
 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 3   การกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานีขนสงทางบก 125 

บทที่  3 
การกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานีขนสงทางบก 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบถึงแนวทางการพัฒนาสถานี
ขนสงในอนาคต โดยยึดประชาชนผูรับบริการเปนศูนยกลาง 

 
 ในสวนนี้จะกลาวถึงการกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานีขนสง โดยยึดการพัฒนาการ
ใหบริการประชาชนเปนหลัก เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเขาทําการบริหารงานสถานีขนสง
ไดในระยะหนึ่ง และทําการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการตามมาตรฐานตางๆ ดังที่กลาวมา องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินควรทําการสํารวจความพึงพอใจของผูโดยสารที่เขามาใชสถานีขนสงในแง
ตาง ๆ ซ่ึงจะทําใหสามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานีขนสงไดอยางเหมาะสม ซ่ึงการสํารวจ
ความพึงพอใจอาจทําไดหลายวิธี เชน 

 การตั้งกลองรับความคิดเห็น 
 สถานีขนสงอาจมีการตั้งกลองรับความคิดเห็นไวในบริเวณที่พักรอรถโดยสาร โดย
จัดเตรียมแบบฟอรมรับฟงความคิดเห็นและปากกาเพื่อใหประชาชนที่เขามาใชสถานีขนสง แสดง
ความคิดเห็น ติชมการรับบริการ โดยแบบฟอรมแสดงความคิดเห็นอาจเปนคําถามปลายเปด เชน  
ทานมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงสถานีขนสงอยางไร หรืออาจเปนแบบฟอรมใหเลือก ดังตัวอยาง
แบบสอบถามในสวนของการสัมภาษณผูโดยสาร 
 ผูบริหารสถานีขนสงควรเก็บรวบรวมความคิดเห็นที่ไดรับทุกๆ เดือนมาวิเคราะหเพื่อหา
แผนการตอบสนองความตองการของประชาชนที่พบจากขอคิดเห็นตางๆ แลวเตรียมจัดหา
งบประมาณที่จําเปนเพื่อดําเนินการพัฒนาตามแผนตอไป 
 ขอดีของการตั้งกลองรับความคิดเห็น คือ ไมตองใชงบประมาณในการดําเนินการมาก 
แตมีขอเสีย คือ อาจไมสะทอนถึงความคิดเห็นของผูโดยสารโดยรวม อาจไมครอบคลุมทุกมิติการ
ใหบริการ 
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 การสัมภาษณผูโดยสาร 
 การสัมภาษณผูโดยสารตัวตอตัว สามารถทําไดโดยใชแบบสอบถามที่มีคําถามเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของผูโดยสารในแตละดานของการใหบริการ ตัวอยางของแบบสอบถามเปนดังนี้ 

ทานมีความเหน็อยางไรเกี่ยวกับขอความเหลานี้ 
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เกี่ยวกับในบริเวณสถานีขนสง     
 - สถานีขนสงมีท่ีนั่งรอรถเพียงพอ     
 - ในสถานีขนสงมีแสงสวางเพียงพอ     
 - ในสถานีขนสงมีความปลอดภัย     
 - สถานีขนสงมีความสะอาดเรียบรอยดี     
เกี่ยวกับการเดินทาง     
 - มีขอมูลการเดินทางใหเห็นชัดเจน     
 - ท่ีขายตั๋วโดยสารมีปายบอกขอความชัดเจน     
 - การจัดชองจอดรถเปนระบบระเบียบดี     
 - ชองจอดรถมีปายบอกชัดเจน หางาย     
เกี่ยวกับหองน้ํา     
 - หองน้ําสะอาด     
 - หองน้ํามีน้ําไหล ไฟสวาง     
 - คาใชบริการหองน้ํามีราคาเหมาะสม     
เกี่ยวกับการบริการอื่น ๆ     
 - รานคา หาบเร มีความเปนระเบียบเรียบรอยดี     
 - ราคาสินคามีความเหมาะสม     
 - ท่ีจอดรถรับจาง (สามลอ จักรยานยนต) เปนระเบียบดี     
 - รถรับจาง (สามลอ จักรยานยนต) มีเพียงพอ     
 - รถรับจาง (สามลอ จักรยานยนต) มีราคาเหมาะสม     
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คําถามอื่นๆ ที่อาจทําการสัมภาษณ 
- ทานตองการใหสถานีขนสงทําการปรับปรุงอยางไรบาง 
- ทานมีความพึงพอใจกับสถานีขนสงในภาพรวมเพียงใด 

  (พึงพอใจอยางยิ่ง พึงพอใจ ไมพึงพอใจ ไมพึงพอใจอยางยิ่ง) 

คําถามเกี่ยวกับตัวผูถูกสัมภาษณ 
- ทานใชสถานีขนสงนี้บอยเพียงใด (จํานวนครั้งตอป/จํานวนครั้งตอเดือน) 
- เพศ อายุ อาชีพ รายได 
- วัตถุประสงคของการเดินทาง (ทองเที่ยว ทํางาน เยี่ยมญาติ ฯลฯ) 
- ทานจะเดินทางไปที่ไหน/ทานเดินทางมาจากที่ไหน 

 ในการสัมภาษณ อาจตองทําทุกๆ ป ปละ 1 คร้ัง (โดยควรจะเลือกวันที่ไมอยูในชวง
เทศกาล) โดยตองสุมตัวอยางสัมภาษณผูโดยสารจํานวนมากเพียงพอ เชน ไมนอยกวารอยละ 1 
ของจํานวนผูโดยสารตอวัน หรือไมนอยกวา 30 คน เปนตน นอกจากนี้จะตองมีการสุมตัวอยางที่ดี 
เชน เลือกสุมสัมภาษณผูโดยสารจากเสนทางเดินรถทุกๆ เสนทาง เสนทางละไมเกิน 2-3 คน 
เพื่อใหสะทอนถึงผูโดยสารในภาพรวม มิใชผูโดยสารกลุมใดกลุมหนึ่ง เปนตน 
 เมื่อไดขอมูลจากการสัมภาษณแลวตองนํามาวิเคราะหเพื่อหาประเด็นที่จะตองทําการ
พัฒนา เชน จากตัวอยางแบบสอบถามขางตน หากทําการวิเคราะหขอมูลที่สัมภาษณแลวพบวา            
มีผูโดยสารที่ไมเห็นดวย หรือไมเห็นดวยอยางยิ่งกับขอความวา “หองน้ําสะอาด” จํานวนมากที่สุด 
ก็แสดงวาการใหบริการหองน้ําเปนประเด็นจะตองไดรับการพัฒนาเรงดวน นอกจากนั้น ยังอาจทํา
การเรียงลําดับประเด็นที่มีจํานวนผูโดยสารไมเห็นดวยมากที่สุด 5 ประเด็นแรก ซ่ึงจะเปนลําดับ
ความสําคัญเปนประเด็นที่ควรเรงทําการปรับปรุง แลวจึงทําการวางแผนพัฒนาในแตละประเด็น
เพื่อเตรียมจัดหางบประมาณที่จําเปนตองใชในการดําเนินการพัฒนาตอไป 
 ขอดีของการสัมภาษณผูโดยสารตัวตอตัว คือ จะทําใหทราบถึงความพึงพอใจของ
ผูโดยสารตอการใหบริการครบถวน และถูกตองมากกวา และผลที่ไดสะทอนถึงความตองการของ
ผูโดยสารโดยรวมมากกวากลองรับความคิดเห็น แตขอเสีย คือ ตองใชงบประมาณในการ
ดําเนินการสูงกวา 
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3.1   แนวทางการพัฒนา 
 แนวทางการพัฒนาสถานีขนสง เพื่อการยกระดับคุณภาพการใหบริการแกผูโดยสาร อาจ
สามารถอางอิงไดจากมาตรฐานการใหบริการในทาอากาศยาน ตัวอยางเชน 

- มีเครื่องปรับอากาศในบริเวณสถานี 
- มีจอภาพแสดงขอมูลการเดินทาง เชน ขอมูลวาเที่ยวรถใดจะออกเดินทางเวลาใด 

จากชองจอดใด 
- มีการประกาศประชาสัมพันธเกี่ยวกับขอมูลการเดินทาง 
- มีโทรทัศนวงจรปดเพื่อรักษาความปลอดภัย 
- ฯลฯ 
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ตารางที่ 3.1 แสดงแนวทางการพัฒนาตาง ๆ ที่สถานีขนสงสามารถนําไปปฏิบัติไดในอนาคต โดย
บางแนวทางสามารถทําไดในระยะสั้น คือ สามารถเริ่มปฏิบัติไดทันที แตในบางแนวทางอาจเปน
เปาหมายในระยะยาว เนื่องจากตองเตรียมความพรอมดานงบประมาณ 

ตารางที่ 3.1 แนวทางการพฒันาตาง ๆ ท่ีสถานีขนสง สามารถนําไปปฏิบัติไดในอนาคต 

แนวทางการพัฒนา 
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จัดสัดสวนผูคาหาบเร ไมใหใชท่ีนั่งพักรอของผูโดยสารและขึ้นบนรถ √   
มีท่ีนั่งผูโดยสารเพียงพอ √   
ข้ึนทะเบียน/จัดระเบียบคนเชิญชวนผูโดยสารใหซื้อตั๋ว √   
ข้ึนทะเบียน/จัดระเบียบผูคาหาบเร แผงลอย เพื่อควบคุมจํานวน √   
บอรดประกาศขอมูลเวลาการเดินทาง √   
ลําโพงประชาสัมพันธขอมูลการเดินทาง √ √  
จอภาพแสดงขอมูลการเดินทาง  √ √ 
มีโทรทัศนวงจรปดเพื่อรักษาความปลอดภัย √   
มียามรักษาความปลอดภัยประจําการตลอดเวลา  √  
พัดลม/พัดลมไอน้ํา √ √  
เครื่องปรับอากาศ   √ 
จัดระเบียบทางเดินเทา และทางขามถนน √   
สะพานลอยขามถนน  √  
หองน้ําสะอาด มีน้ําไหล ไฟสวาง √   
มีหองน้ํา/สุขภัณฑเพียงพอ  √  
การไมเก็บคาใชบริการหองน้ํา  √ √ 
การจัดภูมิทัศนใหสวยงาม √   
มีระบบรับ-สงกระเปา (Baggage Check-in/Baggage Claim)   √ 
มีหองพักผูโดยสารขาออก (Departure Lounge) แยกเปนสัดสวน   √ 
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3.2   ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานในอนาคต 
 มาตรฐานสถานีขนสงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามการพัฒนาของประเทศ สถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประชาชน ตลอดจนความกาวหนาทางเทคโนโลยี อยางไรก็ดีมาตรฐานแต
ละประเภทอาจมีความจําเปนที่จะตองไดรับการปรับปรุงที่แตกตางกัน ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
พัฒนามาตรฐานประเภทตาง ๆ สามารถสรุปไดดังตารางที่ 3.2 

ตารางที่ 3.2 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานประเภทตาง ๆ 

มาตรฐาน ความจําเปนในการปรับปรุง 
ชองจอดรถ อาจตองทบทวนมาตรฐานความสูงหลังคาที่จอด 

และความยาวชองจอดรถทุก ๆ 2-3 ป โดยอางอิง
มาตรฐานกรมการขนสงทางบก 

การจัดสรรพื้นที่ในบริเวณสถานีเพื่อเปนรานคา
และบริการตาง ๆ 

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับความตองการของ
แตละทองถิ่น อาจพิจารณาทบทวนทุก ๆ 2-3 ป 

พื้นที่จอดรถ อาจตองพิจารณายกระดับมาตรฐานในเวลา 5-10 ป 
เพื่อรองรับการพัฒนาการเชื่อมตอระหวางรถ
โดยสารกับรูปแบบการเดินทางอื่น ๆ 

หองน้ํา 
การรักษาความสะอาด 
การรักษาความปลอดภัย 
การฝากของ 
รถเข็นสัมภาระ 
ฯลฯ 

มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงนอย อาจพิจารณา
ทบทวนทุก ๆ 5 ป 

ปายและเครื่องหมายจราจร มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงนอยมาก อาจพิจารณา
ทบทวนทุก ๆ 10 ป 

 


