
 
 

การประเมินผลความพึงพอใจการใหบ้รกิารสถานีบรกิาร 
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การประเมนิผลความพึงพอใจการให้บรกิารสถานบีรกิารขนสง่ผูโ้ดยสารอ าเภอทุง่สง (เทศบาลต าบลชะมาย) 
อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรธีรรมราช  

 
 กองวิชาการและแผนงาน งานวิจัยและประเมินผลได้ลงพ้ืนที่ส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม  
โดยบันทึกภาพการด าเนินการประเมิลผลความพึงพอใจการให้บริการสถานีบริการขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง 
(เทศบาลต าบลชะมาย)  โดยกองวิชาการและแผนงาน  ซึ่งในการด าเนินงานในครั้งนี้ได้ด าเนินการออก  
แบบสอบถามและจัดเก็บแบบสอบถามการประเมิลผลความพึงพอใจการให้บริการสถานีบริการขนส่งผู้โดยสาร
อ าเภอทุ่งสง โดยได้สุ่มตัวอย่างทอดแบบสอบถามจ านวน 100 ชุดให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเก็บ
แบบสอบถามได้ 100 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 และได้ด าเนินการก าหนดขั้นตอนการประเมินผลและประมวลผล
วิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลการด าเนินการประเมิลผลความพึงพอใจการให้บริการสถานีบริการขนส่งผู้โดยสาร 
อ าเภอทุ่งสง (เทศบาลต าบลชะมาย)  ดังนี้ 

ขั้นตอนการประเมินผล 
 การประเมิลผลความพึงพอใจการให้บริการสถานีบริการขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง (เทศบาลต าบลชะมาย)   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง (ต าบลชะมาย)  
ว่าอยู่ในระดับใด  มีข้อเสนอแนะอย่างไร เพ่ือจะน าผลที่ได้ไปปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชนต่อไป   
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนผู้มารับบริการในสถานีขนส่ง ฯ จึงด าเนินการก าหนดขอบเขตการประเมิน ดังนี้ 

๑. ขอบเขตการประเมิน 
 การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับการการประเมิลผล 

ความพึงพอใจการให้บริการสถานีบริการขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง (เทศบาลต าบลชะมาย) คือ 
  ๑.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการประเมินผลด้านสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม                 
ด้านความพึงพอใจการบริการขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง (เทศบาลต าบลชะมาย) ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
เพ่ิมเติมอ่ืนๆ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการในครั้งต่อไป   
  ๑.๒ ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ศึกษาคือ ผู้เข้าร่วมการประเมิลผลด้านความพึงพอใจ
การให้บริการงานสถานีบริการขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง (เทศบาลต าบลชะมาย)  ได้แก่ ประชาชนที่มาใช้บริการ
สถานีบริการขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง (เทศบาลต าบลชะมาย)   
  ๑.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่ จัดเก็บข้อมูลการประเมิลผลด้านความพึงพอใจการให้บริการงานสถานี
บริการขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง (เทศบาลต าบลชะมาย) ณ สถานีบริการขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลต าบลชะมาย   

๒. แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการในครั้งนี้ได้ท าการศึกษามาจาก ๒ แหล่ง คือ 
  ๒.๑ ข้อมูลทุติยภูมิ ได้ท าการศึกษาจากเอกสารได้แก ่
         1. การประเมินผลด้านความพึงพอใจการให้บริการงานสถานีบริการขนส่งผู้โดยสาร อ าเภอทุ่งสง 
(เทศบาลต าบลชะมาย)   
  ๒.๒ ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ซึ่งได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามให้กับผู้ใช้บริการสถานีบริการขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง (เทศบาลต าบลชะมาย) 
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3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชาชนผู้ใช้บริการสถานีบริการขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง 
(เทศบาลต าบลชะมาย) และด าเนินการทอดแบบสอบถามทั้งหมด 100 ชุด โดยการสุ่มตัวอย่างและสามารถ  
เก็บแบบสอบถามได้จ านวน 100 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

    ๔. เครื่องมือในการประเมิน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้แก่แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจการให้บริการงานสถานี
บริการขนส่งผู้ โดยสารอ าเภอทุ่งสง (เทศบาลต าบลชะมาย) ได้ตอบแบบสอบถามและการสุ่มตัวอย่าง  
ทอดแบบสอบถาม 

   ๕. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
           การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ ตามข้ันตอนดังนี้ 
  ๕.๑  ผู้ประเมิน โดยเทศบาลต าบลชะมาย 
   ๕.๒ ด าเนินการออกแบบสอบถามและเก็บข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
เพ่ือประกอบการประมวลผลข้อมูลและรายงานต่อไป 

   ๖. การประมวลผลข้อมูล 
 การประมวลผลข้อมูล คือ การประมวลผลด้านสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านความพึงพอใจ
การให้บริการงานสถานีบริการขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง (เทศบาลต าบลชะมาย)  ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นค าถาม  
ปลายปิด ใช้เครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผลข้อมูลซึ่งใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย  
ทางสังคมศาสตร์ SPSS โดยการแจกแจงความถี่ของตัวแปร แล้วค านวณ ค่าเฉลี่ย และสรุปผลการประมวลระดับ
ความคิดเห็น 

 ๗. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วนั้นต่อไปจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
  7.1  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ 

 ๗.2 วิ เคราะห์ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บริการสถานีบริการขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง (เทศบาลต าบลชะมาย) โดยน าแบบสอบถามมาจัดหมวดหมู่
แล้วหาค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แต่ละรายการ แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตาราง
และการบรรยาย 

 7.3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการ  
ครั้งต่อไป ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงข้อมูล สรุปข้อมูล หาค่าความถี่ และเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย 
    หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เกี่ยวกับ ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
โครงการ ซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆมีความหมายดังนี้ 
   แบบสอบถามประเมินข้อมูลจากความคิดเห็นเกี่ยวกับการด้านความพึงพอใจการให้บริการงานสถานี
บริการขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง (เทศบาลต าบลชะมาย) มี 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
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เกณฑ์การประเมนิผล  
ค่าเฉลีย่  ระดบัผลการด าเนนิงาน/ความพึงพอใจ 

4.51 – 5.00   
3.51 – 4.50    
2.51 – 3.50    
1.51 – 2.50    
1.00 – 1.50   

หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 

          ระดับมากท่ีสุด 
          ระดับมาก 
          ระดับปานกลาง   
          ระดับน้อย   
          ระดับน้อยที่สุด 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมลูรายงานผลการด าเนนิงาน 
ประเมลิผลความพึงพอใจการให้บรกิารสถานบีรกิารขนส่งผูโ้ดยสารอ าเภอทุง่สง (เทศบาลต าบลชะมาย) 

 
การประเมินแบบที่ ๑. ผลการวิเคราะห์แบบข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (เพศ) 
 

ข้อมลูทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ    
ชาย 43 43.0 
หญิง 57 57.0 

รวม 100 100.00 
 
อภิปรายผล 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 57.0  และเป็นเพศชาย
จ านวน 43 คน  คิดเป็นร้อยละ 43.0 ตามล าดับ 

  
ตารางที่ 2 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (อาชีพ) 
 

ข้อมลูทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
2.อาชพี   
รับราชการ  16 16.00 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 25 25.00 
ธุรกิจส่วนตัว 30 30.00 
นักเรียน/นักศึกษา 28 28.00 
อ่ืนๆ 1 1.00 

รวม 100 100.00 
 
อภิปรายผล 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่ามีอาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ระบุว่า 
มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 28  คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 ระบุว่ามีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ                   
จ านวน 25  คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ระบุว่ามีอาชีพรับราชการ จ านวน 16  คน คิดเป็นร้อยละ 16.00                  
และระบุว่ามีอาชีพอ่ืนๆ (เกษตรกร) จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(อายุ)  
 

ข้อมลูทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
3.อาย ุ   
ต่ ากว่า 20 ปี 14 14.00 
20 – 30 ป ี        36 36.00 
31 – 40 ป ี 30 30.00 
41 - 50 ปี 15 15.00 
51 ปีขึ้นไป 5 5.00 

รวม 100 100.00 
อภิปรายผล 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่ามีอายุ 20 – 30 ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 และระบุว่า 
มีอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ระบุว่ามีอายุ 41 - 50 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.00 ระบุว่ามีอายุ ต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 และระบุว่ามีอายุ ต่ า51 ปีขึ้นไป 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามล าดับ 
 
ตารา งที่  4  สถานภาพทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม (จ านวนครั้ ง ก า ร ใช้ บ ริ ก า รสถานี ขนส่ ง ฯ  
(เทศบาลต าบลชะมาย) 

 
ข้อมลูทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

4.จ านวนครัง้การใชบ้รกิารสถานขีนสง่ฯ (เทศบาล                      
ต าบลชะมาย) 

  

     ครั้งแรก 36 36.00 
     บ่อยครั้ง 54 54.00 

รวม 100 100.00 
อภิปรายผล 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่าใช้บริการสถานีขนส่งฯ (เทศบาลต าบลชะมาย)  บ่อยครั้ง (4-5 เดือน/ครั้ง)
(2ครั้ง/เดือนจ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 ระบุว่าใช้บริการสถานีขนส่งฯ (เทศบาลต าบลชะมาย)  
เป็นครั้งแรก จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00  
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ตอนที่ 2 ด้านความพึงพอใจการให้บริการงานสถานีบริการขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง (เทศบาลต าบลชะมาย) 
ตารางที่ 5 ด้านความพึงพอใจการให้บริการงานสถานีบริการขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง (เทศบาลต าบล  
ชะมาย) 

 
อภิปรายผล 

จากการประเมินผลความพึงพอใจด้านความพึงพอใจการให้บริการงานสถานีบริการขนส่งผู้โดยสารอ าเภอ
ทุ่งสง (เทศบาลต าบลชะมาย)  (ด้านสถานที่/ลานจอดรถ/ร้านบริการ)ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย3.62 อยู่ในระดับมาก 
โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

1. สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ห้องน้ า ตู้โทรศัพท์ มีจ านวนเพียงพอ ค่าเฉลี่ย 3.86 อยู่ในระดับมาก 
2. สถานที่จอดรถเป็นระเบียบ มีปริมาณเพียงพอ ค่าเฉลี่ย 3.84 อยู่ในระดับมาก 
3. ที่นั่งผู้โดยสารเพียงพอ สะดวกสบาย เหมาะสม ค่าเฉลี่ย 3.60 อยู่ในระดับมาก 
4. ป้ายประชาสัมพันธ์ตารางชัดเจน เป็นปัจจุบัน ค่าเฉลี่ย 3.58 อยู่ในระดับมาก 
5. ร้านอาหารมีเพียงพอ และราคาไม่แพงเกินควร ค่าเฉลี่ย 3.51 อยู่ในระดับมาก 
6. การประชาสัมพันธ์รถเข้า – รถออก ชัดเจน ค่าเฉลี่ย 3.36 อยู่ในระดับปานกลาง 

 
 
 
 

ประเด็นค าถาม   S.D. ร้อยละ 
(%) 

ระดบัความพงึ
พอใจ 

ด้านสถานที/่ลานจอดรถ/ร้านบริการ 
1. สถานที่จอดรถเป็นระเบียบ มีปริมาณเพียงพอ 3.84 0.82 76.80 มาก 
2. ร้านอาหารมีเพียงพอ และราคาไม่แพงเกินควร 3.51 0.74 70.20 มาก 
3. ป้ายประชาสัมพันธ์ตารางชัดเจน เป็นปัจจุบัน 3.58 0.86 71.60 มาก 
4. ที่นั่งผู้โดยสารเพียงพอ สะดวกสบาย เหมาะสม 3.60 0.87 72.00 มาก 
5. การประชาสัมพันธ์รถเข้า – รถออก ชัดเจน 3.36  0.39 67.20 ปานกลาง 
6. สิ่ งอ านวยความสะดวก เช่น ห้องน้ า ตู้ โทรศัพท์                    
มีจ านวนเพียงพอ 

3.86 0.69 77.20 มาก 

รวม 3.62 0.72 72.50 มาก 
ด้านการใหบ้ริการ/พนักงาน 
1. มีข้ันตอนการให้บริการชัดเจน เป็นไปตามก าหนด 3.90 0.69 78.00 มาก 
2. มีการให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน 3.62 0.86 72.40 มาก 
3. มีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอยู่เสมอ 3.52 0.90 70.40 มาก 
4. มีการให้บริการที่ปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร 3.71 0.82 74.20 มาก 
5. เจ้าหน้าที่  พนักงานตั๋ว สุภาพเรียบร้อย บริการ
ประทับใจ 

3.67 0.86 73.40 มาก 

รวม 3.64 0.82 73.68 มาก 
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อภิปรายผล  
จากการประเมินผลความพึงพอใจด้านความพึงพอใจการให้บริการงานสถานีบริการขนส่งผู้โดยสาร 

อ าเภอทุ่งสง (เทศบาลต าบลชะมาย) (ด้านการให้บริการ/พนักงาน) ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 3.64 อยู่ในระดับมาก               
โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

1. มีข้ันตอนการให้บริการชัดเจน เป็นไปตามก าหนด ค่าเฉลี่ย 3.90 อยู่ในระดับมาก 
2. มีการให้บริการที่ปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร ค่าเฉลี่ย 3.71 อยู่ในระดับมาก 
3. เจ้าหน้าที่ พนักงานตั๋ว สุภาพเรียบร้อย บริการประทับใจ ค่าเฉลี่ย 3.67 อยู่ในระดับมาก 
4. มีการให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน ค่าเฉลี่ย 3.62 อยู่ในระดับมาก 
5. มีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอยู่เสมอ ค่าเฉลี่ย 3.62 อยู่ในระดับมาก 

 
ตารางที่ 6 สรุปด้านความพึงพอใจการให้บริการงานสถานีบริการขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง (เทศบาลต าบลชะมาย)  
ทั้ง 2 ด้าน 

 
ประเด็นความคิดเหน็   S.D. ร้อยละ

(%) 
ระดบัความพงึพอใจ 

ด้านที่ 1 ด้านสถานที่/ลานจอดรถ/ร้านบริการ 3.62 0.72 72.50 มาก 
ด้านที่ 2 ด้านการให้บริการ/พนักงาน 3.64 0.82 73.68 มาก 

รวม 3.63 0.77 73.09 มาก 
 

อภิปรายผล 
จากการประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานสถานีบริการขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง (เทศบาลต าบลชะมาย) 

ทั้ง 2 ด้านมีความคิดเห็นในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 3.63 อยู่ในระดับมากโดยสามารถเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้  
1. ด้านที่ 2 ด้านการให้บริการ/พนักงานค่าเฉลี่ย 3.64 อยู่ในระดับมาก 
2. ด้านที่ 1 ด้านสถานที่/ลานจอดรถ/ร้านบริการค่าเฉลี่ย 3.62 อยู่ในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจในการใหบ้รกิารงานสถานบีรกิารขนสง่ผูโ้ดยสารอ าเภอทุง่สง (เทศบาลต าบลชะมาย)   
ในครัง้นี ้ประชาชนทีม่าใชบ้รกิารส่วนใหญ่มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 73.09  

 

-7- 



 
 

สรปุผล  ข้อเสนอและการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่มตี่อการบริการประชาชนในสถานีขนส่งผูโ้ดยสารอ าเภอทุง่สง  
(เทศบาลต าบลชะมาย) เพือ่น าไปพฒันาในครั้งต่อไป สรปุได้ดงันี ้

 
1. ควรมีตู้เอทีเอ็มและตู้โทรศัพท์ในการบริการ เพ่ือความสะดวกของผู้มาใช้บริการสถานีบริการขนส่ง

ผู้โดยสาร เทศบาลต าบลชะมาย       
2. ควรใช้มาตรการบังคับให้รถจอดตรงป้าย ตรงชานชาลา เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการขึ้นรถ 
3. ควรมีตู้เอทีเอ็มและตู้โทรศัพท์ในการบริการ เพ่ือความสะดวกของผู้มาใช้บริการสถานีบริการขนส่ง

ผู้โดยสาร เทศบาลต าบลชะมาย       
4. ควรปรับปรุงเรื่องของราคาสินค้าทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค เพราะมีราคาแพงมาก 
5. รถโดยสารไม่ออกตามเวลา ท าให้เสียเวลาในการเดินทาง 
6. ไม่มีที่จอกรถส าหรับรถจักรยานยนต์ 
7. อยากให้มีการปลูกต้นไม้ เพื่อให้บริเวณสถานีขนส่ง มีบรรยากาศที่ดีและอยากให้มีสนามเด็กเล่นหรือ

สถานที่พักผ่อนเพื่อให้ผู้โดยสารหรือผู้ที่ผ่านไปมาได้ใช้บริการ  
8. ร้านอาหารมีมากเกินไป จนท าให้ไม่มีพ้ืนที่ในการเดิน 
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ภาพประกอบการใหบ้ริการประชาชนในสถานีขนสง่อ าเภอทุ่งสง (เทศบาลต าบลชะมาย)  
 

   
 

   
 

   
ส ารวจความพงึพอใจของการให้บรกิารสถานขีนส่ง 

 

    
ชานชาลาจอดรถ รบั-ส่ง ผูโ้ดยสาร 
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จดุจ าหนา่ยตัว๋ผูโ้ดยสาร 

 

   
 

     

-10- 



 
 

   
บริการทีน่ัง่พกัส าหรบัรอรถ,free wifi,หอ้งน้ า,จดุบริการน้ าดื่ม,บรกิารทีจ่อดรถ  

 

   
ติดตัง้กลอ้งวงจรปิดเพื่อความปลอดภยัแกผู่โ้ดยสารและผูม้าตดิต่อ 

 

   
 

   
บรเิวณภายนอกอาคารขนสง่ผูโ้ดยสาร 
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 แบบสอบถาม เติ้นอยากให้สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลต าบลชะมายเป็นพันพรือ ?  

ล าดับที่ ค าตอบ ชื่อผู้ตอบ 

1 ควรจะมีที่นั่งพักผ่อนเพ่ือรอเวลา - 
2 ต้องการให้เป็นศูนย์สรรพสินค้าขนาดย่อม เพื่อจะใช้เวลา

พักผ่อนในการรอรถโดยสาร 
นิตยา สุริยนต์ 

3 ควรจะมีที่นั่งรอคอยรถ สราทิพย์ 

4 -อยากให้มีร้านเสริมสวย 
-อยากให้มีทิชชูไว้บริการในห้องน้ า 
-อยากให้มีตู้น้ าดื่มฟรี 

- 

5 อยากให้เป็นแหล่งพักรถที่มีความพร้อมใกล้เคียงกับปั๊ม
ผาทองทุ่งสง มีร้านอาหาร ร้านค้า ร้านขายของฝาก ร้าน
จ าหน่ายสินค้าสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ ร้านน้ าสะอาด มี
เจ้าหน้าที่คอยให้บริการให้รถโดยสารเข้ารับ – ส่ง 
ผู้โดยสารสถานีทุกสาย 

นายกมล เชยบัวแก้ว 

6 -อยากให้มีกล่อง wi-fi 
-อยากให้มีร้านกาแฟ 

สุกัญญา มณีสิงห์ 

7 อยากให้มีคิวรถตู้ 
อยากให้มีตู้ ATM  

- 

8 -ห้องน้ าสะอาด 
-wifi ใช้งานได้ดีไม่อืด 
-บริการข้อมูลข่าวสารสะดวก สอบถามข้อมูลสะดวก 
-ราคาสินค้าบริการควรพอในราคาปกติเหมือนร้านทั่วไป 

- 

9 -ให้มีจอตารางเดินรถเป็นจอทีวีเคลื่อนไหว 
-สถานที่ตัวอาคารและโดยรอบและห้องน้ าที่สะอาด 
-มีประชาสัมพันธ์เวลาถึงขบวนรถท่ีเตรียมตัวจะออกจาก
สถานี 
-มุมอ่านหนังสือที่สบายๆ 

- 

10 อยากให้มีร้านขายสินค้า ถนนคนเดิน ตลาดนัด วรรณเพ็ญ จรฤทธิ์ 

11 อยากให้สะอาด  
อยากให้มีตู้ ATM 
 

ลูกหมู 
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ล าดับที่ ค าตอบ ชื่อผู้ตอบ  

12 อยากให้มีการบริการที่ครบถ้วนสะดวกสบาย - 

13 -อยากให้มี 7-11 หรือร้านค้าเพ่ือจะสะดวก - 

14 อยากให้มีเซเว่นในสถานีขนส่งเพ่ือบริการประชาชนที่ไป
รอรถท่ีนั้นได้สะดวกยิ่งข้ึน 

- 

15 อยากให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น - 

16 อยากเห็น 7-11 และห้องน้ าที่สะอาด - 

17 สะดวก สะอาด และอยากให้จุดจ าหน่ายสินค้าเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและอยากให้รถโดยสารที่เข้ามาจอด
เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น 
ตู้เติมเงินโทรศัพท์ ตู้ ATM และผู้ดูแลความสงบ
เรียบร้อย 

- 

18 อยากให้มีสวนสาธารณะ และสนามเด็กเล็ก สถานที่ออก
ก าลังกาย 

- 

19 -ให้มีผู้รับผิดชอบประจ าสถานีที่มีอ านาจคัดสินใจในการ
บริหารการจัดการ มีข้าราชการประจ ารับผิดชอบดูแล 
-บริหารจัดการรถประจ าทางทุกสายเข้าใช้บริการ ณ 
สถานีทุกคันอย่างแท้จริง 

- 

20 อยากให้มีการรักษาความปลอดภัยเพิ่มมากข้ึนเพราะ
สถานที่ดูน่ากลัว วังเวง บริเวณรอบข้างก็มืดน่าจะมีความ
สว่างในสถานที่มากข้ึนเพ่ือความปลอดภัยของ
ผู้ใช้บริการ เรื่องการประชาสัมพันธ์ตารางเวลารถไป – 
กลับ 

- 

21 -จัดระเบียบรถเข้า- ออก ให้เป็นระเบียบ 
-จัดให้มีร้านค้าหลากหลาย  

- 

22 ให้เหมือนเดิม - 

23 -อยากให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบถ้วน 
-อาหารและสถานีต้องมีความสะอาด 
-ความปลอดภัยของผู้โดยสาร 

- 

24 ไม่มีอะไร - 
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ล าดับที่ ค าตอบ ชื่อผู้ตอบ  

25 -อยากให้มีคิวรถตู้เพ่ือความสะดวกในการเดินทางสาย
เดี่ยวเพราะไม่ยุ่งยากในการเดินทาง 

- 

26 -เก้าอ้ีผู้โดยสารให้เพียงพอกับผู้โดยสาร 
-มีที่ฝากรถ เช่น รถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์ ส าหรับผู้เดิน
ทางไกลๆไม่มีผู้รับส่ง 

- 

27 -ไวไฟบริการ 
-ห้องน้ าสะอาด 
-พนักงานมีจิตบริการที่ดี 
-ราคาสินค้าขายในราคาทั่วไปไม่เอาเปรียบผู้บริโภค 

- 

28 เก้าอ้ีผู้โดยสารให้มากกว่านี้ - 

29 ปรับปรุงภูมิอากาศใหม่ เพราะที่ขนส่งมีรถเข้าออกเยอะ
มาก มีควันพิษเยอะ มีก๊าซ และปรับเปลี่ยนจะปลูกต้นไม้
ให้เยอะกว่าเดิม และจะเพ่ิมร้านค้าให้มากกว่าเดิม 
ปรับเปลี่ยนพื้นที่แตกร้าว 

ประยูร มากคงแก้ว 
 

30 จัดให้มีเก้าอ้ีเพียงพอส าหรับผู้โดยสารที่มารอขึ้นรถ - 
31 - อยากให้มีคิวรถตู้ 

- ตู้ ATM 
- 

32 -อยากให้มีเก้าอ้ีส าหรับผู้โดยสารอย่างเพียงพอให้กับผู้รอ
รถในการเดินทาง 
-อยากให้มีคิวรถตู้สายต่างๆ ส าหรับเดินทางที่สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
-อยากให้มีตู้ATM 

- 

33 -อยากให้มี Free wifi 
-อยากให้ปรับปรุงห้องน้ าให้สะอาด 
-อยากให้มีประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน 
-ราคาสินค้าบริการควรพอในราคาปกติเหมือน ร้านค้า
ทั่วไป 

- 

34 การบริการที่ดี มีความสะอาด และสะดวกแก่การจราจร
ทุกๆด้าน การจัดที่จอดรถ มีการประชาสัมพันธ์รถเข้า-
ออก มีร้านกาแฟ ร้านอาหาร มีWiFi บริการระหว่าง
ผู้โดยสารรอรถ และท่ีส าคัญราคาจะต้องไม่แพง 

- 
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ล าดับที่ ค าตอบ ชื่อผู้ตอบ  

  35 -พัฒนาห้องน้ าให้สะอาด 
-ควรมีไวไฟที่แรง 

- 

36 -ห้องน้ าสะอาด 
-ไวไฟใช้งานได้ดี ไม่อืด 
-บริการข้อมูลข่าวสารสะดวก 
-บรรยากาศสบาย 
-ผู้คนต้อนรับดี 

- 

37 -มีการจัดระเบียบ การให้บริการ เป็นที่เหมาะสม มีป้าย
ประชาสัมพันธ์ รถเข้า-ออก ที่สามารถมองเห็นชัด 
-ความสะอาดของสถานที่ต้องสะอาดดูดีอยู่เสมอ 
-ร้านค้า ร้านอาหาร จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่
เกะกะผู้ใช้บริการ 
-ห้องน้ าต้องสะอาดอยู่เสมอ 

- 

38 -ควรมีไวไฟ 4G ไม่อืด 
-ควรมีกล่องวาจาผิดและความรักษาความปลอดภัยดี 
-พัฒนาห้องน้ าให้สะอาด 
-พนักงานมีการต้อนรับและบริการที่ดีมากกว่านี้ 
-ราคาสินค้าบริการควรขายในราคาปกติเหมือนร้านค้า
ทั่วไป 

สิริวิมล ศรีมา 
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จัดล าดับความส าคัญจากเวทีประชาคม  เติ้นอยากให้สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลต าบลชะมายเป็นพันพรือ ?  

ล าดับ
ที ่

ค าตอบ ชื่อผู้ตอบ คะแนน 

1 บริการนวดแผนโบราณ   คุณมาลัย ดวงทอง 27 
2 มีผลิตภัณฑ์และของฝากจากเกษตรกรจากต าบล

ชะมายทุ่งสง  
คุณพิมพร ไวยวิช 26 

3 การบริการจากพนักงานที่ไพเราะ ประทับใจ  คุณประเดียว เกื้อสังข์ 11 
4 การบริการห้องน้ า ให้มีความสะอาด  ป้าจิ๋ม 10 
5 บริการน้ าดื่มฟรี คุณโชตนา ปรีย์วานิช 8 
6 ดีอยู่แล้วครับ คุณวิโรจน ์ 8 
7 บริการรถรับ-ส่ง ผู้โดยสาร และระบุอัตราค่าบริการ

ที่ชัดเจน 
คุณนิเวศน์ ตัณติโกญจนาท 6 

8 ประชาสัมพันธ์ รถเข้า-ออก คุณพิภพ ณรงค์กูล 0 
9 ป้ายขนส่งตั้งท่ีเห็นชัดเจน คุณสุจินต ์ 0 
10 จัดโซนสินค้าให้เป็นระเบียบ ดูแลสวยงาม คุณพันธ ์ 0 
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ภาพประกอบ การจัดท าเวทีประชาคม  เติ้นอยากให้สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลต าบลชะมายเป็นพันพรือ ?  
ณ วัดเขากลาย 
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ภาพประกอบ การน าข้อคิดเห็นของประชาชนจากการประเมินความพึงพอใจฯ ไปปรับใช้  

 

 

 

ภาพประกอบ ชมรมผู้สูงอายุ (รีสอร์ทผู้สูงอายุ) 
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ภาพประกอบ กลุ่มแพทย์แผนไทย 
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