกิดขึ้นไดในระดับ ±15% ของ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเก็บขอมูลโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accident Sampling)  

 ในการวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช คือ แบบสํารวจความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการรถขนสง

มวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน มี 4 สวน ไดแก สวนที่  1 ประกอบดวย ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับบุคคลซึ่ง

ประกอบดวย เพศ สถานภาพ อายุ ของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 ความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใช

บริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวย 7 ประเด็นหลัก คือ 1) เสนทางการเดินรถ  

2) ระยะเวลาในการรอรถ 3) ชองทางแสดงความคิดเห็นดานบริการ KST 4) ความพรอมของรถที่ใหบริการ  

5) พนักงานขับรถ 6) ความเหมาะสมของจุดจอดรับผูโดยสาร 7) ความพอใจในภาพรวมของการใหบริการ โดย

มี ลั กษณะ เปนมาตรวั ดประมาณค า  5 ระดับ  (Rating Scale) ต ามวิ ธี ขอ งลิ เ คิ ร ท  ( Likert Scale)  

สวนที่ 3 ความไมพึงพอใจ มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด โดยเปนความไมพึงพอใจในการใชบริการรถขนสง

มวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน KST : KKU Smart Transit และสวนที่ 4 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เปนคาํถามแบบ

เปด โดยเปนขอเสนอแนะ ความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนา 

 การวิเคราะหขอมูลทําการวิเคราะหดวยการหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย (�̅�) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) และการคํานวณโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ซึ่งผูวิจัยไดทําการสรุปผลการวิจัย และ

ขอเสนอแนะ ดังนี ้
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5.1 สรุปผลการศึกษา 

1. ระดับความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน KST 

(KKU Smart Transit) กลุมนักศึกษา นักเรียน และประชาชนผูใชบริการท่ัวไป 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเมื่อพิจารณาโดยรวมพบวา พบวาประเด็นความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใช

บริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกนกลุมนักศึกษา นักเรียน และประชาชนผูใชบริการทั่วไปมากที่สุด 

คือ พนักงานขับรถ (x = 4.35) รองลงมา คือ ความพรอมของรถที่ใหบริการ (x = 4.28) และนอยที่สุดคือ 

ระยะเวลาในการรอรถ (x = 3.64) โดยภาพรวมความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการรถขนสงมวลชน

มหาวิทยาลัยขอนแกนกลุมนักศึกษา นักเรียน และประชาชนผูใชบริการทั่วไป อยูในระดับมาก (x = 4.07) 

2. ระดับความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน KST 

(KKU Smart Transit) กลุมบุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุน 

ผลการวิเคราะหขอมูลเมื่อพิจารณาโดยรวมพบวา พบวาประเด็นความพึงพอใจของผูโดยสารตอ 

การใชบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกนกลุมบุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุนมากท่ีสุด คือ 

พนักงานขับรถ (x = 4.19) รองลงมา คือ ความพรอมของรถที่ใหบริการ (x = 4.17) และนอยที่สุดคือ 

ระยะเวลาในการรอรถ (x = 3.66) โดยภาพรวมความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการรถขนสงมวลชน

มหาวิทยาลัยขอนแกน กลุมบุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุน อยูในระดับมาก (x = 3.90) 

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

5.2.1 ขอเสนอแนะในการนําวิจัยไปใช 

 จากการวิจัยครั้งนี้บงชี้วาผูโดยสารรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน KST (KKU Smart Transit)  

มีระดับความพึงพอใจที่อยูที่ระดับมากทุกรายการซึ่งสามารถนําไปพัฒนาใหสอดคลองกับขอเสนอแนะ 

ซึ่งควรไดรับการตอบสนองเพ่ือพัฒนาการบริการใหดียิ่งขึ้น ดังนั้นหนวยงานของมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีม ี

สวนเก่ียวของกับการใหบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน KST (KKU Smart Transit) ควรนํา

ขอมูลการวิจัยนี้ประกอบในการจัดบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน KST (KKU Smart Transit) 

ใหตรงกับความพึงพอใจของผูใชบริการมากยิ่งข้ึน 

 5.2.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 จากการวิจัยครั้งนี้ เปนเพียงการศึกษาความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการรถขนสงมวลชน

มหาวิทยาลัยขอนแกน KST (KKU Smart Transit) เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารจัดการ การพัฒนา สนับสนุน

สงเสริมบริการใหตอบสนองตอความพึงพอใจของผูใชบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน KST (KKU 

Smart Transit) มากข้ึน ทั้ งนี้ควรมีการศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการใชบริการรถขนสงมวลชน

มหาวิทยาลัยขอนแกน KST (KKU Smart Transit) เพ่ือใชในการวางแผน ตรวจสอบ ปรับปรุงและพัฒนา 

การบริหารจัดการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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