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บทคัดย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคศึ์กษา ความพึงพอใจของผูซ้ื้อสินคา้ในตลาดสด พระราม  5 จงัหวดั

นนทบุรี และเพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอในการซ้ือสินคา้ของตลาดสดพระราม 5 จงัหวดันนทบุรี  

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ผูซ้ื้อสินคา้ท่ีพกัอาศยัอยูใ่นอาํเภอบางกรวย 

จงัหวดันนทบุรี จาํนวน 41,742 คน กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยตารางสาํเร็จรูปของ Krejcie and 

Morgan ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จาํนวน 380 คน  คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ ( Accidental 

Sampling) จากผูท่ี้มาซ้ือสินคา้ท่ีตลาดสดพระราม 5 เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสอบถาม 3 ส่วน คือ ขอ้มูล

ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ความพึงพอใจ  และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าสถิติ คือ 

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความพึงพอใจดว้ยค่า  t–test และ

วธีิวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 

(α) เท่ากบั 0.05  

ผลการศึกษา  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง  มีอายรุะหวา่ง 41-50 ปี  ประกอบ

อาชีพแม่บา้น/พอ่บา้น มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 บาท ข้ึนไป  มีความถ่ีซ้ือสินคา้ท่ีตลาดสดพระราม 

5 จาํนวน 3–5 คร้ังต่อสัปดาห์  ช่วงเวลาท่ีมาซ้ือสินคา้ ระหวา่ง 12.01 น. – 18.00 น. ใชร้ะยะเวลาในการ

ซ้ือสินคา้ประมาณ 1 ชัว่โมง มีค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ัง 100-300 บาท โดยใชร้ถส่วนตวัในการเดินทาง  

มีระยะทางจากบา้นถึงตลาดไม่เกิน 2 กิโลเมตร  

โดยเฉล่ียระดบัความพึงพอใจของผูซ้ื้อต่อตลาดสดพระราม 5 อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงกลุ่ม

ตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบัมาก 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้มของการบริการสูงสุด รองลงมา

คือ ดา้นผูใ้หบ้ริการ และดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ ส่วนท่ีเหลือมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ 

ดา้นการส่งเสริมแนะนาํบริการ ดา้นสถานท่ีบริการ ดา้นราคาค่าบริการ และดา้นกระบวนการบริการ 

ตามลาํดบั     
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Abstract 

  

 The objectives of this research were to study satisfaction of buyers in Rama V fresh market 

and to compare the level of satisfaction of buyer in Rama V fresh market in Nonthaburi Province.  

The population of this research was the buyers who were buying the product and living in Bang Kuay 

district, Nonthaburi, which were 41,742 people.  380 samples were calculated by using Krejie & 

Morgans at 95 percents confidential interval.  The sample was selected by using Accidental Sampling 

that was met during buyers were shopping at the market.  A questionnaire was used as the tool in this 

research, which contained three parts; demographic of respondents, satisfaction, and suggestion.  A 

data was analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and One – Way 

Analysis of Variance.   

 The results of this research were found that most respondents were female, which were 

between 41 – 50 years old.  They were either mother or father.  Average income was more than 

20,001 Baht.  The frequency of buying product in the market was 3 – 5 times per week.  The time was 

between 12.01 pm – 18.00 pm.  Most respondents were spent the time of buying about one hour.  

They were mostly spending about 100 – 300 Baht.  They were using private car and from home to the 

market was less than 2 kilometers. 

 With overall, the level of satisfaction of buyer to the Rama V fresh market was at medium 

level.  Moreover, respondents were satisfied in three factors at high level; services of environment, 

services, and service product respectively.  The rest of them were satisfied at medium level; service 

promotion, service place, service price, and service process respectively. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

“ตลาด”หรือ“ตลาดสด” เป็นสถานท่ีพบปะชุมนุมซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ท่ีสาํคญัของคน

ไทยมาตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบนั โดยส่วนใหญ่แลว้สินคา้ท่ีวางจาํหน่ายในตลาดสดจะเป็นสินคา้

ประเภทอาหาร โดยเฉพาะอาหารสด เช่น เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ผกัสด และผลไม ้ นอกจากน้ีใน

ปัจจุบนัยงัมีการนิยมขายอาหารปรุงสาํเร็จกนัมากข้ึน ความสด ความสะอาด และความปลอดภยัจาก

คุณภาพของอาหารท่ีจาํหน่าย ความสะดวกปลอดภยัในการมาใชบ้ริการ ความสะอาดถูกสุขลกัษณะ

ของสถานท่ี และการปฏิบติัท่ีถูกสุขลกัษณะส่วนบุคคล การมีอธัยาศยัท่ีดี และความซ่ือสัตยข์องผู ้

จาํหน่าย ลว้นเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัทั้งส้ินต่อการมาใชบ้ริการตลาดสดในชุมชนนั้นๆ  

 นอกจากน้ี  “ตลาด” หรือ “ตลาดสด” ยงัเป็นศูนยก์ลางของชุมชน  สะทอ้นถึงวถีิชีวติของ

ประชาชนชุมชน และสังคมของประเทศไทย  แบบพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั  ตามหลกัการเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเป็นเวลานาน  แต่ปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมตามวถีิชีวติตะวนัตก

ของประชาชนชาวไทยเป็นไปแบบกา้วกระโดด  ทาํใหเ้กิดหา้งสรรพสินคา้ทั้งขนาดใหญ่และขนาด

เล็กโดยเฉพาะหา้งสรรพสินคา้แบบซุปเปอร์สโตร์ของบริษทัต่างชาติมากมายทัว่ประเทศท่ีสามารถ

ใหบ้ริการแบบสะดวกสบายครบวงจร ส่งผลใหป้ระชาชนหนัไปใชบ้ริการตามหา้งสรรพสินคา้มาก

ข้ึน และอีกเหตุผลก็คือสภาพตลาดสด ท่ีเราพบเห็นในปัจจุบนัยงัมีสภาพท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะอนามยั

เท่าไรนกั  กล่าวคือ  ผูป้ระกอบการคา้ขายในตลาดสดจดัวางสินคา้ไม่เป็นระเบียบ  ภายในบริเวณ

ตลาดมีขยะมูลฝอยทิ้งอยูม่ากมาย มีนํ้าขงัเจ่ิงนองทั้งบนพื้นตลาดและบริเวณรอบตลาด  มีสัตวท่ี์เป็น

พาหะของโรค เช่น หนู แมลงสาป  แมลงวนั เป็นตน้  อาศยัอยูจ่าํนวนมาก  สภาพโดยรวมของอาคาร

ในตลาดยงัสกปรกเตม็ไปดว้ยหยากไยแ่ละข้ีฝุ่ นเกาะ  หอ้งนํ้าไม่สะอาดและมีกล่ินเหมน็  นอกจากน้ี

อาหารท่ีจาํหน่ายก็ไม่มีการควบคุมคุณภาพ  ขาดการตรวจสอบการตกคา้งของสารพิษ  การชัง่

นํ้าหนกัอาหารไม่ไดม้าตรฐาน  และสารพดัปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในตลาด  ทาํใหป้ระชาชนขาดความ

พึงพอใจในการมารับบริการในตลาดสดหนัไปใชบ้ริการตลาดติดแอร์ภายในหา้งสรรพสินคา้แทน 

 ซ่ึงปัจจุบนัตลาดสดในประเทศไทยตามท่ีกองสุขาภิบาลอาหาร กระทรวงสาธารณสุข

สาํรวจในปี พ.ศ. 2552 มีจาํนวนทั้งส้ินจาํนวน 1,536 แห่ง เป็นตลาดท่ีผา่นเกณฑโ์ครงการตลาดสด

น่าซ้ือ จาํนวน 1,184 แห่ง  (กองบรรณาธิการโพสตท์ูเดยด์อทคอม, 2553) ตลาดสดพระราม 5 เป็น

ตลาดสดขายเน้ือสัตว ์ผกั ผลไม ้ไมด้อกไมป้ระดบั  และยงัมีร้านขายอาหารมากมาย เปิดใหบ้ริการ
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ภายในตลาด และจุดเด่นของตลาดสดแห่งน้ีคือ เป็นตลาดสด 24 ชัว่โมงในยา่นบางกรวย  สถานท่ีตั้ง

ของตลาดสดพระราม 5 ตั้งอยูริ่มถนนนครอินทร์  เช่ือมระหวา่ง ถนนกาญจนาภิเษก และถนนราช

พฤกษ์ สามารถเดินทางไปมาไดส้ะดวกทั้งโดยรถประจาํทาง และรถส่วนตวั  คู่แข่งของตลาดสด

พระราม 5 มีหลายแห่ง เช่น โฮมโปร สาขาราชพฤกษ ์บ๊ิกซี  ซูเปอร์เซ็นเตอร์  สาขานครอินทร์ เทส

โกโ้ลตสั สาขาราชพฤกษ ์และอ่ืนๆ อีกมากมาย แต่ตลาดสดพระราม 5 ยงัคงดาํเนินการแข่งขนัได้

และมีลูกคา้จาํนวนมากมายในแต่ละวนั ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจ ของผู ้

ซ้ือสินคา้ในตลาดสด พระราม 5 จงัหวดันนทบุรี  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการนาํมาพฒันา และ

ปรับปรุงตลาดใหเ้หมาะสม ตรงกบัความตอ้งการของผูซ้ื้อมากยิง่ข้ึน 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูซ้ื้อสินคา้ในตลาดสด พระราม 5 จงัหวดันนทบุรี 

 

สมมติฐานการวจิัย 

ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีแตกต่างส่งผลต่อระดบัความพึงพอในการซ้ือสินคา้ของตลาดสดพระราม 5 

จงัหวดันนทบุรีท่ีแตกต่างกนั 

 

ขอบเขตการวจิัย 

1. ขอบเขตดา้นประชากร  ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ประชาชน ผูมี้ท่ีพกัอาศยัอยูใ่น

อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี และมาซ้ือสินคา้ท่ีตลาดสดพระราม 5  

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา เป็นการศึกษาความพึงพอใจของผูซ้ื้อสินคา้ในตลาดสด พระราม 5 

จงัหวดันนทบุรี  

3. ขอบเขตดา้นตวัแปร 

1) ตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูซ้ื้อสินคา้ในตลาดสดพระราม 5 จงัหวดั

นนทบุรี ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และความถ่ีในการมา

ซ้ือสินคา้ในตลาดสด 

2) ตวัแปรตาม คือ ระดบัความพึงพอใจของผูซ้ื้อสินคา้ในตลาดสด พระราม 5 จงัหวดั

นนทบุรี 
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ประโยชน์ของงานวจิัย 

ใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐาน ในการ พฒันาและปรับปรุงตลา ดใหดี้ข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ

ประชาชนผูท่ี้มาซ้ือสินคา้ภายในตลาด พอ่คา้แม่คา้ผูท่ี้ทาํการคา้ขายในตลาด นอกจากน้ี ยงัเป็น

ประโยชน์สาํหรับเจา้ของตลาด 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ  

ความพงึพอใจ  หมายถึง ความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ ของผูซ้ื้อสินคา้ท่ีมีต่อการมาซ้ือสินคา้ท่ี

ตลาดสดพระราม 5 จงัหวดันนทบุรี 

ผู้ซ้ือ หมายถึง ประชาชนผูท่ี้มาซ้ือสินคา้ในตลาดสดพระราม 5  

ตลาดสด หมายถึง ตลาดสดพระราม 5 ถนนนครอินทร์ ต.บางขนุกอง อ.บางกรวย จงัหวดั

นนทบุรี  

 

 



บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ ที่เกีย่วข้อง 

 

การศึกษาความพึงพอใจของผูซ้ื้อสินคา้ในตลาดสด พระราม 5 จงัหวดันนทบุรี  ไดท้าํการ

ทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นกรอบในการศึกษา ดงัน้ี 

1. แนวความคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 

3. ประเภทและลกัษณะของตลาด 

4. ตลาดสดน่าซ้ือ 

5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1. แนวความคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

ความพึงพอใจเป็นความพอใจท่ีเกิดข้ึนกบัผูบ้ริโภคจากการไดม้า ไดใ้ช ้ไดบ้ริโภค หรือ

ผลประโยชน์จากสินคา้และบริการ ดงันั้นความพึงพอใจจึงเป็นส่ิงท่ีมีอยูใ่นตวัสินคา้และบริการ ใน

รูปของความสามารถในการบาํบดัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงท่ีมาและสาเหตุของการเกิดอาจมี

ไดต่้างๆ เช่น สุขภาพท่ีดีข้ึน ความสวยงาม ความสะดวกสบาย รสชาติ ความทนทาน ความหรูหรา 

ความภาคภูมิใจ ความมัน่คง ความมีอาํนาจ และอ่ืนๆ ซ่ึงจะมีทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและส่วนท่ีเป็น

นามธรรม เร่ืองของอรรถประโยชน์จึงเก่ียวขอ้งกบัรสนิยม แผนความพอใจ และความนึกคิดส่วน

บุคคล (นราทิพย ์ชุติวงศ,์ 2544) 

เชลลี (Shelly, 1975) ไดศึ้กษาแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจเป็น

ความรู้สึกสองแบบของมนุษย ์คือความรู้สึกทางบวก และความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกใน

ทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนแลว้จะทาํใหเ้กิดความสุข ความสุขน้ีเป็นความรู้สึกท่ีแตกต่างจาก

ความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกท่ีมีระบบยอ้นกลบั ความสุขสามารถทาํใหเ้กิด

ความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพิ่มข้ึนไดอี้ก ดงันั้นจะเห็นวา่ความสุขเป็นความรู้สึกท่ี

สลบัซบัซอ้น และความสุขน้ีจะมีผลต่อบุคคลมากกวา่ความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ 

ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวก และความสุข มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งสลบัซบัซอ้น

และระบบความสัมพนัธ์ของความรู้สึกทั้งสามน้ีเรียกวา่ ระบบความพึงพอใจโดยความพึงพอใจจะ

เกิดข้ึนเม่ือระบบความพึงพอใจมีความรู้สึกทางบวกมากกวา่ความรู้สึกทางลบ 
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ส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดความรู้สึกพึงพอใจของมนุษยไ์ดแ้ก่ ทรัพยากร หรือส่ิงเร้า การวเิคราะห์

ระบบความพึงพอใจคือ การศึกษาวา่ทรัพยากรหรือส่ิงเร้าแบบใดเป็นส่ิงท่ีตอ้งการท่ีจะทาํใหเ้กิด

ความพึงพอใจ และความสุขแก่มนุษย ์ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนไดม้ากท่ีสุดเม่ือมีทรัพยากรทุกอยา่ง

ท่ีเป็นท่ีตอ้งการครบถว้น 

ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ ( 2547) อธิบายวา่ ความพึงพอใจ ( Satisfaction) เป็น

ความรู้สึกของบุคคลท่ีแสดงความยนิดีหรือผดิหวงัอนัเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบผลลพัธ์ท่ีได้

จากการใชสิ้นคา้หรือบริการ กบัความคาดหวงั ถา้ผลจากการใชสิ้นคา้ หรือบริการตํ่ากวา่ความ

คาดหวงั ลูกคา้ก็จะไม่พอใจ ในขณะท่ีถา้ผลลพัธ์เป็นไปตามคาดหวงัลูกคา้ก็พอใจ และถา้ผลลพัธ์มี

ค่าเกินความคาดหวงัลูกคา้ก็ยิง่พอใจมากข้ึน การสร้างความพึงพอใจสูงสุดเป็นตวัเช่ือมทางอารมณ์

ต่อสินคา้นั้นๆ ซ่ึงลูกคา้สร้างความคาดหวงัจากประสบการณ์การซ้ือท่ีผา่นมาจากคาํแนะนาํของ

เพื่อน จากนกัการตลาด จากข่าวสารของคู่แข่ง และจากคาํมัน่สัญญาท่ีใหไ้ว ้ถา้ใหค้วามคาดหวงัแก่

ลูกคา้ไวสู้งลูกคา้อาจผดิหวงั แต่ถา้กาํหนดไวต้ ํ่าก็จะทาํใหไ้ม่เป็นท่ีดึงดูดใจ ซ่ึงในปัจจุบนัจะสร้าง

ความคาดหวงัไวใ้หเ้หมาะสมกบัการนาํเสนอ เพื่อหวงัจะใหบ้รรลุความพึงพอใจโดยรวมแก่ลูกคา้ 

(Total Customer Satisfaction) ซ่ึงมี 2 องคป์ระกอบ คือ 

1. ห่วงโซ่ (Value Chain) เป็นการสร้างคุณค่าผลิตภณัฑแ์ก่ลูกคา้โดยใชกิ้จกรรมต่างๆ ซ่ึง

ประกอบดว้ยกิจกรรมพื้นฐาน ( Primary Activities) ท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตสินคา้

หรือบริการ เช่น การนาํวตัถุดิบเขา้สู่ธุรกิจ การแปรรูปใหเ้ป็นสินคา้สาํเร็จรูป การ

ลาํเลียงสินคา้สาํเร็จรูป การตลาด รวมถึงการใหบ้ริการ และกิจกรรมสนบัสนุน 

(Support Activities) ท่ีเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเสริมกิจกรรมพื้นฐาน เช่น การจดัซ้ือจดัหา 

การพฒันาเทคโนโลย ีการจดัการทรัพยากรมนุษย ์และโครงสร้างปัจจยัพื้นฐานของ

องคก์ร 

2. เครือข่ายการส่งมอบคุณค่า ( Value Delivery Network) โดยยดึหลกัการตอบสนองท่ี

รวดเร็ว มีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองและมีคุณค่า เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการ

แข่งขนัท่ีนอกเหนือจากการดาํเนินงาน โดยกลบัไปดูท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายและลูกคา้ท่ีเรียกวา่

ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ทั้งน้ีความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจของลูกคา้กบั

ความภกัดีของลูกคา้ (Customer Loyalty) อาจไม่เป็นสัดส่วนกนั สมมุติวา่การประเมิน

ความพึงพอใจของลูกคา้ถูกกาํหนดใหเ้ป็นคะแนนโดยกาํหนดเป็นระดบั ( Scale) จาก 1 

คะแนน ถึง 5 คะแนน ถา้ลูกคา้ประเมินให ้1 คะแนน แสดงวา่มีความพึงพอใจในระดบั

ตํ่า จะละทิ้งหรือพดูใหสิ้นคา้นั้นๆ เสียหาย ณ ระดบั 2-4  ลูกคา้รู้สึกค่อนขา้งพอใจ แต่
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ก็ยงัเป็นระดบัท่ีง่ายต่อการตดัสินใจเปล่ียนไปซ้ือจากบริษทัอ่ืนถา้มีขอ้เสนอท่ีดีกวา่ ถา้

คะแนนอยูใ่นรดบั 5 ลูกคา้ก็จะกลบัมาซ้ือสินคา้ซํ้ าและพดูถึงสินคา้ในทางท่ีดี 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  (2542) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไวว้า่ 

พอใจ ชอบใจ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็นเร่ืองของความรู้สึกท่ีมีความ รู้สึกของบุคคลท่ีมี

ต่องานท่ีปฏิบติัอยูแ่ละความพึงพอใจจะส่งผลต่อขวญัในการปฏิบติังาน  อยา่งไรก็ดีความพึงพอใจ

ของแต่ละบุคคลไม่มีวนัส้ินสุด เปล่ียนแปลงไดเ้สมอ  ตามกาลเวลาและสภาพแวดลอ้มบุคคลจึงมี

โอกาสท่ีจะไม่พึงพอใจในส่ิงท่ีเคยพึงพอใจมาแลว้  ฉะนั้นผูบ้ริหารจาํเป็นจะตอ้งสาํรวจตรวจสอบ

ความพึงพอใจในการปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากรตลอดไป  ทั้งน้ีเพื่อใหง้าน

สาํเร็จลุล่วงตามเป้าหมายขององคก์รหรือหน่วยงานท่ีตั้งไว ้

พิบูล ทีปะปาล (2549) ไดใ้หค้วามหมายถึงความพึงพอใจ ( Satisfaction) คือ ความรู้สึกของ

บุคคลท่ีแสดงความพึงพอใจหรือผดิหวงัอนัเป็นผลเน่ืองมาจากการเปรียบเทียบผลการทาํงานของ

ผลิตภณัฑ ์ตามท่ีลูกคา้ไดรั้บกบัความคาดหวงัของลูกคา้ ซ่ึงมี 3 ระดบั ดงัน้ี  

1. ถา้ผลการทาํงานของผลิตภณัฑ ์( performance) ตํ่ากวา่ความคาดหวงั ( expectations) 

ลูกคา้จะรู้สึก “ไม่พอใจ” (dissatisfied) 

2. ถา้ผลการทาํงานของผลิตภณัฑเ์ป็นไปตามท่ีลูกคา้คาดหวงั ลูกคา้ก็จะรู้สึก “พอใจ ” 

(satisfied) 

3. ถา้ผลการทาํงานของผลิตภณัฑดี์เกินกวา่ท่ีลูกคา้คาดหวงั ลูกคา้จะรู้สึก “ยิง่พอใจมาก” 

(highly satisfied) หรือ “รู้สึกประทบัใจ” (delighted) 

ความสําคัญของความพงึพอใจ  

 เป้าหมายสูงสุดของความสาํเร็จในการดาํเนินงานบริการข้ึนอยูก่บักลยทุธ์  การสร้างความ

พึงพอใจใหก้บัลูกคา้  เพื่อใหลู้กคา้เกิดความรู้สึกท่ีดีและประทบัใจในบริการท่ีไดรั้บจนติดใจและ

กลบัมาใชบ้ริการเป็นประจาํ  การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ตลอดจนผูป้ฏิบติังานบริการจึงเป็น

เร่ืองสาํคญั  เพราะความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองน้ีจะนาํมาซ่ึงความไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนัทาง

การตลาด เพื่อความกา้วหนา้และการเติบโตของธุรกิจบริการอยา่งไม่หยดุย ั้ง  และส่งผลใหส้ังคม

ส่วนรวมมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน จึงกล่าวไดว้า่  ความพึงพอใจมีความสาํคญัต่อผูใ้หบ้ริการและ

ผูรั้บบริการ ความสาํคญัของความพึงพอใจ นกัวชิาการหลายท่ านกล่าวถึงความสาํคญัของความ พึง

พอใจ ไวด้งัน้ี (จิตตินนัท ์เดชะคุปต,์ 2543)  

1. ความสาํคญัต่อผูใ้หบ้ริการท่ีองค์ กรตอ้งคาํนึงถึงความพึงพอใจต่อการบริการต่อไปน้ี  

ความพึงพอใจของลูกคา้  เป็นตวักาํหนดคุณลกัษณะของการบริการ  ผูบ้ริหารการ

บริการ และผูป้ฏิบติังานบริการ จาํเป็นตอ้งสาํรวจความพึงพอใจของลูกคา้  เก่ียวกบัการ



7 

 

บริการ และลกัษณะของการนาํเสนอบริการ  ท่ีลูกคา้ช่ืนชอบ เพราะขอ้มูลดงักล่าวจะ

บ่งบอกถึงการประเมินความรู้สึก  และความคิดเห็นของลูกคา้ต่อคุณสมบติัของการ

บริการท่ีลูกคา้ตอ้งการ  และวธีิการตอบสนองความตอ้งการแต่ละอยา่ง  ในลกัษณะท่ี

ลูกคา้ปรารถนา  ซ่ึงเป็นผลดีต่อผูใ้หบ้ริการในอนัท่ีตระหนกัถึงความคาดหวงัของ

ผูรั้บบริการ และสามารถตอบสนองบริการท่ีตรงกบัลกัษณะและรูปแบบท่ีผูรั้บบริการ

คาดหวงัไวไ้ดจ้ริง  ความพึงพอใจของลูกคา้เป็นตวัแปรสาํคญั  ในการประเมินคุณภาพ

ของการบริการท่ีดี  จะตอ้งมีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการ  ความคาดหวงั  และมี

แนวโนม้จะใชบ้ริการซํ้ าอีกต่อๆ  ไป คุณภาพของการบริการท่ีจะทาํใหลู้กคา้พึงพอใจ

ข้ึนอยูก่บัลกัษณะการบริการท่ีปรากฏใหเ้ห็น  เช่น สถานท่ี  อุปกรณ์  เคร่ืองใช้  

บุคลิกลกัษณะของพนกังานบริการ  เป็นตน้ ความน่าเช่ือถือไวว้างใจของ  การบริการ 

ความเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการ  ตลอดจนความรู้ความสามารถในการบริหารดว้ยความ

เช่ือมัน่และความเขา้ใจต่อผูอ่ื้น ความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานบริการ เป็นตวัช้ีคุณภาพ 

และความสาํเร็จของงานบริการท่ีใหค้วามสาํคญักบัความตอ้งการและความคาดหวงั

ของผูป้ฏิบติังานบริการเป็นเร่ืองจาํเป็นไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่การใหค้วามสาํคญักบัลูกคา้  

การสร้างความพึงพอใจในงานใหก้บัผูป้ฏิบติังานบริการยอ่มทาํใหพ้นกังานมี

ความรู้สึกท่ีดีต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย และตั้งใจปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถ  อนั

นาํมาซ่ึงคุณภาพของการบริการท่ีจะสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้  และส่งผลให้

กิจการบริการประสบผลสาํเร็จ 

2. ความสาํคญัต่อผูรั้บบริการ แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดงัน้ี  

2.2 ความพึงพอใจของลูกคา้  เป็นตวัผลกัดนัคุณภาพชีวติท่ีดี  เม่ือองคก์รตระหนกัถึง

ความสาํคญัของความพึงพอใจของลูกคา้ก็จะพยายามคน้หาปัจจยัท่ีกาํหนดความ

พึงพอใจของลูกคา้สาํหรับนาํเสนอบริการท่ีเหมาะสม  เพื่อการแข่งขนัแยง่ชิง

ส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจบริการ  ผูรั้บบริการยอ่มไดรั้บการบริการท่ีมีคุณภาพ

และสามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีตนคาดหวงัไว้  การดาํเนินท่ีตอ้งพึ่งพา

การบริการในหลายๆ  สถานการณ์ เพราะการบริการในหลายๆ  ดา้น ช่วยอาํนวย

ความสะดวก  และแบ่งเบาภาระการตอบสนองความตอ้งการของบุคคลดว้ย

ตนเอง 

2.3 ความพึงพอใจของการปฏิบติังานบริการ ช่วยพฒันาคุณภาพชีวติของงานบริการ  

และอาชีพบริการงานเป็นส่ิงสาํคญัต่อชีวติของคนเรา  เพื่อไดม้าซ่ึงรายไดใ้นการ

ดาํรงชีวติและการแสดงออกถึงความสามารถในการทาํงานใหส้าํเร็จลุล่วงไป
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ดว้ยดี เป็นท่ียอมรับว่ าความพึงพอใจในงานมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของ

งานในแต่ละองคก์ร  เม่ือองคก์รใหค้วามสาํคญักบัการสร้างความพึงพอใจใน

งานใหก้บัผูป้ฏิบติังานบริการ  ทั้งในดา้นสภาพแวดลอ้มในงาน  คาํตอบแทน  

สวสัดิการ และความกา้วหนา้ในชีวติการงาน  เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพมาตรฐาน

ของงานบริการใหก้า้วหนา้ยิง่ๆ ข้ึนไป ในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้

และการสร้างสายสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ใหใ้ชบ้ริการต่อๆ ไป 

สรุปไดว้า่  ความพึงพอใจในการบริการเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการ

บริการ และความพึงพอใจในงานของผูป้ฏิบติังานบริการ  ซ่ึงนบัวา่ความพึงพอใจทั้งสองลกัษณะมี

ความสาํคญัต่อการพฒันาคุณภาพของการบริการ  และการดาํเนินงานบริการใหป้ระสบความสาํเร็จ  

เพื่อสร้างและรักษาความรู้สึกท่ีดีต่อบุคคลทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจ 

เอนก สุวรรณบณัฑิต และ ภาสกร อดุลพฒันกิจ ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ

ของผูรั้บบริการ ประกอบดว้ยปัจจยัสาํคญัดงัน้ี 

1. ผลิตภณัฑบ์ริการ ในการนาํเสนอการบริการจะตอ้งมีผลิตภณัฑบ์ริการท่ีมีคุณภาพและ

ระดบัการใหบ้ริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ โดยผูป้ระกอบการบริการจะตอ้งแสดง

ใหผู้รั้บบริการเห็นถึงความเอาใจใส่และจริงใจต่อการสร้างเสริมคุณภาพของผลิตภณัฑบ์ริการท่ีจะ

ส่งมอบใหแ้ก่ผูรั้บบริการ 

2. ราคา ค่าบริการ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการเกิดจากการประเมินคุณภาพและรูปแบบ

ของงานบริการเทียบกบั ราคาค่าบริการท่ีจะตอ้งจ่ายออกไป โดยผูป้ระกอบกิจการบริการจะตอ้ง

กาํหนดราคาค่าบริการ ท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของการบริการ และเป็นไปตามความเตม็ใจท่ีจะจ่าย 

(Willingness to pay) ของผูรั้บบริการ ค่าบริการน้ีจะถูกหรือแพง ข้ึนอยูก่บัความสามารถในการจ่าย

และเจตคติต่อราคาของกลุ่มผูรั้บบริการอีกดว้ย 

3. สถานท่ีบริการ ผูป้ระกอบธุรกิจบริการจะตอ้งมองหาสถานท่ีในการใหบ้ริการท่ี

ผูรั้บบริการสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก มีสถานท่ีกวา้งขวางเพียงพอ และตอ้งคาํนึงถึงการอาํนวย

ความสะดวกแก่ผูรั้บบริการในทุกดา้น เช่น การมีสถานท่ีจอดรถ หรือการใหบ้ริการผา่นระบบ

อินเตอร์เน็ท ซ่ึงทาํใหป้ระเด็นดา้นสถานท่ีบริการลดลงไปได ้เป็นตน้ 

4. การส่งเสริมแนะนาํบริการ ผูป้ระกอบกิจการบริการจะตอ้งใหข้อ้มูลข่าวสารในเชิง

บวกแก่ผูรั้บบริการทั้งในดา้นคุณภาพการบริการ และภาพลกัษณ์ของการบริการ ผา่นทางส่ือต่างๆ 

เพื่อใหผู้รั้บบริการไดน้าํขอ้มูลเหล่าน้ีไปช่วยประเมินเพื่อตดัสินใจซ้ือบริการต่อไป 
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5. ผูใ้หบ้ริการ ผูป้ระกอบการจะตอ้งตระหนกัถึงตนเองวา่มีส่วนสาํคญัในการสร้างใหเ้กิด

ความพึงพอใจในการบริการของผูรั้บบริการ โดยในการกาํหนดกระบวนการจดัการ การวางรูปแบบ

การบริการจะตอ้งคาํนึงถึงผูรั้บบริการเป็นสาํคญั ทั้งแสดงพฤติกรรมบริการและเสนอบริการท่ีลูกคา้

ตอ้งการดว้ยความสนใจ เอาใจใส่อยา่งเตม็ท่ีดว้ยจิตสาํนึกของการบริการ 

6. สภาพแวดลอ้มของการบริการ ผูป้ระกอบกิจการบริการจะตอ้งสร้างใหเ้กิดความ

สวยงามของอาคารสถานท่ี ผา่นการออกแบบตกแต่ง การแบ่งพื้นท่ีอยา่งเหมาะสมลงตวั สร้างให้

เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีของกิจการบริการและส่ือภาพลกัษณ์เหล่าน้ีออกไปสู่ผูรั้บบริการอีกดว้ย 

7. กระบวนการบริการ ผูป้ระกอบกิจการบริการต่างมุ่งหวงัใหเ้กิดความมีประสิทธิภาพ

ของการจดัการระบบการบริการเพื่อเพิ่มความคล่องตวั และความสามารถในการสนองตอบต่อความ

ตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีคุณภาพ โดยการนาํบุคลากร เทคโนโลยเีขา้มาร่วมกนั เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริการและหวงัต่อประสิทธิผลท่ีจะเกิดข้ึนต่อผูรั้บบริการ 

จากปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ สรุปไดว้า่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ

ของผูรั้บบริการมี 7 ปัจจยั ท่ีสาํคญัประกอบดว้ยปัจจยัท่ีหน่ึง ผลิตภณัฑบ์ริการ ความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการจะเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บบริการท่ีมีลกัษณะคุณภาพและระดบัการใหบ้ริการตรงกบัความ

ตอ้งการ ปัจจยัท่ีสอง ราคาค่าบริการ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการข้ึนอยูก่บัราคาค่าบริการท่ีผูรั้บ 

บริการยอมรับหรือพิจารณาวา่เหมาะสมกบัคุณภาพของการบริการตามความเตม็ใจท่ีจะจ่ายของ

ผูรั้บบริการ ปัจจยัท่ีสาม สถานท่ีบริการ การเขา้ถึงบริการไดส้ะดวก เม่ือลูกคา้มีความตอ้งการยอ่ม

ก่อใหเ้กิดความพึงพอใจต่อการบริการ ปัจจยัท่ีส่ี การส่งเสริมแนะนาํ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ

เกิดข้ึนไดจ้ากการไดย้นิขอ้มูลข่าวสารหรือบุคคลอ่ืนกล่าวถึงคุณภาพของการบริการไปในทางบวก 

ปัจจยัท่ีหา้ ผูใ้หบ้ริการ ผูบ้ริการ การบริการท่ีวางนโยบายการบริการโดยคาํนึงถึงความสาํคญัของ

ลูกคา้เป็นหลกั ปัจจยัท่ีหก สภาพแวดลอ้มของการบริการ สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของบริการ

มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ และปัจจยัท่ีเจด็ กระบวนการบริการ วธีิการนาํเสนอบริการใน

กระบวนการบริการเป็นส่วนสาํคญัในการสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 

1. การเรียนรู้และเขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้ตอ้งคน้หาคาํตอบในประเด็นท่ีลึกซ้ึง

เก่ียวกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริง มูลเหตุจูงใจ หรือ ความคาดหวงั แลว้นาํขอ้มูลเหล่านั้นมาใชใ้นการ

ปรับปรุง แกไ้ขการดาํเนินงานต่อไป 

2. การตลาดภายใน   หมายถึง   กิจกรรมท่ีผูบ้ริหารไดก้าํหนดข้ึนมาเพื่อใหส้มาชิกทุก

หน่วยในองคก์ร ไดเ้ขา้ใจในเป้าหมายร่วมกนั    เกิดการยอมรับและเห็นความสาํคญัในบทบาทของ

ตนเองในการเสริมสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ องคก์รการตลาดท่ีประสบความสาํเร็จจะให้

ความสาํคญักบัพนกังานอยา่งมากและพยายามอยา่งยิง่ท่ีจะทุ่มเทใหค้วามสนใจต่อพนกังาน เพื่อให้
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พนกังานมีความสุขในงานของตนเอง การทาํการตลาดภายใน จึงหมายถึง การจดัโปรแกรมและการ

ฝึกอบรมสัมมนาสาํหรับบุคลากรในองคก์ร อนัจะช่วยใหพ้นกังานมีทศันคติและจิตใจท่ีพร้อมจะ

ใหบ้ริการ ตลอดจนมีความรู้ ความชาํนาญและทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ รวมถึงการจดัหา

อุปกรณ์ เคร่ืองมือและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน การดูแลพนกังานเก่ียวกบั

สวสัดิการและสภาพความเป็นอยูท่ ัว่ๆ ไป รวมถึงผลตอบแทนและรางวลัจูงใจต่างๆ ใหอ้ยูใ่นระดบั

เหมาะสม เพื่อใหพ้นกังานมีความพึงพอใจและเกิดทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร อนัจะส่งผลต่อการ

ปฏิบติังานเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ 

 

2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจ 

นกัวชิาการไดพ้ฒันาทฤษฎีท่ีอธิบายองคป์ระกอบของความพึงพอใจ  และอธิบาย

ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจกบัปัจจยัอ่ืนๆ ไวห้ลายทฤษฎี ดงัน้ี 

โคร์แมน (Korman, A.K., 1977 อา้งอิงในสมศกัด์ิ คงเท่ียง และอญัชลี โพธ์ิทอง , 2542) ได้

จาํแนกทฤษฎีความพึงพอใจในงานออกเป็น 2 กลุ่มคือ 

1. ทฤษฎีการสนองความตอ้งการ กลุ่มน้ีถือวา่ความพึงพอใจ ในงานเกิดจากความตอ้งการ

ส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อผลท่ีไดรั้บจากงานกบัการประสบความสาํเร็จตาม

เป้าหมายส่วนบุคคล 

2. ทฤษฎีการอา้งอิงกลุ่ม ความพึงพอใจในงานมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัคุณลกัษณะ

ของงานตามความปรารถนาของกลุ่ม ซ่ึงสมาชิกใหก้ลุ่มเป็นแนวทางในการประเมินผล

การทาํงาน 

ส่วนมมัฟอร์ด  (Manford, E., 1972 อา้งถึงใน สมศกัด์ิ คงเท่ียง และอญัชลี โพธ์ิทอง , 2542) 

ไดจ้าํแนกความคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจงานจากผลการวจิยัออกเป็น 5 กลุ่มดงัน้ี 

1. กลุ่มความตอ้งการทางดา้นจิตวทิยา กลุ่มน้ีไดแ้ก่ Maslow, A.H., Herzberg. F และ 

Likert R.โดยมองความพึงพอใจงานเกิดจากความตอ้งการของบุคคลท่ีตอ้งการ

ความสาํเร็จของงานและความตอ้งการการยอมรับจากบุคคลอ่ืน 

2. กลุ่มภาวะผูน้าํมองความพึงพอใจงานจากรูปแบบและการปฏิบติัของผูน้าํท่ีมีต่อ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา กลุ่มน้ีไดแ้ก่ Blake R.R., Mouton J.S. และ Fiedler R.R. 

3. กลุ่มความพยายามต่อรองรางวลั เป็นกลุ่มท่ีมองความพึงพอใจจากรายได ้เงินเดือน  

และผลตอบแทนอ่ืน ๆ กลุ่มน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มบริหารธุรกิจของมหาวทิยาลยัแมนเชสเตอร์  

(Manchester Business School) 
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4. กลุ่มอุดมการณ์ทางการจดัการมองความพึงพอใจจากพฤติกรรมการบริหารงานของ

องคก์ร ไดแ้ก่ Crogier M. และ Coulder G.M. 

5. กลุ่มเน้ือหาของงานและการออกแบบงาน ความพึงพอใจงานเกิดจากเน้ือหาของตวังาน 

กลุ่มแนวคิดน้ีมาจากสถาบนัทาวสิตอค (Tavistock Institute) มหาวทิยาลยัลอนดอน 

Lotler (2000.อา้ง ถึงในชวลันุช อุทยาน, 2553 ) ความพึงพอใจของลูกคา้ ( Customer 

Satisfaction) เป็นระดบัความรู้สึกของลูกคา้ท่ีมีผลจากการเปรียบเทียบระหวา่งผลประโยชน์จาก

คุณสมบติัหรือการทาํงานของผลิตภณัฑต์ามท่ีเห็นหรือเขา้ใจ ( Product Perceived Performance) กบั

การคาดหวงัของลูกคา้( Expectation) ซ่ึงเกิดจากประสบการณ์และความรู้สึกในอดีตของผูซ้ื้อ ส่วน

ผลประโยชน์จากคุณสมบติัหรือการทาํงานของผลิตภณัฑเ์กิดจากนกัการตลาดและฝ่ายอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งท่ีจะตอ้งพยายามสร้างความพึงพอใจใหลู้กคา้ โดยพยายามสร้างคุณค่าเพิ่ม ( Value added) 

โดยการทาํงานร่วมกบัฝ่ายต่างๆ โดยยดึหลกัการสร้างคุณภาพรวม ( Total-Quality) คุณค่าเกิดจาก

ความแตกต่างทางการแข่งขนั ( Competitive differentiation) คุณค่าท่ีส่งมอบใหก้บัลูกคา้จะตอ้ง

มากกวา่ตน้ทุนของลูกคา้ ( Cost) ตน้ทุนของลูกคา้ส่วนใหญ่ก็คือราคาสินคา้( Price) นัน่เอง ส่วน

ระดบัความพึงพอใจสามารถแบ่งอยา่งกวา้งๆ ได ้3 ระดบั ดงัน้ี กล่าวคือ หากการทาํงานของ

ขอ้เสนอ (หรือผลิตภณัฑ)์ ไม่ตรงกบัความคาดหวงั ลูกคา้ยอ่มเกิดความไม่พอใจ หากการทาํงาน

ของขอ้เสนอ (หรือผลิตภณัฑ)์ ตรงกบัความคาดหวงั ลูกคา้ยอ่มเกิดความพอใจ แต่ถา้เกินความ

คาดหวงั ลูกคา้ก็ยิง่พอใจมากข้ึน ความพอใจอยา่งเดียวไม่สามารถดึงดูดลูกคา้ใหอ้ยูก่บัตนตลอดไป 

ดงันั้นลูกคา้ท่ีไดรั้บความพอใจอยา่งสูงไม่ใช่กลุ่มท่ีจะเปล่ียนใจง่ายๆ ความพอใจหรือความยนิดีใน

ระดบัสูงของลูกคา้จะสร้างความรู้สึกใกลชิ้ดทางอารมณ์ความรู้สึกต่อตราสินคา้นั้น ซ่ึงไม่ใช่

ความชอบธรรมดาทัว่ไป ผลท่ีตามมาคือ ความภกัดีของลูกคา้ในระดบัสูงนัน่เอง 

Roland, Zahorik and Keiningham (1996. unpaged อา้งถึงในชวลันุช อุทยาน, 2553 ) ACSI 

ไดใ้หค้วามหมายและองคป์ระกอบของความพึงพอใจของผูบ้ริโภคอนัประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3  

ประการไดแ้ก่ 

1. คุณภาพของสินคา้หรือบริการ หมายถึง การประเมินคุณภาพของสินคา้หรือบริการอนั

เป็นผลจาการใชสิ้นคา้หรือบริการในปัจจุบนั หรือผลสะสมจากประสบการณ์ในการ

ใชสิ้นคา้และบริการนั้นในอดีตคุณภาพของสินคา้และบริการน้ี  จะส่งผลโดยตรงใน

เชิงบวกต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ซ่ึงคุณภาพของสินคา้และบริการท่ีผูบ้ริโภค

ไดรั้บนั้นข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบสองประการ คือ ระดบัความเฉพาะเจาะจง 

(Customize) ของสินคา้หรือบริการท่ีมีอยูเ่พื่อตอบสนองความตอ้งการในแต่ละ ด้าน

ของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายและแตกต่างกนัและระดบัของความน่าเช่ือถือ 
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(Reliability) ของสินคา้และบริการ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัระดบัของความเช่ือถือไดค้วามเป็น

มาตรฐานและปราศจากความบกพร่องต่างๆ ของสินคา้ท่ีนาํเสนอ 

2. คุณค่าของสินคา้หรือบริการท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บ ( Perceived Value) หมายถึง ระดบัของ

การรับรู้ในเชิงเปรียบเทียบ โดยเป็นการเปรียบเทียบระหวา่งคุณภาพของสินคา้หรือ

บริการท่ีไดรั้บกบัราคาสินคา้นั้นๆ เป็นการช่วยแปลงความแตกต่างในดา้นราคาของ

สินคา้และบริการแต่ละชนิดใหม้าอยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถเปรียบเทียบกนัไดดี้ข้ึน และ

ช่วยลดผลจากความแตกต่างของระดบัรายไดแ้ละความสามารถในการจ่ายของ

ผูบ้ริโภค ดงันั้น จึงทาํใหส้ามารเปรียบเทียบสินคา้หรือบริการท่ีมีระดบัราคาท่ีแตกต่าง

กนัไดคุ้ณค่าของสินคา้หรือบริการนั้น จะมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพของสินคา้และ

บริการ และระดบัความพึงพอใจในเชิงบวก 

3. ความคาดหวงัของผูบ้ริโภค (Customer Expectation) ความคาดหวงัของผูบ้ริโภคน้ีเป็น

ทั้งจากประสบการณ์ในการรับรู้ข่าวสารต่างๆ เก่ียวกบัสินคา้หรือบริการจากแหล่ง

ต่างๆ เช่น การโฆษณา หรือการบอกต่อ และจากการคาดหวงัเก่ียวกบัความสามารถใน

การผลิตสินคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพของผูผ้ลิต ดงันั้น ความคาดหวงัน้ีจึงเป็นบทสรุป

ของประสบการณ์เก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้หรือบริการจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ใน

ขณะเดียวกนัความคาดหวงัของผูบ้ริโภคเป็นความคาดหวงัในคุณภาพท่ีสามารถสร้าง

ความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคได ้ซ่ึงความคาดหวงัน้ีจะมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัคุณภาพ

ท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคได ้ซ่ึงความหวงัน้ีจะมีความสัมพนัธ์โดยตรง

กบัคุณภาพของสินคา้หรือบริการ ( Perceived Quality) และคุณค่าของสินคา้หรือ

บริการ (Perceived Valued) 

แนวทางการวดัความพงึพอใจ 

เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บสินคา้หรือบริการมาเพื่อสนองความตอ้งการของตนเอง  ในทาง

เศรษฐศาสตร์กล่าววา่  ค่าของความพึงพอใจในสินคา้และบริการนั้นสามารถวดัไดเ้ป็นหน่วย ยทิูล 

เช่น ด่ืมนํ้าส้มแกว้ 1 แกว้ ไดรั้บความพึงพอใจเท่ากบั 10 ยทิูล เม่ือด่ืมแกว้ท่ีสอง  จะไดรั้บความพึง

พอใจเท่ากบั 15 ยทิูล เป็นตน้ ซ่ึงแนวทางในการวดัความพึงพอใจ (วทิวสั รุ่งเรืองผล, 2553) มีดงัน้ี 

1. กาํหนดวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจนวา่ตอ้งการประเมินไปเพื่อประโยชน์อะไร เช่น หาก

ตอ้งการเพียงเพื่อทราบความพึงพอใจในสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อนาํขอ้มูลมาใชใ้นการ

ตดัสินใจในประเด็นใดประเด็นหน่ึงโดยเฉพาะก็ไม่จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงการวางกรอบ

การวดัอยา่งต่อเน่ือง สามารถทาํเป็นวจิยัเพื่อเก็บขอ้มูลไดเ้ลยแต่ถา้มีแผนงานท่ีจะ

พฒันาเป็นดชันีความพึงพอใจ (Customer Satisfaction Index) เพื่อเปรียบเทียบความพึง
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พอใจของลูกคา้ในแต่ละปีหรือเปรียบเทียบระหวา่งหน่วยงาน ระหวา่งกลุ่มผลิตภณัฑ ์

ระหวา่งสาขาหรือระหวา่งบริษทัท่ีทาํอยูใ่นประเทศไทยกบัท่ีอยูป่ระเทศอ่ืนๆ รวมทั้ง

การเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง แนวทางการวดัความพึงพอใจก็จะเร่ิมซบัซอ้นข้ึนในขั้นตอน

การวางกรอบและเกณฑก์ารวดัเพื่อใหเ้กิดการเปรียบเทียบกนัไดอ้ยา่งเป็นธรรม 

2. กาํหนดปัจจยัท่ีจะใชว้ดัความพึงพอใจ โดยกาํหนดวา่จะใชปั้จจยัใดบา้งมาเป็นตวัช้ีวดั

คะแนนความพึงพอใจโดยรวมและควรใหน้ํ้าหนกัแต่ละปัจจยัเท่าไร การไดม้าซ่ึง

ปัจจยัท่ีจะใชเ้ป็นตวัช้ีวดั เป็นขั้นตอนท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือระดมความเห็นจาก

หลายฝ่ายและควรทาํการทดสอบปัจจยัเหล่าน้ีก่อนนาํมาทาํการประเมินจริงเพื่อให้

แน่ใจวา่ ปัจจยัท่ีกาํหนดไม่ซํ้ าซอ้นกนัเกินไปหรือขาดปัจจยัสาํคญับางตวัไป รวมถึง

ควรทาํการประเมินความสาํคญัของปัจจยัแต่ละตวัเพื่อนาํมาใชถ่้วงนํ้าหนกัในการวดั

ความพึงพอใจรวมดว้ย  
3. กาํหนดเกณฑท่ี์ใชใ้นการวดั โดยปกติแลว้จะใช ้ Likert Scale ดว้ยการใหค้ะแนนความ

พึงพอใจ  แต่ละปัจจยัจาก 1ถึง5 โดย 5 คือพอใจมากท่ีสุด 4 คือพอใจมาก 3 คือพอใจ

ปานกลาง 2 คือพอใจนอ้ยและ 1 คือพอใจนอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากช่วงห่างของคะแนน 5 

ระดบัก็เพียงพอท่ีจะแสดงค่าความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนัของลูกคา้ได ้แต่ก็ไม่กวา้ง

มากจนความเห็นท่ีผดิแปลกในลกัษณะท่ีใหค้ะแนนสูงหรือตํ่าเกินไปจะมีผลต่อ

ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตินอกจากน้ี Scale ท่ีใชก้นัจะมีจาก 1 

ถึง3 หรือใหค้ะแนนจาก 1ถึง10 หรือเป็นเปอร์เซ็นตค์วามพึงพอใจจากคะแนนเตม็100  

เป็นตน้ การเลือกใชเ้กณฑใ์นลกัษณะใดก็ตามก็ยงัจะนาํมาสู่ปัญหาท่ีแตกต่างกนั เช่น 

การใช ้Scale 1ถึง3 หรือ 1ถึง5 จะพบวา่โดยนิสัยคนไทยเวลาประเมินอะไรก็ตามจะไม่

ค่อยใหค้ะแนนสูงสุดหรือตํ่าสุด แต่จะใหก้ลางๆ เช่น  Scale 1ถึง3 ถา้ลูกคา้เกิน 70%ให้

คะแนนอยูใ่นช่วง  2 ค่าเฉล่ียของแต่ละปัจจยัก็จะไม่แตกต่างกนัมาก แต่ถา้ใหค้ะแนน

ดว้ยเกณฑ ์1ถึง10 หรือ 1 ถึง 100% เวลานาํมาหาค่าเฉล่ียจะพบปัญหาวา่หากมีลูกคา้ 2-

3%ท่ีประเมินกดคะแนนลงมาท่ี 1 ท่ี 2 จากคะแนนเตม็ 10 หรือใหค้ะแนน ศูนยเ์ตม็100 

ขณะท่ีลูกคา้คนอ่ืนๆ ใหท่ี้ 7-8 หรือราว 70-80% ช่วงคะแนนท่ีห่างกนัมาก พอนาํมา

เฉล่ียจะดึงค่าคะแนนรวมใหต้กมาอยา่งมากทั้งๆ ท่ีเป็นความเห็นของลูกคา้ในสัดส่วน

เปอร์เซ็นตท่ี์นอ้ยมาก 

4. กาํหนดวธีิการวดัความพึงพอใจ ในขั้นน้ีก็คือขั้นของการทาํวจิยัเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) ท่ีตอ้งกาํหนดวธีิการสุ่มตวัอยา่งในเชิงสถิติเพื่อใหเ้กิดการ



14 

 

กระจายตวัของลูกคา้ท่ีสุ่มมาทาํการวดัความพึงพอใจ รวมถึงการกาํหนดขนาดของ

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวดัวา่ควรมีจาํนวนเท่าไร โดยอาศยัเทคนิคการวจิยั  

ระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการ  

ผูรั้บบริการยอ่มมีความตอ้งการและคาดหวงัในการรับบริการทุกคร้ัง เม่ือไปรับบริการได้

ประสบการณ์สถานการณ์ท่ีเป็นจริง เปรียบเทียบกบัความตอ้งการก่อนไปรับบริการและแสดง

ออกเป็นระดบัความพึงพอใจ ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดบั (ศิริพร ตนัติพลูวนิยั, 2538) ดงัน้ี 

1. ความพึงพอใจท่ีตรงกบัความคาดหวงั เป็นการแสดงความยนิดีมีสุขของผูรั้บบริการ

เม่ือไดรั้บบริการท่ีตรงกบัความคาดหวงัท่ีมีอยู ่เช่น ลูกคา้ไปรับประทานอาหารท่ี

หอ้งอาหารแห่งหน่ึง และไม่ผดิหวงัท่ีอาหารอร่อยและบริการรวดเร็ว หรือ ลูกคา้

เดินทางดว้ยสายการบินถึงจุดหมายปลายทางอยา่งปลอดภยัตรงตามกาํหนดเวลา  

2. ความพึงพอใจท่ีเกินความคาดหวงั เป็นการแสดงรู้สึกปลาบปล้ืมหรือประทบัใจของ

ผูรั้บบริการเม่ือไดรั้บบริการเกินความคาดหวงัท่ีมีอยู ่เช่น ลูกคา้เติมนํ้ามนัรถท่ีสถาน

บริการแห่งหน่ึง พร้อมไดรั้บบริการตรวจเคร่ืองยนตแ์ละเติมลมฟรี หรือลูกคา้ไปซ้ือ

ของท่ีหา้งสรรพสินคา้แห่งหน่ึงและไดรั้บรางวลัพิเศษโดยไม่คาดคิดมาก่อนเพราะเป็น

ลูกคา้ท่ีกาํหนดใหรั้บรางวลั 

 

3. ประเภทและลกัษณะของตลาด 

ตลาด หมายถึง  สถานท่ีซ่ึงปกติจดัไวใ้หผู้ค้า้ใชเ้ป็นท่ีชุมนุมจาํหน่ายสินคา้ประเภทสัตว์  

เน้ือสัตว ์ผกัผลไม ้หรืออาหารอนัมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแลว้  หรือของเสียง่าย ทั้งน้ี

ไม่วา่จะมีการจาํหน่ายสินคา้ประเภทอ่ืนดว้ยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซ่ึงจดัไวใ้ห้

ผูค้า้ใชเ้ป็นท่ีชุมนุมเพื่อจาํหน่ายสินคา้ประเภทดงักล่าวเป็นประจาํหรือเป็นคร้ังคราวหรือตามวนัท่ี

กาํหนด กฎกระทรวงฉบบัท่ี  4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ. 

2535 ไดจ้าํแนกตลาดออกเป็น  3 ประเภท  (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

กระทรวงมหาดไทย, 2550) ดงัน้ี  

ตลาดประเภทที่  1 ไดแ้ก่ ตลาดท่ีมีโครงสร้างอาคารและดาํเนินกิจการเป็นการประจาํ หรือ

อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง โดยไดก้าํหนดลกัษณะของตลาดประเภทท่ี 1 ดงัน้ี 

1. ตอ้งมีเน้ือท่ีตามความเหมาะสม  โดยมีส่วนประกอบของสถานท่ีและส่ิงปลูกสร้าง  คือ 
อาคารส่ิงปลูกสร้างสาํหรับผูข้ายของ  ท่ีขนถ่ายสินคา้  ส้วมและท่ีถ่ายปัสสาวะ  ท่ี

รวบรวมมูลฝอยและท่ีจอดรถ 
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2. อาคารส่ิงปลูกสร้างสาํหรับผูข้ายของ ตอ้งมีและเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และสุขลกัษณะ 

ดงัต่อไปน้ี 

2.1 มีถนนรอบอาคารตลาดกวา้งไม่นอ้ยกวา่  4 เมตร และมีทางเขา้ออกบริเวณตลาด

กวา้งไม่นอ้ยกวา่ 4 เมตร อยา่งนอ้ยหน่ึงทาง  ทั้งน้ีเพื่ออาํนวยความสะดวกใหก้บั

ผูท่ี้มาใชบ้ริการในตลาดและผูข้ายของในการขนส่งสินคา้  การรักษาความ

สะอาด และเก็บขนขยะออกจากตลาด  รวมถึงประโยชน์ท่ีจะทาํใหร้ถดบัเพลิง

สามารถเขา้ไปดบัเพลิงกรณีเกิดอคัคีภยั 

2.2 ตวัอาคารทาํดว้ยวสัดุถาวร มัน่คง แขง็แรง เพื่อความปลอดภยัในการใชส้อยตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร 

2.3 หลงัคาสร้างดว้ยวสัดุทนไฟ  และแขง็แรงทนทาน  ความสูงของหลงัคาตอ้งมี

ความเหมาะสมกบัการระบายอากาศของตลาดนั้นๆ เพราะจะเป็นการช่วยระบาย

อากาศโดยวธีิธรรมชาติสาํหรับอาคารตลาดท่ีมีการระบายอากาศโดยใชพ้ดัลม

ดูดอากาศ  หรือกรณีเป็นอาคารปิดติดตั้งเคร่ือง -ปรับอากาศ  หลงัคาตลาดไม่

จาํเป็นตอ้งสูงมาก 

2.4 พื้นทาํดว้ยวสัดุถาวร  แขง็แรง เรียบ ทาํความสะอาดง่าย  และไม่มีนํ้าขงัเพราะ

หากพื้นตลาดไม่เรียบหรือชาํรุดเป็นหลุมบ่อ  จะทาํใหมี้นํ้าขงั  เป็นแหล่งสะสม

ความสกปรก ทาํใหท้าํความสะอาดไดย้าก 

2.5 ฝาผนงัทาํดว้ยวสัดุถาวร  แขง็แรง เรียบ และทาํความสะอาดง่าย  ฝาผนงัท่ีมีสี

อ่อนๆ จะช่วยใหม้องเห็นความสกปรกไดง่้าย และช่วยใหต้ลาดดูสวา่งข้ึน 

2.6 ประตูมีความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 2 เมตร ทั้งน้ีเพื่อใหส้ามารถป้องกนัสัตวต่์างๆ  เขา้

ไปพลุกพล่านในตลาด  การกาํหนดความกวา้งของประตูก็เพื่อประโยชน์ในการ

ใชส้อยของประชาชนและผูข้ายของ ทาํใหก้ารขนส่งสินคา้เขา้ออกตลาดเป็นไป

โดยสะดวก และประตูตลาดควรจะปิดเป็นประจาํหลงัจากตลาดปิดบริการ 

2.7 ทางเดินภายในอาคารสาํหรับผูซ้ื้อมีความกวา้งไม่นอ้ยกวา่  2 เมตรเพื่อประโยชน์

ในการสัญจรของประชาชนท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้ในตลาด  รวมถึงใชใ้นการขนส่ง

สินคา้เขา้ออกไปตามแผงจาํหน่ายสินคา้ต่างๆ  ไดโ้ดยสะดวกและช่วยใหแ้ผง

จาํหน่ายสินคา้ไม่แออดัจนเกินไป 

2.8 มีการระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ ไม่ใหเ้กิดกล่ินเหมน็อบั 

2.9 ความเขม้ของแสงสวา่งในอาคารตลาดไม่นอ้ยกวา่  100 ลกัซ์ เวน้แต่ท่ีแผงขาย

สินคา้หรือเขียงจาํหน่ายเน้ือสัตว์  ตอ้งมีความเขม้ของแสงสวา่งไม่นอ้ยกวา่  200 
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ลกัซ์ ทั้งน้ี ตอ้งไม่ใชแ้สงหรือวสัดุอ่ืนท่ีทาํใหสี้ของสินคา้เปล่ียนแปลงไปจาก

ธรรมชาติ 

2.10 แผงขายสินคา้เป็นแบบปิดทึบ  ทาํดว้ยวสัดุถาวร  เรียบ มีความลาดเอียงและทาํ

ความสะอาดง่าย มีพื้นท่ีแผงไม่นอ้ยกวา่  2 ตารางเมตร สูงจากพื้นไม่นอ้ยกวา่  60 

เซนติเมตร และมีทางเขา้แผงของผูข้ายของ  กวา้งไม่นอ้ยกวา่  70 เซนติเมตร มีท่ี

นัง่สาํหรับผูข้ายของไวโ้ดยเฉพาะอยา่งเหมาะสม  แยกต่างหากจากแผงและ

สะดวกต่อการเขา้ออก  การท่ีกาํหนดใหด้า้นบนของแผงขายสินคา้ตอ้งมีความ

ลาดเอียงเพื่อป้องกนันํ้าขงัอยูบ่นแผง  และการกาํหนดความสูงของแผงเพื่อ

ป้องกนัส่ิงสกปรกจากพื้นกระเด็นข้ึนมาปนเป้ือนกบัสินคา้บนแผง 

2.11 จดัใหมี้นํ้าประปาอยา่งเพียงพอสาํหรับลา้งสินคา้หรือลา้งมือโดยระบบท่อ

สาํหรับแผงขายอาหารสดตอ้งมีก๊อกนํ้าไม่นอ้ยกวา่  1 ก๊อกนํ้าต่อ 2 แผง และมี

การวางท่อในลกัษณะท่ีปลอดภยั ไม่เกิดการปนเป้ือนจากนํ้าโสโครก ไม่ติดหรือ

ทบักบัท่ออุจจาระ  และตอ้งจดัใหมี้ท่ีเก็บสาํรองนํ้าใหมี้ปริมาณเพียงพอและ

สะดวกต่อการใช ้

2.12 มีทางระบายนํ้าทาํดว้ยวสัดุถาวร  เรียบ ทางระบายนํ้าภายในตลาดตอ้งเป็นแบ บ

เปิดส่วนทางระบายนํ้ารอบตลาดตอ้งเป็นแบบรูปตวัยแูละมีตะแกรงปิดท่ี

สามารถเปิดทาํความสะอาดไดง่้ายมีความลาดเอียงระบายนํ้าไดส้ะดวก  มีบ่อดกั

มูลฝอย บ่อดกัไขมนั และระบบบาํบดันํ้าเสีย  โดยนํ้าทิ้งตอ้งไดม้าตรฐานนํ้าทิ้ง

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร  เวน้แต่จะไดจ้ดัส่งนํ้าเสียไปบาํบดัใน

ระบบบาํบดันํ้าเสียรวมของราชการส่วนทอ้งถ่ินโดยไดเ้สียค่าบริการตามอตัรา

ของราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น 

2.13 ตอ้งจดัใหมี้เคร่ืองดบัเพลิงตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร  ติดตั้งไวใ้น

บริเวณท่ีเห็นไดง่้าย  ซ่ึงตามกฎกระทรวง  ฉบบัท่ี 19 (พ.ศ. 2537) ออกตามความ

ในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522 ไดก้าํหนดใหอ้าคารตลาดตอ้ง

ติดตั้งเคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถืออยา่งใดอยา่งหน่ึงไดแ้ก่ 

- โฟมเคมี ขนาดบรรจุไม่นอ้ยกวา่ 10 ลิตร 

- ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ขนาดบรรจุไม่นอ้ยกวา่ 4 กิโลกรัม 

- ผงเคมีแหง้ ขนาดบรรจุไม่นอ้ยกวา่ 4 กิโลกรัม 

- เฮลอน (HALON 1211) ขนาดบรรจุไม่นอ้ยกวา่ 4 กิโลกรัม 
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โดยเลือกติดตั้งเคร่ื องดบัเพลิงตามประเภทของวสัดุท่ีมีในแต่ละชั้นของอาคารตลาด  และ

ใหติ้ดตั้งจาํนวน 1 เคร่ือง ต่อพื้นท่ีอาคารไม่เกิน  1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน  45 เมตร แต่ตอ้ง

ไม่นอ้ยกวา่ชั้นละ 1 เคร่ือง และตอ้งติดตั้งใหส่้วนบนสุดของตวัเคร่ืองสูงจากระดบัพื้นอาคารไม่เกิน  

1.50 เมตร ในท่ีมองเห็นสามารถอ่านคาํแนะนาํการใชไ้ด้  สามารถนาํไปใชง้านไดโ้ดยสะดวก  และ

ตอ้งอยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดต้ลอดเวลา 

3. ท่ีขนถ่ายสินคา้ ตอ้งจดัใหมี้และอยูใ่นบริเวณหน่ึงบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื้นท่ีเพียงพอ

สาํหรับการขนถ่ายสินคา้ในแต่ละวนั และสะดวกต่อการขนถ่ายสินคา้และการรักษา

ความสะอาด 

4. หอ้งสุขา และท่ีถ่ายปัสสาวะ  ตอ้งมีและเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละสุขลกัษณ ะ 

ดงัต่อไปน้ี 

4.1 ตั้งอยูใ่นท่ีเหมาะสมนอกตวัอาคารตลาด 

4.2 มีระบบการขบัเคล่ือนอุจจาระและปัสสาวะลงสู่ท่ีเก็บกกั  ซ่ึงจะตอ้งป้องกนัสัตว์

และแมลงพาหะนาํโรคได้  และไม่ปนเป้ือนแหล่งนํ้าธรรมชาติและนํ้าใตดิ้นทุก

ขั้นตอน 

4.3 หอ้งสุขาตอ้งสร้างดว้ยวสัดุทนทานและทาํความสะอาดง่ายมีขนาดเน้ือท่ีภายใน

ไม่นอ้ยกวา่ 0.90 ตารางเมตรต่อหน่ึงท่ีนัง่  และมีความกวา้งภายในไม่นอ้ยกวา่  

0.90 เมตร ประตูเป็นชนิด  เปิดออกและมีผนงักั้น  เพื่อมิใหป้ระตูเปิดสู่ตลาด

โดยตรง 

4.4 ระยะด่ิงระหวา่งพื้นถึงส่วนตํ่าสุดของคาน  หรือเพดาน หรือส่ิงอ่ืนท่ีติดกบัคาน

หรือเพดานตอ้งไม่นอ้ยกวา่  2.00 เมตร และมีช่องระบายอากาศไม่นอ้ยกวา่ร้อย

ละสิบของพื้นท่ีหอ้งหรือมีพดัลมระบายอากาศ 

4.5 พื้นหอ้งสุขาตอ้งมีความลาดเอียงไม่นอ้ยกวา่  1:100 และมีจุดระบายนํ้าทิ้งใน

ตาํแหน่งตํ่าสุดของพื้นหอ้ง 

4.6 กรณีเป็นโถส้วมชนิดคอห่านตอ้งสูงจากพื้นไม่นอ้ยกวา่ 0.20 เมตร 

4.7 มีท่อระบายอุจจาระลงสู่ถงัเก็บกกั  ซ่ึงตอ้งมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางไม่นอ้ยกวา่  

10 เซนติเมตร มีความลาดเอียงไม่นอ้ยกวา่ 1:10 

4.8 มีท่อระบายก๊าซขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางไม่นอ้ยกวา่  2.50 เซนติเมตร  สูงเหนือ 

หลงัคาสุขาหรือสูงจนกล่ินเหมน็ของก๊าซไม่รบกวนผูอ่ื้น 

4.9 ความเขม้ของแสงสวา่งในหอ้งส้วมไม่นอ้ยกวา่ 100 ลกัซ์ 

4.10 จดัใหมี้กระดาษชาํระ หรือนํ้าสาํหรับชาํระใหเ้พียงพอสาํหรับหอ้งสุขาทุกหอ้ง 
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5. จาํนวนสุขาและท่ีถ่ายปัสสาวะ ตอ้งจดัใหมี้อยา่งเพียงพอและเหมาะสม ดงัน้ี 
• สุขาตอ้งมีไม่นอ้ยกวา่  6 ท่ี ต่อจาํนวนแผงไม่เกิน  40 แผง โดยแยกเป็น หอ้งสุขา

ชาย 2 ท่ี หอ้งสุขาหญิง 4 ท่ี และใหเ้พิ่มทั้ง สุขาชายและสุขาหญิงอีก 1 ท่ี และ 2 ท่ี 

ตามลาํดบัต่อจาํนวนแผงท่ีเพิ่มข้ึนทุก  25 แผง ท่ีถ่ายปัสสาวะชายตอ้งจดัใหมี้ไม่

นอ้ยกวา่จาํนวนสุขาชายและอยูใ่นบริเวณเดียวกนั  อ่างลา้งมือตอ้งจดัใหมี้ไม่นอ้ย

กวา่ 1 ท่ี ต่อส้วม 2 ท่ี และท่ีถ่ายปัสสาวะ 2 ท่ี 

• ฉะนั้นโดยสรุป อยา่งนอ้ยท่ีสุด ตลาดท่ีมีแผงขายสินคา้ไม่เกิน  40 แผง ตอ้งจดัใหมี้

หอ้งสุขาชาย 2 ท่ี พร้อมท่ีถ่ายปัสสาวะ 2 ท่ี มีหอ้งสุขาหญิง 4 ท่ี และมีอ่างลา้งมือ 2 

ท่ี ในสุขาชาย และอีก 2 ท่ี ในสุขาหญิง และเพื่อใหถู้กสุขอนามยับริเวณอ่างลา้งมือ

ควรจดัหาสบู่สาํหรับลา้งมือไวบ้ริการดว้ย 

6. ท่ีรวบรวมมูลฝอย  ตอ้งมีลกัษณะเป็นส่ิงปลูกสร้างถาวร  หรือเป็นท่ีพกัมูลฝอยท่ีเจา้

พนกังานสาธารณสุขเห็นวา่เหมาะสมกบัตลาดนั้นๆ  มีขนาดเพียงพอท่ีจะรองรับ

ปริมาณมูลฝอยในแต่ละวนั  มีการปกปิดสามารถป้องกนัสัตวเ์ขา้ไปคุน้เข่ียได้  ตั้งอยู่

นอกตวัอาคารตลาดและอยูใ่นพื้นท่ีท่ีรถเขา้ออกไดส้ะดวก  ซ่ึงตามพระราชบญัญติั

ควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522 ไดก้าํหนดใหต้ลาดมีท่ีรองรับมูลฝอย  โดยมีลกัษณะ  
ดงัต่อไปน้ี 

6.1 ผนงัตอ้งทาํดว้ยวสัดุถาวรและทนไฟ 

6.2 พื้นผวิภายในตอ้งเรียบและกนันํ้าซึม 

6.3 ตอ้งมีการป้องกนักล่ินและนํ้าฝน 

6.4 ตอ้งมีการระบายนํ้าเสียจากขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูลงสู่ระบบบาํบดันํ้าเสีย 

6.5 ตอ้งมีการระบายอากาศและป้องกนันํ้าเขา้ 

6.6 ตอ้งมีความจุไม่นอ้ยกวา่ 1.2 ลิตรต่อพื้นท่ีของอาคารหน่ึงตารางเมตร 

6.7 ตอ้งจดัไวใ้นท่ีท่ีสามารถขนยา้ยขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูไดโ้ดยสะดวกและตอ้ง

มีระยะห่างจากสถานท่ีประกอบอาหารและสถานท่ีเก็บอาหารไม่นอ้ยกวา่  4 

เมตร แต่ถา้ท่ีรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูมีขนาดความจุเกินกวา่  3 ลูกบาศก์

เมตร ตอ้งมีระยะห่างจากสถานท่ีดงักล่าวไม่นอ้ยกวา่ 10 เมตร 

7. ท่ีจอดรถ ตอ้งจดัใหมี้ตามความเหมาะสมตามท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินกาํหนด  ทั้งน้ีเพื่อ

อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูม้าใชบ้ริการในตลาด  และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

บริเวณรอบตลาด ป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาดา้นการจราจร  ส่วนในการกาํหนดลกัษณะ

และขนาดของท่ีจอดรถนั้น  กฎกระทรวงไดใ้หอ้าํนาจแก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินในการ



19 

 

กาํหนดตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากสภาพพื้นท่ีของตลาด  จาํนวนรถท่ีเขา้มา

ใชบ้ริการในตลาด  ซ่ึงถา้ตลาดมีพื้นท่ีจาํกดัก็อาจกาํหนดใหส้ร้างเป็นอาคารท่ีจอดรถ  
หรือถา้ตลาดมีพื้นท่ีมากก็สามารถสร้างเป็นลานท่ีจอดรถได ้

ตลาดประเภทที ่2 ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบญัญติั

การสาธารณสุข พ .ศ. 2535 ขอ้ 12 – ขอ้ 15 ไดก้าํหนดลกัษณะของตลาดประเภทท่ี  2 ซ่ึงมีลกัษณะ

แตกต่างกบัตลาด ประเภทท่ี  1 คือ เป็นตลาดท่ีไม่มีโครงสร้างตวัอาคาร  และในการกาํหนด

รายละเอียดปลีกยอ่ยท่ีเก่ียวกบัเร่ืองสุขลกัษณะต่างๆ จะนอ้ยกวา่ตลาดประเภทท่ี 1 ดงัน้ี 

1. พื้นท่ีตลาด  ตอ้งมีเน้ือท่ีตามความเหมาะสม  และใหมี้บริเวณท่ีจดัไวส้าํหรับผูข้ายของ

ส้วมและท่ีถ่ายปัสสาวะ และท่ีรวบรวมมูลฝอย 

2. บริเวณท่ีจดัไวส้าํหรับผูข้ายของ  ตอ้งมีและเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละสุขลกัษณะ  

ดงัต่อไปน้ี 

2.1 พื้นทาํดว้ยวสัดุถาวร แขง็แรง เรียบ ทาํความสะอาดง่าย และไม่มีนํ้าขงั 

2.2 จดัใหมี้ร้ัวท่ีสามารถป้องกนัสัตวต่์างๆ เขา้ไปพลุกพล่านในตลาดได ้

2.3 แผงขายสินคา้  ตอ้งทาํดว้ยวสัดุถาวร  เรียบ มีความลาดเอียง  และทาํความ

สะอาดง่ายสูงจากพื้นไม่นอ้ยกวา่  60 เซนติเมตร ดา้นล่างของแผงไม่ใชเ้ป็นท่ี

เก็บหรือสะสมสินคา้และของอ่ืนๆ และมีทางเขา้แผงสาํหรับผูข้ายของกวา้งไม่

นอ้ยกวา่ 70 เซนติเมตร 

2.4 ทางเดินสาํหรับผูซ้ื้อมีความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 2 เมตร 

2.5 จดัใหมี้นํ้าประปาหรือนํ้าท่ีสะอาดไวใ้ชใ้นตลาดอยา่งเพียงพอ 

2.6 มีทางระบายนํ้ารอบตลาดแบบเปิด  ทาํดว้ยวสัดุถาวร  เรียบ มีความลาดเอียง  

ระบายนํ้าไดส้ะดวก  มีบ่อดกัมูลฝอย  บ่อดกัไขมนั บ่อพกันํ้าเสีย  และมีการ

บาํบดันํ้าเสีย ดงัน้ี 

1)  ทอ้งท่ีท่ีใชบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร  ตอ้งจดัใหมี้ระบบ

บาํบดันํ้าเสียและนํ้าทิ้งตอ้งไดม้าตรฐานนํ้าทิ้งตามกฎหมายวา่ดว้ยการ

ควบคุมอาคาร 

2)  ทอ้งท่ีท่ียงัไม่ใชบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารใหมี้บ่อพกันํ้า

เสียก่อนระบายนํ้าออกจากตลาดสู่ท่อสาธารณะ  ทั้งน้ีตอ้งไม่ระบายนํ้าสู่

แหล่งนํ้าสาธารณะและไม่ก่อใหเ้กิดเหตุเดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชน

ขา้งเคียง 



20 

 

3. สุขา และท่ีถ่ายปัสสาวะ  ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑสุ์ขลกัษณะและมีจาํนวน

เช่นเดียวกบัตลาดประเภทท่ี  1 ตามขอ้ 2.1.4 (ขอ้ยอ่ย 2) – 10) และขอ้ 2.1.5 ตามลาํดบั 

ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ และตอ้งตั้งอยูใ่นท่ีท่ีเหมาะสมนอกบริเวณแผงขายสินคา้ 

4. ท่ีรวบรวมมูลฝอย  ตอ้งมีลกัษณะเป็นท่ีพกัมูลฝอยท่ีเจา้พนกังานสาธารณสุขเห็นวา่

เหมาะสมกบัตลาดนั้นๆ มีขนาดเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต่ละวนั  มีการ

ปกปิดสามารถป้องกนัสัตวเ์ขา้ไปคุย้เข่ียได ้ตั้งอยูน่อกบริเวณแผงขายสินคา้ และอยูใ่น

พื้นท่ีท่ีรถเขา้ออกไดส้ะดวก 

ตลาดประเภทที ่3 ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบญัญติั

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ขอ้ 16 – ขอ้ 19 ไดก้าํหนดลกัษณะของตลาดประเภทท่ี  3 ซ่ึงเป็นตลาดท่ี

ไม่มีโครงสร้างอาคารและมีการดาํเนินกิจการในลกัษณะเป็นการชัว่คราว  หรือเป็นคร้ังคราว  หรือ

ตามวนัท่ีกาํหนด ดงัน้ี 

1. พื้นท่ีตลาด ตอ้งมีเน้ือท่ีตามความเหมาะสม  และใหมี้บริเวณท่ีจดัไวส้าํหรับผูข้ายของ  

ส้วม ท่ีถ่ายปัสสาวะ และท่ีรวบรวมมูลฝอย 

2. บริเวณท่ีจดัไวส้าํหรับผูข้ายของ  ตอ้งมีและเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละสุขลกัษณะ

ตามท่ีกาํหนด ดงัต่อไปน้ี 

2.1 แผงขายสินคา้สูงจากพื้นไม่นอ้ยกวา 60 เซนติเมตร 

2.2 ทางเดินระหวา่งแผงสาํหรับผูซ้ื้อตอ้งกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 2 เมตร 

2.3 จดัใหมี้นํ้าประปาหรือนํ้าท่ีสะอาดไวใ้ชใ้นตลาดอยา่งเพียงพอ 

2.4 จดัใหมี้ตะแกรงดกัมูลฝอยบริเวณท่อระบายนํ้าก่อนปล่อยนํ้าทิ้งลงท่อระบายนํ้า 

3. สุขาและท่ีถ่ายปัสสาวะ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์สุขลกัษณะและจาํนวนเช่นเดียวกบั

ตลาดประเภทท่ี 1 และ 2 เวน้แต่จะจดัใหมี้ หอ้งสุขาเคล่ือนท่ี หรือมีหอ้งสุขาสาธารณะ 

หรือส้วมของหน่วยงานราชการท่ีไดรั้บอนุญาตใหใ้ชอ้ยูใ่กลเ้คียง ห่างไม่เกิน 100 เมตร 

4. ท่ีรวบรวมมูลฝอย มีลกัษณะตามท่ีกาํหนดเช่นเดียวกบัตลาดประเภทท่ี 2 

 

4. ตลาดสดน่าซ้ือ 

ตลาดสดน่าซ้ือ  หมายถึง สถานท่ีสะดวก สะอาด บรรยากาศดี  โครงสร้างอาคารมีสภาพ

แขง็แรง มีการจดัแบ่งเป็นสัดส่วนน่าดู และมีสาธารณูปโภคครบครัน  ผูข้ายมีสุขภาพอนามยัดี แต่ง

กายสะอาดถูกสุขลกัษณะ อาหารสะอาด สด ใหม่ ปลอดภยั  ปลอดสารพิษ สินคา้ท่ีนาํมาจาํหน่ายมี

คุณภาพดี ราคาเหมาะสมไม่แพง  สินคา้สาํเร็จรูปจะตอ้งระบุฉลากชดัเจน เนน้มาตรฐาน  ผา่นการ

รับรองจากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา และท่ีสาํคญัจะตอ้งถูกใจผูบ้ริโภค 
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โครงการตลาดสด น่าซ้ือ เป็นความร่วมมือระหวา่ง กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์  สาํนกันายกรัฐมนตรีและ

กรุงเทพมหานคร เพื่อดาํเนินการดา้นความปลอดภยัของอาหารใหแ้ก่  ประชาชน โดยมอบใหก้รม

อนามยั จดัโครงการตลาดสด น่าซ้ือ  เพื่อพฒันาปรับปรุงสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมและคุม้ครองให้

ประชาชนไดมี้สุขภาพท่ีดี  พร้อมไดรั้บบริการอาหารท่ีสะอาด ปลอดภยั ตามนโยบายสร้าง

หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 

เกณฑ์การพฒันาและยกระดับตลาดสด น่าซ้ือ มี 3 ดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม ( Environmental Health ) ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 8 หมวด 

ดงัน้ี 

1.1. สุขลกัษณะทัว่ไปของตลาด 

1.2. การจดัการมูลฝอย 

1.3. การจดัหานํ้าด่ืมนํ้าใช ้

1.4. การจดัการนํ้าเสีย 

1.5. การจดัการส่ิงปฏิกลู 

1.6. การป้องกนั ควบคุมสัตวพ์าหะนาํโรค 

1.7. การจดัการบริหารดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

1.8. สุขวทิยาส่วนบุคคลของผูข้ายของและผูช่้วยขายของในตลาด 

2. ดา้นความปลอดภยัอาหาร ( Food  Safety ) แผงจาํหน่ายอาหารผา่นเกณฑก์าร

ตรวจสอบสารปนเป้ือน ดงัน้ี 

• ตรวจไม่พบสารปนเป้ือน 4  ชนิด ฟอร์มาลิน สารกนัรา สารบอแรกซ์  สารฟอก

ขาว 

• ตรวจไม่พบสารกาํจดัแมลง ( กลุ่มสารประกอบฟอสเฟต คาร์บาเมท )  หรือตรวจ

พบในเกณฑท่ี์ปลอดภยั 

• ตรวจไม่พบสารเร่งเน้ือแดง ในเน้ือหมู ( ส่งตรวจหอ้งปฏิบติัการ ) 

3. ดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค ( Consumer Protection ) 

• จดัใหมี้สถานท่ีจดับอร์ดใหค้วามรู้แก่ผูบ้ริโภคในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหาร

ปลอดภยัโภชนาการ และสุขลกัษณะของตลาด 

• จดัใหมี้จุดทดสอบสารปนเป้ือนท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 6 ชนิด (ฟอร์มาลิน สาร

กนัรา สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว ยาฆ่าแมลง สารเร่งเน้ือแดง ) 
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• จดัใหมี้เคร่ืองชัง่กลางท่ีไดม้าตรฐานไวบ้ริการผูบ้ริโภคในตลาดสดอยา่งนอ้ย 1 จุด

และติดป้ายบอกไวช้ดัเจน 

เกณฑ์ด้านสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม มี 40 ขอ้ ดงัน้ี 

1. ภายในตวัตลาดมีการระบายอากาศอยา่งเพียงพอ ไม่ร้อน อบอา้ว หรืออบัทึบ 

2. มีการจดัการ ดูแล และควบคุมบริเวณแผง ทางเดิน ถนน  ท่ีตั้งรองรับมูลฝอยสาธารณะ  

และท่ีตั้งท่ีรวบรวมมูลฝอย ใหส้ะอาดเรียบร้อยอยูเ่สมอ 

3. ตลาดและบริเวณโดยรอบไม่มีนํ้าขงัเฉอะแฉะ 

4. รางระบายนํ้าเสียภายในตลาดเป็นชนิดรางเปิด  สาํหรับรางระบายนํ้ารอบตลาดมีฝาปิด

ท่ีเปิดทาํความสะอาดได ้และสามารถระบายนํ้าได ้ไม่มีนํ้าขงั ไม่อุดตนั 

5.  ภายในหอ้งส้วมไม่มีกล่ินเหมน็ และมีการระบายอากาศดี 

6. ระบบเก็บกกัอุจจาระถูกสุขลกัษณะ ไม่ชาํรุด 

7. มีการทาํความสะอาดตลาดเป็นประจาํทุกวนั 

8. มีนํ้าใชท่ี้สะอาดไวบ้ริการอยา่งเพียงพอ 

9. หอ้งส้วมแยกเพศ ชาย-หญิง ออกจากกนัเป็นสัดส่วน 

10. มีการจดัวางสินคา้ ส่ิงของ วสัดุอุปกรณ์เป็นระเบียบ  เรียบร้อย ไม่ให ้เกะกะ รก รุงรัง 

และไม่กีดขวางทางเดิน 

11. สินคา้ประเภทอาหารและเคร่ืองใชท่ี้เก่ียวกบัอาหาร  จะตอ้งวางสูงจากพื้นไม่นอ้ยกวา่ 

60 ซม. 

12. ใหมี้การลา้งตลาดตามหลกัการสุขาภิบาล อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 

13. มีท่ีรองรับมูลฝอยสาธารณะท่ีถูกหลกัสุขาภิบาลอยา่งเพียงพอ  และทาํความสะอาดอยู่

เสมอ 

14. มีการดกัมูลฝอยและบ่อดกัไขมนั  ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือออกสู่

ส่ิงแวดลอ้ม 

15. โครงสร้างอาคารตลาดมีความมัน่คง แขง็แรง ไม่ชาํรุด พื้นตลาดทาํดว้ยวสัดุถาวร  

แขง็แรงไม่ล่ืน ทาํความสะอาดง่าย 

16. มีการจดัการควบคุมป้องกนัสัตว ์และแมลงนาํโรค ไม่ใหร้บกวนและก่อความรําคาญ 

17. มีผูดู้แลรับผดิชอบในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และความ

ปลอดภยัของตลาด 

18. แผงขายสินคา้มีความเขม้ของแสงไม่นอ้ยกวา่ 200 ลกัซ์ 
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19. แผงขายสินคา้ทาํดว้ยวสัดุ เรียบ ทาํความสะอาดง่าย และสูงจากพื้นไม่นอ้ยกวา่ 60 ซ.ม. 

และไม่เป็น แหล่งอาศยัของสัตวแ์มลงพาหะนาํโรค 

20. ท่ีรองรับมูลฝอยประจาํแผงท่ีถูกหลกัสุขาภิบาลและทาํความสะอาดอยูเ่สมอ 

21. จดัใหมี้หมายเลขแผง ช่ือ  ท่ีอยูผู่ข้ายของ ติดตั้งประจาํแผงและมองเห็นชดัเจน 

22. ท่ีรวบรวมมูลฝอยท่ีถูกหลกัสุขาภิบาล อยา่งเพียงพอ และทาํความสะอาดอยูเ่สมอ   

23. จดัใหมี้ท่ีเก็บนํ้าสาํรอง หรือมีบริการนํ้าสาํรองไวใ้หเ้พียงพอต่อการใชใ้นแต่ละวนั 

24. หอ้งส้วมชาย-หญิง  ท่ีปัสสาวะชาย อ่างลา้งมือพร้อมสบู่ ตอ้งสะอาด ใชก้ารได้   มี

จาํนวนเพียงพอ และตั้งอยูใ่นท่ีเหมาะสม 

25. มีผูท้าํความสะอาดหอ้งส้วม อยา่งนอ้ยวนัละ 2 คร้ัง 

26. บริเวณหอ้งส้วม มีท่ีรองรับมูลฝอยทาํดว้ยวสัดุแขง็แรง ไม่ร่ัวซึมและมีฝาปิด 

27. มีการป้องกนั ควบคุมสัตวแ์ละแมลงพาหะนาํโรค อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

28. มีสัตวแ์ละแมลงพาหะนาํโรคไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 

29. มีการจดัการจาํหน่ายสินคา้ แต่ละประเภทเป็นหมวดหมู่ ไม่ปะปนกนั 

30. มีชนิดและจาํนวนเคร่ืองดบัเพลิงท่ีเหมาะสม ใชก้ารได้  ติดตั้งในบริเวณท่ีเห็นง่ายและ

สะดวกต่อการนาํมาใชง้าน 

31. จดัใหมี้การบาํรุงรักษาโครงสร้างต่างๆ  ภายในตลาดใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดอ้ยา่ง

ปลอดภยั และถูกสุขลกัษณะ 

32. มีการอาํนวยความสะดวกดา้นระบบการจราจร 

33. ผูข้ายของและผูช่้วยขายของตอ้งแต่งกายเรียบร้อย มีสุขวทิยาส่วนบุคคลท่ีดี 

34. ผูข้ายของและผูช่้วยขายของตอ้งปฏิบติัใหถู้กสุขลกัษณะในการใชก้รรมวธีิการปรุง

ประกอบและจาํหน่ายอาหาร 

35. จดัใหมี้ตูแ้สดงความคิดเห็นจากประชาชน 

36. ทางเดินภายในอาคารตลาด มีความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 2 เมตร 

37.  มีการแยกประเภทมูลฝอยเป็นมูลฝอยสดและมูลฝอยทัว่ไป 

38. มีกลุ่ม/ชมรมผูป้ระกอบการตลาด ผูข้ายของ ผูช่้วยขายของ ผูบ้ริโภค หรืออ่ืนๆ  เช่น

กิจกรรมการออกกาํลงักาย 

39. จดัใหมี้การฝึกอบรมผูข้ายของและผูช่้วยขายของในตลาดในดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้ม/

สุขภาพอนามยั 

40. นํ้าเสียท่ีผา่นออกจากระบบจะตอ้งไดม้าตรฐาน (สาํหรับตลาดท่ีมีขนาดพื้นท่ี ตั้งแต่  

2500 ตรม. ข้ึนไป) 
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5. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 วไิลรัตน์ เสียมภกัดี  (2544)  ไดศึ้กษาเก่ียวกบั พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการตลาดสดในเขต

เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาการของท่ีตั้ง รูปแบบ และขอบเขตการเดินทาง

ไปซ้ือสินคา้ยงัตลาดสดของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และศึกษาเปรียบเทียบ

พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นนอกในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ซ่ึง

ผลการศึกษาดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกตลาดสดจากการวเิคราะห์แตม้คะแนน ปัจจยัท่ี

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดสองอนัดบัแรกคือ การอยูใ่กลก้บัท่ีพกัอาศยัและสถานท่ี

ทาํงานไปมาสะดวก ส่วนปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด คือ ความเคยชินในการไปซ้ือ

สินคา้ท่ีตลาดเป็นประจาํ และจากการทดสอบสมมุติฐานดว้ยการใชค้่าไควสแคร์ พบวา่ ปัจจยัดา้น

ลกัษณะของสินคา้และบริการ ปัจจยัดา้นความสะดวกในการเขา้ถึง และปัจจยัทางดา้นสังคมและ

เศรษฐกิจของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกไปซ้ือสินคา้ยงั

ตลาดสดอยา่งมีนยัสาํคญั 

อดุลย์ ก๋องระบาง (2549) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลไมส้ดของ

ผูบ้ริโภคในตลาดสดแม่ริม อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผล

ต่อพฤติกรรมการซ้ือผลไมส้ดของผูบ้ริโภค และเพื่อหาแนวทางในการดาํเนินงานของธุรกิจคา้ปลีก

ผลไมส้ดในตลาดสดแม่ริม  อาํเภอแม่ริม  จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ แนวทางในการดาํเนินงานของ

ธุรกิจคา้ปลีกผลไมส้ด  โดยอาศยัปัจจยัสาํคญั  4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  ผูบ้ริโภคมี

ความเห็นดว้ยมากท่ีสุด  ในเร่ืองคุณภาพสินคา้ รองลงมาคือ  อายกุารเก็บรักษา 2) ปัจจยัดา้นราคา  

ผูบ้ริโภคมีความเห็นดว้ยมากในเร่ืองการตั้งราคาขายมีความเหมาะสม  รองลงมาคือ มีการลดราคา

สินคา้เพื่อเชิญชวนใหค้นซ้ือในช่วงเวลาเยน็ 3) ปัจจยัดา้นสถานท่ี  ผูบ้ริโภคมีความเห็นดว้ยมากใน

เร่ืองการจดัร้านคา้สะอาด  สวยงาม สะดุดตา รองลงมาคือ  ทาํเลท่ีตั้งเขา้ถึงสะดวก  4)ปัจจยัดา้น

ส่งเสริมการขาย  ผูบ้ริโภคมีความเห็นดว้ยมากในเร่ืองผูซ้ื้อสามารถเลือกผลไมไ้ดเ้อง  รองลงมาคือ 

การบริการของผูข้าย  เช่น อธัยาศยัดี การแต่งกายดี  เป็นตน้ ดงันั้นแนวทางในการดาํเนินงานของ

ธุรกิจคา้ปลีกผลไมส้ดในตลาดสดแม่ริม  อาํเภอแม่ริม  จงัหวดัเชียงใหม่  คือ ผูข้ายตอ้งให้

ความสาํคญักบัคุณภาพของสินคา้  โดยมีการจดัแต่งร้านคา้ใหมี้ความสวยงาม  สะอาด และเป็น

ระเบียบเรียบร้อย เพื่ออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูบ้ริโภคมากท่ีสุด  อีกทั้งผูข้ายตอ้งมีความซ่ือสัตย์

ต่อผูบ้ริโภค ราคายติุธรรม และจาํหน่ายผลไมต้ามฤดูกาลรวมไปถึงการบริการท่ีเป็นเลิศดว้ยกิริยา

วาจาท่ีสุภาพ และใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค 
 กญัชลี  ไววอ่ง (2547) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั ผลการสาํรวจความพึงพอใจต่อตลาดสดท่ีได้

มาตรฐานโครงการตลาดสด  น่าซ้ือ จงัหวดัพิษณุโลก  การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสาํรวจ
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ความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายตลาดสดน่าซ้ือในจงัหวดัพิษณุโลก สาํหรับพื้นท่ีศึกษาไดค้ดัเลือก

จงัหวดัท่ีมีผลการดาํเนินงานตลาดสดน่าซ้ือท่ีผา่น ใหเ้ป็นตลาดสดน่าซ้ือ  ระดบัดี - ดีมาก ในปี 2548 

ตามเกณฑม์าตรฐานท่ีพฒันาโดยกรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสุข  พื้นท่ีศึกษา คือตลาดสดน่าซ้ือ  

ระดบัดีและดีมากทุกแห่งในจงัหวดัพิษณุโลก  จาํนวน 22 แห่ง กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงถูกคดัเลือกโดยวธีิ

เจาะจงไดแ้ก่  เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงานตลาดสดน่าซ้ือของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัจาํนวน  1 

คน ,เจา้หนา้ท่ี / ผูป้ฏิบติังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจาํนวน  22 คน,ประชาชนจาํนวน  320 

คนและเจา้ของ /ผูป้ระกอบการตลาดจาํนวน  220 คน ตามลาํดบัรวม  563 คน เก็บขอ้มูลโดยใช้

แบบสอบถามและการสนทนา วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา และการวเิคราะห์เน้ือหา  ผล

การศึกษาพบวา่  ความพึงพอใจของประชาชนขอ้มูลทัว่ไปพบเพศหญิงมากกวา่เพศชายอายพุบมาก

ในช่วงอายุ  31 – 40 ปี และผลการประเมินความพึงพอใจดา้นกระบวนการ  ขั้นตอนการใหบ้ริการ

ค่าเฉล่ีย 3.69 คิดเป็นร้อยละ  73.74 ระดบั ความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมาก  ดา้นการใหบ้ริการของ

เจา้หนา้ท่ี/บุคลากรท่ีใหบ้ริการค่าเฉล่ีย  3.61 คิดเป็นร้อยละ  72.29 ระดบัความพึงพอใจ  อยูใ่นระดบั

มาก ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกค่าเฉล่ีย  3.27 คิดเป็นร้อยละ  65.36 ระดบั ความพึงพอใจ อยูใ่น

ระดบัปานกลางและสรุปค่าเฉล่ียในภาพรวมการใหบ้ริการ  3.52 คิดเป็นร้อยละ  70.46 ระดบั ความ

พึงพอใจ อยูใ่นระดบัมาก 

 ชนทิรา ไทยพยคัฆ ์(2543) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั โครงสร้างตลาดอาหารสดในเขตเทศบาลนคร

เชียงใหม่  โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพื่อศึกษาววิฒันาการของตลาดสดในเขตเทศบาลนคร

เชียงใหม่  ศึกษาถึงพฤติกรรมของผูซ้ื้อและผูข้ายในตลาดอาหารสดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  

ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูซ้ื้อและผูข้าย  และศึกษาถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในตลาดอาหาร

สดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  จากการศึกษาพฤติกรรมของผูซ้ื้อและผูข้ายพบวา่  ผูข้ายส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง  31-40 ปี เป็นแรงงานท่ีไม่มีทกัษะ  สินคา้ท่ีนาํมาขายส่วนใหญ่จะไปหา

ซ้ือมาจากตลาด  แหล่งผลิต หรือผลิตเอง ดา้นผูซ้ื้อส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงเช่นเดียวกนั  โดยอาศยัอยู่

ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  โดยผูซ้ื้อจะมาซ้ือสินคา้ดว้ยตนเอง  ในเวลาตอนเยน็หลงัเลิกงาน  จาก

การศึกษาถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน พบวา่มีปัญหาคือ ท่ีจอดรถไม่เพียงพอ และความสะอาดและรางระบาย

นํ้ายงัไม่ดีควรปรับปรุง  ส่วนเร่ืองอ่ืนๆ เช่น ขนาดของตลาด  จาํนวนผูข้าย  ความหลากหลายของ

สินคา้ และทาํเลท่ีตั้งดีอยูแ่ลว้  และจากการศึกษาถึงปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมของผูซ้ื้อและ

ผูข้าย พบวา่ ปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมผูข้ายคือ 1) ใกลท่ี้พกัอาศยั 2) ตลาดตั้งอยูใ่นชุมชน

ใหญ่ 3) ค่าเช่าแผง ซ่ึงผูข้ายส่วนใหญ่คิดวา่ท่ีเดิมท่ีคา้ขายอยูเ่สียค่าเช่าเหมาสมแลว้ จึงไม่คิดท่ีจะยา้ย

ไปตลาดอ่ืน ทางดา้นผูซ้ื้อ ปัจจยัแรกท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูซ้ื้อ คือ 1) สถานท่ีตลาดท่ีไปเลือกซ้ือ

สินคา้อยูใ่กลท่ี้พกัอาศยั และตามท่ีเป็นเส้นทางผา่นประจาํ 2) ท่ีจอดรถ แต่ผูซ้ื้อส่วนใหญ่จะใช้
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รถจกัรยานยนตม์าซ้ือสินคา้เน่ืองจากหาท่ีจอดรถง่าย แต่อยา่งไรก็ตามทั้งผูซ้ื้อและผูข้ายเห็นวา่ราคา

สินคา้ไม่ใชปั้จจยัสาํคญัในการกาํหนดพฤติกรรมของผูซ้ื้อและผูข้าย เน่ืองจากราคาสินคา้แต่ละ

ตลาดไม่แตกต่างกนัมากนกั ดงันั้นผูซ้ื้อจึงนิยมซ้ือสินคา้ในตลาดท่ีคุน้เคยมากกวา่ เพื่อท่ีจะสามารถ

ต่อรองราคาได ้ส่วนปัญหาท่ีเกิดข้ึน พบวา่ ท่ีจอดรถมีไม่เพียงพอ และความสะอาดและรางระบาย

นํ้าไม่ดีควรปรับปรุง ส่วนเร่ืองอ่ืนๆ เช่น ขนาดของตลาด จาํนวนผูข้าย ความหลากหลายของสินคา้ 

ทาํเลท่ีตั้งดีอยูแ่ลว้ 

 
 

 

 



บทที่ 3 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

  

  การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูซ้ื้อสินคา้ในตลาดสด พระราม 5 จงัหวดันนทบุรี เป็น

งานวจิยัเชิงสาํรวจ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ประชาชน ผูมี้ท่ีพกัอาศยัอยูใ่นอาํเภอบางกรวย จงัหวดั

นนทบุรี จาํนวน 41,742 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2553) 

 กลุ่มตวัอยา่ง วธีิกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งใชต้ารางสาํเร็จรูปของ เครจซ่ีและมอร์แกน 

(ธีรวฒิุ เอกะกุล, 2543) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 380 คน 

 วธีิคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชห้ลกัความน่าจะเป็น ( Non-probability Sampling) และ

การสุ่มตวัอยา่ง แบบบงัเอิญ ( Accidental Sampling) และคดัเลือกจาก ประชากร ผูท่ี้มาซ้ือสินคา้ท่ี

ตลาดสดพระราม 5 จงัหวดันนทบุรี 

 

เคร่ืองมอืในการวจิัย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ีย ต่อคร้ัง ช่วงเวลาท่ีมาซ้ือสินคา้เป็นประจาํ ระยะเวลาท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้แต่ละ

คร้ัง ค่าใชจ่้ายโดยประมาณต่อการซ้ือสินคา้ 1 คร้ัง วธีิการเดินทางมาซ้ือสินคา้ดว้ย และระยะทาง

จากบา้นมายงัตลาดสดพระราม 5 เป็นขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ และเติมคาํ 

ส่วนท่ี 2 ความพึงพอของผูซ้ื้อต่อตลาดสดพระราม 5 แบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า มี 

5 ระดบั ไดแ้ก่  

5   เท่ากบั   มากท่ีสุด  

4   เท่ากบั   มาก  

3   เท่ากบั    ปานกลาง  

2   เท่ากบั    นอ้ย  

1   เท่ากบั    นอ้ยท่ีสุด  



28 

 

 การใหค้ะแนนพิจารณา ดงัน้ี 

มากท่ีสุด  ให ้ 5 คะแนน 

มาก   ให ้ 4 คะแนน 

ปานกลาง  ให ้ 3 คะแนน 

นอ้ย   ให ้ 2 คะแนน 

นอ้ยท่ีสุด  ให ้ 1 คะแนน 

การแปลผลคะแนนรายขอ้และโดยรวม  ใชค้่าเฉล่ียท่ีมีค่าตั้งแต่  1.00 – 5.00 โดยพิจารณา 

ดงัน้ี 

 

   Maximum – Minimum =     คะแนนสูงสุด – ต ํ่าสุด 

    Interval      จาํนวนชั้น 

    =     5 – 1          =   0.80 

              5 

คะแนนเฉล่ีย  4.21 – 5.00     หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย  3.41 – 4.20     หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดบัมาก 

คะแนนเฉล่ีย  2.61 – 3.40     หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย  1.81 – 2.60     หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 

คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.80     หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเป็นขอ้คาํถามแบบเติมคาํ 

 

การทดสอบเคร่ืองมอื   

ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงผูว้จิยัทาํ

การทดสอบเคร่ืองมือ ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลประเภทบุคคล จะใชว้ธีิการตรวจสอบความน่าเช่ือถือ  คือ ใชค้าํถามเดียวกนั

หลายๆ คน และตรวจสอบดูวา่ ขอ้มูลท่ีใหต้รงกนัหรือไม่ ในกรณีท่ีใหข้อ้มูลขดัแยง้กนั ใชว้ธีิ

ตรวจสอบเพิ่มเติมจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสารอ่ืน ๆ   และใชดุ้ลยพินิจพิจารณาวา่ ขอ้มูลของใคร

น่าเช่ือถือกวา่กนั ซ่ึงการใชค้าํถามเดียวกนัหลาย ๆ คร้ัง นอกจากจะช่วยตรวจสอบความผดิพลาด

ของขอ้มูลแลว้ ยงัช่วยเพิ่มเติมรายละเอียดของเร่ืองไดด้ว้ย   ถามซํ้ าหรือสัมภาษณ์ซํ้ า คือ การถาม

คาํถามเดิมกบัคนเดิมในช่วงเวลาท่ีห่างกนัออกไปเป็นการตรวจสอบดูวา่เม่ือเวลาเปล่ียนแปลงไป 
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ขอ้มูลท่ีเคยใหไ้วจ้ะเหมือน เดิมหรือไม่ แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้าเปรียบเทียบกนั เพื่อเป็นการตรวจสอบ

ความถูกตอ้งของขอ้มูล 

 2. การหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั   ดว้ยการทดสอบความเช่ือมัน่ ( Reliability)   

ดว้ยวธีิการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ( α - Coefficient) ตามวธีิของครอนบคั (Cronbach)   โดยนาํ

แบบสอบถามไปทาํการทดลองใชก้บักลุ่มท่ีคลา้ยกบัตวัอยา่ง จาํนวน  30 ชุด จากการทดสอบ

คุณภาพของเคร่ืองมือ ไดค้่าความน่าเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.8019 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัดาํเนินการ ดงัน้ี 

1. ผูว้จิยัดาํเนินการขอหนงัสือแนะนาํตวั เพื่อขออนุญาตเก็บขอ้มูล และขอความร่วมมือ

ในการตอบแบบสอบถาม 

2. ผูว้จิยันาํแบบสอบถาม ไปแจกผูท่ี้มาซ้ือสินคา้ท่ีตลาดสดพระราม 5 จงัหวดันนทบุรี 

และดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลคืน 

3. เม่ือผูว้จิยัรวบรวมแบบสอบถามแลว้ นาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามแลว้นาํแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปวเิคราะห์ต่อไป 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ดงัน้ี  

1. ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ในการอธิบายและ

สรุปลกัษณะทัว่ไปของตวัแปรต่างๆ โดยอาศยัค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถ่ี (Frequency) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยแสดงเป็นตาราง พร้อม

คาํอธิบายตาราง 

2. ทดสอบความแตกต่างของผลการวจิยั จาํแนกตาม ปัจจยัส่วนบุคคล โดยใชส้ถิติ (t – 

Test) และวธีิวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) 

 



บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

   การศึกษาวจิยัเร่ือง “ความพึงพอใจของผูซ้ื้อสินคา้ในตลาดสด พระราม 5 จงัหวดันนทบุรี ” 

เพื่อศึกษา ความพึงพอใจของผูซ้ื้อสินคา้ในตลาดสด พระราม 5 จงัหวดันนทบุรี  และเพื่อเปรียบเทียบ

ระดบัความพึงพอในการซ้ือสินคา้ของตลาดสดพระราม 5 จงัหวดันนทบุรี  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ประชาชน ผูมี้ท่ีพกัอาศยัอยูใ่นอาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี จาํนวน 

41,742 คน กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยตารางสาํเร็จรูปของ เครจซ่ีและมอร์แกน ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95 จาํนวน 380 คน  คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ ( Accidental Sampling) จากผูท่ี้มา

ซ้ือสินคา้ท่ีตลาดสดพระราม 5 ผูว้จิยัแบ่งการวเิคราะห์ออกเป็นขั้นตอน  และเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ี

ตรงกนัในการแปลความหมายของผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  จึงไดก้าํหนดสัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ในการ

วเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

 

สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

 n  แทน ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

 X   แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) ของกลุ่มตวัอยา่ง 

 S.D.               แทน ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

 t               แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณา t-distribution 

 df  แทน ชั้นของความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 

 SS  แทน ผลรวมกาํลงัสองของคะแนน (Sum of square) 

 MS  แทน ค่าประมาณความแปรปรวนของคะแนน (Mean of square) 

 F  แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณา F-distribution 

 p  แทน ค่าความน่าจะเป็น (Probability) สาํหรับบอกนยัสาํคญัทางสถิติ 

 *  แทน นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์และนาํเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาํอธิบาย  โดยแบ่งการนาํเสนอ

ออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

              ตอนที ่1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน ความถ่ีในการมาซ้ือสินคา้ ณ ตลาดสดพระราม 5 ช่วงเวลาท่ีมาซ้ือสินคา้ ระยะเวลาท่ีใชใ้นการ

ซ้ือสินคา้ ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ีย วธีิการเดินทาง และระยะทาง  โดยวเิคราะห์จาก ความถ่ี และ ร้อยละ เสนอ

ผลในรูปแบบของตาราง 

              ตอนที ่ 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูซ้ื้อต่อตลาดสดพระราม 5 โดย

วเิคราะห์จากค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เสนอผลในรูปแบบของตาราง 
              ตอนที ่3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะทัว่ไป วเิคราะห์โดยนาํแบบสอบถามท่ีกลุ่มตวัอยา่ง

ไดเ้สนอแนะมารวบรวมเป็นหมวดหมู่ แลว้จดักลุ่มแยกออกเป็นประเด็นต่างๆ ใชว้ธีิแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) และเรียงจาํนวนจากมากไปหานอ้ย 

ตอนที ่ 4 การวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบ ระดบัความพึงพอในการซ้ือสินคา้ของตลาดสด

พระราม 5 จงัหวดันนทบุรี  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล วเิคราะห์โดยการนาํขอ้มูลมาคาํนวณหาค่า  t-

Test และ One-Way Analysis of Variance (One – Way ANOVA) โดยกาํหนดค่านยัสาํคญั (Significance) ท่ี

ระดบัค่า p < 0.05 หรือระดบัค่าความเช่ือมัน่ทางสถิติท่ีร้อยละ 95 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ตอนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ขอ้มูล ทัว่ไป ของผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ความถ่ี  

ช่วงเวลาท่ีมาซ้ือสินคา้ ระยะเวลาท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ีย วธีิการเดินทาง และระยะทาง  

โดยนาํเสนอในรูปของค่าร้อยละ ดงัตาราง 
 

ตารางที ่4.1 จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามเพศ 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 

     ชาย 109 28.68 

     หญิง  271 71.32 

รวม 380 100.00 
 

                 จากตารางท่ี 4.1 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จาํนวน 271 คน คิดเป็น ร้อยละ 71.32ท่ี

เหลือคือ เพศชาย จาํนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 28.68 

 

ตารางที ่4.2 จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามอายุ 

อาย ุ จาํนวน ร้อยละ 

     ไม่เกิน 20 ปี 19 5.00 

     21-30 ปี 85 22.37 

     31-40 ปี 98 25.79 

     41-50 ปี 131 34.47 

     มากกวา่ 50 ปี 47 12.37 

รวม 380 100.00 
 

                จากตารางท่ี 4.2 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 41-50 ปี จาํนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 

34.47 รองลงมา  คือ อายุ  31-40 ปีจาํนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 25.79 อาย ุ21-30 ปี  จาํนวน 85 คน คิด

เป็นร้อยละ 22.37 อายุมากกวา่ 50 ปี   จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 12.37 และอายุไม่เกิน 20 ปี  จาํนวน 

19 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.3 จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จาํนวน ร้อยละ 

     ขา้ราชการ 43 11.32 

     พนกังานรัฐวสิาหกิจ 62 16.32 

     พนกังานบริษทัเอกชน 95 25.00 

     เจา้ของกิจการ 40 10.53 

     แม่บา้น/พอ่บา้น 125 32.89 

     อ่ืนๆ 15 3.95 

รวม 380 100.00 
 

                    จากตารางท่ี 4. 3 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพแม่บา้น/พอ่บา้น จาํนวน 125 คน คิด

เป็นร้อยละ 32.89 รองลงมา คือ พนกังานบริษทัเอกชน  จาํนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 พนกังาน

รัฐวสิาหกิจ จาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 16.32 ขา้ราชการ จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 11.32 เจา้ของ

กิจการ จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 และ อาชีพ อ่ืนๆ จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.95

ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่4.4 จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จาํนวน ร้อยละ 

     ไม่เกิน 5,000 บาท 8 2.11 

     5,000 - 10,000 บาท 85 22.37 

     10,001 - 15,000 บาท 64 16.84 

     15,001-20,000 บาท 89 23.42 

     20,001 บาท ข้ึนไป 134 35.26 

รวม 380 100.00 
 

                    จากตาราง ท่ี 4. 4 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  20,001 บาท ข้ึนไป จาํนวน  

134 คน คิดเป็นร้อยละ 35.26 รองลงมา  คือ 15,001-20,000 บาท จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 23.42 

5,000 - 10,000 บาท  จาํนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 22.37 10,001 - 15,000 บาท  จาํนวน 64 คน คิดเป็น

ร้อยละ 16.84 และไม่เกิน 5,000 บาท จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.11 ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.5 จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามความถ่ีในการมาซ้ือสินคา้ ณ ตลาดสดพระราม 5 

ความถ่ี จาํนวน ร้อยละ 

     1 – 2 คร้ังต่อสัปดาห์ 104 27.37 

     3 – 5 คร้ังต่อสัปดาห์ 227 59.74 

     มากกวา่ 5 คร้ังต่อสัปดาห์ 49 12.89 

รวม 380 100.00 
 

               จากตาราง ท่ี 4.5 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีความถ่ี ซ้ือสินคา้ท่ีตลาดสดพระราม 5  3–5 คร้ังต่อ

สัปดาห์ จาํนวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 59.74 รองลงมาคือ  1 – 2 คร้ังต่อสัปดาห์ จาํนวน 104 คน คิด

เป็นร้อยละ 27.37 และมากกวา่ 5 คร้ังต่อสัปดาห์ จาํนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.89 ตามลาํดบั 
 

ตารางที ่4.6 จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามช่วงเวลาท่ีมาซ้ือสินคา้ 

ช่วงเวลาท่ีมาซ้ือสินคา้ จาํนวน ร้อยละ 

     06.00 น. – 12.00 น. 92 24.21 

     12.01 น. – 18.00 น. 161 42.37 

     18.01 น. – 24.00 น. 123 32.37 

     24.01 น. – 05.59 น. 4 1.05 

รวม 380 100.00 
 

               จากตารางท่ี 4.6 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีช่วงเวลาท่ีมาซ้ือสินคา้  12.01 น. – 18.00 น. จาํนวน 

161 คน คิดเป็นร้อยละ 42.37 รองลงมาคือ  18.01 น. – 24.00 น. จาํนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 32.37  

06.00 น. – 12.00 น. จาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 24.21 และ 24.01 น. – 05.59 น. จาํนวน 4 คน คิดเป็น

ร้อยละ 1.05 ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.7 จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามระยะเวลาท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ จาํนวน ร้อยละ 

     30 นาที 105 27.63 

     1 ชัว่โมง  224 58.95 

     2 ชัว่โมง 43 11.32 

     2 ชัว่โมงข้ึนไป 8 2.11 

รวม 380 100.00 
 

               จากตาราง ท่ี 4. 7 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ใช้ระยะเวลาในการซ้ือสินคา้ ประมาณ 1 ชัว่โมง  

จาํนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 58.95 รองลงมาคือ  30 นาที  จาํนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 27.63 2 

ชัว่โมง จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 11.32 และ 2 ชัว่โมงข้ึนไป  จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.11 

ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่4.8 จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ีย 

ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ีย จาํนวน ร้อยละ 

     ตํ่ากวา่ 100 บาท 47 12.37 

     100-300 บาท 207 54.47 

     301-600 บาท 107 28.16 

     600 บาทข้ึนไป 19 5.00 

รวม 380 100.00 

               จากตารางท่ี 4.8 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ีย ต่อคร้ัง 100-300 บาท จาํนวน 207 

คน คิดเป็นร้อยละ 54.47 รองลงมาคือ  301-600 บาท จาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 28.16 ตํ่ากวา่ 100 

บาท จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 12.37 และ 600 บาทข้ึนไป  จาํนวน  19 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 

ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.9 จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามวธีิการเดินทาง 

วธีิการเดินทาง จาํนวน ร้อยละ 

     เดิน 72 18.95 

     รถส่วนตวั 182 47.89 

     รถประจาํทาง 118 31.05 

     อ่ืนๆ 8 2.11 

รวม 380 100.00 
 

               จากตาราง ท่ี 4.9 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ใชร้ถส่วนตวัในการเดินทาง จาํนวน 182 คน คิดเป็น

ร้อยละ 47.89 รองลงมาคือ  รถประจาํทาง  จาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 31.05 เดิน จาํนวน 72 คน คิด

เป็นร้อยละ 18.95 และวธีิอ่ืนๆ จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.11 ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่4.10 จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามระยะทาง 

ระยะทาง จาํนวน ร้อยละ 

     ไม่เกิน 2 กิโลเมตร 122 32.11 

     2 – 5 กิโลเมตร 117 30.79 

     6 – 9 กิโลเมตร 103 27.11 

     ตั้งแต่ 10  กิโลเมตร 38 10.00 

รวม 380 100.00 
 

               จากตาราง ท่ี 4. 10 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีระยะทางจากบา้นถึงตลาดประมาณไม่เกิน 2 

กิโลเมตร จาํนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 32.11 รองลงมาคือ  2 – 5 กิโลเมตร จาํนวน 117 คน คิดเป็น

ร้อยละ 30.79 6 – 9 กิโลเมตร จาํนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 27.11 และตั้งแต่ 10  กิโลเมตร จาํนวน 38 

คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามลาํดบั 
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ตอนที ่2 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัความพงึพอใจของผู้ซ้ือสินค้าต่อตลาดสดพระราม 5 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูซ้ื้อ สินคา้ต่อตลาดสดพระราม 5  ประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ์

บริการ ราคาค่าบริการ สถานท่ีบริการ การส่งเสริมแนะนาํบริการ ผูใ้หบ้ริการ สภาพแวดลอ้มของการ

บริการ  และ กระบวนการบริการ  โดยนาํเสนอในรูปของค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงั

ตาราง 

 

ตารางที ่4.11 ระดบัความพึงพอใจของผูซ้ื้อสินคา้ต่อตลาดสดพระราม 5 โดยรวม  

ระดับความพงึพอใจ X  S.D. แปลผล อนัดับที ่

1. ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ 3.53 0.522 มาก 3 

2. ดา้นราคาค่าบริการ 3.16 0.679 ปานกลาง 6 

3. ดา้นสถานท่ีบริการ 3.24 0.539 ปานกลาง 5 

4. ดา้นการส่งเสริมแนะนาํบริการ  3.29 0.447 ปานกลาง 4 

5. ดา้นผูใ้หบ้ริการ 3.56 0.544 มาก 2 

6. ดา้นสภาพแวดลอ้มของการบริการ  3.86 0.410 มาก 1 

7. ดา้นกระบวนการบริการ 2.52 0.768 นอ้ย 7 

โดยรวม 3.31 0.293 ปานกลาง  
 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ โดยรวมระดบัความพึงพอใจของผูซ้ื้อ สินคา้ต่อตลาดสดพระราม 5 อยู่

ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.31 ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบัมาก 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น

สภาพแวดลอ้มของการบริการสูงสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 รองลงมาคือ ดา้นผูใ้หบ้ริการ และดา้น

ผลิตภณัฑบ์ริการ ส่วนท่ีเหลือมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมแนะนาํบริการ 

ดา้นสถานท่ีบริการ ดา้นราคาค่าบริการ และดา้นกระบวนการบริการ ตามลาํดบั     
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ตารางที ่4.12 ระดบัความพึงพอใจของผูซ้ื้อสินคา้ต่อตลาดสดพระราม 5 ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ  

ด้านผลติภัณฑ์บริการ 
X  S.D. แปลผล อนัดับ

ที ่

1. สินคา้ท่ีวางขายมีปริมาณมากเพียงพอ 4.06 0.755 มาก 1 

2. มีความสดและสะอาดของอาหารท่ีวางขาย 3.99 0.689 มาก 2 

3. คุณภาพของสินคา้มีความน่าเช่ือถือ 3.84 0.749 มาก 3 

4. ผูข้ายมีการรับประกนัสินคา้ 3.28 0.960 ปานกลาง 6 

5. ความหลากหลายและขนาดของสินคา้ 3.67 0.892 มาก 4 

6. มีการดูแลเร่ืองการหมดอายแุละการเก็บรักษา 3.07 0.792 ปานกลาง 7 

7. สินคา้วางเป็นระเบียบ แบ่งเป็นหมวดหมู่ไม่ปะปนกนั   

หยบิจบัไดง่้าย 

3.55 0.789 มาก 5 

8. ร้านคา้มีภาพพจน์และช่ือเสียง 2.79 0.792 ปานกลาง 8 

โดยรวม 3.53 0.522 มาก  
 

จากตารางท่ี 4. 12 พบวา่ โดยรวมระดบั ความพึงพอใจของผูซ้ื้อ สินคา้ ต่อตลาดสดพระราม 5  

ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ  อยูใ่นระดบั มาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบั

มาก 5 เร่ือง ไดแ้ก่ สินคา้ท่ีวางขาย มีปริมาณมากเพียงพอสูงสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 รองลงมาคือ ความ

สดและสะอาดของอาหารท่ีวางขาย คุณภาพของสินคา้มีความน่าเช่ือถือ ความหลากหลายและขนาดของ

สินคา้ และสินคา้วางเป็นระเบียบ  แบ่งเป็นหมวดหมู่ไม่ปะปนกนั   หยบิจบัไดง่้าย ส่วนท่ีเหลือมีความ

พึงพอใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ผูข้ายมีการรับประกนัสินคา้ มีการดูแลเร่ืองการหมดอายแุละการเก็บ

รักษา และร้านคา้มีภาพพจน์และช่ือเสียง ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.13 ระดบัความพึงพอใจของผูซ้ื้อสินคา้ต่อตลาดสดพระราม 5 ดา้นราคาค่าบริการ 
 

ด้านราคาค่าบริการ 
X  S.D. แปลผล อนัดับ

ที ่

1. ราคาสินคา้โดยรวมมีความเหมาะสม 3.59 0.782 มาก 1 

2. สินคา้มีระดบัราคาหลากหลายใหเ้ลือกซ้ือ 3.58 0.872 มาก 2 

3. สามารถต่อรองราคาสินคา้ได ้ 3.35 0.817 ปานกลาง 3 

4. ราคาสินคา้ถูกกวา่ท่ีอ่ืน 2.69 0.982 ปานกลาง 4 

5. มีการลดราคาสินคา้บางช่วงเวลาเพื่อเชิญชวนให ้           

คนมาซ้ือ 

2.61 0.931 ปานกลาง 5 

โดยรวม 3.16 0.679 ปานกลาง  
 

จากตารางท่ี 4. 13 พบวา่ โดยรวมระดบั ความพึงพอใจของผูซ้ื้อ สินคา้ ต่อตลาดสดพระราม 5  

ดา้นราคาค่าบริการ อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.16 ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบั

มาก 2 เร่ือง ไดแ้ก่ ราคาสินคา้โดยรวมมีความเหมาะสมสูงสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 รองลงมาคือ สินคา้มี

ระดบัราคาหลากหลายใหเ้ลือกซ้ือ ส่วนท่ีเหลือมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ สามารถ

ต่อรองราคาสินคา้ได้  ราคาสินคา้ถูกกวา่ท่ีอ่ืน และมีการลดราคาสินคา้บางช่วงเวลาเพื่อเชิญชวนใหค้น

มาซ้ือ ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.14 ระดบัความพึงพอใจของผูซ้ื้อสินคา้ต่อตลาดสดพระราม 5 ดา้นสถานท่ีบริการ 
 

ด้านสถานทีบ่ริการ 
X  S.D. แปลผล อนัดับ

ที ่

1. การจดัร้านคา้สะอาด สวยงาม สะดุดตา 3.38 0.834 ปานกลาง 4 

2. ความสะดวกในการเดินทางมาซ้ือสินคา้ 3.93 0.819 มาก 1 

3. สถานท่ีจอดรถมีความสะดวก ปลอดภยั และมีปริมาณ

เพียงพอ 

3.80 1.095 มาก 2 

4. มีการอาํนวยความสะดวกดา้นระบบการจราจร 3.51 1.061 มาก 3 

5. มีท่ีนัง่พกัสาํหรับผูม้าใหบ้ริการ 3.19 0.845 ปานกลาง 6 

6. มีหอ้งนํ้าท่ีสะอาดใหบ้ริการ 2.56 0.669 นอ้ย 7 

7. มีโทรศพัทส์าธารณะใหบ้ริการ 2.32 0.873 นอ้ย 8 

8. มีตู ้ATM ใหบ้ริการ 3.19 0.912 ปานกลาง 5 

โดยรวม 3.24 0.539 ปานกลาง  
 

จากตารางท่ี 4. 14 พบวา่ โดยรวมระดบั ความพึงพอใจของผูซ้ื้อ สินคา้ ต่อตลาดสดพระราม 5  

ดา้นสถานท่ีบริการ อยูใ่นระดบัมากค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.24 ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบัมาก 3 

เร่ือง ไดแ้ก่ ความสะดวกในการเดินทางมาซ้ือสินคา้  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 รองลงมาคือ สถานท่ีจอดรถมี

ความสะดวก ปลอดภยั และมีปริมาณเพียงพอ และมีการอาํนวยความสะดวกดา้นระบบการจราจร ส่วน

ระดบัปานกลางกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจเร่ือง การจดัร้านคา้สะอาดสวยงามสะดุดตา  มีตู ้ ATM 

ใหบ้ริการ มีท่ีนัง่พกัสาํหรับผูม้าใหบ้ริการ และมีหอ้งนํ้าท่ีสะอาดใหบ้ริการ ตามลาํดบั และกลุ่มตวัอยา่ง

มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยเพียงเร่ืองเดียวคือ มีโทรศพัทส์าธารณะใหบ้ริการ ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.15 ระดบัความพึงพอใจของผูซ้ื้อสินคา้ต่อตลาดสดพระราม 5 ดา้นการส่งเสริมแนะนาํบริการ 
 

ด้านการส่งเสริมแนะนําบริการ 
X  S.D. แปลผล อนัดับ

ที ่

1. มีหมายเลขแผง ช่ือและท่ีอยูผู่ข้ายของ ติดตั้งประจาํ

แผงและมองเห็นชดัเจน 

3.53 0.839 มาก 3 

2. มีผูข้ายอยูข่ายของทั้งตลาด 3.56 0.771 มาก 2 

3. มีการโฆษณาเชิญชวน  2.63 0.784 ปานกลาง 5 

4. มีการจดักิจกรรมลดแลก แจก แถม ในบา้งช่วง 2.45 0.902 นอ้ย 6 

5. ผูซ้ื้อสามารถเลือกสินคา้ไดเ้อง 4.02 0.693 มาก 1 

6. ผูข้ายใหบ้ริการเป็นอยา่งดี เช่น แนะนาํสินคา้ เชิญ

ชวนซ้ือสินคา้ แต่งกายดี เป็นตน้  

3.52 0.732 มาก 4 

โดยรวม 3.29 0.447 ปานกลาง  
 

จากตารางท่ี 4. 15 พบวา่ โดยรวมระดบั ความพึงพอใจของผูซ้ื้อ สินคา้ ต่อตลาดสดพระราม 5  

ดา้นการส่งเสริมแนะนาํบริการ อยูใ่นระดบั ปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.29 ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งมีความพึง

พอใจในระดบัมาก 4 เร่ือง ไดแ้ก่ ผูซ้ื้อสามารถเลือกสินคา้ไดเ้องสูงสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 รองลงมาคือ 

มีผูข้ายอยูข่ายของทั้งตลาด  มีหมายเลขแผงช่ือและท่ีอยูผู่ข้ายของติดตั้งประจาํแผงและมองเห็นชดัเจน  

และผูข้ายใหบ้ริการเป็นอยา่งดี เช่น แนะนาํสินคา้ เชิญชวนซ้ือสินคา้ แต่งกายดี เป็นตน้  ส่วนความพึง

พอใจในระดบัปานกลางมีเพียงเร่ืองเดียวคือมีการโฆษณาเชิญชวน และความพึงพอใจในระดบันอ้ยมี

เพียงเร่ืองเดียวคือมีการจดักิจกรรมลดแลก แจก แถม ในบา้งช่วง ตามลาํดบั  
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ตารางที ่4.16 ระดบัความพึงพอใจของผูซ้ื้อสินคา้ต่อตลาดสดพระราม 5 ดา้นผูใ้หบ้ริการ 
 

ด้านผู้ให้บริการ 
X  S.D. แปลผล อนัดับ

ที ่

1. ผูข้ายใหค้าํแนะนาํและตอบขอ้ซกัถามอยา่งชดัเจน 3.61 0.857 มาก 4 

2. ผูข้ายใหบ้ริการดว้ยความสะดวก รวดเร็ว 3.85 0.763 มาก 1 

3. ผูข้ายดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เตม็ใจใหบ้ริการ 3.54 0.838 มาก 5 

4. ผูข้ายใหบ้ริการใหด้ว้ยความสุภาพ และเป็นมิตร 3.73 0.654 มาก 2 

5. ผูข้ายใหบ้ริการดว้ยความซ่ือสัตย ์ 3.64 0.597 มาก 3 

6. ผูข้ายและผูช่้วยมีการแต่งกายเรียบร้อย  3.31 0.713 ปานกลาง 6 

7. ผูข้ายและผูช่้วย ปฏิบติัถูกสุขลกัษณะในการใช้

กรรมวธีิการประกอบอาหารและจาํหน่ายอาหาร 

3.21 0.699 ปานกลาง 7 

โดยรวม 3.56 0.544 มาก  
 

จากตารางท่ี 4. 16 พบวา่ โดยรวมระดบั ความพึงพอใจของผูซ้ื้อ สินคา้ ต่อตลาดสดพระราม 5  

ดา้นผูใ้หบ้ริการ อยูใ่นระดบั มาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบัมาก 5 

เร่ือง ไดแ้ก่ ผูข้ายใหบ้ริการดว้ยความสะดวกรวดเร็ว  ผูข้ายใหบ้ริการใหด้ว้ยความสุภาพและเป็นมิตร  

ผูข้ายใหบ้ริการดว้ยความซ่ือสัตย์  ผูข้ายใหค้าํแนะนาํและตอบขอ้ซกัถามอยา่งชดัเจน  และผูข้ายดูแลเอา

ใจใส่  กระตือรือร้น เตม็ใจใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ผูข้ายและ

ผูช่้วยมีการแต่งกายเรียบร้อย  และผูข้ายและผูช่้วย  ปฏิบติัถูกสุขลกัษณะใ นการใชก้รรมวธีิกา รประกอบ

อาหารและจาํหน่ายอาหาร ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.17 ระดบัความพึงพอใจของผูซ้ื้อสินคา้ต่อตลาดสดพระราม 5 ดา้นสภาพแวดลอ้มของการ

บริการ 
 

ด้านสภาพแวดล้อมของการบริการ 
X  S.D. แปลผล อนัดับ

ที ่

1. มีความสะอาดในบริเวณตลาด 3.82 0.643 มาก 7 

2. สถานท่ีหรือทาํเลท่ีตั้งของตลาดเหมาะสม 4.23 0.751 มากท่ีสุด 2 

3. ช่วงเวลาเปิดปิดตลาดมีความเหมาะสม 4.33 0.769 มากท่ีสุด 1 

4. ภายในตวัตลาดมีการระบายอากาศอยา่งเพียงพอ ไม่

ร้อน ไม่อบอา้ว หรือไม่อบัทึบ 

3.98 0.823 มาก 4 

5. มีการแยกมูลฝอยเป็นมูลฝอยสดและมูลฝอยทัว่ไป 3.30 0.801 ปานกลาง 8 

6. ตลาดและบริเวณโดยรอบไม่มีนํ้าขงัเฉอะแฉะ 3.18 0.865 ปานกลาง 9 

7. ทางเดินภายในตลาดมีความกวา้งอยา่งเหมาะสม 3.94 0.745 มาก 5 

8. มีการจดัวางสินคา้ ส่ิงของ วสัดุอุปกรณ์เป็นระเบียบ 

เรียบร้อย ไม่ใหเ้กะกะ รกรุงรัง และไม่มีกีดขวางทางเดิน 

3.94 0.772 มาก 5 

9. ตลาดและบริเวณโดยรอบมีแสงสวา่งเพียงพอ 3.99 0.699 มาก 3 

10. โครงสร้างต่างๆ ภายในตลาดอยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได้

อยา่งปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ 

3.89 0.790 มาก 6 

โดยรวม 3.86 0.410 มาก  
 

จากตารางท่ี 4. 17 พบวา่ โดยรวมระดบั ความพึงพอใจของผูซ้ื้อ สินคา้ ต่อตลาดสดพระราม 5  

ดา้นสภาพแวดลอ้มของการบริการ อยูใ่นระดบัมากค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจ

ในระดบัมาก 7 เร่ือง ไดแ้ก่ ช่วงเวลาเปิดปิดตลาด มีความเหมาะสม สูงสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 รองลงมา

คือ สถานท่ีหรือทาํเลท่ีตั้งของตลาด เหมาะสม ตลาดและบริเวณโดยรอบมีแสงสวา่งเพียงพอ  ภายในตวั

ตลาดมีการระบายอากาศอยา่งเพียงพอไม่ร้อน ไม่อบอา้วหรือ ไม่อบัทึบ   ทางเดินภายในตลาดมีความ

กวา้งอยา่งเหมาะสม   มีการจดัวางสินคา้ส่ิงของวสัดุอุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ใหเ้กะกะรกรุงรัง 

และไม่มีกีดขวางทางเดิน   โครงสร้างต่างๆ ภายในตลาดอยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได้ อยา่งปลอดภยัและถูก

สุขลกัษณะ  และมีความสะอาดในบริเวณตลาด ส่วนท่ีเหลือมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ มี
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การแยกมูลฝอยเป็นมูลฝอยสดและมูลฝอยทัว่ไป  และตลาดและบริเวณโดยรอบไม่ มีนํ้าขงัเฉอะแฉะ  

ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่4.18 ระดบัความพึงพอใจของผูซ้ื้อสินคา้ต่อตลาดสดพระราม 5 ดา้นกระบวนการบริการ 
 

ด้านกระบวนการบริการ 
X  S.D. แปลผล อนัดับ

ที ่

1. สามารถสั่งซ้ือสินคา้ทางโทรศพัท ์ 3.39 0.896 ปานกลาง 1 

2. สามารถสั่งซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ต 2.18 0.896 นอ้ย 4 

3. มีความสะดวกในการชาํระเงิน 2.82 1.052 ปานกลาง 2 

4. มีการใหเ้ครดิตกบัลูกคา้ (วางบิล) 2.29 1.051 นอ้ย 3 

5. สามารถใชบ้ตัรเครดิตในการชาํระเงินได ้ 1.93 0.971 นอ้ย 5 

โดยรวม 2.52 0.768 นอ้ย  
 

จากตารางท่ี  4.18 พบวา่ โดยรวมระดบั ความพึงพอใจของผูซ้ื้อ สินคา้ ต่อตลาดสดพระราม 5  

ดา้นกระบวนการบริการ อยูใ่นระดบันอ้ย ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.52 แต่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบั

ปานกลาง  2 เร่ือง ไดแ้ก่ สามารถสั่งซ้ือสินคา้ทางโทรศพัท์  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 และมีความสะดวกใน

การชาํระเงิน  ส่วนท่ีเหลือมีความพึงพอใจในระดบั นอ้ย  ไดแ้ก่ มีการใหเ้ครดิตกบัลูกคา้ (วางบิล) 

สามารถสั่งซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ต และสามารถใชบ้ตัรเครดิตในการชาํระเงินได ้ตามลาํดบั 
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ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะอืน่    

ความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะทัว่ไป วเิคราะห์โดยนาํแบบสอบถามท่ีกลุ่มตวัอยา่งได้

เสนอแนะมารวบรวมเป็นหมวดหมู่  แลว้จดักลุ่มแยกออกเป็นประเด็นต่างๆ  ใชว้ธีิแจกแจงความถ่ี  

(Frequency)  และเรียงจาํนวนจากมากไปหานอ้ย วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เน้ือหาและหาขอ้สรุป 
 

ตารางที ่4.19 สรุปความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะการใหบ้ริการของตลาดสดพระราม 5 

การให้บริการของตลาดสดพระราม 5 จาํนวนขอ้คาํตอบ 

1. ดา้นราคาค่าบริการ 6 

2. ดา้นการส่งเสริมแนะนาํบริการ 10 

3. ดา้นกระบวนการบริการ 3 

โดยรวม 19 
 

               จากตารางท่ี 4.19 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะการใหบ้ริการของ ตลาดสด

พระราม 5 โดยรวมจาํนวน 19 ขอ้ โดยความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะดา้นการส่งเสริมแนะนาํบริการ  

มากท่ีสุด จาํนวน 10 ขอ้ รองลงมา คือ ดา้นราคาค่าบริการ  จาํนวน 6 ขอ้ และดา้น กระบวนการบริการ  

จาํนวน 3 ขอ้ โดยมีรายละเอียดรายดา้นดงัน้ี 

 ดา้นราคาค่าบริการ  กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะการใหบ้ริการของตลาดสด

พระราม 5  โดยรวมจาํนวน 6 ขอ้ โดยความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะมากท่ีสุด คือ  ราคาสินคา้

ค่อนขา้งสูง จาํนวน 3 ขอ้ ส่วนราคาสินคา้ถูกกวา่ท่ีอ่ืน นอ้ยท่ีสุด จาํนวน 1 ขอ้ 

ดา้นการส่งเสริมแนะนาํบริการ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะการใหบ้ริการ

ของตลาดสดพระราม 5 โดยรวมจาํนวน 10 ขอ้ โดยความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะมากท่ีสุด คือ ควร

มีหมายเลขแผง ช่ือและท่ีอยูผู่ข้าย ติดตั้งประจาํแผงและมองเห็นชดัเจน จาํนวน 5 ขอ้ ส่วนควรมีการจดั

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย นอ้ยท่ีสุด จาํนวน 1 ขอ้ 

 ดา้น กระบวนการบริการ  กลุ่มตวัอยา่ง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะการใหบ้ริการของ

ตลาดสดพระราม 5  โดยรวมจาํนวน 3 ขอ้ โดยความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะมากท่ีสุด คือ จดัส่ง

สินคา้ถึงรถของลูกคา้ จาํนวน 2 ขอ้ ส่วนความซ่ือสัตยใ์นการขายสินคา้ จาํนวน 1 ขอ้ 
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ส่วนที ่4 การทดสอบข้อมูลเปรียบเทยีบ  

 การวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบ ระดบัความพึงพอในการซ้ือสินคา้ของตลาดสดพระราม 5 

จงัหวดันนทบุรี  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล วเิคราะห์โดยการนาํขอ้มูลมาคาํนวณหาค่า  คือ t-Test และ 

One-Way Analysis of Variance (One – Way ANOVA) โดยกาํหนดค่านยัสาํคญั (Significance) ท่ีระดบัค่า  p 

< 0.05 หรือระดบัค่าความเช่ือมัน่ทางสถิติท่ีร้อยละ 95 
 

สมมติฐานการวจัิย ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้ของตลาดสด

พระราม 5 จงัหวดันนทบุรีท่ีแตกต่างกนั 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดงัตาราง  
 

ตารางที ่4.20 การทดสอบ เพศแตกต่างกนัระดบัความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้ของตลาดสดพระราม 5  

                      จงัหวดันนทบุรีท่ีแตกต่างกนั 

ระดับความพงึพอใจ จํานวน X  S.D. t P 

1. ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ      

 เพศชาย 109 3.61 0.532 0.580 0.447 

 เพศหญิง 271 3.50 0.516   

2. ดา้นราคาค่าบริการ      

 เพศชาย 109 3.23 0.709 0.820 0.366 

 เพศหญิง 271 3.14 0.667   

3. ดา้นสถานท่ีบริการ      

 เพศชาย 109 3.28 0.512 1.210 0.272 

 เพศหญิง 271 3.22 0.549   

4. ดา้นการส่งเสริมแนะนาํบริการ      

 เพศชาย 109 3.32 0.464 0.769 0.381 

 เพศหญิง 271 3.27 0.441   

5. ดา้นผูใ้หบ้ริการ      

 เพศชาย 109 3.69 0.550 0.252 0.616 

 เพศหญิง 271 3.51 0.534   
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ตารางที ่4.20 การทดสอบ เพศแตกต่างกนัระดบัความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้ของตลาดสดพระราม 5  

                      จงัหวดันนทบุรีท่ีแตกต่างกนั (ต่อ) 

ระดับความพงึพอใจ จํานวน X  S.D. t P 

6. ดา้นสภาพแวดลอ้มของการบริการ      

 เพศชาย 109 3.87 0.364 3.038 0.082 

 เพศหญิง 271 3.86 0.428   

7. ดา้นกระบวนการบริการ      

 เพศชาย 109 2.36 0.692 5.315 0.022* 

 เพศหญิง 271 2.59 0.787   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตาราง ท่ี 4.20 ผลการทดสอบ เพศแตกต่างกนัระดบัความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้ของตลาดสด

พระราม 5 จงัหวดันนทบุรีแตกต่างกนัหรือไม่ พบวา่ เพศชายและเพศหญิง มีระดบัความพึงพอ ใจในการซ้ือ

สินคา้ของตลาดสดพระราม 5 จงัหวดันนทบุรีแตกต่างกนั เพียงดา้นเดียว คือ ดา้น กระบวนการบริการ  อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
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ตารางที ่4.21 การทดสอบ อายุแตกต่างกนัระดบัความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้ของตลาดสดพระราม 5  

                      จงัหวดันนทบุรีท่ีแตกต่างกนั 

ระดับความพงึพอใจ 
แหล่งความ

แปรปรวน 

df SS MS F p  

1. ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ ระหวา่งกลุ่ม 4 0.55 0.14 0.504 0.733 

ภายในกลุ่ม 375 102.73 0.27   

รวม 379 103.28    

2. ดา้นราคาค่าบริการ ระหวา่งกลุ่ม 4 0.46 0.12 0.248 0.911 

ภายในกลุ่ม 375 174.44 0.47   

รวม 379 174.90    

3. ดา้นสถานท่ีบริการ ระหวา่งกลุ่ม 4 0.32 0.08 0.276 0.893 

ภายในกลุ่ม 375 109.60 0.29   

รวม 379 109.92    

4. ดา้นการส่งเสริมแนะนาํบริการ ระหวา่งกลุ่ม 4 0.43 0.11 0.531 0.713 

ภายในกลุ่ม 375 75.47 0.20   

รวม 379 75.89    

5. ดา้นผูใ้หบ้ริการ ระหวา่งกลุ่ม 4 1.04 0.26 0.877 0.478 

ภายในกลุ่ม 375 111.02 0.30   

รวม 379 112.06    

6. ดา้นสภาพแวดลอ้มของการบริการ ระหวา่งกลุ่ม 4 0.18 0.05 0.269 0.898 

ภายในกลุ่ม 375 63.53 0.17   

รวม 379 63.71    

7. ดา้นกระบวนการบริการ ระหวา่งกลุ่ม 4 0.15 0.04 0.063 0.993 

ภายในกลุ่ม 375 223.11 0.59   

รวม 379 223.26    



 49 

จากตารางท่ี 4.21 ผลการทดสอบ อายแุตกต่างกนัระดบัความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้ของตลาดสด

พระราม 5 จงัหวดันนทบุรีแตกต่างกนัหรือไม่ พบวา่ แต่ละช่วงอายท่ีุแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจใน

การซ้ือสินคา้ของตลาดสดพระราม 5 จงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัทุกดา้น   
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ตารางที ่4.22 การทดสอบ อาชีพแตกต่างกนัระดบัความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้ของตลาดสดพระราม 5  

                      จงัหวดันนทบุรีท่ีแตกต่างกนั 

ระดับความพงึพอใจ 
แหล่งความ

แปรปรวน 

df SS MS F P 

1. ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ ระหวา่งกลุ่ม 5 0.83 0.17 0.605 0.696 

ภายในกลุ่ม 374 102.46 0.27   

รวม 379 103.28    

2. ดา้นราคาค่าบริการ ระหวา่งกลุ่ม 5 2.49 0.50 1.082 0.370 

ภายในกลุ่ม 374 172.41 0.46   

รวม 379 174.90    

3. ดา้นสถานท่ีบริการ ระหวา่งกลุ่ม 5 1.18 0.24 0.809 0.544 

ภายในกลุ่ม 374 108.74 0.29   

รวม 379 109.92    

4. ดา้นการส่งเสริมแนะนาํบริการ ระหวา่งกลุ่ม 5 0.37 0.07 0.367 0.871 

ภายในกลุ่ม 374 75.52 0.20   

รวม 379 75.89    

5. ดา้นผูใ้หบ้ริการ ระหวา่งกลุ่ม 5 1.46 0.29 0.985 0.427 

ภายในกลุ่ม 374 110.61 0.30   

รวม 379 112.06    

6. ดา้นสภาพแวดลอ้มของการบริการ ระหวา่งกลุ่ม 5 0.24 0.05 0.286 0.921 

ภายในกลุ่ม 374 63.47 0.17   

รวม 379 63.71    

7. ดา้นกระบวนการบริการ ระหวา่งกลุ่ม 5 3.84 0.77 1.309 0.259 

ภายในกลุ่ม 374 219.42 0.59   

รวม 379 223.26    

 

 



 51 

จากตารางท่ี 4.22 ผลการทดสอบ อาชีพแตกต่างกนัระดบัความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้ของตลาด

สดพระราม 5 จงัหวดันนทบุรีแตกต่างกนัหรือไม่ พบวา่ กลุ่มอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจใน

การซ้ือสินคา้ของตลาดสดพระราม 5 จงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัทุกดา้น   
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ตารางที ่4.23 การทดสอบ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัระดบัความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้ของตลาด 

                      สดพระราม 5 จงัหวดันนทบุรีท่ีแตกต่างกนั 

ระดับความพงึพอใจ 
แหล่งความ

แปรปรวน 

df SS MS F P 

1. ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ ระหวา่งกลุ่ม 4 1.13 0.28 1.035 0.389 

ภายในกลุ่ม 375 102.16 0.27   

รวม 379 103.28    

2. ดา้นราคาค่าบริการ ระหวา่งกลุ่ม 4 1.02 0.26 0.552 0.698 

ภายในกลุ่ม 375 173.88 0.46   

รวม 379 174.90    

3. ดา้นสถานท่ีบริการ ระหวา่งกลุ่ม 4 2.26 0.56 1.967 0.099 

ภายในกลุ่ม 375 107.66 0.29   

รวม 379 109.92    

4. ดา้นการส่งเสริมแนะนาํบริการ ระหวา่งกลุ่ม 4 0.63 0.16 0.788 0.533 

ภายในกลุ่ม 375 75.26 0.20   

รวม 379 75.89    

5. ดา้นผูใ้หบ้ริการ ระหวา่งกลุ่ม 4 1.14 0.29 0.964 0.427 

ภายในกลุ่ม 375 110.92 0.30   

รวม 379 112.06    

6. ดา้นสภาพแวดลอ้มของการบริการ ระหวา่งกลุ่ม 4 0.17 0.04 0.257 0.905 

ภายในกลุ่ม 375 63.53 0.17   

รวม 379 63.71    

7. ดา้นกระบวนการบริการ ระหวา่งกลุ่ม 4 2.02 0.51 0.856 0.490 

ภายในกลุ่ม 375 221.24 0.59   

รวม 379 223.26    
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จากตารางท่ี 4.23 ผลการทดสอบ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัระดบัความพึงพอใจในการซ้ือ

สินคา้ของตลาดสดพระราม 5 จงัหวดันนทบุรีแตกต่างกนัหรือไม่ พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั

มีระดบัความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้ของตลาดสดพระราม 5 จงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัทุกดา้น   
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ตารางที ่4.24 การทดสอบ ความถ่ีแตกต่างกนัระดบัความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้ของตลาด 

                      สดพระราม 5 จงัหวดันนทบุรีท่ีแตกต่างกนั 

ระดับความพงึพอใจ 
แหล่งความ

แปรปรวน 

df SS MS F P 

1. ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ ระหวา่งกลุ่ม 2 0.05 0.02 0.082 0.921 

ภายในกลุ่ม 377 103.24 0.27   

รวม 379 103.28    

2. ดา้นราคาค่าบริการ ระหวา่งกลุ่ม 2 0.23 0.12 0.252 0.777 

ภายในกลุ่ม 377 174.67 0.46   

รวม 379 174.90    

3. ดา้นสถานท่ีบริการ ระหวา่งกลุ่ม 2 0.10 0.05 0.167 0.846 

ภายในกลุ่ม 377 109.82 0.29   

รวม 379 109.92    

4. ดา้นการส่งเสริมแนะนาํบริการ ระหวา่งกลุ่ม 2 2.25 1.13 5.768 0.003* 

ภายในกลุ่ม 377 73.64 0.20   

รวม 379 75.89    

5. ดา้นผูใ้หบ้ริการ ระหวา่งกลุ่ม 2 2.02 1.01 3.456 0.033* 

ภายในกลุ่ม 377 110.04 0.29   

รวม 379 112.06    

6. ดา้นสภาพแวดลอ้มของการบริการ ระหวา่งกลุ่ม 2 0.15 0.07 0.433 0.649 

ภายในกลุ่ม 377 63.56 0.17   

รวม 379 63.71    

7. ดา้นกระบวนการบริการ ระหวา่งกลุ่ม 2 2.50 1.25 2.132 0.120 

ภายในกลุ่ม 377 220.76 0.59   

รวม 379 223.26    

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตาราง ท่ี 4.24 ผลการทดสอบ ความถ่ีแตกต่างกนัระดบัความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้ของตลาด

สดพระราม 5 จงัหวดันนทบุรีแตกต่างกนัหรือไม่ พบวา่  ความถ่ีในการไปใชบ้ริการแตกต่างกนั มีระดบั

ความพึงพอ ใจในการซ้ือสินคา้ของตลาดสดพระราม 5 จงัหวดันนทบุรีแตกต่างกนั สองดา้น คือ ดา้นการ

ส่งเสริมแนะนาํบริการ และดา้นผูใ้หบ้ริการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 



บทที ่5 

สรุปผลการวจิยั  อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

  

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคศึ์กษาความพึงพอใจของผูซ้ื้อสินคา้ในตลาดสด พระราม 5 จงัหวดั

นนทบุรี และเพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอในการซ้ือสินคา้ของตลาดสดพระราม 5 จงัหวดันนทบุรี 

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ  ผูซ้ื้อสินคา้ท่ีพกัอาศยัอยูใ่นอาํเภอบางกรวย 

จงัหวดันนทบุรี จาํนวน 41,742 คน กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยตารางสาํเร็จรูปของ Krejcie and 

Morgan ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จาํนวน 380 คน คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ  (Accidental 

Sampling) จากผูท่ี้มาซ้ือสินคา้ท่ีตลาดสดพระราม 5 เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสอบถาม 3 ส่วน คือ ขอ้มูล

ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ความพึงพอใจ   และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ มาตราวดัแบบ Likert จาํนวน 5 

ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าสถิติ คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความพึงพอใจดว้ยค่า t–test และวธีิวเิคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05  

  

สรุปผลการวจิัย 

1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่  เป็นเพศหญิง  มีอายรุะหวา่ง 41-50 ปี ประกอบอาชีพแม่บา้น/พอ่บา้น  มี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  20,001 บาท ข้ึนไป  มีความถ่ีซ้ือสินคา้ท่ีตลาดสดพระราม  5 3–5 คร้ังต่อสัปดาห์  มี

ช่วงเวลาท่ีมาซ้ือสินคา้ 12.01 น. – 18.00 น. ใชร้ะยะเวลาในการซ้ือสินคา้ประมาณ  1 ชัว่โมง มีค่าใชจ่้าย

โดยเฉล่ียต่อคร้ัง  100-300 บาท ใชร้ถส่วนตวัในการเดินทาง  มีระยะทางจากบา้นถึงตลาดประมาณไม่

เกิน 2 กิโลเมตร  

2. ระดับความพงึพอใจของผู้ซ้ือสินค้าต่อตลาดสดพระราม 5       

โดยเฉล่ียระดบัความพึงพอใจของผูซ้ื้อต่อตลาดสดพระราม  5 อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.31 ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบัมาก 3 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นสภาพแวดลอ้มของการ

บริการสูงสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 รองลงมาคือ ดา้นผูใ้หบ้ริการ และดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ ส่วนท่ีเหลือมี

ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมแนะนาํบริการ  ดา้นสถานท่ีบริการ ดา้นราคา

ค่าบริการ และดา้นกระบวนการบริการ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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1) ด้านผลติภัณฑ์บริการ  อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งมีความพึง

พอใจในระดบัมาก 5 เร่ือง ไดแ้ก่  สินคา้ท่ีวางขายมีปริมาณมากเพียงพอสูงสุด ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.06 รองลงมาคือ  ความสดและสะอาดของอาหารท่ีวางขาย คุณภาพของสินคา้มี

ความน่าเช่ือถือ ความหลากหลายและขนาดของสินคา้ และสินคา้วางเป็นระเบียบ แบ่งเป็น

หมวดหมู่ไม่ปะปนกนั    หยบิจบัไดง่้าย ส่วนท่ีเหลือมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

ไดแ้ก่  ผูข้ายมีการรับประกนัสินคา้ มีการดูแลเร่ืองการหมดอายแุละการเก็บรักษา  และ

ร้านคา้มีภาพพจน์และช่ือเสียง 

2) ด้านราคาค่าบริการ  อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.16 ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งมีความพึง

พอใจในระดบัมาก 2 เร่ือง ไดแ้ก่  ราคาสินคา้โดยรวมมีความเหมาะสมสูงสุด ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.59 รองลงมาคือ สินคา้มีระดบัราคาหลากหลายใหเ้ลือกซ้ือ  ส่วนท่ีเหลือมีความพึง

พอใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ สามารถต่อรองราคาสินคา้ได้  ราคาสินคา้ถูกกวา่ท่ีอ่ืน  และ

มีการลดราคาสินคา้บางช่วงเวลาเพื่อเชิญชวนใหค้นมาซ้ือ 

3) ด้านสถานทีบ่ริการ  อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.24 ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจ

ในระดบัมาก 3 เร่ือง ไดแ้ก่  ความสะดวกในการเดินทางมาซ้ือสินคา้ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 

รองลงมาคือ  สถานท่ีจอดรถมีความสะดวก ปลอดภยั และมีปริมาณเพียงพอ  และมีการ

อาํนวยความสะดวกดา้นระบบการจราจร  ส่วนระดบัปานกลางกลุ่มตวัอยา่งมีความพึง

พอใจเร่ือง  การจดัร้านคา้สะอาดสวยงามสะดุดตา มีตู ้ ATM ใหบ้ริการ มีท่ีนัง่พกัสาํหรับผู ้

มาใหบ้ริการ และมีหอ้งนํ้าท่ีสะอาดใหบ้ริการ ตามลาํดบั  และกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจ

ในระดบันอ้ยเพียงเร่ืองเดียวคือ มีโทรศพัทส์าธารณะใหบ้ริการ 

4) ด้านการส่งเสริมแนะนําบริการ  อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.29 ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง

มีความพึงพอใจในระดบัมาก 4 เร่ือง ไดแ้ก่  ผูซ้ื้อสามารถเลือกสินคา้ไดเ้องสูงสุด ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.02 รองลงมาคือ มีผูข้ายอยูข่ายของทั้งตลาด  มีหมายเลขแผงช่ือและท่ีอยูผู่ข้ายของ

ติดตั้งประจาํแผงและมองเห็นชดัเจน  และผูข้ายใหบ้ริการเป็นอยา่งดี เช่น แนะนาํสินคา้ 

เชิญชวนซ้ือสินคา้ แต่งกายดี  เป็นตน้  ส่วนความพึงพอใจในระดบัปานกลางมีเพียงเร่ือง

เดียวคือมีการโฆษณาเชิญชวน  และความพึงพอใจในระดบันอ้ยมีเพียงเร่ืองเดียวคือมีการ

จดักิจกรรมลดแลก แจก แถม ในบางช่วง 

5) ด้านผู้ให้บริการ  อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจใน

ระดบัมาก 5 เร่ือง ไดแ้ก่  ผูข้ายใหบ้ริการดว้ยความสะดวกรวดเร็ว  ผูข้ายใหบ้ริการใหด้ว้ย
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ความสุภาพและเป็นมิตร ผูข้ายใหบ้ริการดว้ยความซ่ือสัตย์  ผูข้ายใหค้าํแนะนาํและตอบขอ้

ซกัถามอยา่งชดัเจน และผูข้ายดูแลเอาใจใส่  กระตือรือร้น เตม็ใจใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือมี

ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่  ผูข้ายและผูช่้วยมีการแต่งกายเรียบร้อย และผูข้าย

และผูช่้วย ปฏิบติัถูกสุขลกัษณะในการใชก้รรมวธีิการประกอบอาหารและจาํหน่ายอาหาร 

6) ด้านสภาพแวดล้อมของการบริการ  อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งมี

ความพึงพอใจในระดบัมาก 7 เร่ือง ไดแ้ก่  ช่วงเวลาเปิดปิดตลาดมีความเหมาะสมสูงสุด 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 รองลงมาคือ  สถานท่ีหรือทาํเลท่ีตั้งของตลาดเหมาะสม  ตลาดและ

บริเวณโดยรอบมีแสงสวา่งเพียงพอ  ภายในตวัตลาดมีการระบายอากาศอยา่งเพียงพอไม่

ร้อนไม่อบอา้วหรือไม่อบัทึบ   ทางเดินภายในตลาดมีความกวา้งอยา่งเหมาะสม   มีการจดั

วางสินคา้ส่ิงของวสัดุอุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อย  ไม่ใหเ้กะกะรกรุงรัง และไม่มีกีดขวาง

ทางเดิน   โครงสร้างต่างๆ  ภายในตลาดอยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยัและถูก

สุขลกัษณะ  และมีความสะอาดในบริเวณตลาด ส่วนท่ีเหลือมีความพึงพอใจในระดบัปาน

กลาง ไดแ้ก่  มีการแยกมูลฝอยเป็นมูลฝอยสดและมูลฝอยทัว่ไป  และตลาดและบริเวณ

โดยรอบไม่มีนํ้าขงัเฉอะแฉะ 

7) ด้านกระบวนการบริการ อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.52 ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งมีความ

พึงพอใจในระดบัปานกลาง 2 เร่ือง ไดแ้ก่  สามารถสั่งซ้ือสินคา้ทางโทรศพัท ์ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.39 และมีความสะดวกในการชาํระเงิน ส่วนท่ีเหลือมีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 

ไดแ้ก่ มีการใหเ้ครดิตกบัลูกคา้ (วางบิล) สามารถสั่งซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ต  และสามารถ

ใชบ้ตัรเครดิตในการชาํระเงินได ้ 

3. ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะการใหบ้ริการของตลาดสดพระราม 5 โดยรวม

จาํนวน 19 ขอ้ โดยความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะดา้นการส่งเสริมแนะนาํบริการ มากท่ีสุด  จาํนวน 

10 ขอ้ รองลงมา คือ ดา้นราคาค่าบริการ  จาํนวน 6 ขอ้ และดา้นกระบวนการบริการ จาํนวน 3 ขอ้ โดยมี

รายละเอียดรายดา้นดงัน้ี 

1) ด้านราคาค่าบริการ  กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะการใหบ้ริการของ

ตลาดสดพระราม 5 โดยรวมจาํนวน 6 ขอ้ โดยความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะมากท่ีสุด 

คือ ราคาสินคา้ค่อนขา้งสูง จาํนวน 3 ขอ้ ส่วนราคาสินคา้ถูกกวา่ท่ีอ่ืน นอ้ยท่ีสุด จาํนวน  1 

ขอ้ 
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2) ด้านการส่งเสริมแนะนําบริการ  กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะการ

ใหบ้ริการของตลาดสดพระราม  5 โดยรวมจาํนวน 10 ขอ้ โดยความคิดเห็นเก่ียวกบั

ขอ้เสนอแนะมากท่ีสุด คือ  ควรมีหมายเลขแผง ช่ือและท่ีอยูผู่ข้าย ติดตั้งประจาํแผงและ

มองเห็นชดัเจน จาํนวน  5 ขอ้ ส่วนควรมีการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย นอ้ยท่ีสุด 

จาํนวน 1 ขอ้ 

3) ด้านกระบวนการบริการ  กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะการใหบ้ริการ

ของตลาดสดพระราม  5 โดยรวมจาํนวน 3 ขอ้ โดยความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะมาก

ท่ีสุด คือ  จดัส่งสินคา้ถึงรถของลูกคา้ จาํนวน 2 ขอ้ ส่วนความซ่ือสัตยใ์นการขายสินคา้  

จาํนวน 1 ขอ้ 

  

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ี   ผูว้จิยัมีประเด็นท่ีจะนาํเสนอ อภิปรายตามรายละเอียดการคน้พบ ดงัน้ี  

ระดบัความพึงพอใจของผูซ้ื้อต่อตลาดสดพระราม 5 ประกอบไปดว้ย  ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ  ดา้นราคา

ค่าบริการ ดา้นสถานท่ีบริการ ดา้นการส่งเสริมแนะนาํบริการ ดา้นผูใ้หบ้ริการ  ดา้นสภาพแวดลอ้มของ

การบริการ และดา้นกระบวนการบริการ โดยภาพรวมพบวา่ความพึงพอใจของผูซ้ื้อต่อตลาดสดพระราม  

5 อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบัมาก  3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้ม

ของการบริการสูงสุด ดา้นผูใ้หบ้ริการ  และดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ ส่วนท่ีเหลือมีความพึงพอใจในระดบั

ปานกลาง ไดแ้ก่  ดา้นการส่งเสริมแนะนาํบริการ ดา้นสถานท่ีบริการ ดา้นราคาค่าบริการ  และดา้น

กระบวนการบริการ เม่ือพิจารณาหลายดา้น มีประเด็นสาํคญัท่ีควรอภิปรายผลดงัน้ี  

1) ด้านผลติภัณฑ์บริการ มากท่ีสุด คือ สินคา้ท่ีวางขายมีปริมาณมากเพียงพอ ส่วนท่ีมีความพึง

ใจนอ้ยท่ีสุด คือ ร้านคา้มีภาพพจน์และช่ือเสียง  ซ่ึงสาเหตุน่าจะมาจากตลาดสดพระราม 5 

เป็นตลาดขนาดใหญ่ มีแผงขายสินคา้ขนาดใหญ่ท่ีทาํดว้ยวสัดุถาวร คือ ก่อปูนข้ึนมีลกัษณะ 

เรียบ มีความลาดเอียง และทาํความสะอาดง่ายเพราะความสูงจากพื้นในระดบัหน่ึง  ส่วน

ดา้นล่างของแผงไม่ใชเ้ป็นท่ีเก็บหรือสะสมสินคา้และของอ่ืนๆ  และมีทางเขา้แผงสาํหรับ

ร้านคา้ของกวา้งขวา้ง  จึงทาํใหร้้านคา้ท่ีขายสินคา้มีสินคา้มาวางขายในแผงปริมาณมาก  

และหลากหลาย จึงเป็นปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความพึงพอใจต่อลูกคา้  ทั้งน้ีมีความสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของโครงการตลาดสด น่าซ้ือ  เป็นความร่วมมือระหวา่งกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงพาณิชย ์สาํนกันายกรัฐมนตรี
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และกรุงเทพมหานคร กล่าววา่ เกณฑด์า้นสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองแผงขายสินคา้ทาํดว้ย

วสัดุ เรียบ ทาํความสะอาดง่าย และสูงจากพื้นไม่นอ้ยกวา่ 60 ซ.ม. และไม่เป็น  แหล่งอาศยั

ของสัตวแ์มลงพาหนะนาํโรค  

2) ด้านราคาค่าบริการ มากท่ีสุดคือ ราคาสินคา้โดยรวมมีความเหมาะสมสูงสุด  ส่วนท่ีมีความ

พึงใจนอ้ยท่ีสุด  คือมีการลดราคาสินคา้บางช่วงเวลาเพื่อเชิญชวนใหค้นมาซ้ือ  ซ่ึงสาเหตุ

น่าจะมาจากความพึงพอใจของลูกคา้เกิดจากการประเมินคุณภาพและรูปแบบของคุณภาพ

สินคา้และงานบริการเทียบกบั  ราคาท่ีจะตอ้งจ่ายออกไป  ซ่ึงเจา้ของตลาด/ผูด้าํเนินงาน

จะตอ้งดูแลเร่ืองของการกาํหนดราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ  เพราะราคาจะถูกหรือแพง  

ข้ึนอยูก่บัความสามารถในการจ่ายและเจตคติต่อราคาของลูกคา้อีกดว้ย  โดยใหค้วามรู้เร่ือง

ของเทคนิคการตั้งราคาและกลยทุธ์ดา้นราคาแก่ผูข้ายสินคา้ เช่น การแนะนาํใหผู้ข้ายสินคา้

ลดราคา เม่ือลูกคา้ต่อรองราคา  หรืออาจกาํหนดส่วนลดเม่ือลูกคา้ซ้ือสินคา้ในจาํนวนท่ี

กาํหนด ทั้งน้ีมีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อดุลย ์ก๋องระบาง ( 2549) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลไมส้ดของผูบ้ริโภคในตลาดสดแม่ริม  อาํเภอแม่ริม 

จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ปัจจยัดา้นราคา  ผูบ้ริโภคมีความเห็นดว้ยมากในเร่ืองการตั้งราคา

ขายมีความเหมาะสม  รองลงมาคือ มีการลดราคาสินคา้เพื่อเชิญชวนใหค้นซ้ือในช่วงเวลา

เยน็  

3) ด้านสถานทีบ่ริการ มากท่ีสุด คือ ความสะดวกในการเดินทางมาซ้ือสินคา้ ส่วนท่ีมีความพึง

ใจนอ้ยท่ีสุด คือ  มีโทรศพัทส์าธารณะใหบ้ริการ ซ่ึงน่าจะมาจากทาํเลท่ีตั้งของตลาดสด

พระราม 5 ท่ีเจา้ของตลาด/ผูด้าํเนินงานเนน้ใชก้ลยทุธ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  เพื่อท่ีจะ

เลือกทาํเลท่ีตั้งของตลาดสดใหอ้ยูใ่กลก้บักลุ่มลูกคา้เป้าหมายมากท่ีสุด  โดยมีการสาํรวจ

เก่ียวกบัสถานท่ีพกัอาศยั  หรือท่ีทาํงานของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของวไิลรัตน์ เสียมภกัดี   (2544) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการตลาด

สดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  ซ่ึงผลการศึกษาดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือก

ตลาดสดจากการวเิคราะห์แตม้คะแนน  ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด

สองอนัดบัแรกคือ การอยูใ่กลก้บัท่ีพกัอาศยัและสถานท่ีทาํงานไปมาสะดวก 

4) ด้านการส่งเสริมแนะนําบริการ  มากท่ีสุดคือ  ผูซ้ื้อสามารถเลือกสินคา้ไดเ้อง ส่วนท่ีมีความ

พึงใจนอ้ยท่ีสุด คือ  มีการจดักิจกรรมลดแลก แจก แถม ในบา้งช่วง  เจา้ของตลาด/ผู ้

ดาํเนินงานควรมีการแนะนาํ อบรม  หรือใหค้วามรู้ในดา้นการส่งเสริมการตลาดแก่ผูข้าย
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สินคา้ โดยเฉพาะการลด แลก แจก  แถม เน่ืองจากเป็นปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  

เพื่อใหผู้ข้ายสินคา้นาํไปประยกุตใ์ชใ้นแต่ละกิจการของตน เช่น การประชาสัมพนัธ์การลด

ราคาสินคา้ท่ีจาํหน่ายในตลาดสดสัปดาห์ละ 1 คร้ัง หรือสินคา้ประเภทผกัผลไมส้ด อาจมี

การลดราคาสินคา้เม่ือมีการจาํหน่ายขา้มวนั  เน่ืองจากสินคา้สดมีคุณภาพนอ้ยลง  ผูข้าย

สินคา้ตอ้งจาํหน่ายในราคาทุนหรือแถมสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีมาซ้ือ  ทั้งน้ีไม่มีความ

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อดุลย ์ก๋องระบาง ( 2549) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั  ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือผลไมส้ดของผูบ้ริโภคในตลาดสดแม่ริม  อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

พบวา่ ปัจจยัดา้นส่งเสริมการขาย  ผูบ้ริโภคมีความเห็นดว้ยมากในเร่ืองผูซ้ื้อสามารถเลือก

ซ้ือสินคา้ไดเ้อง รองลงมาคือ การบริการของผูข้าย เช่น อธัยาศยัดี การแต่งกายดี เป็นตน้ 

5) ด้านผู้ให้บริการ มากท่ีสุด คือ ผูข้ายใหบ้ริการดว้ยความสะดวกรวดเร็ว  ส่วนท่ีมีความพึงใจ

นอ้ยท่ีสุด คือ ผูข้ายและผูช่้วย  ปฏิบติัถูกสุขลกัษณะในการใชก้รรมวธีิการประกอบอาหาร

และจาํหน่ายอาหาร ซ่ึงน่าจะมาจากลูกคา้ตอ้งการมีความรวดเร็วในการใหบ้ริการ  จึงควรมี

การกาํหนดกระบวนการเพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้ใหม้ากท่ีสุด  เพื่อสร้างความพึง

พอใจ เช่น สินคา้ประเภทเน้ือสัตวท่ี์มีบริการหัน่ ซอย บด  ผูข้ายควรจะหัน่ ซอย บด

เน้ือสัตวไ์วบ้ริการลูกคา้เลย โดยไม่ตอ้งใหลู้กคา้รอ เป็นตน้  เจา้ของตลาด/ผูด้าํเนินการ

จะตอ้งมีการอบรม แนะนาํ  รวมถึงการกาํกบัดูแลผูข้ายและผูช่้วย  ใหป้ฏิบติัถูกสุขลกัษณะ

ในการใชก้รรมวธีิการประกอบอาหารและจาํหน่ายอาหาร ซ่ึงผูข้ายและผูช่้วยตอ้งปฎิบติัตวั

ใหถู้กสุขลกัษณะ เพราะผูข้ายและผูช่้วยเป็นผูท่ี้ตอ้งสัมผสักบัอาหาร  ดงันั้นเร่ืองของความ

สะอาดจึงเป็นส่ิงสาํคญัมาก  ทั้งน้ีผูข้ายและผูช่้วยร้านอาหารตอ้งปฎิบติัตวัใหเ้ป็นผูท่ี้มีสุข

วทิยาส่วนบุคคลท่ีดี ทั้งการรักษาความสะอาดของร่างกาย แต่งกายสะอาดและถูกตอ้ง สวม

เส้ือมีแขน สวมผา้กนัเป้ือนและหมวกคลุมผม เพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือโรค  ซ่ึง

สอดคลอ้งตามเกณฑม์าตรฐานตลาดสดน่าซ้ือ  ท่ีกาํหนดใหผู้จ้าํหน่ายสินคา้ในตลาดแต่ง

กายเรียบร้อยและมีสุขวทิยาส่วนบุคคลท่ีดี  ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กญัชลี ไว

วอ่ง ( 2547) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั  ผลการสาํรวจความพึงพอใจต่อตลาดสดท่ีไดม้าตรฐาน

โครงการตลาดสด น่าซ้ือ  จงัหวดัพิษณุโลก ผลการศึกษาพบวา่  ความพึงพอใจของ

ประชาชนขอ้มูลทัว่ไปพบเพศหญิงมากกวา่เพศชายอายพุบมากในช่วงอายุ  31 – 40 ปี และ

ผลการประเมินความพึงพอใจ  ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี /บุคลากรท่ีใหบ้ริการ

ค่าเฉล่ีย 3.61 คิดเป็นร้อยละ 72.29 ระดบัความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมาก 
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6) ด้านสภาพแวดล้อมของการบริการ  มากท่ีสุด คือ ช่วงเวลาเปิดปิดตลาดมีความเหมาะสม  

ส่วนท่ีมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือมีการแยกมูลฝอยเป็นมูลฝอยสดและมูลฝอยทัว่ไป  

และตลาดและบริเวณโดยรอบไม่มีนํ้าขงัเฉอะแฉะ  ซ่ึงน่าจะมาจากทางเจา้ของตลาด/ผู ้

ดาํเนินงานไดมี้การกาํหนดระยะเวลาท่ีเหมาะกบัพฤติกรรมของลูกคา้  จึงส่งผลใหลู้กคา้มี

ความพึงพอใจ  แต่เจา้ของตลาด/ผูด้าํเนินงานควรจะกาํกบัดูแลในเร่ืองของการแยกมูลฝอย  

และบริเวณโดยรอบไม่มีนํ้าขงัเฉอะแฉะ  เพราะท่ีรวบรวมมูลฝอย  ตอ้งมีลกัษณะเป็นส่ิง

ปลูกสร้างถาวรหรือเป็นท่ีพกัมูลฝอยท่ีมีความเหมาะสมกบัตลาดนั้นๆ มีขนาดเพียงพอท่ีจะ

รองรับปริมาณมูลฝอยในแต่ละวนั มีการปกปิดสามารถป้องกนัสัตวเ์ขา้ไปคุน้เข่ียได้  ตั้งอยู่

นอกตวัอาคารตลาดและอยูใ่นพื้นท่ีท่ีรถเขา้ออกไดส้ะดวก  ผนงัตอ้งทาํดว้ยวสัดุถาวรและ

ทนไฟ พื้นผวิภายในตอ้งเรียบและกนันํ้าซึม ตอ้งมีการป้องกนักล่ินและนํ้าฝน  ตอ้งมีการ

ระบายนํ้าเสียจากขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูลงสู่ระบบบาํบดันํ้าเสีย  ตอ้งมีการระบายอากาศ

และป้องกนันํ้าเขา้   และตอ้งจดัไวใ้นท่ีท่ีสามารถขนยา้ยขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูได้

โดยสะดวก  ส่ิงสาํคญัอีกอยา่งท่ีจะช่วยในเร่ืองของการแยกมูลฝอย  คือเจา้ของตลาด/ผู ้

ดาํเนินงานจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากผูข้ายสินคา้ทุกราย  โดยจะตอ้งมีการจดัทาํกนั

อยา่งเป็นระบบโดยภาพรวม  ถา้จะใหผู้ข้ายสินคา้แยกขยะก่อนทิ้ง  จะตอ้งมีการจดัแยก

ประเภทของถงัรองรับขยะและท่ีรวบรวมขยะ  รวมถึงรถท่ีใชเ้ก็บขนจะตอ้งมีการแยกชนิด

ขยะตามท่ีผูทิ้้งไดค้ดัแยกไวด้ว้ย  มิใช่นาํไปเทรวมกนัเหมือนเดิมซ่ึงก็จะไม่เกิดประโยชน์

ข้ึนเลย สาํหรับพื้นโดยรอบท่ีมีนํ้าขงัควรมีการตรวจสอบพื้นตลาดท่ีไม่เรียบหรือชาํรุดเป็น

หลุมบ่อ เพราะจะทาํใหมี้นํ้าขงั เป็นแหล่งสะสมความสกปรก ทาํใหท้าํความสะอาดไดย้าก  

หากตรวจพบพื้นโดยรอบท่ีไม่เรียบหรือชาํรุดเป็นหลุมบ่อควรเร่งปรับปรุงแกไ้ขโดยด่วน  

ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบักฎกระทรวงฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความใน

พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

กระทรวงมหาดไทย , 2550) กล่าววา่ ตลาดท่ีมีโครงสร้างอาคารและดาํเนินกิจการเป็นการ

ประจาํ หรืออยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง โดยไดก้าํหนดลกัษณะในส่วนของท่ีรวบรวมมูล

ฝอย ตอ้งมีลกัษณะเป็นส่ิงปลูกสร้างถาวร  หรือเป็นท่ีพกัมูลฝอยท่ีเจา้พนกังานสาธารณสุข

เห็นวา่เหมาะสมกบัตลาดนั้นๆ  มีขนาดเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต่ละวนั  มี

การปกปิดสามารถป้องกนัสัตวเ์ขา้ไปคุน้เข่ียได ้ตั้งอยูน่อกตวัอาคารตลาดและอยูใ่นพื้นท่ีท่ี

รถเขา้ออกไดส้ะดวก และพื้นบริเวณตลาดทาํดว้ยวสัดุถาวร  แขง็แรง เรียบ ทาํความสะอาด
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ง่าย และไม่มีนํ้าขงัเพราะหากพื้นตลาดไม่เรียบหรือชาํรุดเป็นหลุมบ่อ  จะทาํใหมี้นํ้าขงั เป็น

แหล่งสะสมความสกปรก ทาํใหท้าํความสะอาดไดย้าก 

7) ด้านกระบวนการบริการ มากท่ีสุด คือ สามารถสั่งซ้ือสินคา้ทางโทรศพัท ์ส่วนท่ีมีความพึง

ใจนอ้ยท่ีสุด  คือ สามารถใชบ้ตัรเครดิตในการชาํระเงินได้  ซ่ึงน่าจะมาจากลูกคา้มีปัญหา

เร่ืองของการใชชี้วติประจาํวนัท่ีเร่งรีบมากข้ึนทุกวนั  รวมถึงปัญหาดา้นการจราจรท่ีติดขดั  

ดงันั้นลูกคา้จึงมีความตอ้งสะดวกสบายในการไปจบัจ่ายใชส้อยท่ีตลาดมากท่ีสุด  ซ่ึงผูข้าย

สินคา้ในตลาดสดพระราม 5 ไดมี้การใหบ้ริการเพื่ออาํนวยความสะดวกสบายแก่ลูกคา้โดย

สามารถสั่งซ้ือสินคา้ทางโทรศพัทไ์ด้  จึงเป็นบริการหน่ึงท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ

ลูกคา้ เจา้ของตลาด/ผูด้าํเนินงานจะตอ้งพิจารณาปัจจยัดา้นเทคโนโลยดีว้ย  เพราะปัจจุบนัก็

มีเทคโนโลยหีลากหลายท่ีสามารถสนบัสนุนการดาํเนินงานของตลาดสด  เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยคุสมยัน้ี ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชนทิรา 

ไทยพยคัฆ ์( 2543) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั  โครงสร้างตลาดอาหารสดในเขตเทศบาลนคร

เชียงใหม่ พบวา่  ปัจจยัแรกท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูซ้ื้อ คือ 1) สถานท่ีตลาดท่ีไปเลือกซ้ือ

สินคา้อยูใ่กลท่ี้พกัอาศยั  และตามท่ีเป็นเส้นทางผา่นประจาํ 2) ท่ีจอดรถ  แต่ผูซ้ื้อส่วนใหญ่

จะใชร้ถจกัรยานยนตม์าซ้ือสินคา้เน่ืองจากหาท่ีจอดรถง่าย 

  

ข้อเสนอแนะการนําผลการวจิัยไปใช้ 

จากการท่ีไดศึ้กษาและวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัคร้ังน้ี  สามารถใหข้อ้เสนอแนะการนาํ

ผลการวจิยัไปใช ้ดงัน้ี 

1. ด้านผลติภัณฑ์บริการ  ควรกาํหนดใหผู้ข้ายติดฉลากสินคา้โดยมีรายละเอียดการหมดอายุ

และการเก็บรักษา หรือไม่ก็ตอ้งมีการแนะนาํแก่ลูกคา้เก่ียวกบัการเก็บรักษาตวัสินคา้ 

2. ด้านราคาค่าบริการ  ควรมีการแนะนาํผูข้ายจดัใหมี้การลดราคาสินคา้บางช่วงเวลาเพื่อเชิญ

ชวนใหค้นมาซ้ือ  หรือไม่ก็ใหล้ดราคาสินคา้เม่ือลูกคา้มาต่อรองราคา  อาจจะกาํหนด

ส่วนลดเม่ือลูกคา้ซ้ือสินคา้ในจาํนวนท่ีกาํหนด 

3. ด้านสถานทีบ่ริการ  เจา้ของตลาด/ผูด้าํเนินงานตอ้งประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีจราจรเพื่อ

อาํนวยความสะดวกดา้นระบบการจราจรดา้นหนา้ริมถนน  ส่วนภายในท่ีจอดรถควรมี

เจา้หนา้ท่ีภายในค่อยดูแลแลอาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้  สาํหรับหอ้งนํ้าใหบ้ริการของ

ทางตลาดมีจาํนวนเพียงพอแต่ไม่มีการประชาสัมพนัธ์  หรือป้ายช้ีบ่ง จึงทาํใหลู้กคา้ไม่
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ทราบ  ดงันั้นทางเจา้ของตลาด/ผูด้าํเนินงานจะตอ้งทาํป้ายบอกทางใหช้ดัเจน  และจดั

เจา้หนา้ท่ีค่อยทาํความสะอาดอยา่งสมํ่าเสมอ  ส่วนโทรศพัทส์าธารณะใหบ้ริการจะตอ้งมี

ป้ายบอกชดัเจน พร้อมกบัมีพนกังานค่อยทาํความสะอาด  

4. ด้านการส่งเสริมแนะนําบริการ ผูข้ายมีการจดักิจกรรมลดแลก แจก แถม นอ้ยมาก ซ่ึงส่งผล

ต่อความพึงพอใจของลูกคา้ ดงันั้นเจา้ของตลาด/ผูด้าํเนินงานควรมีการแนะนาํ อบรม  หรือ

ใหค้วามรู้ในดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยเฉพาะการลด แลก แจก แถม  เน่ืองจากปัจจยั

ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสาํคญัในการทาํธุรกิจ  โดยธุรกิจตลาดสดส่วนใหญ่ไม่

เนน้การทาํการส่งเสริมการตลาด  ซ่ึงเจา้ของตลาด/ผูด้าํเนินงานควรส่งเสริมในดา้นน้ี  

เพื่อใหผู้ข้ายนาํไปประยกุตใ์ชใ้นแต่ละกิจการของตน เช่น  การประชาสัมพนัธ์การลดราคา

สินคา้ท่ีจาํหน่ายในตลาดสดสัปดาห์ละ 1 คร้ัง หรือสินคา้ประเภทผกัสด/ผลไมส้ด ซ่ึงเป็น

สินคา้ท่ีผูบ้ริโภคนิยมซ้ือ อาจมีการลดราคาสินคา้เม่ือมีการจาํหน่ายขา้มวนั  เน่ืองจากสินคา้

มีความสดและคุณภาพนอ้ยลง ผูข้ายอาจตอ้งจาํหน่ายในราคาทุน  หรือแถมสินคา้ใหก้บั

ลูกคา้ท่ีมาซ้ือ  

5. ด้านผู้ให้บริการ  เจา้ของตลาด/ผูด้าํเนินงาน  ควรมีการอบรมใหค้วามรู้ดา้นสุขลกัษณะท่ีดี  

และควรกาํหนดใหผู้ข้ายสร้างสุขลกัษณะท่ีดีเช่นกนั เช่น สวมหมวกคลุมผม  สวมผา้กนั

เป้ือน ไม่สวมเส้ือแขนกุด ไม่ทาสีเล็บมือ เป็นตน้  และอาจจะตอ้งใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษ

กบัประเภทร้านประกอบอาหารและจาํหน่ายอาหารควบคุมดูแลผูข้ายสินคา้ใหป้กปิด

อาหารปรุงสาํเร็จท่ีจาํหน่ายในตลาดใหมิ้ดชิด และปิดภาชนะทุกคร้ังท่ีเปิดตกัอาหาร  

6. ด้านสภาพแวดล้อมของการบริการ  เจา้ของตลาด/ผูด้าํเนินงานควรจดัสภาพแวดลอ้มใน

ตลาดตามหลกัสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้มและเกณฑม์าตรฐานตลาดสดน่าซ้ือใหดี้มากยิง่ข้ึน  

และดาํเนินการอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อใหต้ลาดและบริเวณโดยรอบไม่มีขยะมูลฝอยและนํ้าขงั

เฉอะแฉะ และไม่ใหเ้กิดแหล่งเพาะพนัธ์ุของแมลงวนั  

7. ด้านกระบวนการบริการ  เจา้ของตลาด/ผูด้าํเนินงานควรสรรหาวธีิการชาํระเงิน

นอกเหนือจากการจ่ายเงินสด เพื่อเป็นการบริการความสะดวกสบายแก่ลูกคา้ 

  

ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการวจิยัแบบมีส่วนร่วม  โดยศึกษาเก่ียวกบับทบาทและการมีส่วนร่วมในการพฒันา

ตลาดสด จากทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง  



65 

 

2. ควรมีการศึกษาในลกัษณะโครงการนาํร่อง ( Pilot Project) สาํหรับตลาดสดท่ีมีความ

จาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาการจดัการ 

3. ควรมีการศึกษาถึงแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาการจดัการ

ตลาดสดใหเ้ป็นตลาดสดน่าซ้ือ 

4. ควรมีการศึกษาเร่ือง แนวทางการพฒันาการจดัการตลาดสดใหเ้ป็นตลาดสดน่าซ้ือดว้ยความ

ปลอดภยัของอาหาร และดา้นความคุม้ครองสุขภาพผูบ้ริโภค 
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แบบสอบถาม เร่ืองความพงึพอใจของผู้ซ้ือสินค้าในตลาดสด พระราม 5 จังหวดันนทบุรี 

 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

คาํช้ีแจง กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน  หนา้ขอ้ความทีท่านตอ้งการเลือก 

1. เพศ 

  1. ชาย     2. หญิง 

2. อาย ุ

  1. ไม่เกิน 20 ปี    2. 21-30 ปี   3. 31-40 ปี 

  4. 41-50 ปี     5. มากกวา่ 50 ปี 

3. อาชีพ 

  1. ขา้ราชการ    2. พนกังานรัฐวสิาหกิจ  3. พนกังานบริษทัเอกชน 

  4. เจา้ของกิจการ   5. แม่บา้น/พอ่บา้น   6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......... 

4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

  1. ไม่เกิน 5,000 บาท   2. 5,000 - 10,000 บาท  3. 10,001 - 15,000 บาท 

  4. 15,001-20,000 บาท  5. 20,001 บาท ข้ึนไป 

5. โดยเฉล่ีย ใน 1 สัปดาห์ ท่านมาซ้ือสินคา้ท่ีตลาดสดพระราม 5 ก่ีคร้ัง (โปรดระบุ)........................................ 

6. ช่วงเวลาท่ีมาซ้ือสินคา้เป็นประจาํ 

  1. 06.00 น. – 12.00 น.   2. 12.01 น. – 18.00 น.   

 3. 18.01 น. – 24.00 น.   4. 24.01 น. – 05.59 น.   

7. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ัง (โดยประมาณ) 

  1. 30 นาที    2. 1 ชัว่โมง   

 3. 2 ชัว่โมง    4. 2 ชัว่โมงข้ึนไป 

8. ค่าใชจ่้าย (โดยประมาณ) ต่อการซ้ือสินคา้ 1 คร้ัง 

  1. ตํ่ากวา่ 100 บาท   2. 100-300 บาท    

 3. 301-600 บาท   4. 600 บาทข้ึนไป 

9. ท่านมกัจะเดินทางมาซ้ือสินคา้ดว้ยวธีิใด 

  1. เดินมา    2. รถส่วนตวั    3. รถรับจา้ง 

  4. อ่ืน (โปรดระบุ)..................................................................... 

10. ระยะทางจากบา้นมายงัตลาดสดพระราม 5 (โปรดระบุ)...............................................กิโลเมตร 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลความพงึพอใจของผู้ซ้ือต่อตลาดสดพระราม 5 

ใหท้าํเคร่ืองหมาย ในช่องทีตอ้งการ โดยใชเ้กณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = 

ปานกลาง  2 = นอ้ย 1 = นอ้ยท่ีสุด และ − = ไม่สามารถใหค้วามเห็นได ้(โปรดใหเ้หตุผลประกอบ) 
 

ความพงึพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

ผลติภัณฑ์บริการ      

1. สินคา้ท่ีวางขายมีปริมาณมากเพียงพอ      

2. มีความสดและสะอาดของอาหารท่ีวางขาย      

3. คุณภาพของสินคา้มีความน่าเช่ือถือ      

4. ผูข้ายมีการรับประกนัสินคา้      

5. ความหลากหลายและขนาดของสินคา้      

6. มีการดูแลเร่ืองการหมดอายแุละการเก็บรักษา      

7. สินคา้วางเป็นระเบียบ แบ่งเป็นหมวดหมู่ไม่ปะปนกนั หยบิจบัไดง่้าย      

8. ร้านคา้มีภาพพจน์และช่ือเสียง      

ราคาค่าบริการ      

1. ราคาสินคา้โดยรวมมีความเหมาะสม      

2. สินคา้มีระดบัราคาหลากหลายใหเ้ลือกซ้ือ      

3. สามารถต่อรองราคาสินคา้ได ้      

4. ราคาสินคา้ถูกกวา่ท่ีอ่ืน      

5. มีการลดราคาสินคา้บางช่วงเวลาเพื่อเชิญชวนใหค้นมาซ้ือ      

สถานทีบ่ริการ      

1. การจดัร้านคา้สะอาด สวยงาม สะดุดตา      

2. ความสะดวกในการเดินทางมาซ้ือสินคา้      

3. สถานท่ีจอดรถมีความสะดวก ปลอดภยั และมีปริมาณเพียงพอ      

4. มีการอาํนวยความสะดวกดา้นระบบการจราจร      

5. มีท่ีนัง่พกัสาํหรับผูม้าใหบ้ริการ      

6. มีหอ้งนํ้าท่ีสะอาดใหบ้ริการ      

7. มีโทรศพัทส์าธารณะใหบ้ริการ      

8. มีตู ้ATM ใหบ้ริการ      
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ความพงึพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

การส่งเสริมแนะนําบริการ      

1. มีหมายเลขแผง ช่ือและท่ีอยูผู่ข้ายของ ติดตั้งประจาํแผงและมองเห็น

ชดัเจน 

     

2. มีผูข้ายอยูข่ายของทั้งตลาด      

3. มีการโฆษณาเชิญชวน      

4. มีการจดักิจกรรมลดแลก แจก แถม ในบา้งช่วง      

5. ผูซ้ื้อสามารถเลือกสินคา้ไดเ้อง      

6. ผูข้ายใหบ้ริการเป็นอยา่งดี เช่น แนะนาํสินคา้ เชิญชวนซ้ือสินคา้ แต่ง

กายดี เป็นตน้ 

     

ผู้ให้บริการ      

1. ผูข้ายใหค้าํแนะนาํและตอบขอ้ซกัถามอยา่งชดัเจน      

2. ผูข้ายใหบ้ริการดว้ยความสะดวก รวดเร็ว      

3. ผูข้ายดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เตม็ใจใหบ้ริการ      

4. ผูข้ายใหบ้ริการใหด้ว้ยความสุภาพ และเป็นมิตร      

5. ผูข้ายใหบ้ริการดว้ยความซ่ือสัตย ์      

6. ผูข้ายและผูช่้วยมีการแต่งกายเรียบร้อย       

7. ผูข้ายและผูช่้วย ปฏิบติัถูกสุขลกัษณะในการใชก้รรมวธีิการประกอบ

อาหารและจาํหน่ายอาหาร 

     

สภาพแวดล้อมของการบริการ      

1. มีความสะอาดในบริเวณตลาด      

2. สถานท่ีหรือทาํเลท่ีตั้งของตลาดเหมาะสม      

3. ช่วงเวลาเปิดปิดตลาดมีความเหมาะสม      

4. ภายในตวัตลาดมีการระบายอากาศอยา่งเพียงพอ ไม่ร้อน อบอา้ว หรือ

อบัทึบ 

     

5. มีการแยกมูลฝอยเป็นมูลฝอยสดและมูลฝอยทัว่ไป      

6. ตลาดและบริเวณโดยรอบไม่มีนํ้าขงัเฉอะแฉะ      

7. ทางเดินภายในตลาดมีความกวา้งอยา่งเหมาะสม      
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ความพงึพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

8. มีการจดัวางสินคา้ ส่ิงของ วสัดุอุปกรณ์เป็นระเบียบ เรียบร้อย ไม่ให้

เกะกะ รกรุงรัง และไม่มีกีดขวางทางเดิน 
     

9. ตลาดและบริเวณโดยรอบมีแสงสวา่งเพียงพอ      

10. โครงสร้างต่างๆ ภายในตลาดอยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั

และถูกสุขลกัษณะ 
     

กระบวนการบริการ      

1. สามารถสั่งซ้ือสินคา้ทางโทรศพัท ์      

2. สามารถสั่งซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ต      

3. มีความสะดวกในการชาํระเงิน      

4. มีการใหเ้ครดิตกบัลูกคา้ (วางบิล)      

5. สามารถใชบ้ตัรเครดิตในการชาํระเงินได ้      

 

ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
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