
บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

4.1 วิเคราะหผลการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม
4.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูใชบริการรถไฟฟา 

โดยนําเสนอขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางดังแสดงในรูป

รูปท่ี 4.1 : แสดงจํานวนรอยละแยกตามสถานะภาพผูใชบริการรถไฟฟา 

              จากรูปท่ี 4.1 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการรถไฟฟาเปนนิสิตปริญญาตรี รอยละ 91
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รอยละ 5 และนิสิตปริญญาโท-เอก รอยละ 4
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รูปท่ี 4.2 : แสดงจํานวนรอยละแยกตามเพศของผูใชบริการรถไฟฟา 

              จากรูปที่ 4.2 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการรถไฟฟาเปนเพศหญิงถึง รอยละ 61
และเพศชาย รอยละ 39
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4.1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลการใชรถไฟฟาภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยนําเสนอขอมูลจํานวนผูใชบริการรอยละจากกลุมตัวอยางดังแสดงในรูป

รูปท่ี 4.3 แสดงจํานวนรอยละของผูใชบริการรถไฟฟาแยกตามสาย

              จากรูปที่ 4.3 พบวาผูตอบแบบสอบถามใชบริการรถไฟฟา สายสีเหลือง รอยละ 36 สายสี
แดง รอยละ 35และท้ังสองสายคือสายสีแดงและสายสีเหลือง รอยละ 29
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รูปท่ี 4.4  แสดงจํานวนรอยละของผูใชบริการแยกตามสายและชวงเวลาท่ีใชบริการรถไฟฟา
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จากรูปที่ 4.4 พบวา
ชวงเวลา (น.)                    จํานวนผูใชบริการสายสีแดง (%)       จํานวนผูใชบริการสายสีเหลือง ( %)
06.00-06.59                                  0.22 0.30
07.00-07.59                                                12.18                                            12.87
08.00-08.59                                                31.94                                         44.02
09.00-09.59                                             16.92                                     11.95
10.00-10.59                                             4.94                                       4.39
11.00-11.59                                              1.05                                         0.91
12.00-12.59                                            5.57                                     3.98
13.00-13.59                                             4.31                                        3.88
14.00-14.59                                             0.74                                        1.22
15.00-15.59                                             1.79                                        1.53
16.00-16.59                                            3.05                                        4.90
17.00-17.59                                            5.78                                        4.59
18.00-18.59                                             5.57                                     2.86
19.00-19.59                                             2.32                                        0.71
20.00-20.59                                             0.95                                        0.30
21.00-21.59                                               1.58                                        0.91
22.00-22.59                                             0.84                                           0.20
23.00-23.59                                              0.11                                       0.40
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รูปท่ี 4.5 แสดงจํานวนรอยละการใชบริการรถไฟฟาในหน่ึงสัปดาห

              จากรูปที่ 4.5  พบวาผูตอบแบบสอบถามใชบริการรถไฟฟามากกวาสัปดาหละ 5 ครั้ง รอย
ละ 46 นอยกวา 3 คร้ังตอสัปดาห รอยละ 25  5 คร้ังตอสัปดาห รอยละ 14 4 คร้ังตอสัปดาหรอยละ 8 
และ 3 คร้ังตอสัปดาห รอยละ 7
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4.1.3  ผลการวิเคราะหดานมารยาทในการขับข่ีและความเหมาะสมของพนักงานขับรถไฟฟา 
โดยนําเสนอขอมูลความพึงพอใจของผูใชบริการคิดเปนรอยละจากกลุมตัวอยาง ดังแสดง

ในรูป

รูปท่ี 4.6 แสดงระดับความพึงพอใจตอการขับข่ีของพนักงานขับรถไฟฟา

              จากรูปที่ 4.6 พบวาผูตอบแบบสอบถามใชบริการรถไฟฟา มีความพึงพอใจตอการขับข่ีของ
พนักงานขับรถไฟฟา ดีมาก รอยละ  11 ดรีอยละ  51 ปานกลาง รอยละ   28 พอใช รอยละ  6 
และตองปรับปรุง รอยละ    4
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รูปท่ี 4.7 แสดงระดับความพึงพอใจตอการขับข่ีของพนักงานขับรถไฟฟา

              จากรูปที่ 4.7  พบวาผูตอบแบบสอบถามใชบริการรถไฟฟาสวนมากเห็นวามีความปลอดภัย
ตอรางกายและทรัพยสินเห็นวามีความปลอดภัยดจํีานวน รอยละ  80 และเห็นวาไมมีความปลอดภัย
จํานวน รอยละ  20
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รูปท่ี 4.8 แสดงระดับความพึงพอใจตอมารยาทในการพูดจาและการใหบริการของพนักงานขับ
รถไฟฟา

              จากรูปที่ 4.8  พบวาผูตอบแบบสอบถามใชบริการรถไฟฟาสวนมากมีความเห็นวามารยาท
ในการพูดจาและการใหบริการของพนักงานขับรถไฟฟา เห็นวาดมีาก รอยละ  13 ด ีรอยละ  54 
ปานกลาง รอยละ  25 พอใช รอยละ  6 และตองปรับปรุง รอยละ  2
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4.1.4 ผลการวิเคราะหดานระยะเวลาและความเหมาะสมของการใชบริการรถไฟฟา
โดยแสดงเปนจํานวนรอยละจากกลุมตัวอยาง ของความพอใจตอระยะเวลาและความ

เหมาะสมของเวลาในการใชบริการรถไฟฟา ดังแสดงในรูป

รูปท่ี 4.9 แสดงเวลาในการรอคอยรถไฟฟาของผูใชบริการ

              จากรูปที่ 4.9 พบวาผูตอบแบบสอบถามใชบริการรถไฟฟา สวนใหญจะมีความรูสึกวารอ
คอยรถไฟฟา ใชเวลาภายใน  5  นาที รอยละ  22 ภายใน  10  นาที รอยละ  37 ภายใน  15  นาที รอย
ละ  22ภายใน   20 นาที รอยละ  9 และมากกวา 20 นาที รอยละ  10
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รูปท่ี 4.10 แสดงระดับความพึงพอใจตอความเพียงพอของความตองการของผูใชบริการ

              จากรูปที ่4.10 พบวาผูตอบแบบสอบถามใชบริการรถไฟฟา มีความเห็นวาจํานวนของ
รถไฟฟา ไมเพียงพอตอความตองการ รอยละ 66 และ เพียงพอตอความตองการ รอยละ 34
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รูปท่ี 4.11 แสดงระดับความพึงพอใจตอความเหมาะสมของเวลาในการคอยรถไฟฟา

              จากรูปที่ 4.11 พบวาผูตอบแบบสอบถามใชบริการรถไฟฟา มีความเห็นวา เวลาในการรอ
คอยรถไฟฟา ชากวาท่ีตองการถึง รอยละ 51 เห็นวาเหมาะสม รอยละ  29 และรูสึกเฉยๆ รอยละ  20
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4.1.5 ผลการวิเคราะหดานความสะอาดของรถไฟฟา 
โดยแสดงเปนจํานวนรอยละจากกลุมตัวอยาง ของความพึงพอใจตอความสะอาดของ

รถไฟฟา ดังแสดงในรูป

รูปท่ี 4.12 แสดงระดับความพอใจตอความสะอาดของรถไฟฟา

              จากรูปที่  4.12  พบวาผูตอบแบบสอบถามใชบริการรถไฟฟามีความเห็นตอความสะอาด
ของรถไฟฟา สะอาดดีมาก รอยละ  14 ความสะอาดดี รอยละ  52 มีความสะอาดปานกลาง รอยละ  
30 และตองปรับปรุง รอยละ  4
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4.2 ขอแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมของผูใชบริการ
           เน่ืองจากมีผูแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมจํานวน 956 คน คิดเปน 63.73 % จากตัวอยางท้ังหมด
1.ความปลอดภัย
1.1 การใชความเร็วของรถ
- ขับรถเร็วเกินไป ( คิดเปน 37.33 % จากผูแสดงความคิดเห็น )
- เบรกรถแรงเกินไป ( คิดเปน 4.53 % จากผูแสดงความคิดเห็น )
1.2 การปฏิบัติตามกฎจราจร ของพนักงานขับรถ
- ขับรถไมตรงปายจอดรถ   ( คิดเปน 23.33 % จากผูแสดงความคิดเห็น 
- ขับแซงบริเวณทางแยกแบบไมชะลอ ( คิดเปน 10.4 %จากผูแสดงความคิดเห็น )
1.3 ลักษณะการบรรทุกผูโดยสาร
- รับผูใชบริการจํานวนมากเกินอัตรา ( คิดเปน 31.33 % จากผูแสดงความคิดเห็น )
2.  ความแข็งแรงของรถ
2.1 คุณภาพของรถ
- รถมีสภาพเกา (คิดเปน 37.33 % จากผูแสดงความคิดเห็น )
- รถมีขนาดเล็กเกินไป ( คิดเปน 37.33 % จากผูแสดงความคิดเห็น )
3. การบริการ
3.1 การตรงของเวลาของรถเขา- ออก
- รถออกไมตรงตามเวลาไมสามารถคาดคะเนรถเขา – ออกได ( คิดเปน 21.46 % จากผูแสดงความ  
   คิดเห็น)
- การเดินทางถึงท่ีหมายชากวาท่ีตองการ ( คิดเปน 15.6 % จากผูแสดงความคิดเห็น )
3.2 การพูดจาของพนักงาน
- พูดจาไมสุภาพ ( คิดเปน 8.2 % จากผูแสดงความคิดเห็น )
- ผูโดยสารถามแลวไมเต็มใจตอบ ( คิดเปน 2.86 % จากผูแสดงความคิดเห็น )
3.3 จํานวนรถท่ีใหบริการ
- รถมีจํานวนไมเพียงพอตอความตองการ ( คิดเปน 22.13 % จากผูแสดงความคิดเห็น )
- อยากใหเพ่ิมจํานวนรถไฟฟา ( คิดเปน 7.33 % จากผูแสดงความคิดเห็น )



37

4. ความสะดวกสบาย
4.1คุณภาพของท่ีน่ัง 
- ท่ีน่ังไมเพียงพอ ( คิดเปน 5.8 % จากผูแสดงความคิดเห็น) 
4.2 ความกวางของชองทางเดิน
- ชองทางเดินแคบเกินไป ( คิดเปน 5.8 % จากผูแสดงความคิดเห็น )
4.3 ความเหมาะสมของอุณหภูมิภายในรถ
- อุณหภูมิภายในรถรอนในชวงหนารอนควรนาจะติดพัดลม ( คิดเปน 3.73 % จากผูแสดงความ
คิดเห็น) 
4.4  ความสะอาดภายในรถ
- รถบางคันไมคอยสะอาดมีฝุนเกาะท่ีเบาะน่ัง  ( คิดเปน 3.33 % จากผูแสดงความคิดเห็น

4.3 วิเคราะหผลการสํารวจขอมูลภาคสนาม

4.3.1 ลักษณะของรถไฟฟา 

รูปท่ี 4.13 ลักษณะของรถไฟฟา 
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        รถไฟฟา  เปนยี่หอ EVT ZERO EMISSION VEHICLES  รถไฟฟาปลอดมลพิษ คุณภาพ
อยูในระดับใชงานไดดี สภาพของที่นั่ง ไมขาด อยูในสภาพพรอมใชงาน จํานวนที่นั่งเปนเบาะแถว
ยาวสองฝงหันหนาเขาหากันสามารถนั่งไดประมาณ 12 คน เนื่องจากปริมาณรถที่ใหบริการมีไม
เพียงพอตอผูโดยสารและรถที่ใหบริการมีขนาดพอดีทําใหสามารถจุจํานวนที่นั่งไดนอยทําให
ผูใชบริการไมมีที่นั่งตองยืนในการเดินรถ บางก็โหนตามประตู ถารวมผูใชบริการยืนจะมีความจุ
ประมาณ 7คน

4.3.2 วิเคราะหเสนทางการเดินรถ

รูปท่ี 4.14 จอดรับ – สง หนาอาคารขวัญเมือง

เสนทางการเดินรถไฟฟา  มีความเหมาะสมทั้ง 2 เสนทาง เนื่องจากเปนเสนทางที่ผาน
สถานที่ตางๆ  ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร  เชน หนาอาคารขวัญเมือง อาคารกิจกรรม หอพักนิสิต     
โภชนาการ2  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะวิทยาศาสตร คณะแพทยศาสตร สํานักหอสมุด                   
คณะวิทยาศาสตรการแพทย  คณะเภสัชศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร คณะสหเวชศาสตร                   
คณะทันตแพทยศาสตร  คณะสาธารณสุขศาสตร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร อาคาร
อเนกประสงค ตึกไอที คณะสังคมศาสตร  คณะมนุษยศาสตร  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ
ศาสตร  คณะนิติศาสตร   คณะเกษตรศาสตร สนามกีฬาในรม
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4.3.3 จุดจอด รับ –สง

รูปท่ี 4.15 ปายจุดรับ – สง ผูใชบริการหาอาคารขวัญเมือง

จํานวนที่นั่งของจุดจอดรอรถไฟฟา ยังมีจํานวนไมเพียงพอเพราะมีผูใชบริการรถไฟฟา
จํานวนมากที่จะตองยืนรอระหวางหลังเวลาเลิกเรียนและตอนไปเรียนในชวงเวลาที่เรงดวน บาง
สถานท่ีไมมีท่ีกําบังแดดฝนจึงทําใหผูใชบริการเกิดความลําบากที่จะรอรถ

4.3.4 ปายรอรถไฟฟา 

                
รูปท่ี 4.16 ลักษณะปายรอรถไฟฟา
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 จํานวนปายรอรถไฟฟา แยกเปนปายรอรถสายสีแดงจํานวน 27 ปาย ปายรอรถสายสีเหลือง
จํานวน 17 ปาย และปายรอรถสายสีเหลืองกับแดงรวมกันอีก 7 ปาย รวมท้ังหมดมีปายรอรถไฟฟา
54 ปาย ท่ีอยูอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ลักษณะของปายมีความเหมาะสมดีและอยูในลักษณะท่ีดี

4.3.5 สถานทีต้ั่งของบริษัทรถไฟฟา  (ขสมน. ) ประเทศไทยจํากัด  

รูปท่ี 4.17 ท่ีต้ังบริษัทรถไฟฟา (ขสมน.) ประเทศไทยจํากัด

ต้ังอยูภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ตําบลทาโพธ์ิ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000                   
โทรศัพท 0-5526-1000-4 โทรสาร 0-5526-1005 www.nu.ac.th




