คุณภาพการบริ การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริ การของสถานี ขนส่ง
ผูโ้ ดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 2 อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Service Quality Affecting Service Satisfaction of the 2nd Nakhon
Ratchasima Bus Terminal, Mueang District, Nakhon Ratchasima Province
รวีวรรณ หล่อตระกูล
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปจั จัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของการบริการของ
สถานี ข นส่ ง ผู้โ ดยสารจัง หวัด นครราชสีม าแห่ ง ที่ 2 อ าเภอเมือ ง จัง หวัด นครราชสีม า เป็ น
การศึกษาเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูท้ เ่ี คยใช้
บริการของสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 2 อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ทีม่ อี ายุ 15 ปีขน้ึ ไป จานวน 385 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ การหา
ค่าความถี่ ร้อยละ การหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์สถิตเิ ชิงอนุ มานโดยใช้
การทดสอบค่าที วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ
ด้วยวิธปี กติ โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ผลการศึก ษา พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ม ีค วามคิด เห็น ต่ อ คุ ณ ภาพการ
ให้บริก าร โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับระดับสูง โดยปจั จัยด้านรายได้เ ฉลี่ยต่ อ เดือ น ปจั จัยด้าน
ความสามารถที่สมั ผัสได้ ด้านความน่ าเชื่อถือได้ ด้านการสนองตอบต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ ด้านความมันใจได้
่
และด้านความเข้าถึงจิตใจผู้อ่นื ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใ ช้ บ ริก ารของสถานี ข นส่ ง ผู้ โ ดยสารจัง หวัด นครราชสีม าแห่ ง ที่ 2 อ าเภอเมือ ง จัง หวัด
นครราชสีมา ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
คาสาคัญ: คุณภาพการบริการ; ความพึงพอใจ; สถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
Abstract
The objective of this research was to study the factors affecting service
nd
satisfaction of the 2 Nakhon Ratchasima Bus Terminal, Mueang District, Nakhon
Ratchasima Province. This is a quantitative study using questionnaire was used as a

nd

tool to collect data from 385 people who had used the services of the 2 Nakhon
Ratchasima Bus Terminal, Mueang District, Nakhon Ratchasima Province, aged 15
years and over. Data were analyzed by Descriptive Statistics, Frequencies, Percentage,
mean, Standard Deviation and Inferential Statistical analysis using T-test, One-Way
Analysis of Variance, and Multiple Regression Analysis using the Enter method.
Statistically significant at level .05.
The results of the study found that most of the respondents had opinions on the
quality of service. Overall, it is at a high level by the average monthly income factor
tactile ability factor reliability responding to the needs of service user’s confidence and
nd
access to the minds of others Affecting Satisfaction of the 2 Nakhon Ratchasima Bus
Terminal, Mueang District, Nakhon Ratchasima Province at 0.05 level of statistical
significance.
Keywords: service quality; satisfaction; bus terminal

บทนา
ที่มาและความสาคัญของปัญหา
เป็นเวลากว่าหลายทศวรรษมาแล้วทีป่ ระเทศไทยมีบทบาทสาคัญในฐานะศูนย์กลางการ
คมนาคมและการเชื่อ มต่ อ ทัง้ ในและนอกประเทศในภูมภิ าคเอเชีย ดังนัน้ จะเห็นได้จากการ
พัฒนาโครงการในการเชื่อมต่อเขตเมืองและชานเมืองในประเทศและการเชื่อมต่อไปยังประเทศ
เพื่อนบ้าน ดังนัน้ จึงไม่ใช่เรื่องทีแ่ ปลกใจในข้อพิจารณาทีเ่ กี่ยวกับการคมนาคมจะกลายเป็ นเรื่อง
สาคัญในหัวข้ออภิปรายทีเ่ กีย่ วข้องกับแนวทางและการดาเนินงาน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในขณะทีก่ ารแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ยังส่งผลกระทบอย่างมากมายและ
ยังไม่สามารถระบุความรุนแรงของผลกระทบที่มตี ่อการคมนาคมในเอเชียได้ แต่อย่างไรก็ตาม
การพิจารณาวางแผนด้านการคมนาคมสาหรับประเทศไทยในอนาคตก็ยงั เป็ นไปได้ ความตัง้ ใจ
ของประเทศไทยทีม่ ตี ่อโครงการทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานใหม่ ๆ และอุตสาหกรรม
การผลิตยานพาหนะทีก่ าลังเติบโตขึน้ ได้เปิดโอกาสและเอื้อ ต่อการปฏิรปู ด้านการคมนาคมครัง้
ใหญ่ ความตัง้ ใจอันแน่ วแน่ ของประเทศไทยทีจ่ ะก้าวผ่าน ซึง่ ส่งผลต่อการลงทุน การเติบโตและ
ความหลากหลายของอุ ตสาหกรรม มีแนวโน้ มที่จะนามาซึ่งการพัฒนาในระดับท้องถิ่นอย่าง
รวดเร็ว สาหรับในประเทศไทยถึงแม้ว่าทีผ่ ่านมาผูค้ นจะเดินทางด้วยยานพาหนะสองล้อเป็ นหลัก
แต่ในปจั จุบนั เรามีทางเลือกเพื่อการคมนาคมทีเ่ พิม่ มากขึน้ เช่น รถไฟความเร็วสูง บริการเรียก

รถตามความสะดวก นอกจากนี้ยงั มีการใช้รถยนต์ส่วนตัวในปริมาณทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ในขณะทีร่ ะบบ
ขนส่งมวลชนก็มกี ารขยายตัว รวมถึงยังมีโครงการทีจ่ ะก่อสร้างสนามบินนานาชาติแห่งทีส่ ามใน
กรุงเทพฯ อีกด้วย (ปนันท์ ประจวบเหมาะ, 2563)
จากสถิตขิ องกระทรวงคมนาคม พบว่า การเดินทางของประชาชนส่วนใหญ่อาศัยรถ
โดยสารประจ าทางเป็ น หลัก แต่ เ นื่ อ งจากการเปิ ด เสรีท างการค้า การขยายตัว ของระบบ
เศรษฐกิจและความเจริญเติบโตทางสังคม ทาให้ประชาชนมีความเป็ นอยู่ท่ดี ขี น้ึ และเริม่ มีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเดินทางจากเดิมที่ใช้ระบบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจาทางไป
เป็ นการใช้รถยนต์ส่วนตัวเพิม่ มากขึน้ โดยพิจารณาจากการขยายตัวของการใช้รถยนต์ส่วนตัว
ในการเดินทางจากจานวนรถยนต์ทจ่ี ดทะเบียนใน พ.ศ. 2559 พบว่า รถยนต์นงั ่ ส่วนบุคคลมีการ
จดทะเบียนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.87 จากปี พ.ศ. 2558 ปจั จุบนั จะเห็นได้ว่าระบบการขนส่งสาธารณะ
ของประเทศไทยในปจั จุบนั มีความสาคัญมาก เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ไขปญั หาการเดินทาง
ของประชาชนและยังคงต้องจัดเส้นทางการขนส่งทีเ่ หมาะกับสภาพปญั หาการจราจรในปจั จุบนั
ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมและความต้องการในการเดินทางของประชาชน ดังนัน้ การศึกษาวิจยั
เรื่องคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของสถานีขนส่ งผู้โดยสาร
จังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 2 อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อ เป็ นแนวทางให้กบั ธุรกิจ
ระบบขนส่งนาผลการวิจยั ไปปรับใช้ในด้านคุณภาพการให้บริการและเพื่อนาผลวิจยั เป็ นแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา
แห่งที่ 2 อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปจั จัยด้านประชากรศาสตร์ท่สี ่งผลต่อความพึงพอใจของการบริการของ
สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 2 อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อศึกษาปจั จัยด้านคุณภาพการบริการทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการของ
สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 2 อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สมมติ ฐานการวิ จยั
1. ผูใ้ ช้บริการทีม่ ลี กั ษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการของ
สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 2 อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ต่างกัน
2. ปจั จัยด้านคุณภาพการบริการส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการของสถานีขนส่ง
ผูโ้ ดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 2 อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ขอบเขตของการวิ จยั

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ท่เี คยใช้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 2 อ าเภอเมือ ง
จังหวัดนครราชสีมา ทีม่ อี ายุ 15 ปีขน้ึ ไป ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรทีแ่ น่ นอน ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาจึง
ใช้วธิ กี ารคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ทราบจานวนประชากรของ W.G. Cochran (1953
อ้างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์, 2552: 77) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 385 คน
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่
1.1 ปจั จัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่ ต่อ
เดือน และประเภทรถทีเ่ ลือกใช้บริการ
1.2 ปจั จัยด้านคุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านความสามารถทีส่ มั ผัสได้ ด้าน
ความน่ าเชื่อถือได้ ด้านการสนองตอบต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริการ ด้านความมันใจได้
่
และ
ด้านความมันใจได้
่
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการของสถานี
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 2 อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย
ด้านกระบวนการ/ขัน้ ตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ู้ให้บริการ ด้านคุณภาพการให้บริการ
และด้านสิง่ อานวยความสะดวก
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. เพื่อเป็ นแนวทางให้กบั ธุรกิจระบบขนส่งนาผลการวิจยั ไปปรับใช้ในด้านคุณภาพการ
ให้บริการ
2. เพื่อนาผลวิจยั เป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ
สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 2 อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดด้านประชากรศาสตร์
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2550) กล่าวว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย
อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา ซึ่งเกณฑ์ทางด้าน
ประชากรศาสตร์เหล่านี้เป็ นเกณฑ์ท่นี ักการตลาดนิยมใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด รวมทัง้ ง่าย
ต่อการวัดผลมากกว่าตัวแปรอื่น เกณฑ์ทางด้านประชากรศาสตร์ทส่ี าคัญประกอบไปด้วยตัวแปร
ทีส่ าคัญ ดังนี้

1. อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริโภค
ที่มอี ายุแ ตกต่ างกัน นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์ จากอายุเ ป็ นตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ท่ี
แตกต่างของส่วนตลาด เพื่อช่วยในการค้นหาความต้องการของตลาดส่วนเล็ก (Niche Market)
2. เพศ (Sex) เป็นตัวแปรทีใ่ ช้ในการแบ่งส่วนการตลาดเช่นกัน นักการตลาดต้องศึกษา
ตัวแปรชนิดนี้อย่างรอบคอบ เพราะในปจั จุบนั ตัวแปรด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม
การบริโภค
3. ลักษณะครอบครัว (Marital status) ในอดีตถึงปจั จุบนั ลักษณะครอบครัวเป็ น
เป้าหมายทีส่ าคัญของการใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด
4. รายได้ การศึกษาและอาชีพ (Income, Education and Occupation) เป็ นตัวแปร
สาคัญในการกาหนดส่วนของตลาด โดยทัวไปนั
่ กการตลาดจะสนใจผูบ้ ริโภคทีม่ คี วามสามารถใน
การซือ้ แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวทีม่ รี ายได้ต่าจะเป็นตลาดทีม่ ขี นาดใหญ่
แนวคิ ดเกีย่ วกับคุณภาพการบริ การ
คุณภาพบริการ (Service Quality) หมายถึง ได้ศกึ ษาเพิม่ เติมพบว่าคุณภาพของการ
บริการตามการรับรู้ (Perceived Service Quality) ของผูบ้ ริโภคคือการประเมินหรือแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความเป็ นเลิศของการบริการในลัก ษณะภาพรวม (Global Judgment) การ
ประเมินของผู้บริโภคเกี่ยวกับความเป็ นเลิศ หรือ ความเหนือ กว่าของการบริการ ( Zeithaml,
1998) ขณะที่ Parasuraman และคณะ (1991) รายงานว่าการวัดคุณภาพของการให้บริการ
สามารถวัดได้โดยวัดช่องว่าง (Gap) ระหว่างการบริการที่ลูกค้ารับรู้และการบริการที่ลูกค้า
คาดหวังบนพืน้ ฐานของ 5 ปจั จัย โดยมีรายละเอียดแต่ละปจั จัย ดังนี้
1. ความเชื่อถือได้ (reliability) คือ ความสามารถที่จะให้บริการตามคามันด้
่ วยความ
ถูกต้อง
2. ความสามารถตอบสนอง (responsiveness) คือ ความเต็มใจที่จะช่วยเหลือและ
บริการอย่างรวดเร็ว
3. ความแน่ นอน (assurance) คือ การให้ค วามรู้ ความสุ ภ าพของพนัก งานและ
ความสามารถในการส่งมอบความไว้วางใจและความเชื่อมันให้
่ กบั ลูกค้า
4. ความเข้าใจลูกค้า (empathy) คือ การดูแลลูกค้าของกิจการอย่างทัวถึ
่ งเฉพาะราย
5. ลักษณะที่สมั ผัสได้ (tangible) คือ แสดงลักษณะทางกายภาพของสิง่ อานวยความ
สะดวก อุปกรณ์ บุคคล และวัสดุอุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสาร

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
วิ ธีการเก็บข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจยั ครัง้ นี้ศึกษาเรื่องคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อ
ความพึง พอใจในการให้ บ ริก ารของสถานี ข นส่ ง ผู้ โ ดยสารสถานี ข นส่ ง ผู้ โ ดยสารจัง หวัด
นครราชสีมาแห่งที่ 2 อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั นี้มาจาก 2
ส่วน คือ
1. ข้อมูลปฐมภูม ิ (Primary Data) จากการแจกแบบสอบถามจานวน 385 ชุด ให้
ผูใ้ ช้บริการของ
2. ข้อมูลทุตยิ ภูม ิ (Secondary Data) ได้จากการค้นคว้าและรวบรวมเอกสารและ
แนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการต่าง ๆ รวมถึงผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
วิ ธีวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณนา
การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้
เฉลี่ย ต่ อ เดือ น ประเภทรถที่เ ลือ กใช้บ ริก าร ใช้ค่ า ความถี่ (Frequencies)
และร้อ ยละ
(Percentage) เพื่อใช้อธิบายเกี่ยวกับปจั จัยส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการของสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
จังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 2 อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
2. การวิเคราะห์เชิงอนุมาน
การวิเคราะห์เชิงอนุมาน ใช้เพื่อการทดสอบสมมติฐาน ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ความแตกต่าง
ด้วยสถิติ T-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One Way ANOVA กรณีพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 จะวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่
โดยใช้สตู รตามวิธขี อง Scheffé และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis) ด้วยวิธปี กติ (Enter) และกาหนดนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

ผลการวิ จยั
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 21 - 30 ปี ส่วนใหญ่มอี าชีพพนักงานบริษทั เอกชน มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท และส่วนใหญ่เลือกใช้บริการประเภท
รถร่วม บขส.
2. ผลการวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการของสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดนครราชสีมา
แห่งที่ 2 อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็น
ต่อคุณภาพการให้บริการ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับระดับสูง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.70 เมื่อพิจารณา

เป็ นรายด้านพบว่า มีความคิดเห็น ต่อด้านความน่ าเชื่อถือได้เป็ นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.75 รองลงมาคือ ด้านการสนองตอบต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริการและด้านความมันใจได้
่
มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.74 ด้านความเข้าถึงจิตใจผูอ้ ่นื มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.72 และด้านความสามารถ
ทีส่ มั ผัสได้ อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.56 ตามลาดับ
3. การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผูใ้ ช้บริการทีม่ ลี กั ษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน มีความพึงพอใจในการ
ให้ บ ริก ารของสถานี ข นส่ ง ผู้ โ ดยสารจัง หวัด นครราชสีม าแห่ ง ที่ 2 อ าเภอเมือ ง จัง หวัด
นครราชสีมา ต่างกัน ผลการศึกษา พบว่า ผูใ้ ช้บริการทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือนมีความพึงพอใจใน
การให้บ ริก ารของสถานี ข นส่ ง ผู้โ ดยสารจัง หวัด นครราชสีม าแห่ ง ที่ 2 อ าเภอเมือ ง จัง หวัด
นครราชสีมา ด้านกระบวนการ / ขัน้ ตอนการให้บริการ (Sig. = .000) ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการ
(Sig. = .040) และด้านสิง่ อานวยความสะดวก (Sig. = .000) แตกต่างกัน ทีร่ ะดับนัยสาคัญทาง
สถิติ .05
สมมติฐานที่ 2 ปจั จัยด้านคุณภาพการบริการส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการของ
สถานี ข นส่ ง ผู้โ ดยสารจัง หวัด นครราชสีม าแห่ ง ที่ 2 อ าเภอเมือ ง จัง หวัด นครราชสีม า ผล
การศึกษา พบว่า ปจั จัยด้านคุณภาพการบริการ ด้านความสามารถทีส่ มั ผัสได้ (Sig = .001)
ด้านความน่ าเชื่อถือได้ (Sig = .000) ด้านการสนองตอบต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริการ (Sig
= .025) ด้านความมันใจได้
่
(Sig = .000) และด้านความเข้าถึงจิตใจผูอ้ ่นื (Sig = .000) ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการของสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 2 อาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05

อภิ ปรายผลการวิ จยั
1. ผลการวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการของสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดนครราชสีมา
แห่งที่ 2 อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็น
ต่อคุณภาพการให้บริการโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับระดับสูง (เห็นด้วยมาก) โดยมีความคิดเห็นต่อ
ด้านความน่าเชื่อถือได้ เป็นอันดับแรก ซึง่ เห็นว่าพนักงานขับรถปฏิบตั ติ ามกฎหมายจราจร และ
พนัก งานบริก ารมีก ารตรวจสอบเอกสารการเดินทางและตรวจสอบข้ อ มูล เป็ นไปด้ว ยความ
ถูกต้อง รองลงมาคือ ด้านการสนองตอบต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริการและด้านความมันใจได้
่
ซึง่ เห็นว่าสถานีขนส่งผู้โดยสารมีการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และเห็นว่า
พนักงานขับรถ ขับรถดี มีความปลอดภัยดี ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของพัชนี แก้วฉาย (2561)
ศึกษาคุณภาพบริการของสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารอาเภอหาดใหญ่แห่งที่ 1 จังหวัดสงขลา พบว่า
ผูใ้ ช้บริการมีการรับรูค้ ุณภาพบริการของสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารใน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงจากมากไปน้อย คือ ด้านพนักงานทีใ่ ห้บริการ ด้านความน่ าเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการรูจ้ กั

และเข้าใจผู้ใช้บริการ ด้านการตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ และยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของรุง่ โรจน์ สงสระบุญ (2563) ศึกษาคุณภาพการให้บริการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสาร รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใต้ดนิ จากสถานีท่าพระถึงสถานีวดั มังกร ใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า คุ ณ ภาพการให้บริการที่มผี ลต่ อ ความพึงพอใจของผู้โดยสาร โดย
ภาพรวมอยู่ใ นระดับเห็นด้ว ยมาก โดยปจั จัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีค วามเห็นด้ว ยมากเป็ น
ลาดับแรก ได้แก่ ปจั จัยด้านความน่ าเชื่อถือ
2. ผลการวิเ คราะห์ค วามพึง พอใจของผู้ใ ช้บริก ารสถานี ข นส่ งผู้ โ ดยสารจัง หวัด
นครราชสีมาแห่งที่ 2 อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ม ี
ความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก โดยมีความคิดเห็นด้านสิง่ อานวยความสะดวก เป็ นอันดับแรก
ซึง่ เห็นว่าสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารมีสงิ่ อานวยความสะดวก เช่น ห้องน้ า ตู้โทรศัพท์ ตู้ ATM ร้านค้า
ฯลฯ ไว้บริการผูโ้ ดยสารอย่างเพียงพอ รองลงมาคือ ด้านคุณภาพการให้บริการ ซึง่ เห็นว่าสถานี
ขนส่งผูโ้ ดยสารมีอุปกรณ์ / เครื่องมือเทคโนโลยี และความพร้อมในการให้บริการ ซึง่ สอดคล้อง
กับ Millett (1954) กล่าวว่าเป้าหมายสาคัญของการบริการคือการสร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้รบั บริการ โดยการให้บริก ารสาธารณะต้อ งมีจานวนการให้บริการและสถานที่บริการอย่าง
เหมาะสม และเพียงพอ โดยมีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบตั ิงานในการให้บริการอยู่
ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้ทรัพยากรเท่าเดิม
3. ผูใ้ ช้บริการทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือนมีความพึงพอใจในการให้บริการของสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจัง หวัดนครราชสีมาแห่ง ที่ 2 อ าเภอเมือ ง จังหวัด นครราชสีมา แตกต่ า งกัน โดย
ผูใ้ ช้บริการทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท มีความพึงพอใจด้านกระบวนการ /
ขัน้ ตอนการให้บริการ แตกต่างจากผู้ท่มี รี ายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท และ
ผู้ใ ช้บ ริก ารที่ม ีร ายได้เ ฉลี่ย ต่ อ เดือ นต่ า กว่ า 10,000 บาท มีค วามพึง พอใจด้า นเจ้า หน้ า ที่ผู้
ให้บริการแตกต่างจากผู้ท่มี รี ายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท และผู้ใช้บริการที่ม ี
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท มีความพึงพอใจด้านสิง่ อานวยความสะดวก แตกต่าง
จากผู้ทม่ี รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของฐานุ ตรา
จันทรเกตุ (2554) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถยนต์โดยสารประจาทางของบริษัท
ขนส่ ง จากัด ณ สถานี ขนส่ งผู้โดยสารจัง หวัด สระบุร ี พบว่ า ความพึงพอใจของผู้ใ ช้บ ริการ
รถยนต์โดยสารประจาทางของบริษทั ขนส่งที่มรี ายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท กับ
10,000 – 20,000 บาท และ 40,001 บาทขึน้ ไปมีความแตกต่างกัน
4. ปจั จัยด้านคุณภาพการบริการ ด้านความสามารถทีส่ มั ผัสได้ ด้านความน่ าเชื่อถือได้
ด้านการสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ด้านความมันใจได้
่
และด้านความเข้าถึง
จิตใจผูอ้ ่นื ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการของสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดนครราชสีมา
แห่งที่ 2 อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของเบญชภา แจ้งเวชฉาย

(2559) ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพการบริการทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารรถไฟฟ้า
BTS ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ได้แก่ คุณภาพการบริการด้าน
ความน่าเชื่อถือด้านการให้ความมันใจแก่
่
ลกู ค้า และด้านการเข้าใจและรูจ้ กั ลูกค้า
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านความเข้า ถึงจิต ใจผู้อ่ืน สถานี ขนส่ ง ผู้โดยสารควรให้ค วามส าคัญ กับการ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารทีจ่ าเป็ นสาหรับผูโ้ ดยสาร และการอบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงานโดย
พนักงานต้องมีความสนใจทีจ่ ะรับฟงั ปญั หาและแก้ไขปญั หาให้กบั ผูม้ าใช้บริการ
2. ด้านความมันใจได้
่
สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารควรมีการอบรมและควบคุมพนักงานขับรถ
ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผูโ้ ดยสารเป็ นหลัก พนักงานให้บริการมีมนุ ษยสัมพันธ์ดี และ
ควรมีการจัดระดับการให้บริการก่อนหลังอย่างเป็ นธรรม
3. ด้านความน่ าเชื่อถือได้ สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารควรมีการจัดระเบียบสถานีให้มคี วาม
เรีย บร้อ ย ดูส ะอาดและเป็ น ระเบีย บ และจัดอุ ป กรณ์ แ ละสิ่ง อ านวยความสะดวกให้ม ีค วาม
เพียงพอและพร้อมให้บริการอยูเ่ สมอ
4. ด้านความสามารถทีส่ มั ผัสได้ สถานีขนส่งผู้โดยสารควรมีการตรวจสอบ ควบคุม
พนักงานขับรถให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด โดยพนักงานบริการต้องมีความตรง
ต่อเวลาในการปฏิบตั หิ น้าที่ และตรวจสอบเอกสารการเดินทางและตรวจสอบข้อมูลเป็ นไปด้วย
ความถูกต้อง
5. ด้านการสนองตอบต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริการ สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารควรมีการ
เผยแพร่ขา่ วสารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พนักงานมีความเต็มใจให้ความช่วยเหลือผูท้ ม่ี าใช้
บริการทุกคนอย่างเท่าเทียม และพนักงานบริการมีความเอาใจใส่และติดตามผลการให้บริการ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ในการศึกษาครัง้ นี้ทาการศึกษาเฉพาะสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่ง
ที่ 2 อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เท่านัน้ ดังนัน้ ควรมีการเก็บข้อมูลให้ทวถึ
ั ่ งทุกสถานีขนส่ง
ผู้โ ดยสารในจัง หวัด นครราชสีม า เพื่อ ให้ท ราบข้อ มูล ของสถานี ข นส่ ง ผู้โ ดยสารทัง้ จัง หวัด
นครราชสีมาและสามารถนามาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริการของสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารของ
จังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้ผใู้ ช้บริการเกิดความพึงพอใจมากขึน้
2. เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในเชิงลึกเกีย่ วกับคุณภาพการบริการทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ให้บริการของสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดนครราชสีมา ควรจะเพิม่ เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล อาทิเช่น การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (Participant Participation) การสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-Depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพิม่ เติมจากการใช้

แบบสอบถามเพียงอย่างเดียว เพื่อที่ผู้วจิ ยั จะได้ร ับข้อมูลในเชิงลึก ทาให้ผลลัพธ์ท่ไี ด้จากการ
ศึก ษาวิจยั นาไปใช้ใ นการวิเ คราะห์และสนับสนุ นข้อ มูล การพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารของ
จังหวัดนครราชสีมาต่อไป
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