ชื่อโครงการวิจัย
ชื่ อผู้วจิ ัย

ความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อสิ นค้าในตลาดสด พระราม 5 จังหวัดนนทบุรี
นางพัชรี สกุลรัตนศักดิ์

นางสาวชมภู วิวฒั น์วกิ ยั
ปี ทีท่ าํ การวิจัย 255

4

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ศึกษา
ความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อสิ นค้าในตลาดสด พระราม 5 จังหวัด
นนทบุรี และเพื่อเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอในการซื้ อสิ นค้าของตลาดสดพระราม 5 จังหวัดนนทบุรี
จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูซ้ ้ื อสิ นค้าที่พกั อาศัยอยูใ่ นอําเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี จํานวน 41,742 คน กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยตารางสําเร็ จรู ปของ Krejcie and
Morgan ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 จํานวน 380 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ( Accidental
Sampling) จากผูท้ ี่มาซื้ อสิ นค้าที่ตลาดสดพระราม 5 เครื่ องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม 3 ส่ วน คือ ข้อมูล
ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะอื่นๆ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าสถิติ คือ
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรี ยบเทียบความพึงพอใจด้วยค่า t–test และ
วิธีวเิ คราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
(α) เท่ากับ 0.05
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี ประกอบ
อาชีพแม่บา้ น/พ่อบ้าน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 บาท ขึ้นไป มีความถี่ซ้ื อสิ นค้าที่ตลาดสดพระราม
5 จํานวน 3–5 ครั้งต่อสัปดาห์ ช่วงเวลาที่มาซื้ อสิ นค้า ระหว่าง 12.01 น. – 18.00 น. ใช้ระยะเวลาในการ
ซื้ อสิ นค้าประมาณ 1 ชัว่ โมง มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้ง 100-300 บาท โดยใช้รถส่ วนตัวในการเดินทาง
มีระยะทางจากบ้านถึงตลาดไม่เกิน 2 กิโลเมตร
โดยเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อต่อตลาดสดพระราม 5 อยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งกลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมของการบริ การสู งสุ ด รองลงมา
คือ ด้านผูใ้ ห้บริ การ และด้านผลิตภัณฑ์บริ การ ส่ วนที่เหลือมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่
ด้านการส่ งเสริ มแนะนําบริ การ ด้านสถานที่บริ การ ด้านราคาค่าบริ การ และด้านกระบวนการบริ การ
ตามลําดับ
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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
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
“ตลาด”หรื อ“ตลาดสด” เป็ นสถานที่พบปะชุมนุมซื้ อขายแลกเปลี่ยนสิ นค้าที่สาํ คัญของคน
ไทยมาตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปั จจุบนั โดยส่ วนใหญ่แล้วสิ นค้าที่วางจําหน่ายในตลาดสดจะเป็ นสิ นค้า
ประเภทอาหาร โดยเฉพาะอาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผักสด และผลไม้ นอกจากนี้ใน
ปั จจุบนั ยังมีการนิยมขายอาหารปรุ งสําเร็ จกันมากขึ้น ความสด ความสะอาด และความปลอดภัยจาก
คุณภาพของอาหารที่จาํ หน่าย ความสะดวกปลอดภัยในการมาใช้บริ การ ความสะอาดถูกสุ ขลักษณะ
ของสถานที่ และการปฏิบตั ิที่ถูกสุ ขลักษณะส่ วนบุคคล การมีอธั ยาศัยที่ดี และความซื่ อสัตย์ของผู ้
จําหน่าย ล้วนเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญทั้งสิ้ นต่อการมาใช้บริ การตลาดสดในชุมชนนั้นๆ
นอกจากนี้ “ตลาด” หรื อ “ตลาดสด” ยังเป็ นศูนย์กลางของชุมชน สะท้อนถึงวิถีชีวติ ของ
ประชาชนชุมชน และสังคมของประเทศไทย แบบพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน ตามหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็ นเวลานาน แต่ปัจจุบนั การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมตามวิถีชีวติ ตะวันตก
ของประชาชนชาวไทยเป็ นไปแบบก้าวกระโดด ทําให้เกิดห้างสรรพสิ นค้าทั้งขนาดใหญ่และขนาด
เล็กโดยเฉพาะห้างสรรพสิ นค้าแบบซุ ปเปอร์ สโตร์ ของบริ ษทั ต่างชาติมากมายทัว่ ประเทศที่สามารถ
ให้บริ การแบบสะดวกสบายครบวงจร ส่ งผลให้ประชาชนหันไปใช้บริ การตามห้างสรรพสิ นค้ามาก
ขึ้น และอีกเหตุผลก็คือสภาพตลาดสด ที่เราพบเห็นในปั จจุบนั ยังมีสภาพที่ไม่ถูกสุ ขลักษณะอนามัย
เท่าไรนัก กล่าวคือ ผูป้ ระกอบการค้าขายในตลาดสดจัดวางสิ นค้าไม่เป็ นระเบียบ ภายในบริ เวณ
ตลาดมีขยะมูลฝอยทิ้งอยูม่ ากมาย มีน้ าํ ขังเจิ่งนองทั้งบนพื้นตลาดและบริ เวณรอบตลาด มีสัตว์ที่เป็ น
พาหะของโรค เช่น หนู แมลงสาป แมลงวัน เป็ นต้น อาศัยอยูจ่ าํ นวนมาก สภาพโดยรวมของอาคาร
ในตลาดยังสกปรกเต็มไปด้วยหยากไย่และขี้ฝนเกาะ
ุ่
ห้องนํ้าไม่สะอาดและมีกลิ่นเหม็น นอกจากนี้
อาหารที่จาํ หน่ายก็ไม่มีการควบคุมคุณภาพ ขาดการตรวจสอบการตกค้างของสารพิษ การชัง่
นํ้าหนักอาหารไม่ได้มาตรฐาน และสารพัดปัญหาที่เกิดขึ้นภายในตลาด ทําให้ประชาชนขาดความ
พึงพอใจในการมารับบริ การในตลาดสดหันไปใช้บริ การตลาดติดแอร์ ภายในห้างสรรพสิ นค้าแทน
ซึ่ง ปั จจุบนั ตลาดสดในประเทศไทยตามที่กองสุ ขาภิบาลอาหาร กระทรวงสาธารณสุ ข
สํารวจในปี พ.ศ. 2552 มีจาํ นวนทั้งสิ้ นจํานวน 1,536 แห่ง เป็ นตลาดที่ผา่ นเกณฑ์โครงการตลาดสด
น่าซื้อ จํานวน 1,184 แห่ง (กองบรรณาธิ การโพสต์ทูเดย์ดอทคอม, 2553) ตลาดสดพระราม 5 เป็ น
ตลาดสดขายเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และยังมี ร้านขายอาหารมากมาย เปิ ดให้บริ การ
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ภายในตลาด และจุดเด่นของตลาดสดแห่งนี้คือ เป็ นตลาดสด 24 ชัว่ โมงในย่านบางกรวย สถานที่ต้ งั
ของตลาดสดพระราม 5 ตั้งอยูร่ ิ มถนนนครอินทร์ เชื่อมระหว่าง ถนนกาญจนาภิเษก และถนนราช
พฤกษ์ สามารถเดินทางไปมาได้สะดวกทั้งโดยรถประจําทาง และรถส่ วนตัว คู่แข่งของตลาดสด
พระราม 5 มีหลายแห่ง เช่น โฮมโปร สาขาราชพฤกษ์ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครอินทร์ เทส
โก้โลตัส สาขาราชพฤกษ์ และอื่นๆ อีกมากมาย แต่ตลาดสดพระราม 5 ยังคงดําเนินการแข่งขันได้
และมีลูกค้าจํานวนมากมายในแต่ละวัน ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจ ของผู้
ซื้ อสิ นค้าในตลาดสด พระราม 5 จังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการนํามาพัฒนา และ
ปรับปรุ งตลาดให้เหมาะสม ตรงกับความต้องการของผูซ้ ้ื อมากยิง่ ขึ้น

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อสิ นค้าในตลาดสด พระราม 5 จังหวัดนนทบุรี

สมมติฐานการวิจัย
ปัจจัยส่ วนบุคคล ที่ แตกต่างส่ งผลต่อระดับความพึงพอในการซื้ อสิ นค้าของตลาดสดพระราม
จังหวัดนนทบุรีที่แตกต่างกัน
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ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ประชาชน ผูม้ ี ที่พกั อาศัยอยูใ่ น
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และมาซื้ อสิ นค้าที่ตลาดสดพระราม 5
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็ นการศึกษาความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อสิ นค้าในตลาดสด พระราม 5
จังหวัดนนทบุรี
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
1) ตัวแปรต้น คือ ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูซ้ ้ื อสิ นค้าในตลาดสดพระราม

5 จังหวัด

นนทบุรี ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และความถี่ในการมา
ซื้ อสิ นค้าในตลาดสด
2) ตัวแปรตาม คือ ระดับความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อสิ นค้าในตลาดสด พระราม 5 จังหวัด
นนทบุรี
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ประโยชน์ ของงานวิจัย
ใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐาน ในการ พัฒนาและปรับปรุ งตลา ดให้ดีข้ ึน ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อ
ประชาชนผูท้ ี่มาซื้อสิ นค้าภายในตลาด พ่อค้าแม่คา้ ผูท้ ี่ทาํ การค้าขายในตลาด นอกจากนี้ ยังเป็ น
ประโยชน์สาํ หรับเจ้าของตลาด

นิยามศัพท์ เฉพาะ
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกชอบ ไม่ชอบ ของผูซ้ ้ื อสิ นค้าที่มีต่อการมาซื้ อสิ นค้าที่
ตลาดสดพระราม 5 จังหวัดนนทบุรี
ผู้ซื้อ หมายถึง ประชาชนผูท้ ี่มาซื้อสิ นค้าในตลาดสดพระราม 5
ตลาดสด หมายถึง ตลาดสดพระราม 5 ถนนนครอินทร์ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จังหวัด
นนทบุรี

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ ที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อสิ นค้าในตลาดสด พระราม 5 จังหวัดนนทบุรี ได้ทาํ การ
ทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นกรอบในการศึกษา ดังนี้
1. แนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
3. ประเภทและลักษณะของตลาด
4. ตลาดสดน่าซื้อ
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

1. แนวความคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจ

ความพึงพอใจเป็ นความพอใจที่เกิดขึ้นกับผูบ้ ริ โภคจากการได้มา ได้ใช้ ได้บริ โภค หรื อ
ผลประโยชน์จากสิ นค้าและบริ การ ดังนั้นความพึงพอใจจึงเป็ นสิ่ งที่มีอยูใ่ นตัวสิ นค้าและบริ การ ใน
รู ปของความสามารถในการบําบัดความต้องการของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งที่มาและสาเหตุของการเกิดอาจมี
ได้ต่างๆ เช่น สุ ขภาพที่ดีข้ ึน ความสวยงาม ความสะดวกสบาย รสชาติ ความทนทาน ความหรู หรา
ความภาคภูมิใจ ความมัน่ คง ความมีอาํ นาจ และอื่นๆ ซึ่ งจะมีท้งั ที่เป็ นรู ปธรรมและส่ วนที่เป็ น
นามธรรม เรื่ องของอรรถประโยชน์จึงเกี่ยวข้องกับรสนิยม แผนความพอใจ และความนึกคิดส่ วน
บุคคล (นราทิพย์ ชุติวงศ์, 2544)
เชลลี (Shelly, 1975) ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ สรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจเป็ น
ความรู ้สึกสองแบบของมนุษย์ คือความรู ้สึกทางบวก และความรู ้สึกในทางลบ ความรู ้สึกใน
ทางบวกเป็ นความรู ้สึกที่เกิดขึ้นแล้วจะทําให้เกิดความสุ ข ความสุ ขนี้เป็ นความรู ้สึกที่แตกต่างจาก
ความรู ้สึกทางบวกอื่นๆ กล่าวคือ เป็ นความรู ้สึกที่มีระบบย้อนกลับ ความสุ ขสามารถทําให้เกิด
ความสุ ขหรื อความรู ้สึกทางบวกเพิ่มขึ้นได้อีก ดังนั้นจะเห็นว่าความสุ ขเป็ นความรู ้สึกที่
สลับซับซ้อน และความสุ ขนี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู ้สึกทางบวกอื่นๆ
ความรู ้สึกทางลบ ความรู ้สึกทางบวก และความสุ ข มีความสัมพันธ์กนั อย่างสลับซับซ้อน
และระบบความสัมพันธ์ของความรู ้สึกทั้งสามนี้เรี ยกว่า ระบบความพึงพอใจโดยความพึงพอใจจะ
เกิดขึ้นเมื่อระบบความพึงพอใจมีความรู ้สึกทางบวกมากกว่าความรู ้สึกทางลบ
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สิ่ งที่ทาํ ให้เกิดความรู ้สึกพึงพอใจของมนุษย์ได้แก่ ทรัพยากร หรื อสิ่ งเร้า การวิเคราะห์
ระบบความพึงพอใจคือ การศึกษาว่าทรัพยากรหรื อสิ่ งเร้าแบบใดเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งการที่จะทําให้เกิด
ความพึงพอใจ และความสุ ขแก่มนุษย์ ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้มากที่สุดเมื่อมีทรัพยากรทุกอย่าง
ที่เป็ นที่ตอ้ งการครบถ้วน
ธนวรรณ แสงสุ วรรณ และคณะ ( 2547) อธิ บายว่า ความพึงพอใจ ( Satisfaction) เป็ น
ความรู ้สึกของบุคคลที่แสดงความยินดีหรื อผิดหวังอันเป็ นผลมาจากการเปรี ยบเทียบผลลัพธ์ที่ได้
จากการใช้สินค้าหรื อบริ การ กับความคาดหวัง ถ้าผลจากการใช้สินค้า หรื อบริ การตํ่ากว่าความ
คาดหวัง ลูกค้าก็จะไม่พอใจ ในขณะที่ถา้ ผลลัพธ์เป็ นไปตามคาดหวังลูกค้าก็พอใจ และถ้าผลลัพธ์มี
ค่าเกินความคาดหวังลูกค้าก็ยง่ิ พอใจมากขึ้น การสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดเป็ นตัวเชื่อมทางอารมณ์
ต่อสิ นค้านั้นๆ ซึ่ งลูกค้าสร้างความคาดหวังจากประสบการณ์การซื้ อที่ผา่ นมาจากคําแนะนําของ
เพื่อน จากนักการตลาด จากข่าวสารของคู่แข่ง และจากคํามัน่ สัญญาที่ให้ไว้ ถ้าให้ความคาดหวังแก่
ลูกค้าไว้สูงลูกค้าอาจผิดหวัง แต่ถา้ กําหนดไว้ต่าํ ก็จะทําให้ไม่เป็ นที่ดึงดูดใจ ซึ่ งในปั จจุบนั จะสร้าง
ความคาดหวังไว้ให้เหมาะสมกับการนําเสนอ เพื่อหวังจะให้บรรลุความพึงพอใจโดยรวมแก่ลูกค้า
(Total Customer Satisfaction) ซึ่งมี 2 องค์ประกอบ คือ
1. ห่วงโซ่ (Value Chain) เป็ นการสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าโดยใช้กิจกรรมต่างๆ ซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมพื้นฐาน ( Primary Activities) ที่ใช้ในกระบวนการผลิตสิ นค้า
หรื อบริ การ เช่น การนําวัตถุดิบเข้าสู่ ธุรกิจ การแปรรู ปให้เป็ นสิ นค้าสําเร็ จรู ป การ
ลําเลียงสิ นค้าสําเร็ จรู ป การตลาด รวมถึงการให้บริ การ และกิจกรรมสนับสนุน
(Support Activities) ที่เป็ นกิจกรรมที่ช่วยเสริ มกิจกรรมพื้นฐาน เช่น การจัดซื้ อจัดหา
การพัฒนาเทคโนโลยี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และโครงสร้างปั จจัยพื้นฐานของ
องค์กร
2. เครื อข่ายการส่ งมอบคุณค่า ( Value Delivery Network) โดยยึดหลักการตอบสนองที่
รวดเร็ ว มีการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องและมีคุณค่า เพื่อสร้างความได้เปรี ยบในการ
แข่งขันที่นอกเหนือจากการดําเนินงาน โดยกลับไปดูที่ผจู ้ ดั จําหน่ายและลูกค้าที่เรี ยกว่า
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของลูกค้ากับ
ความภักดีของลูกค้า (Customer Loyalty) อาจไม่เป็ นสัดส่ วนกัน สมมุติวา่ การประเมิน
ความพึงพอใจของลูกค้าถูกกําหนดให้เป็ นคะแนนโดยกําหนดเป็ นระดับ (Scale) จาก 1
คะแนน ถึง 5 คะแนน ถ้าลูกค้าประเมินให้ 1 คะแนน แสดงว่ามีความพึงพอใจในระดับ
ตํ่า จะละทิ้งหรื อพูดให้สินค้านั้นๆ เสี ยหาย ณ ระดับ 2-4 ลูกค้ารู ้สึกค่อนข้างพอใจ แต่
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ก็ยงั เป็ นระดับที่ง่ายต่อการตัดสิ นใจเปลี่ยนไปซื้ อจากบริ ษทั อื่นถ้ามีขอ้ เสนอที่ดีกว่า ถ้า
คะแนนอยูใ่ นรดับ 5 ลูกค้าก็จะกลับมาซื้ อสิ นค้าซํ้าและพูดถึงสิ นค้าในทางที่ดี
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้วา่
พอใจ ชอบใจ ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานเป็ นเรื่ องของความรู ้สึกที่มีความ รู้สึกของบุคคลที่มี
ต่องานที่ปฏิบตั ิอยูแ่ ละความพึงพอใจจะส่ งผลต่อขวัญในการปฏิบตั ิงาน อย่างไรก็ดีความพึงพอใจ
ของแต่ละบุคคลไม่มีวนั สิ้ นสุ ด เปลี่ยนแปลงได้เสมอ ตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อมบุคคลจึงมี
โอกาสที่จะไม่พึงพอใจในสิ่ งที่เคยพึงพอใจมาแล้ว ฉะนั้นผูบ้ ริ หารจําเป็ นจะต้องสํารวจตรวจสอบ
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรตลอดไป ทั้งนี้เพื่อให้งาน
สําเร็ จลุล่วงตามเป้ าหมายขององค์กรหรื อหน่วยงานที่ต้งั ไว้
พิบูล ทีปะปาล (2549) ได้ให้ความหมายถึงความพึงพอใจ ( Satisfaction) คือ ความรู ้สึกของ
บุคคลที่แสดงความพึงพอใจหรื อผิดหวังอันเป็ นผลเนื่องมาจากการเปรี ยบเทียบผลการทํางานของ
ผลิตภัณฑ์ ตามที่ลูกค้าได้รับกับความคาดหวังของลูกค้า ซึ่ งมี 3 ระดับ ดังนี้
1. ถ้าผลการทํางานของผลิตภัณฑ์ ( performance) ตํ่ากว่าความคาดหวัง ( expectations)
ลูกค้าจะรู้สึก “ไม่พอใจ” (dissatisfied)
2. ถ้าผลการทํางานของผลิตภัณฑ์เป็ นไปตามที่ลูกค้าคาดหวัง ลูกค้าก็จะรู ้สึก “พอใจ”
(satisfied)
3. ถ้าผลการทํางานของผลิตภัณฑ์ดีเกินกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง ลูกค้าจะรู ้สึก “ยิง่ พอใจมาก”
(highly satisfied) หรื อ “รู ้สึกประทับใจ” (delighted)
ความสํ าคัญของความพึงพอใจ
เป้ าหมายสู งสุ ดของความสําเร็ จในการดําเนินงานบริ การขึ้นอยูก่ บั กลยุทธ์ การสร้างความ
พึงพอใจให้กบั ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู ้สึกที่ดีและประทับใจในบริ การที่ได้รับจนติดใจและ
กลับมาใช้บริ การเป็ นประจํา การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าตลอดจนผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การจึงเป็ น
เรื่ องสําคัญ เพราะความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องนี้จะนํามาซึ่ งความได้เปรี ยบในเชิงการแข่งขันทาง
การตลาด เพื่อความก้าวหน้าและการเติบโตของธุ รกิจบริ การอย่างไม่หยุดยั้ง และส่ งผลให้สังคม
ส่ วนรวมมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน จึงกล่าวได้วา่
ความพึงพอใจมีความสําคัญต่อผูใ้ ห้บริ การและ
ผูร้ ับบริ การ ความสําคัญของความพึงพอใจ นักวิชาการหลายท่ านกล่าวถึงความสําคัญของความ พึง
พอใจ ไว้ดงั นี้ (จิตตินนั ท์ เดชะคุปต์, 2543)
1. ความสําคัญต่อผูใ้ ห้บริ การที่องค์ กรต้องคํานึงถึงความพึงพอใจต่อการบริ การต่อไปนี้
ความพึงพอใจของลูกค้า เป็ นตัวกําหนดคุณลักษณะของการบริ การ ผูบ้ ริ หารการ
บริ การ และผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การ จําเป็ นต้องสํารวจความพึงพอใจของลูกค้า เกี่ยวกับการ
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บริ การ และลักษณะของการนําเสนอบริ การ ที่ลูกค้าชื่นชอบ เพราะข้อมูลดังกล่าวจะ
บ่งบอกถึงการประเมินความรู ้สึก และความคิดเห็นของลูกค้าต่อคุณสมบัติของการ
บริ การที่ลูกค้าต้องการ และวิธีการตอบสนองความต้องการแต่ละอย่าง ในลักษณะที่
ลูกค้าปรารถนา ซึ่ งเป็ นผลดีต่อผูใ้ ห้บริ การในอันที่ตระหนักถึงความคาดหวังของ
ผูร้ ับบริ การ และสามารถตอบสนองบริ การที่ตรงกับลักษณะและรู ปแบบที่ผรู ้ ับบริ การ
คาดหวังไว้ได้จริ ง ความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นตัวแปรสําคัญ ในการประเมินคุณภาพ
ของการบริ การที่ดี จะต้องมีคุณภาพตรงกับความต้องการ ความคาดหวัง และมี
แนวโน้มจะใช้บริ การซํ้าอีกต่อๆ ไป คุณภาพของการบริ การที่จะทําให้ลูกค้าพึงพอใจ
ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะการบริ การที่ปรากฏให้เห็น เช่น สถานที่ อุปกรณ์ เครื่ องใช้
บุคลิกลักษณะของพนักงานบริ การ เป็ นต้น ความน่ าเชื่อถือไว้วางใจของ การบริ การ
ความเต็มใจที่จะให้บริ การ ตลอดจนความรู ้ความสามารถในการบริ หารด้วยความ
เชื่อมัน่ และความเข้าใจต่อผูอ้ ื่น ความพึงพอใจของผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การ เป็ นตัวชี้คุณภาพ
และความสําเร็ จของงานบริ การที่ให้ความสําคัญกับความต้องการและความคาดหวัง
ของผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การเป็ นเรื่ องจําเป็ นไม่ยง่ิ หย่อนไปกว่าการให้ความสําคัญกับลูกค้า
การสร้างความพึงพอใจในงานให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การย่อมทําให้พนักงานมี
ความรู ้สึกที่ดีต่องานที่ได้รับมอบหมาย และตั้งใจปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถ อัน
นํามาซึ่ งคุณภาพของการบริ การที่จะสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า และส่ งผลให้
กิจการบริ การประสบผลสําเร็ จ
2. ความสําคัญต่อผูร้ ับบริ การ แบ่งออกเป็ น 2 ประเด็น ดังนี้
2.2 ความพึงพอใจของลูกค้า เป็ นตัวผลักดันคุณภาพชีวติ ที่ดี เมื่อองค์กรตระหนักถึง
ความสําคัญของความพึงพอใจของลูกค้าก็จะพยายามค้นหาปั จจัยที่กาํ หนดความ
พึงพอใจของลูกค้าสําหรับนําเสนอบริ การที่เหมาะสม เพื่อการแข่งขันแย่งชิง
ส่ วนแบ่งตลาดของธุ รกิจบริ การ ผูร้ ับบริ การย่อมได้รับการบริ การที่มีคุณภาพ
และสามารถตอบสนองความต้องการที่ตนคาดหวังไว้ การดําเนินที่ตอ้ งพึ่งพา
การบริ การในหลายๆ สถานการณ์ เพราะการบริ การในหลายๆ ด้าน ช่วยอํานวย
ความสะดวก และแบ่งเบาภาระการตอบสนองความต้องการของบุคคลด้วย
ตนเอง
2.3 ความพึงพอใจของการปฏิบตั ิงานบริ การ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ ของงานบริ การ
และอาชีพบริ การงานเป็ นสิ่ งสําคัญต่อชีวติ ของคนเรา เพื่อได้มาซึ่ งรายได้ในการ
ดํารงชีวติ และการแสดงออกถึงความสามารถในการทํางานให้สาํ เร็ จลุล่วงไป
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ด้วยดี เป็ นที่ยอมรับว่ าความพึงพอใจในงานมีผลต่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของ
งานในแต่ละองค์กร เมื่อองค์กรให้ความสําคัญกับการสร้างความพึงพอใจใน
งานให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การ ทั้งในด้านสภาพแวดล้อมในงาน คําตอบแทน
สวัสดิการ และความก้าวหน้าในชีวติ การงาน เพื่อเป็ นการเพิม่ คุณภาพมาตรฐาน
ของงานบริ การให้กา้ วหน้ายิง่ ๆ ขึ้นไป ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าให้ใช้บริ การต่อๆ ไป
สรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจในการบริ การเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การต่อการ
บริ การ และความพึงพอใจในงานของผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การ ซึ่ งนับว่าความพึงพอใจทั้งสองลักษณะมี
ความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของการบริ การ และการดําเนินงานบริ การให้ประสบความสําเร็ จ
เพื่อสร้างและรักษาความรู ้สึกที่ดีต่อบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความพึงพอใจ
เอนก สุ วรรณบัณฑิต และ ภาสกร อดุลพัฒนกิจ ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ของผูร้ ับบริ การ ประกอบด้วยปั จจัยสําคัญดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์บริ การ ในการนําเสนอการบริ การจะต้องมีผลิตภัณฑ์บริ การที่มีคุณภาพและ
ระดับการให้บริ การที่ตรงกับความต้องการของผูร้ ับบริ การ โดยผูป้ ระกอบการบริ การจะต้องแสดง
ให้ผรู ้ ับบริ การเห็นถึงความเอาใจใส่ และจริ งใจต่อการสร้างเสริ มคุณภาพของผลิตภัณฑ์บริ การที่จะ
ส่ งมอบให้แก่ผรู ้ ับบริ การ
2. ราคา ค่าบริ การ ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การเกิดจากการประเมินคุณภาพและรู ปแบบ
ของงานบริ การเทียบกับ ราคาค่าบริ การที่จะต้องจ่ายออกไป โดยผูป้ ระกอบกิจการบริ การจะต้อง
กําหนดราคาค่าบริ การ ที่เหมาะสมกับคุณภาพของการบริ การ และเป็ นไปตามความเต็มใจที่จะจ่าย
(Willingness to pay) ของผูร้ ับบริ การ ค่าบริ การนี้จะถูกหรื อแพง ขึ้นอยูก่ บั ความสามารถในการจ่าย
และเจตคติต่อราคาของกลุ่มผูร้ ับบริ การอีกด้วย
3. สถานที่บริ การ ผูป้ ระกอบธุ รกิจบริ การจะต้องมองหาสถานที่ในการให้บริ การที่
ผูร้ ับบริ การสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก มีสถานที่กว้างขวางเพียงพอ และต้องคํานึงถึงการอํานวย
ความสะดวกแก่ผรู ้ ับบริ การในทุกด้าน เช่น การมีสถานที่จอดรถ หรื อการให้บริ การผ่านระบบ
อินเตอร์ เน็ท ซึ่ งทําให้ประเด็นด้านสถานที่บริ การลดลงไปได้ เป็ นต้น
4. การส่ งเสริ มแนะนําบริ การ ผูป้ ระกอบกิจการบริ การจะต้องให้ขอ้ มูลข่าวสารในเชิง
บวกแก่ผรู ้ ับบริ การทั้งในด้านคุณภาพการบริ การ และภาพลักษณ์ของการบริ การ ผ่านทางสื่ อต่างๆ
เพื่อให้ผรู ้ ับบริ การได้นาํ ข้อมูลเหล่านี้ไปช่วยประเมินเพื่อตัดสิ นใจซื้ อบริ การต่อไป

9

5. ผูใ้ ห้บริ การ ผูป้ ระกอบการจะต้องตระหนักถึงตนเองว่ามีส่วนสําคัญในการสร้างให้เกิด
ความพึงพอใจในการบริ การของผูร้ ับบริ การ โดยในการกําหนดกระบวนการจัดการ การวางรู ปแบบ
การบริ การจะต้องคํานึงถึงผูร้ ับบริ การเป็ นสําคัญ ทั้งแสดงพฤติกรรมบริ การและเสนอบริ การที่ลูกค้า
ต้องการด้วยความสนใจ เอาใจใส่ อย่างเต็มที่ดว้ ยจิตสํานึกของการบริ การ
6. สภาพแวดล้อมของการบริ การ ผูป้ ระกอบกิจการบริ การจะต้องสร้างให้เกิดความ
สวยงามของอาคารสถานที่ ผ่านการออกแบบตกแต่ง การแบ่งพื้นที่อย่างเหมาะสมลงตัว สร้างให้
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของกิจการบริ การและสื่ อภาพลักษณ์เหล่านี้ออกไปสู่ ผรู ้ ับบริ การอีกด้วย
7. กระบวนการบริ การ ผูป้ ระกอบกิจการบริ การต่างมุ่งหวังให้เกิดความมีประสิ ทธิ ภาพ
ของการจัดการระบบการบริ การเพื่อเพิม่ ความคล่องตัว และความสามารถในการสนองตอบต่อความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ โดยการนําบุคลากร เทคโนโลยีเข้ามาร่ วมกัน เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการบริ การและหวังต่อประสิ ทธิ ผลที่จะเกิดขึ้นต่อผูร้ ับบริ การ
จากปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ สรุ ปได้วา่ ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ของผูร้ ับบริ การมี 7 ปั จจัย ที่สาํ คัญประกอบด้วยปั จจัยที่หนึ่ง ผลิตภัณฑ์บริ การ ความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับบริ การที่มีลกั ษณะคุณภาพและระดับการให้บริ การตรงกับความ
ต้องการ ปั จจัยที่สอง ราคาค่าบริ การ ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การขึ้นอยูก่ บั ราคาค่าบริ การที่ผรู ้ ับ
บริ การยอมรับหรื อพิจารณาว่าเหมาะสมกับคุณภาพของการบริ การตามความเต็มใจที่จะจ่ายของ
ผูร้ ับบริ การ ปั จจัยที่สาม สถานที่บริ การ การเข้าถึงบริ การได้สะดวก เมื่อลูกค้ามีความต้องการย่อม
ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการบริ การ ปั จจัยที่สี่ การส่ งเสริ มแนะนํา ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
เกิดขึ้นได้จากการได้ยนิ ข้อมูลข่าวสารหรื อบุคคลอื่นกล่าวถึงคุณภาพของการบริ การไปในทางบวก
ปั จจัยที่หา้ ผูใ้ ห้บริ การ ผูบ้ ริ การ การบริ การที่วางนโยบายการบริ การโดยคํานึงถึงความสําคัญของ
ลูกค้าเป็ นหลัก ปั จจัยที่หก สภาพแวดล้อมของการบริ การ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของบริ การ
มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของลูกค้า และปั จจัยที่เจ็ด กระบวนการบริ การ วิธีการนําเสนอบริ การใน
กระบวนการบริ การเป็ นส่ วนสําคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
1. การเรี ยนรู ้และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าต้องค้นหาคําตอบในประเด็นที่ลึกซึ้ ง
เกี่ยวกับความต้องการที่แท้จริ ง มูลเหตุจูงใจ หรื อ ความคาดหวัง แล้วนําข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการ
ปรับปรุ ง แก้ไขการดําเนินงานต่อไป
2. การตลาดภายใน หมายถึง กิจกรรมที่ผบู ้ ริ หารได้กาํ หนดขึ้นมาเพื่อให้สมาชิกทุก
หน่วยในองค์กร ได้เข้าใจในเป้ าหมายร่ วมกัน เกิดการยอมรับและเห็นความสําคัญในบทบาทของ
ตนเองในการเสริ มสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า องค์กรการตลาดที่ประสบความสําเร็ จจะให้
ความสําคัญกับพนักงานอย่างมากและพยายามอย่างยิง่ ที่จะทุ่มเทให้ความสนใจต่อพนักงาน เพื่อให้
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พนักงานมีความสุ ขในงานของตนเอง การทําการตลาดภายใน จึงหมายถึง การจัดโปรแกรมและการ
ฝึ กอบรมสัมมนาสําหรับบุคลากรในองค์กร อันจะช่วยให้พนักงานมีทศั นคติและจิตใจที่พร้อมจะ
ให้บริ การ ตลอดจนมีความรู ้ ความชํานาญและทักษะในการใช้เครื่ องมือต่างๆ รวมถึงการจัดหา
อุปกรณ์ เครื่ องมือและเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน การดูแลพนักงานเกี่ยวกับ
สวัสดิการและสภาพความเป็ นอยูท่ วั่ ๆ ไป รวมถึงผลตอบแทนและรางวัลจูงใจต่างๆ ให้อยูใ่ นระดับ
เหมาะสม เพื่อให้พนักงานมีความพึงพอใจและเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อันจะส่ งผลต่อการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อเสริ มสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับความพึงพอใจ

นักวิชาการได้พฒั นาทฤษฎีที่อธิ บายองค์ประกอบของความพึงพอใจ
และอธิ บาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับปั จจัยอื่นๆ ไว้หลายทฤษฎี ดังนี้
โคร์ แมน (Korman, A.K., 1977 อ้างอิงในสมศักดิ์ คงเที่ยง และอัญชลี โพธิ์ ทอง , 2542) ได้
จําแนกทฤษฎีความพึงพอใจในงานออกเป็ น 2 กลุ่มคือ
1. ทฤษฎีการสนองความต้องการ กลุ่มนี้ถือว่าความพึงพอใจ ในงานเกิดจากความต้องการ
ส่ วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อผลที่ได้รับจากงานกับการประสบความสําเร็ จตาม
เป้ าหมายส่ วนบุคคล
2. ทฤษฎีการอ้างอิงกลุ่ม ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับคุณลักษณะ
ของงานตามความปรารถนาของกลุ่ม ซึ่ งสมาชิกให้กลุ่มเป็ นแนวทางในการประเมินผล
การทํางาน
ส่ วนมัมฟอร์ ด (Manford, E., 1972 อ้างถึงใน สมศักดิ์ คงเที่ยง และอัญชลี โพธิ์ ทอง , 2542)
ได้จาํ แนกความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจงานจากผลการวิจยั ออกเป็ น 5 กลุ่มดังนี้
1. กลุ่มความต้องการทางด้านจิตวิทยา กลุ่มนี้ได้แก่ Maslow, A.H., Herzberg. F และ
Likert R.โดยมองความพึงพอใจงานเกิดจากความต้องการของบุคคลที่ตอ้ งการ
ความสําเร็ จของงานและความต้องการการยอมรับจากบุคคลอื่น
2. กลุ่มภาวะผูน้ าํ มองความพึงพอใจงานจากรู ปแบบและการปฏิบตั ิของผูน้ าํ ที่มีต่อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา กลุ่มนี้ได้แก่ Blake R.R., Mouton J.S. และ Fiedler R.R.
3. กลุ่มความพยายามต่อรองรางวัล เป็ นกลุ่มที่มองความพึงพอใจจากรายได้ เงินเดือน
และผลตอบแทนอื่น ๆ กลุ่มนี้ ได้แก่ กลุ่มบริ หารธุ รกิจของมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์
(Manchester Business School)
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4. กลุ่มอุดมการณ์ทางการจัดการมองความพึงพอใจจากพฤติกรรมการบริ หารงานของ
องค์กร ได้แก่ Crogier M. และ Coulder G.M.
5. กลุ่มเนื้อหาของงานและการออกแบบงาน ความพึงพอใจงานเกิดจากเนื้อหาของตัวงาน
กลุ่มแนวคิดนี้มาจากสถาบันทาวิสตอค (Tavistock Institute) มหาวิทยาลัยลอนดอน
Lotler (2000.อ้าง ถึง ในชวัลนุช อุทยาน, 2553 ) ความพึงพอใจของลูกค้า ( Customer
Satisfaction) เป็ นระดับความรู ้สึกของลูกค้าที่มีผลจากการเปรี ยบเทียบระหว่างผลประโยชน์จาก
คุณสมบัติหรื อการทํางานของผลิตภัณฑ์ตามที่เห็นหรื อเข้าใจ ( Product Perceived Performance) กับ
การคาดหวังของลูกค้า( Expectation) ซึ่ งเกิดจากประสบการณ์และความรู ้สึกในอดีตของผูซ้ ้ื อ ส่ วน
ผลประโยชน์จากคุณสมบัติหรื อการทํางานของผลิตภัณฑ์เกิดจากนักการตลาดและฝ่ ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องที่จะต้องพยายามสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณค่าเพิ่ม ( Value added)
โดยการทํางานร่ วมกับฝ่ ายต่างๆ โดยยึดหลักการสร้างคุณภาพรวม ( Total-Quality) คุณค่าเกิดจาก
ความแตกต่างทางการแข่งขัน ( Competitive differentiation) คุณค่าที่ส่งมอบให้กบั ลูกค้าจะต้อง
มากกว่าต้นทุนของลูกค้า ( Cost) ต้นทุนของลูกค้าส่ วนใหญ่ก็คือราคาสิ นค้า( Price) นัน่ เอง ส่ วน
ระดับความพึงพอใจสามารถแบ่งอย่างกว้างๆ ได้ 3 ระดับ ดังนี้ กล่าวคือ หากการทํางานของ
ข้อเสนอ (หรื อผลิตภัณฑ์) ไม่ตรงกับความคาดหวัง ลูกค้าย่อมเกิดความไม่พอใจ หากการทํางาน
ของข้อเสนอ (หรื อผลิตภัณฑ์) ตรงกับความคาดหวัง ลูกค้าย่อมเกิดความพอใจ แต่ถา้ เกินความ
คาดหวัง ลูกค้าก็ยงิ่ พอใจมากขึ้น ความพอใจอย่างเดียวไม่สามารถดึงดูดลูกค้าให้อยูก่ บั ตนตลอดไป
ดังนั้นลูกค้าที่ได้รับความพอใจอย่างสู งไม่ใช่กลุ่มที่จะเปลี่ยนใจง่ายๆ ความพอใจหรื อความยินดีใน
ระดับสู งของลูกค้าจะสร้างความรู ้สึกใกล้ชิดทางอารมณ์ความรู ้สึกต่อตราสิ นค้านั้น ซึ่ งไม่ใช่
ความชอบธรรมดาทัว่ ไป ผลที่ตามมาคือ ความภักดีของลูกค้าในระดับสู งนัน่ เอง
Roland, Zahorik and Keiningham (1996. unpaged อ้างถึงในชวัลนุช อุทยาน, 2553 ) ACSI
ได้ให้ความหมายและองค์ประกอบของความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคอันประกอบด้วยองค์ประกอบ 3
ประการได้แก่
1. คุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การ หมายถึง การประเมินคุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การอัน
เป็ นผลจาการใช้สินค้าหรื อบริ การในปั จจุบนั หรื อผลสะสมจากประสบการณ์ในการ
ใช้สินค้าและบริ การนั้นในอดีตคุณภาพของสิ นค้าและบริ การนี้ จะส่ ง ผลโดยตรงใน
เชิงบวกต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งคุณภาพของสิ นค้าและบริ การที่ผบู ้ ริ โภค
ได้รับนั้นขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบสองประการ คือ ระดับความเฉพาะเจาะจง
(Customize) ของสิ นค้าหรื อบริ การที่มีอยูเ่ พื่อตอบสนองความต้องการในแต่ละ ด้าน
ของผูบ้ ริ โภคที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันและระดับของความน่าเชื่อถือ
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(Reliability) ของสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ระดับของความเชื่อถือได้ความเป็ น
มาตรฐานและปราศจากความบกพร่ องต่างๆ ของสิ นค้าที่นาํ เสนอ
2. คุณค่าของสิ นค้าหรื อบริ การที่ผบู ้ ริ โภคได้รับ ( Perceived Value) หมายถึง ระดับของ
การรับรู ้ในเชิงเปรี ยบเทียบ โดยเป็ นการเปรี ยบเทียบระหว่างคุณภาพของสิ นค้าหรื อ
บริ การที่ได้รับกับราคาสิ นค้านั้นๆ เป็ นการช่วยแปลงความแตกต่างในด้านราคาของ
สิ นค้าและบริ การแต่ละชนิดให้มาอยูใ่ นรู ปแบบที่สามารถเปรี ยบเทียบกันได้ดีข้ ึน และ
ช่วยลดผลจากความแตกต่างของระดับรายได้และความสามารถในการจ่ายของ
ผูบ้ ริ โภค ดังนั้น จึงทําให้สามารเปรี ยบเทียบสิ นค้าหรื อบริ การที่มีระดับราคาที่แตกต่าง
กันได้คุณค่าของสิ นค้าหรื อบริ การนั้น จะมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพของสิ นค้าและ
บริ การ และระดับความพึงพอใจในเชิงบวก
3. ความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค (Customer Expectation) ความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคนี้เป็ น
ทั้งจากประสบการณ์ในการรับรู ้ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การจากแหล่ง
ต่างๆ เช่น การโฆษณา หรื อการบอกต่อ และจากการคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถใน
การผลิตสิ นค้าหรื อบริ การที่มีคุณภาพของผูผ้ ลิต ดังนั้น ความคาดหวังนี้จึงเป็ นบทสรุ ป
ของประสบการณ์เกี่ยวกับคุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การจากอดีตจนถึงปั จจุบนั ใน
ขณะเดียวกันความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคเป็ นความคาดหวังในคุณภาพที่สามารถสร้าง
ความพึงพอใจแก่ผบู ้ ริ โภคได้ ซึ่ งความคาดหวังนี้จะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับคุณภาพ
ที่สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผบู ้ ริ โภคได้ ซึ่ งความหวังนี้จะมีความสัมพันธ์โดยตรง
กับคุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การ ( Perceived Quality) และคุณค่าของสิ นค้าหรื อ
บริ การ (Perceived Valued)
แนวทางการวัดความพึงพอใจ
เมื่อผูบ้ ริ โภคได้รับสิ นค้าหรื อบริ การมาเพื่อสนองความต้องการของตนเอง
ในทาง
เศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า ค่าของความพึงพอใจในสิ นค้าและบริ การนั้นสามารถวัดได้เป็ นหน่วย ยูทิล
เช่น ดื่มนํ้าส้มแก้ว 1 แก้ว ได้รับความพึงพอใจเท่ากับ 10 ยูทิล เมื่อดื่มแก้วที่สอง จะได้รับความพึง
พอใจเท่ากับ 15 ยูทิล เป็ นต้น ซึ่ งแนวทางในการวัดความพึงพอใจ (วิทวัส รุ่ งเรื องผล, 2553) มีดงั นี้
1. กําหนดวัตถุประสงค์ให้ชดั เจนว่าต้องการประเมินไปเพื่อประโยชน์อะไร เช่น หาก
ต้องการเพียงเพื่อทราบความพึงพอใจในสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการ
ตัดสิ นใจในประเด็นใดประเด็นหนึ่งโดยเฉพาะก็ไม่จาํ เป็ นต้องคํานึงถึงการวางกรอบ
การวัดอย่างต่อเนื่อง สามารถทําเป็ นวิจยั เพื่อเก็บข้อมูลได้เลยแต่ถา้ มีแผนงานที่จะ
พัฒนาเป็ นดัชนีความพึงพอใจ (Customer Satisfaction Index) เพื่อเปรี ยบเทียบความพึง
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พอใจของลูกค้าในแต่ละปี หรื อเปรี ยบเทียบระหว่างหน่วยงาน ระหว่างกลุ่มผลิตภัณฑ์
ระหว่างสาขาหรื อระหว่างบริ ษทั ที่ทาํ อยูใ่ นประเทศไทยกับที่อยูป่ ระเทศอื่นๆ รวมทั้ง
การเปรี ยบเทียบกับคู่แข่ง แนวทางการวัดความพึงพอใจก็จะเริ่ มซับซ้อนขึ้นในขั้นตอน
การวางกรอบและเกณฑ์การวัดเพื่อให้เกิดการเปรี ยบเทียบกันได้อย่างเป็ นธรรม
2. กําหนดปั จจัยที่จะใช้วดั ความพึงพอใจ โดยกําหนดว่าจะใช้ปัจจัยใดบ้างมาเป็ นตัวชี้วดั
คะแนนความพึงพอใจโดยรวมและควรให้น้ าํ หนักแต่ละปั จจัยเท่าไร การได้มาซึ่ ง
ปั จจัยที่จะใช้เป็ นตัวชี้วดั เป็ นขั้นตอนที่ตอ้ งอาศัยความร่ วมมือระดมความเห็นจาก
หลายฝ่ ายและควรทําการทดสอบปั จจัยเหล่านี้ก่อนนํามาทําการประเมินจริ งเพื่อให้
แน่ใจว่า ปั จจัยที่กาํ หนดไม่ซ้ าํ ซ้อนกันเกินไปหรื อขาดปั จจัยสําคัญบางตัวไป รวมถึง
ควรทําการประเมินความสําคัญของปั จจัยแต่ละตัวเพื่อนํามาใช้ถ่วงนํ้าหนักในการวัด
ความพึงพอใจรวมด้วย
3. กําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการวัด โดยปกติแล้วจะใช้ Likert Scale ด้วยการให้คะแนนความ
พึงพอใจ แต่ละปัจจัยจาก 1ถึง5 โดย 5 คือพอใจมากที่สุด 4 คือพอใจมาก 3 คือพอใจ
ปานกลาง 2 คือพอใจน้อยและ 1 คือพอใจน้อยที่สุด เนื่องจากช่วงห่างของคะแนน 5
ระดับก็เพียงพอที่จะแสดงค่าความพึงพอใจที่แตกต่างกันของลูกค้าได้ แต่ก็ไม่กว้าง
มากจนความเห็นที่ผดิ แปลกในลักษณะที่ให้คะแนนสู งหรื อตํ่าเกินไปจะมีผลต่อ
ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตินอกจากนี้ Scale ที่ใช้กนั จะมีจาก 1
ถึง3 หรื อให้คะแนนจาก 1ถึง10 หรื อเป็ นเปอร์เซ็นต์ความพึงพอใจจากคะแนนเต็ม100
เป็ นต้น การเลือกใช้เกณฑ์ในลักษณะใดก็ตามก็ยงั จะนํามาสู่ ปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น
การใช้ Scale 1ถึง3 หรื อ 1ถึง5 จะพบว่าโดยนิสัยคนไทยเวลาประเมินอะไรก็ตามจะไม่
ค่อยให้คะแนนสู งสุ ดหรื อตํ่าสุ ด แต่จะให้กลางๆ เช่น Scale 1ถึง3 ถ้าลูกค้าเกิน 70%ให้
คะแนนอยูใ่ นช่วง 2 ค่าเฉลี่ยของแต่ละปั จจัยก็จะไม่แตกต่างกันมาก แต่ถา้ ให้คะแนน
ด้วยเกณฑ์ 1ถึง10 หรื อ 1 ถึง 100% เวลานํามาหาค่าเฉลี่ยจะพบปั ญหาว่าหากมีลูกค้า 23%ที่ประเมินกดคะแนนลงมาที่ 1 ที่ 2 จากคะแนนเต็ม 10 หรื อให้คะแนน ศูนย์เต็ม100
ขณะที่ลูกค้าคนอื่นๆ ให้ที่ 7-8 หรื อราว 70-80% ช่วงคะแนนที่ห่างกันมาก พอนํามา
เฉลี่ยจะดึงค่าคะแนนรวมให้ตกมาอย่างมากทั้งๆ ที่เป็ นความเห็นของลูกค้าในสัดส่ วน
เปอร์ เซ็นต์ที่นอ้ ยมาก
4. กําหนดวิธีการวัดความพึงพอใจ ในขั้นนี้ก็คือขั้นของการทําวิจยั เชิงปริ มาณ
(Quantitative Research) ที่ตอ้ งกําหนดวิธีการสุ่ มตัวอย่างในเชิงสถิติเพื่อให้เกิดการ
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กระจายตัวของลูกค้าที่สุ่มมาทําการวัดความพึงพอใจ รวมถึงการกําหนดขนาดของ
ตัวอย่างที่ใช้ในการวัดว่าควรมีจาํ นวนเท่าไร โดยอาศัยเทคนิคการวิจยั
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ผูร้ ับบริ การย่อมมีความต้องการและคาดหวังในการรับบริ การทุกครั้ง เมื่อไปรับบริ การได้
ประสบการณ์สถานการณ์ที่เป็ นจริ ง เปรี ยบเทียบกับความต้องการก่อนไปรับบริ การและแสดง
ออกเป็ นระดับความพึงพอใจ ซึ่ งสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ระดับ (ศิริพร ตันติพลู วินยั , 2538) ดังนี้
1. ความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวัง เป็ นการแสดงความยินดีมีสุขของผูร้ ับบริ การ
เมื่อได้รับบริ การที่ตรงกับความคาดหวังที่มีอยู่ เช่น ลูกค้าไปรับประทานอาหารที่
ห้องอาหารแห่งหนึ่ง และไม่ผดิ หวังที่อาหารอร่ อยและบริ การรวดเร็ ว หรื อ ลูกค้า
เดินทางด้วยสายการบินถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยตรงตามกําหนดเวลา
2. ความพึงพอใจที่เกินความคาดหวัง เป็ นการแสดงรู ้สึกปลาบปลื้มหรื อประทับใจของ
ผูร้ ับบริ การเมื่อได้รับบริ การเกินความคาดหวังที่มีอยู่ เช่น ลูกค้าเติมนํ้ามันรถที่สถาน
บริ การแห่งหนึ่ง พร้อมได้รับบริ การตรวจเครื่ องยนต์และเติมลมฟรี หรื อลูกค้าไปซื้ อ
ของที่หา้ งสรรพสิ นค้าแห่งหนึ่งและได้รับรางวัลพิเศษโดยไม่คาดคิดมาก่อนเพราะเป็ น
ลูกค้าที่กาํ หนดให้รับรางวัล

3. ประเภทและลักษณะของตลาด

ตลาด หมายถึง สถานที่ซ่ ึ งปกติจดั ไว้ให้ผคู ้ า้ ใช้เป็ นที่ชุมนุมจําหน่ายสิ นค้าประเภทสัตว์
เนื้อสัตว์ ผักผลไม้ หรื ออาหารอันมีสภาพเป็ นของสด ประกอบหรื อปรุ งแล้ว หรื อของเสี ยง่าย ทั้งนี้
ไม่วา่ จะมีการจําหน่ายสิ นค้าประเภทอื่นด้วยหรื อไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริ เวณซึ่ งจัดไว้ให้
ผูค้ า้ ใช้เป็ นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสิ นค้าประเภทดังกล่าวเป็ นประจําหรื อเป็ นครั้งคราวหรื อตามวันที่
กําหนด กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.
2535 ได้จาํ แนกตลาดออกเป็ น
3 ประเภท (กรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย, 2550) ดังนี้
ตลาดประเภทที่ 1 ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคารและดําเนินกิจการเป็ นการประจํา หรื อ
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยได้กาํ หนดลักษณะของตลาดประเภทที่ 1 ดังนี้
1. ต้องมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม โดยมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่ งปลูกสร้าง คือ
อาคารสิ่ งปลูกสร้างสําหรับผูข้ ายของ ที่ขนถ่ายสิ นค้า ส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะ ที่
รวบรวมมูลฝอยและที่จอดรถ
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2. อาคารสิ่ งปลูกสร้างสําหรับผูข้ ายของ ต้องมีและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และสุ ขลักษณะ
ดังต่อไปนี้
2.1 มีถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่นอ้ ยกว่า 4 เมตร และมีทางเข้าออกบริ เวณตลาด
กว้างไม่นอ้ ยกว่า 4 เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกให้กบั
ผูท้ ี่มาใช้บริ การในตลาดและผูข้ ายของในการขนส่ งสิ นค้า
การรักษาความ
สะอาด และเก็บขนขยะออกจากตลาด รวมถึงประโยชน์ที่จะทําให้รถดับเพลิง
สามารถเข้าไปดับเพลิงกรณี เกิดอัคคีภยั
2.2 ตัวอาคารทําด้วยวัสดุถาวร มัน่ คง แข็งแรง เพื่อความปลอดภัยในการใช้สอยตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
2.3 หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสู งของหลังคาต้องมี
ความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้นๆ เพราะจะเป็ นการช่วยระบาย
อากาศโดยวิธีธรรมชาติสาํ หรับอาคารตลาดที่มีการระบายอากาศโดยใช้พดั ลม
ดูดอากาศ หรื อกรณี เป็ นอาคารปิ ดติดตั้งเครื่ อง -ปรับอากาศ หลังคาตลาดไม่
จําเป็ นต้องสู งมาก
2.4 พื้นทําด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง เรี ยบ ทําความสะอาดง่าย และไม่มีน้ าํ ขังเพราะ
หากพื้นตลาดไม่เรี ยบหรื อชํารุ ดเป็ นหลุมบ่อ จะทําให้มีน้ าํ ขัง เป็ นแหล่งสะสม
ความสกปรก ทําให้ทาํ ความสะอาดได้ยาก
2.5 ฝาผนังทําด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง เรี ยบ และทําความสะอาดง่าย ฝาผนังที่มีสี
อ่อนๆ จะช่วยให้มองเห็นความสกปรกได้ง่าย และช่วยให้ตลาดดูสว่างขึ้น
2.6 ประตูมีความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 2 เมตร ทั้งนี้เพื่อให้สามารถป้ องกันสัตว์ต่างๆ เข้า
ไปพลุกพล่านในตลาด การกําหนดความกว้างของประตูก็เพื่อประโยชน์ในการ
ใช้สอยของประชาชนและผูข้ ายของ ทําให้การขนส่ งสิ นค้าเข้าออกตลาดเป็ นไป
โดยสะดวก และประตูตลาดควรจะปิ ดเป็ นประจําหลังจากตลาดปิ ดบริ การ
2.7 ทางเดินภายในอาคารสําหรับผูซ้ ้ื อมีความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 2 เมตรเพื่อประโยชน์
ในการสัญจรของประชาชนที่เข้ามาซื้อสิ นค้าในตลาด รวมถึงใช้ในการขนส่ ง
สิ นค้าเข้าออกไปตามแผงจําหน่ายสิ นค้าต่างๆ ได้โดยสะดวกและช่วยให้แผง
จําหน่ายสิ นค้าไม่แออัดจนเกินไป
2.8 มีการระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ ไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นอับ
2.9 ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่นอ้ ยกว่า 100 ลักซ์ เว้นแต่ที่แผงขาย
สิ นค้าหรื อเขียงจําหน่ายเนื้อสัตว์ ต้องมีความเข้มของแสงสว่างไม่นอ้ ยกว่า 200
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2.10

2.11

2.12

2.13

ลักซ์ ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้แสงหรื อวัสดุอื่นที่ทาํ ให้สีของสิ นค้าเปลี่ยนแปลงไปจาก
ธรรมชาติ
แผงขายสิ นค้าเป็ นแบบปิ ดทึบ ทําด้วยวัสดุถาวร เรี ยบ มีความลาดเอียงและทํา
ความสะอาดง่าย มีพ้ืนที่แผงไม่นอ้ ยกว่า 2 ตารางเมตร สู งจากพื้นไม่นอ้ ยกว่า 60
เซนติเมตร และมีทางเข้าแผงของผูข้ ายของ กว้างไม่นอ้ ยกว่า 70 เซนติเมตร มีที่
นัง่ สําหรับผูข้ ายของไว้โดยเฉพาะอย่างเหมาะสม แยกต่างหากจากแผงและ
สะดวกต่อการเข้าออก การที่กาํ หนดให้ดา้ นบนของแผงขายสิ นค้าต้องมีความ
ลาดเอียงเพื่อป้ องกันนํ้าขังอยูบ่ นแผง และการกําหนดความสู งของแผงเพื่อ
ป้ องกันสิ่ งสกปรกจากพื้นกระเด็นขึ้นมาปนเปื้ อนกับสิ นค้าบนแผง
จัดให้มีน้ าํ ประปาอย่างเพียงพอสําหรับล้างสิ นค้าหรื อล้างมือโดยระบบท่อ
สําหรับแผงขายอาหารสดต้องมีก๊อกนํ้าไม่นอ้ ยกว่า 1 ก๊อกนํ้าต่อ 2 แผง และมี
การวางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้ อนจากนํ้าโสโครก ไม่ติดหรื อ
ทับกับท่ออุจจาระ และต้องจัดให้มีที่เก็บสํารองนํ้าให้มีปริ มาณเพียงพอและ
สะดวกต่อการใช้
มีทางระบายนํ้าทําด้วยวัสดุถาวร เรี ยบ ทางระบายนํ้าภายในตลาดต้องเป็ นแบ บ
เปิ ดส่ วนทางระบายนํ้ารอบตลาดต้องเป็ นแบบรู ปตัวยูและมีตะแกรงปิ ดที่
สามารถเปิ ดทําความสะอาดได้ง่ายมีความลาดเอียงระบายนํ้าได้สะดวก มีบ่อดัก
มูลฝอย บ่อดักไขมัน และระบบบําบัดนํ้าเสี ย โดยนํ้าทิ้งต้องได้มาตรฐานนํ้าทิ้ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เว้นแต่จะได้จดั ส่ งนํ้าเสี ยไปบําบัดใน
ระบบบําบัดนํ้าเสี ยรวมของราชการส่ วนท้องถิ่นโดยได้เสี ยค่าบริ การตามอัตรา
ของราชการส่ วนท้องถิ่นนั้น
ต้องจัดให้มีเครื่ องดับเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ติดตั้งไว้ใน
บริ เวณที่เห็นได้ง่าย ซึ่ งตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2537) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้กาํ หนดให้อาคารตลาดต้อง
ติดตั้งเครื่ องดับเพลิงแบบมือถืออย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่
- โฟมเคมี ขนาดบรรจุไม่นอ้ ยกว่า 10 ลิตร
- ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ขนาดบรรจุไม่นอ้ ยกว่า 4 กิโลกรัม
- ผงเคมีแห้ง ขนาดบรรจุไม่นอ้ ยกว่า 4 กิโลกรัม
- เฮลอน (HALON 1211) ขนาดบรรจุไม่นอ้ ยกว่า 4 กิโลกรัม
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โดยเลือกติดตั้งเครื่ องดับเพลิงตามประเภทของวัสดุที่มีในแต่ละชั้นของอาคารตลาด และ
ให้ติดตั้งจํานวน 1 เครื่ อง ต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร แต่ตอ้ ง
ไม่นอ้ ยกว่าชั้นละ 1 เครื่ อง และต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุ ดของตัวเครื่ องสู งจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน
1.50 เมตร ในที่มองเห็นสามารถอ่านคําแนะนําการใช้ได้ สามารถนําไปใช้งานได้โดยสะดวก และ
ต้องอยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา
3. ที่ขนถ่ายสิ นค้า ต้องจัดให้มีและอยูใ่ นบริ เวณหนึ่งบริ เวณใดโดยเฉพาะ มีพ้นื ที่เพียงพอ
สําหรับการขนถ่ายสิ นค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสิ นค้าและการรักษา
ความสะอาด
4. ห้องสุ ขา และที่ถ่ายปั สสาวะ
ต้องมีและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และสุ ขลักษณ ะ
ดังต่อไปนี้
4.1 ตั้งอยูใ่ นที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด
4.2 มีระบบการขับเคลื่อนอุจจาระและปั สสาวะลงสู่ ที่เก็บกัก ซึ่ งจะต้องป้ องกันสัตว์
และแมลงพาหะนําโรคได้ และไม่ปนเปื้ อนแหล่งนํ้าธรรมชาติและนํ้าใต้ดินทุก
ขั้นตอน
4.3 ห้องสุ ขาต้องสร้างด้วยวัสดุทนทานและทําความสะอาดง่ายมีขนาดเนื้อที่ภายใน
ไม่นอ้ ยกว่า 0.90 ตารางเมตรต่อหนึ่งที่นงั่ และมีความกว้างภายในไม่นอ้ ยกว่า
0.90 เมตร ประตูเป็ นชนิด เปิ ดออกและมีผนังกั้น เพื่อมิให้ประตูเปิ ดสู่ ตลาด
โดยตรง
4.4 ระยะดิ่งระหว่างพื้นถึงส่ วนตํ่าสุ ดของคาน หรื อเพดาน หรื อสิ่ งอื่นที่ติดกับคาน
หรื อเพดานต้องไม่นอ้ ยกว่า 2.00 เมตร และมีช่องระบายอากาศไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละสิ บของพื้นที่หอ้ งหรื อมีพดั ลมระบายอากาศ
4.5 พื้นห้องสุ ขาต้องมีความลาดเอียงไม่นอ้ ยกว่า 1:100 และมีจุดระบายนํ้าทิ้งใน
ตําแหน่งตํ่าสุ ดของพื้นห้อง
4.6 กรณี เป็ นโถส้วมชนิดคอห่านต้องสู งจากพื้นไม่นอ้ ยกว่า 0.20 เมตร
4.7 มีท่อระบายอุจจาระลงสู่ ถงั เก็บกัก ซึ่ งต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า
10 เซนติเมตร มีความลาดเอียงไม่นอ้ ยกว่า 1:10
4.8 มีท่อระบายก๊าซขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 2.50 เซนติเมตร สู งเหนือ
หลังคาสุ ขาหรื อสู งจนกลิ่นเหม็นของก๊าซไม่รบกวนผูอ้ ื่น
4.9 ความเข้มของแสงสว่างในห้องส้วมไม่นอ้ ยกว่า 100 ลักซ์
4.10 จัดให้มีกระดาษชําระ หรื อนํ้าสําหรับชําระให้เพียงพอสําหรับห้องสุ ขาทุกห้อง
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5. จํานวนสุ ขาและที่ถ่ายปั สสาวะ ต้องจัดให้มีอย่างเพียงพอและเหมาะสม ดังนี้
• สุ ขาต้องมีไม่นอ้ ยกว่า 6 ที่ ต่อจํานวนแผงไม่เกิน 40 แผง โดยแยกเป็ น ห้องสุ ขา
ชาย 2 ที่ ห้องสุ ขาหญิง 4 ที่ และให้เพิ่มทั้ง สุ ขาชายและสุ ขาหญิงอีก 1 ที่ และ 2 ที่
ตามลําดับต่อจํานวนแผงที่เพิ่มขึ้นทุก 25 แผง ที่ถ่ายปั สสาวะชายต้องจัดให้มีไม่
น้อยกว่าจํานวนสุ ขาชายและอยูใ่ นบริ เวณเดียวกัน อ่างล้างมือต้องจัดให้มีไม่นอ้ ย
กว่า 1 ที่ ต่อส้วม 2 ที่ และที่ถ่ายปั สสาวะ 2 ที่
• ฉะนั้นโดยสรุ ป อย่างน้อยที่สุด ตลาดที่มีแผงขายสิ นค้าไม่เกิน 40 แผง ต้องจัดให้มี
ห้องสุ ขาชาย 2 ที่ พร้อมที่ถ่ายปั สสาวะ 2 ที่ มีหอ้ งสุ ขาหญิง 4 ที่ และมีอ่างล้างมือ 2
ที่ ในสุ ขาชาย และอีก 2 ที่ ในสุ ขาหญิง และเพื่อให้ถูกสุ ขอนามัยบริ เวณอ่างล้างมือ
ควรจัดหาสบู่สาํ หรับล้างมือไว้บริ การด้วย
6. ที่รวบรวมมูลฝอย ต้องมีลกั ษณะเป็ นสิ่ งปลูกสร้างถาวร หรื อเป็ นที่พกั มูลฝอยที่เจ้า
พนักงานสาธารณสุ ขเห็นว่าเหมาะสมกับตลาดนั้นๆ
มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับ
ปริ มาณมูลฝอยในแต่ละวัน มีการปกปิ ดสามารถป้ องกันสัตว์เข้าไปคุน้ เขี่ยได้ ตั้งอยู่
นอกตัวอาคารตลาดและอยูใ่ นพื้นที่ที่รถเข้าออกได้สะดวก ซึ่ ง ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้กาํ หนดให้ตลาดมีที่รองรับมูลฝอย โดยมีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี้
6.1 ผนังต้องทําด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ
6.2 พื้นผิวภายในต้องเรี ยบและกันนํ้าซึม
6.3 ต้องมีการป้ องกันกลิ่นและนํ้าฝน
6.4 ต้องมีการระบายนํ้าเสี ยจากขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู ลงสู่ ระบบบําบัดนํ้าเสี ย
6.5 ต้องมีการระบายอากาศและป้ องกันนํ้าเข้า
6.6 ต้องมีความจุไม่นอ้ ยกว่า 1.2 ลิตรต่อพื้นที่ของอาคารหนึ่งตารางเมตร
6.7 ต้องจัดไว้ในที่ที่สามารถขนย้ายขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู ได้โดยสะดวกและต้อง
มีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่นอ้ ยกว่า
4
เมตร แต่ถา้ ที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู มีขนาดความจุเกินกว่า 3 ลูกบาศก์
เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดงั กล่าวไม่นอ้ ยกว่า 10 เมตร
7. ที่จอดรถ ต้องจัดให้มีตามความเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด ทั้งนี้เพื่อ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผมู ้ าใช้บริ การในตลาด และเพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
บริ เวณรอบตลาด ป้ องกันไม่ให้เกิดปั ญหาด้านการจราจร ส่ วนในการกําหนดลักษณะ
และขนาดของที่จอดรถนั้น กฎกระทรวงได้ให้อาํ นาจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการ
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กําหนดตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากสภาพพื้นที่ของตลาด จํานวนรถที่เข้ามา
ใช้บริ การในตลาด ซึ่ งถ้าตลาดมีพ้ืนที่จาํ กัดก็อาจกําหนดให้สร้างเป็ นอาคารที่จอดรถ
หรื อถ้าตลาดมีพ้ืนที่มากก็สามารถสร้างเป็ นลานที่จอดรถได้
ตลาดประเภทที่ 2 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุ ข พ .ศ. 2535 ข้อ 12 – ข้อ 15 ได้กาํ หนดลักษณะของตลาดประเภทที่ 2 ซึ่ งมีลกั ษณะ
แตกต่างกับตลาด ประเภทที่ 1 คือ เป็ นตลาดที่ไม่มีโครงสร้างตัวอาคาร และในการกําหนด
รายละเอียดปลีกย่อยที่เกี่ยวกับเรื่ องสุ ขลักษณะต่างๆ จะน้อยกว่าตลาดประเภทที่ 1 ดังนี้
1. พื้นที่ตลาด ต้องมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม และให้มีบริ เวณที่จดั ไว้สาํ หรับผูข้ ายของ
ส้วมและที่ถ่ายปั สสาวะ และที่รวบรวมมูลฝอย
2. บริ เวณที่จดั ไว้สาํ หรับผูข้ ายของ ต้องมีและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และสุ ขลักษณะ
ดังต่อไปนี้
2.1 พื้นทําด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง เรี ยบ ทําความสะอาดง่าย และไม่มีน้ าํ ขัง
2.2 จัดให้มีร้ ัวที่สามารถป้ องกันสัตว์ต่างๆ เข้าไปพลุกพล่านในตลาดได้
2.3 แผงขายสิ นค้า ต้องทําด้วยวัสดุถาวร เรี ยบ มีความลาดเอียง และทําความ
สะอาดง่ายสู งจากพื้นไม่นอ้ ยกว่า 60 เซนติเมตร ด้านล่างของแผงไม่ใช้เป็ นที่
เก็บหรื อสะสมสิ นค้าและของอื่นๆ และมีทางเข้าแผงสําหรับผูข้ ายของกว้างไม่
น้อยกว่า 70 เซนติเมตร
2.4 ทางเดินสําหรับผูซ้ ้ื อมีความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 2 เมตร
2.5 จัดให้มีน้ าํ ประปาหรื อนํ้าที่สะอาดไว้ใช้ในตลาดอย่างเพียงพอ
2.6 มีทางระบายนํ้ารอบตลาดแบบเปิ ด ทําด้วยวัสดุถาวร เรี ยบ มีความลาดเอียง
ระบายนํ้าได้สะดวก มีบ่อดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพักนํ้าเสี ย และมีการ
บําบัดนํ้าเสี ย ดังนี้
1) ท้องที่ที่ใช้บงั คับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ต้องจัดให้มีระบบ
บําบัดนํ้าเสี ยและนํ้าทิ้งต้องได้มาตรฐานนํ้าทิ้งตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร
2) ท้องที่ที่ยงั ไม่ใช้บงั คับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารให้มีบ่อพักนํ้า
เสี ยก่อนระบายนํ้าออกจากตลาดสู่ ท่อสาธารณะ ทั้งนี้ตอ้ งไม่ระบายนํ้าสู่
แหล่งนํ้าสาธารณะและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชน
ข้างเคียง
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3. สุ ขา และที่ถ่ายปั สสาวะ
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์สุขลักษณะและมีจาํ นวน
เช่นเดียวกับตลาดประเภทที่ 1 ตามข้อ 2.1.4 (ข้อย่อย 2) – 10) และข้อ 2.1.5 ตามลําดับ
ดังได้กล่าวมาแล้ว และต้องตั้งอยูใ่ นที่ที่เหมาะสมนอกบริ เวณแผงขายสิ นค้า
4. ที่รวบรวมมูลฝอย ต้องมีลกั ษณะเป็ นที่พกั มูลฝอยที่เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขเห็นว่า
เหมาะสมกับตลาดนั้นๆ มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริ มาณมูลฝอยในแต่ละวัน มีการ
ปกปิ ดสามารถป้ องกันสัตว์เข้าไปคุย้ เขี่ยได้ ตั้งอยูน่ อกบริ เวณแผงขายสิ นค้า และอยูใ่ น
พื้นที่ที่รถเข้าออกได้สะดวก
ตลาดประเภทที่ 3 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 ข้อ 16 – ข้อ 19 ได้กาํ หนดลักษณะของตลาดประเภทที่ 3 ซึ่งเป็ นตลาดที่
ไม่มีโครงสร้างอาคารและมีการดําเนินกิจการในลักษณะเป็ นการชัว่ คราว หรื อเป็ นครั้งคราว หรื อ
ตามวันที่กาํ หนด ดังนี้
1. พื้นที่ตลาด ต้องมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม และให้มีบริ เวณที่จดั ไว้สาํ หรับผูข้ ายของ
ส้วม ที่ถ่ายปั สสาวะ และที่รวบรวมมูลฝอย
2. บริ เวณที่จดั ไว้สาํ หรับผูข้ ายของ ต้องมีและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และสุ ขลักษณะ
ตามที่กาํ หนด ดังต่อไปนี้
2.1 แผงขายสิ นค้าสู งจากพื้นไม่นอ้ ยกวา 60 เซนติเมตร
2.2 ทางเดินระหว่างแผงสําหรับผูซ้ ้ือต้องกว้างไม่นอ้ ยกว่า 2 เมตร
2.3 จัดให้มีน้ าํ ประปาหรื อนํ้าที่สะอาดไว้ใช้ในตลาดอย่างเพียงพอ
2.4 จัดให้มีตะแกรงดักมูลฝอยบริ เวณท่อระบายนํ้าก่อนปล่อยนํ้าทิ้งลงท่อระบายนํ้า
3. สุ ขาและที่ถ่ายปั สสาวะ ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ สุ ขลักษณะและจํานวนเช่นเดียวกับ
ตลาดประเภทที่ 1 และ 2 เว้นแต่จะจัดให้มี ห้องสุ ขาเคลื่อนที่ หรื อมี หอ้ งสุ ขาสาธารณะ
หรื อส้วมของหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อยูใ่ กล้เคียง ห่างไม่เกิน 100 เมตร
4. ที่รวบรวมมูลฝอย มีลกั ษณะตามที่กาํ หนดเช่นเดียวกับตลาดประเภทที่ 2

4. ตลาดสดน่ าซื้อ

ตลาดสดน่าซื้อ หมายถึง สถานที่สะดวก สะอาด บรรยากาศดี โครงสร้างอาคารมีสภาพ
แข็งแรง มีการจัดแบ่งเป็ นสัดส่ วนน่าดู และมีสาธารณูปโภคครบครัน ผูข้ ายมีสุขภาพอนามัยดี แต่ง
กายสะอาดถูกสุ ขลักษณะ อาหารสะอาด สด ใหม่ ปลอดภัย ปลอดสารพิษ สิ นค้าที่นาํ มาจําหน่ายมี
คุณภาพดี ราคาเหมาะสมไม่แพง สิ นค้าสําเร็ จรู ปจะต้องระบุฉลากชัดเจน เน้นมาตรฐาน ผ่านการ
รับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และที่สาํ คัญจะต้องถูกใจผูบ้ ริ โภค
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โครงการตลาดสด น่าซื้อ เป็ นความร่ วมมือระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิ ชย์ สํานักนายกรัฐมนตรี และ
กรุ งเทพมหานคร เพื่อดําเนินการด้านความปลอดภัยของอาหารให้แก่ ประชาชน โดยมอบให้กรม
อนามัย จัดโครงการตลาดสด น่าซื้อ เพื่อพัฒนาปรับปรุ งสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและคุม้ ครองให้
ประชาชนได้มีสุขภาพที่ดี พร้อมได้รับบริ การอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ตามนโยบายสร้าง
หลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า
เกณฑ์ การพัฒนาและยกระดับตลาดสด น่ าซื้อ มี 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านสุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อม ( Environmental Health ) ผ่านเกณฑ์การประเมิน 8 หมวด
ดังนี้
1.1. สุ ขลักษณะทัว่ ไปของตลาด
1.2. การจัดการมูลฝอย
1.3. การจัดหานํ้าดื่มนํ้าใช้
1.4. การจัดการนํ้าเสี ย
1.5. การจัดการสิ่ งปฏิกลู
1.6. การป้ องกัน ควบคุมสัตว์พาหะนําโรค
1.7. การจัดการบริ หารด้านสิ่ งแวดล้อม
1.8. สุ ขวิทยาส่ วนบุคคลของผูข้ ายของและผูช้ ่วยขายของในตลาด
2. ด้านความปลอดภัยอาหาร ( Food Safety ) แผงจําหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์การ
ตรวจสอบสารปนเปื้ อน ดังนี้
• ตรวจไม่พบสารปนเปื้ อน 4 ชนิด ฟอร์ มาลิน สารกันรา สารบอแรกซ์ สารฟอก
ขาว
• ตรวจไม่พบสารกําจัดแมลง ( กลุ่มสารประกอบฟอสเฟต คาร์ บาเมท ) หรื อตรวจ
พบในเกณฑ์ที่ปลอดภัย
• ตรวจไม่พบสารเร่ งเนื้อแดง ในเนื้อหมู ( ส่ งตรวจห้องปฏิบตั ิการ )
3. ด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ( Consumer Protection )
• จัดให้มีสถานที่จดั บอร์ ดให้ความรู ้แก่ผบู ้ ริ โภคในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
ปลอดภัยโภชนาการ และสุ ขลักษณะของตลาด
• จัดให้มีจุดทดสอบสารปนเปื้ อนที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ 6 ชนิด (ฟอร์ มาลิน สาร
กันรา สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว ยาฆ่าแมลง สารเร่ งเนื้อแดง )
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• จัดให้มีเครื่ องชัง่ กลางที่ได้มาตรฐานไว้บริ การผูบ้ ริ โภคในตลาดสดอย่างน้อย 1 จุด
และติดป้ ายบอกไว้ชดั เจน
เกณฑ์ ด้านสุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้ อม มี 40 ข้อ ดังนี้
1. ภายในตัวตลาดมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ ไม่ร้อน อบอ้าว หรื ออับทึบ
2. มีการจัดการ ดูแล และควบคุมบริ เวณแผง ทางเดิน ถนน ที่ต้งั รองรับมูลฝอยสาธารณะ
และที่ต้ งั ที่รวบรวมมูลฝอย ให้สะอาดเรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ
3. ตลาดและบริ เวณโดยรอบไม่มีน้ าํ ขังเฉอะแฉะ
4. รางระบายนํ้าเสี ยภายในตลาดเป็ นชนิดรางเปิ ด สําหรับรางระบายนํ้ารอบตลาดมีฝาปิ ด
ที่เปิ ดทําความสะอาดได้ และสามารถระบายนํ้าได้ ไม่มีน้ าํ ขัง ไม่อุดตัน
5. ภายในห้องส้วมไม่มีกลิ่นเหม็น และมีการระบายอากาศดี
6. ระบบเก็บกักอุจจาระถูกสุ ขลักษณะ ไม่ชาํ รุ ด
7. มีการทําความสะอาดตลาดเป็ นประจําทุกวัน
8. มีน้ าํ ใช้ที่สะอาดไว้บริ การอย่างเพียงพอ
9. ห้องส้วมแยกเพศ ชาย-หญิง ออกจากกันเป็ นสัดส่ วน
10. มีการจัดวางสิ นค้า สิ่ งของ วัสดุอุปกรณ์เป็ นระเบียบ เรี ยบร้อย ไม่ให้ เกะกะ รก รุ งรัง
และไม่กีดขวางทางเดิน
11. สิ นค้าประเภทอาหารและเครื่ องใช้ที่เกี่ยวกับอาหาร จะต้องวางสู งจากพื้นไม่นอ้ ยกว่า
60 ซม.
12. ให้มีการล้างตลาดตามหลักการสุ ขาภิบาล อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
13. มีที่รองรับมูลฝอยสาธารณะที่ถูกหลักสุ ขาภิบาลอย่างเพียงพอ และทําความสะอาดอยู่
เสมอ
14. มีการดักมูลฝอยและบ่อดักไขมัน ก่อนปล่อยลงสู่ แหล่งนํ้าสาธารณะหรื อออกสู่
สิ่ งแวดล้อม
15. โครงสร้างอาคารตลาดมีความมัน่ คง แข็งแรง ไม่ชาํ รุ ด พื้นตลาดทําด้วยวัสดุถาวร
แข็งแรงไม่ลื่น ทําความสะอาดง่าย
16. มีการจัดการควบคุมป้ องกันสัตว์ และแมลงนําโรค ไม่ให้รบกวนและก่อความรําคาญ
17. มีผดู ้ ูแลรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และความ
ปลอดภัยของตลาด
18. แผงขายสิ นค้ามีความเข้มของแสงไม่นอ้ ยกว่า 200 ลักซ์
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19. แผงขายสิ นค้าทําด้วยวัสดุ เรี ยบ ทําความสะอาดง่าย และสู งจากพื้นไม่นอ้ ยกว่า 60 ซ.ม.
และไม่เป็ น แหล่งอาศัยของสัตว์แมลงพาหะนําโรค
20. ที่รองรับมูลฝอยประจําแผงที่ถูกหลักสุ ขาภิบาลและทําความสะอาดอยูเ่ สมอ
21. จัดให้มีหมายเลขแผง ชื่อ ที่อยูผ่ ขู ้ ายของ ติดตั้งประจําแผงและมองเห็นชัดเจน
22. ที่รวบรวมมูลฝอยที่ถูกหลักสุ ขาภิบาล อย่างเพียงพอ และทําความสะอาดอยูเ่ สมอ
23. จัดให้มีที่เก็บนํ้าสํารอง หรื อมีบริ การนํ้าสํารองไว้ให้เพียงพอต่อการใช้ในแต่ละวัน
24. ห้องส้วมชาย-หญิง ที่ปัสสาวะชาย อ่างล้างมือพร้อมสบู่ ต้องสะอาด ใช้การได้ มี
จํานวนเพียงพอ และตั้งอยูใ่ นที่เหมาะสม
25. มีผทู ้ าํ ความสะอาดห้องส้วม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
26. บริ เวณห้องส้วม มีที่รองรับมูลฝอยทําด้วยวัสดุแข็งแรง ไม่รั่วซึมและมีฝาปิ ด
27. มีการป้ องกัน ควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนําโรค อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
28. มีสัตว์และแมลงพาหะนําโรคไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
29. มีการจัดการจําหน่ายสิ นค้า แต่ละประเภทเป็ นหมวดหมู่ ไม่ปะปนกัน
30. มีชนิดและจํานวนเครื่ องดับเพลิงที่เหมาะสม ใช้การได้ ติดตั้งในบริ เวณที่เห็นง่ายและ
สะดวกต่อการนํามาใช้งาน
31. จัดให้มีการบํารุ งรักษาโครงสร้างต่างๆ ภายในตลาดให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย และถูกสุ ขลักษณะ
32. มีการอํานวยความสะดวกด้านระบบการจราจร
33. ผูข้ ายของและผูช้ ่วยขายของต้องแต่งกายเรี ยบร้อย มีสุขวิทยาส่ วนบุคคลที่ดี
34. ผูข้ ายของและผูช้ ่วยขายของต้องปฏิบตั ิให้ถูกสุ ขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการปรุ ง
ประกอบและจําหน่ายอาหาร
35. จัดให้มีตแู ้ สดงความคิดเห็นจากประชาชน
36. ทางเดินภายในอาคารตลาด มีความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 2 เมตร
37. มีการแยกประเภทมูลฝอยเป็ นมูลฝอยสดและมูลฝอยทัว่ ไป
38. มีกลุ่ม/ชมรมผูป้ ระกอบการตลาด ผูข้ ายของ ผูช้ ่วยขายของ ผูบ้ ริ โภค หรื ออื่นๆ เช่น
กิจกรรมการออกกําลังกาย
39. จัดให้มีการฝึ กอบรมผูข้ ายของและผูช้ ่วยขายของในตลาดในด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อม/
สุ ขภาพอนามัย
40. นํ้าเสี ยที่ผา่ นออกจากระบบจะต้องได้มาตรฐาน (สําหรับตลาดที่มีขนาดพื้นที่ ตั้งแต่
2500 ตรม. ขึ้นไป)

24

5. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

วิไลรัตน์ เสี ยมภักดี (2544)
ได้ศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การตลาดสดในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการของที่ต้ งั รู ปแบบ และขอบเขตการเดินทาง
ไปซื้อสิ นค้ายังตลาดสดของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และศึกษาเปรี ยบเทียบ
พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นนอกในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ ซึ่ง
ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการเลือกตลาดสดจากการวิเคราะห์แต้มคะแนน ปั จจัยที่
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญมากที่สุดสองอันดับแรกคือ การอยูใ่ กล้กบั ที่พกั อาศัยและสถานที่
ทํางานไปมาสะดวก ส่ วนปั จจัยที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสําคัญน้อยที่สุด คือ ความเคยชินในการไปซื้ อ
สิ นค้าที่ตลาดเป็ นประจํา และจากการทดสอบสมมุติฐานด้วยการใช้ค่าไควสแคร์ พบว่า ปั จจัยด้าน
ลักษณะของสิ นค้าและบริ การ ปั จจัยด้านความสะดวกในการเข้าถึง และปั จจัยทางด้านสังคมและ
เศรษฐกิจของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการเลือกไปซื้ อสิ นค้ายัง
ตลาดสดอย่างมีนยั สําคัญ
อดุลย์ ก๋ องระบาง (2549) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อผลไม้สดของ
ผูบ้ ริ โภคในตลาดสดแม่ริม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการซื้ อผลไม้สดของผูบ้ ริ โภค และเพื่อหาแนวทางในการดําเนินงานของธุ รกิจค้าปลีก
ผลไม้สดในตลาดสดแม่ริม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า แนวทางในการดําเนินงานของ
ธุรกิจค้าปลีกผลไม้สด โดยอาศัยปั จจัยสําคัญ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคมี
ความเห็นด้วยมากที่สุด ในเรื่ องคุณภาพสิ นค้า รองลงมาคือ อายุการเก็บรักษา 2) ปั จจัยด้านราคา
ผูบ้ ริ โภคมีความเห็นด้วยมากในเรื่ องการตั้งราคาขายมีความเหมาะสม รองลงมาคือ มีการลดราคา
สิ นค้าเพื่อเชิญชวนให้คนซื้ อในช่วงเวลาเย็น 3) ปัจจัยด้านสถานที่ ผูบ้ ริ โภคมีความเห็นด้วยมากใน
เรื่ องการจัดร้านค้าสะอาด สวยงาม สะดุดตา รองลงมาคือ ทําเลที่ต้ งั เข้าถึงสะดวก 4)ปั จจัยด้าน
ส่ งเสริ มการขาย ผูบ้ ริ โภคมีความเห็นด้วยมากในเรื่ องผูซ้ ้ื อสามารถเลือกผลไม้ได้เอง รองลงมาคือ
การบริ การของผูข้ าย เช่น อัธยาศัยดี การแต่งกายดี เป็ นต้น ดังนั้นแนวทางในการดําเนินงานของ
ธุรกิจค้าปลีกผลไม้สดในตลาดสดแม่ริม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ คือ ผูข้ ายต้องให้
ความสําคัญกับคุณภาพของสิ นค้า โดยมีการจัดแต่งร้านค้าให้มีความสวยงาม สะอาด และเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย เพื่ออํานวยความสะดวกให้กบั ผูบ้ ริ โภคมากที่สุด อีกทั้งผูข้ ายต้องมีความซื่ อสัตย์
ต่อผูบ้ ริ โภค ราคายุติธรรม และจําหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลรวมไปถึงการบริ การที่เป็ นเลิศด้วยกิริยา
วาจาที่สุภาพ และให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภค
กัญชลี ไวว่อง (2547) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อตลาดสดที่ได้
มาตรฐานโครงการตลาดสด น่าซื้อ จังหวัดพิษณุโลก การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสํารวจ
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ความพึงพอใจของภาคีเครื อข่ายตลาดสดน่าซื้ อในจังหวัดพิษณุ โลก สําหรับพื้นที่ศึกษาได้คดั เลือก
จังหวัดที่มีผลการดําเนินงานตลาดสดน่าซื้อที่ผา่ น ให้เป็ นตลาดสดน่าซื้อ ระดับดี - ดีมาก ในปี 2548
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่พฒั นาโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข พื้นที่ศึกษา คือตลาดสดน่าซื้อ
ระดับดีและดีมากทุกแห่งในจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 22 แห่ง กลุ่มตัวอย่างซึ่ งถูกคัดเลือกโดยวิธี
เจาะจงได้แก่ เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบงานตลาดสดน่าซื้อของสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดจํานวน 1
คน ,เจ้าหน้าที่ / ผูป้ ฏิบตั ิงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจํานวน 22 คน,ประชาชนจํานวน 320
คนและเจ้าของ /ผูป้ ระกอบการตลาดจํานวน 220 คน ตามลําดับรวม 563 คน เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามและการสนทนา วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เนื้อหา ผล
การศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนข้อมูลทัว่ ไปพบเพศหญิงมากกว่าเพศชายอายุพบมาก
ในช่วงอายุ 31 – 40 ปี และผลการประเมินความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริ การ
ค่าเฉลี่ย 3.69 คิดเป็ นร้อยละ 73.74 ระดับ ความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับมาก ด้านการให้บริ การของ
เจ้าหน้าที่ /บุคลากรที่ให้บริ การค่าเฉลี่ย 3.61 คิดเป็ นร้อยละ 72.29 ระดับความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับ
มาก ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกค่าเฉลี่ย 3.27 คิดเป็ นร้อยละ 65.36 ระดับ ความพึงพอใจ อยูใ่ น
ระดับปานกลางและสรุ ปค่าเฉลี่ยในภาพรวมการให้บริ การ 3.52 คิดเป็ นร้อยละ 70.46 ระดับ ความ
พึงพอใจ อยูใ่ นระดับมาก
ชนทิรา ไทยพยัคฆ์ (2543) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ โครงสร้างตลาดอาหารสดในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาวิวฒั นาการของตลาดสดในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ ศึกษาถึงพฤติกรรมของผูซ้ ้ื อและผูข้ ายในตลาดอาหารสดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผูซ้ ้ื อและผูข้ าย และศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในตลาดอาหาร
สดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จากการศึกษาพฤติกรรมของผูซ้ ้ื อและผูข้ ายพบว่า ผูข้ ายส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี เป็ นแรงงานที่ไม่มีทกั ษะ สิ นค้าที่นาํ มาขายส่ วนใหญ่จะไปหา
ซื้ อมาจากตลาด แหล่งผลิต หรื อผลิตเอง ด้านผูซ้ ้ือส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงเช่นเดียวกัน โดยอาศัยอยู่
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยผูซ้ ้ือจะมาซื้ อสิ นค้าด้วยตนเอง ในเวลาตอนเย็นหลังเลิกงาน จาก
การศึกษาถึงปั ญหาที่เกิดขึ้น พบว่ามีปัญหาคือ ที่จอดรถไม่เพียงพอ และความสะอาดและรางระบาย
นํ้ายังไม่ดีควรปรับปรุ ง ส่ วนเรื่ องอื่นๆ เช่น ขนาดของตลาด จํานวนผูข้ าย ความหลากหลายของ
สิ นค้า และทําเลที่ต้ งั ดีอยูแ่ ล้ว และจากการศึกษาถึงปั จจัยที่เป็ นตัวกําหนดพฤติกรรมของผูซ้ ้ื อและ
ผูข้ าย พบว่า ปั จจัยที่เป็ นตัวกําหนดพฤติกรรมผูข้ ายคือ 1) ใกล้ที่พกั อาศัย 2) ตลาดตั้งอยูใ่ นชุมชน
ใหญ่ 3) ค่าเช่าแผง ซึ่ งผูข้ ายส่ วนใหญ่คิดว่าที่เดิมที่คา้ ขายอยูเ่ สี ยค่าเช่าเหมาสมแล้ว จึงไม่คิดที่จะย้าย
ไปตลาดอื่น ทางด้านผูซ้ ้ื อ ปั จจัยแรกที่มีผลต่อพฤติกรรมของผูซ้ ้ื อ คือ 1) สถานที่ตลาดที่ไปเลือกซื้ อ
สิ นค้าอยูใ่ กล้ที่พกั อาศัย และตามที่เป็ นเส้นทางผ่านประจํา 2) ที่จอดรถ แต่ผซู้ ้ื อส่ วนใหญ่จะใช้
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รถจักรยานยนต์มาซื้ อสิ นค้าเนื่องจากหาที่จอดรถง่าย แต่อย่างไรก็ตามทั้งผูซ้ ้ือและผูข้ ายเห็นว่าราคา
สิ นค้าไม่ใช้ปัจจัยสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมของผูซ้ ้ื อและผูข้ าย เนื่องจากราคาสิ นค้าแต่ละ
ตลาดไม่แตกต่างกันมากนัก ดังนั้นผูซ้ ้ือจึงนิยมซื้อสิ นค้าในตลาดที่คุน้ เคยมากกว่า เพื่อที่จะสามารถ
ต่อรองราคาได้ ส่ วนปั ญหาที่เกิดขึ้น พบว่า ที่จอดรถมีไม่เพียงพอ และความสะอาดและรางระบาย
นํ้าไม่ดีควรปรับปรุ ง ส่ วนเรื่ องอื่นๆ เช่น ขนาดของตลาด จํานวนผูข้ าย ความหลากหลายของสิ นค้า
ทําเลที่ต้ งั ดีอยูแ่ ล้ว

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การศึกษาเรื่ อง
ความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อสิ นค้าในตลาดสด พระราม 5 จังหวัดนนทบุรี เป็ น
งานวิจยั เชิงสํารวจ มีรายละเอียดดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ประชาชน ผูม้ ีที่ พกั อาศัยอยูใ่ นอําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี จํานวน 41,742 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2553)
กลุ่มตัวอย่าง วิธีกาํ หนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางสําเร็ จรู ปของ เครจซี่ และมอร์ แกน
(ธี รวุฒิ เอกะกุล, 2543) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 380 คน
วิธีคดั เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็ น ( Non-probability Sampling) และ
การสุ่ มตัวอย่าง แบบบังเอิญ ( Accidental Sampling) และคัดเลือกจาก ประชากร ผูท้ ี่มาซื้อสิ นค้าที่
ตลาดสดพระราม 5 จังหวัดนนทบุรี

เครื่องมือในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย ต่อครั้ง ช่วงเวลาที่มาซื้ อสิ นค้าเป็ นประจํา ระยะเวลาที่ใช้ในการซื้ อสิ นค้าแต่ละ
ครั้ง ค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อการซื้ อสิ นค้า 1 ครั้ง วิธีการเดินทางมาซื้ อสิ นค้าด้วย และระยะทาง
จากบ้านมายังตลาดสดพระราม 5 เป็ นข้อคําถามแบบเลือกตอบ และเติมคํา
ส่ วนที่ 2 ความพึงพอของผูซ้ ้ื อต่อตลาดสดพระราม 5 แบบสอบถามเป็ นแบบประเมินค่า มี
5 ระดับ ได้แก่
5 เท่ากับ มากที่สุด
4
เท่ากับ มาก
3 เท่ากับ
ปานกลาง
2 เท่ากับ
น้อย
1 เท่ากับ
น้อยที่สุด
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ดังนี้

การให้คะแนนพิจารณา ดังนี้
มากที่สุด ให้
5 คะแนน
มาก ให้
4 คะแนน
ปานกลาง ให้
3 คะแนน
น้อย ให้
2 คะแนน
น้อยที่สุด ให้
1 คะแนน
การแปลผลคะแนนรายข้อและโดยรวม ใช้ค่าเฉลี่ยที่มีค่าตั้งแต่ 1.00 – 5.00 โดยพิจารณา

Maximum – Minimum = คะแนนสู งสุ ด – ตํ่าสุ ด
Interval
จํานวนชั้น
= 5–1
=
0.80
5
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเป็ นข้อคําถามแบบเติมคํา

การทดสอบเครื่องมือ

ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ งผูว้ จิ ยั ทํา
การทดสอบเครื่ องมือ ดังนี้
1. ข้อมูลประเภทบุคคล จะใช้วธิ ี การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ คือ ใช้คาํ ถามเดียวกัน
หลายๆ คน และตรวจสอบดูวา่ ข้อมูลที่ให้ตรงกันหรื อไม่ ในกรณี ที่ให้ขอ้ มูลขัดแย้งกัน ใช้วธิ ี
ตรวจสอบเพิ่มเติมจากข้อมูลที่ได้จากเอกสารอื่น ๆ และใช้ดุลยพินิจพิจารณาว่า ข้อมูลของใคร
น่าเชื่อถือกว่ากัน ซึ่ งการใช้คาํ ถามเดียวกันหลาย ๆ ครั้ง นอกจากจะช่วยตรวจสอบความผิดพลาด
ของข้อมูลแล้ว ยังช่วยเพิ่มเติมรายละเอียดของเรื่ องได้ดว้ ย ถามซํ้าหรื อสัมภาษณ์ซ้ าํ คือ การถาม
คําถามเดิมกับคนเดิมในช่วงเวลาที่ห่างกันออกไปเป็ นการตรวจสอบดูวา่ เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป
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ข้อมูลที่เคยให้ไว้จะเหมือน เดิมหรื อไม่ แล้วนําข้อมูลที่ได้มาเปรี ยบเทียบกัน เพื่อเป็ นการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล
2. การหาคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ด้วยการทดสอบความเชื่อมัน่ ( Reliability)
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า ( α - Coefficient) ตามวิธีของครอนบัค (Cronbach) โดยนํา
แบบสอบถามไปทําการทดลองใช้กบั กลุ่มที่คล้ายกับตัวอย่าง จํานวน

30 ชุด จากการทดสอบ

คุณภาพของเครื่ องมือ ได้ค่าความน่าเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.8019

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ดําเนินการ ดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ดําเนินการขอหนังสื อแนะนําตัว เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล และขอความร่ วมมือ
ในการตอบแบบสอบถาม
2. ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถาม ไปแจกผูท้ ี่มาซื้ อสิ นค้าที่ตลาดสดพระราม 5 จังหวัดนนทบุรี
และดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลคืน
3. เมื่อผูว้ จิ ยั รวบรวมแบบสอบถามแล้ว นํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามแล้วนําแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปวิเคราะห์ต่อไป

สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ ดังนี้
1. ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ในการอธิ บายและ
สรุ ปลักษณะทัว่ ไปของตัวแปรต่างๆ โดยอาศัยค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยแสดงเป็ นตาราง พร้อม
คําอธิ บายตาราง
2. ทดสอบความแตกต่างของผลการวิจยั จําแนกตาม ปัจจัยส่ วนบุคคล โดยใช้สถิติ (t –
Test) และวิธีวเิ คราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั เรื่ อง
“ความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อสิ นค้าในตลาดสด พระราม 5 จังหวัดนนทบุรี ”
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อสิ นค้าในตลาดสด พระราม 5 จังหวัดนนทบุรี และเพื่อเปรี ยบเทียบ
ระดับความพึงพอในการซื้ อสิ นค้าของตลาดสดพระราม 5 จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ประชาชน ผูม้ ีที่พกั อาศัยอยูใ่ นอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จํานวน
41,742 คน กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยตารางสําเร็ จรู ปของ เครจซี่ และมอร์ แกน ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ ร้อยละ 95 จํานวน 380 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ( Accidental Sampling) จากผูท้ ี่มา
ซื้ อสิ นค้าที่ตลาดสดพระราม 5 ผูว้ จิ ยั แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ นขั้นตอน และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกันในการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล จึงได้กาํ หนดสัญลักษณ์และอักษรย่อในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้

สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
n
X
S.D.
t
df
SS
MS
F
p
*

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ย (Mean) ของกลุ่มตัวอย่าง
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
ค่าสถิติที่ใช้พิจารณา t-distribution
ชั้นของความเป็ นอิสระ (Degree of freedom)
ผลรวมกําลังสองของคะแนน (Sum of square)
ค่าประมาณความแปรปรวนของคะแนน (Mean of square)
ค่าสถิติที่ใช้พิจารณา F-distribution
ค่าความน่าจะเป็ น (Probability) สําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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การนําเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์และนําเสนอในรู ปแบบตารางประกอบคําอธิ บาย
โดยแบ่งการนําเสนอ
ออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ความถี่ในการมาซื้ อสิ นค้า ณ ตลาดสดพระราม 5 ช่วงเวลาที่มาซื้ อสิ นค้า ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ซื้ อสิ นค้า ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย วิธีการเดินทาง และระยะทาง โดยวิเคราะห์จาก ความถี่ และร้อยละ เสนอ
ผลในรู ปแบบของตาราง
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อต่อตลาดสดพระราม 5 โดย
วิเคราะห์จากค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เสนอผลในรู ปแบบของตาราง
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะทัว่ ไป วิเคราะห์โดยนําแบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่าง
ได้เสนอแนะมารวบรวมเป็ นหมวดหมู่ แล้วจัดกลุ่มแยกออกเป็ นประเด็นต่างๆ ใช้วธิ ีแจกแจงความถี่
(Frequency) และเรี ยงจํานวนจากมากไปหาน้อย
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบ ระดับความพึงพอในการซื้ อสิ นค้าของตลาดสด
พระราม 5 จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล วิเคราะห์โดยการนําข้อมูลมาคํานวณหาค่า tTest และ One-Way Analysis of Variance (One – Way ANOVA) โดยกําหนดค่านัยสําคัญ (Significance)
ที่
ระดับค่า p < 0.05 หรื อระดับค่าความเชื่อมัน่ ทางสถิติที่ร้อยละ 95
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูล
ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความถี่
ช่วงเวลาที่มาซื้ อสิ นค้า ระยะเวลาที่ใช้ในการซื้ อสิ นค้า ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย วิธีการเดินทาง และระยะทาง
โดยนําเสนอในรู ปของค่าร้อยละ ดังตาราง
ตารางที่ 4.1 จํานวนและร้อยละ จําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
109
271
380

ร้อยละ
28.68
71.32
100.00

จากตารางที่ 4.1 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จํานวน 271 คน คิดเป็ น ร้อยละ 71.32ที่
เหลือคือ เพศชาย จํานวน 109 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.68
ตารางที่ 4.2 จํานวนและร้อยละ จําแนกตามอายุ
อายุ
ไม่เกิน 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
มากกว่า 50 ปี
รวม

จํานวน
19
85
98
131
47
380

ร้อยละ
5.00
22.37
25.79
34.47
12.37
100.00

จากตารางที่ 4.2 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จํานวน 131 คน คิดเป็ นร้อยละ
34.47 รองลงมา คือ อายุ 31-40 ปี จํานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.79 อายุ 21-30 ปี จํานวน 85 คน คิด
เป็ นร้อยละ 22.37 อายุมากกว่า 50 ปี จํานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.37 และอายุไม่เกิน 20 ปี จํานวน
19 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.00 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.3 จํานวนและร้อยละ จําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
เจ้าของกิจการ
แม่บา้ น/พ่อบ้าน
อื่นๆ
รวม

จํานวน
43
62
95
40
125
15
380

ร้อยละ
11.32
16.32
25.00
10.53
32.89
3.95
100.00

จากตารางที่ 4. 3 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพแม่บา้ น/พ่อบ้าน จํานวน 125 คน คิด
เป็ นร้อยละ 32.89 รองลงมา คือ พนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00 พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.32 ข้าราชการ จํานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.32 เจ้าของ
กิจการ จํานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.53 และ อาชีพ อื่นๆ จํานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.95
ตามลําดับ
ตารางที่ 4.4 จํานวนและร้อยละ จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
จํานวน
ไม่เกิน 5,000 บาท
8
5,000 - 10,000 บาท
85
10,001 - 15,000 บาท
64
15,001-20,000 บาท
89
20,001 บาท ขึ้นไป
134
รวม
380

ร้อยละ
2.11
22.37
16.84
23.42
35.26
100.00

จากตารางที่ 4. 4 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 บาท ขึ้นไป จํานวน
134 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.26 รองลงมา คือ 15,001-20,000 บาท จํานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.42
5,000 - 10,000 บาท จํานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.37 10,001 - 15,000 บาท จํานวน 64 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 16.84 และไม่เกิน 5,000 บาท จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.11 ตามลําดับ

34

ตารางที่ 4.5 จํานวนและร้อยละ จําแนกตามความถี่ในการมาซื้ อสิ นค้า ณ ตลาดสดพระราม 5
ความถี่
จํานวน
ร้อยละ
1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์
104
27.37
3 – 5 ครั้งต่อสัปดาห์
227
59.74
มากกว่า 5 ครั้งต่อสัปดาห์
49
12.89
รวม
380
100.00
จากตารางที่ 4.5 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีความถี่ ซ้ื อสิ นค้าที่ตลาดสดพระราม 5 3–5 ครั้งต่อ
สัปดาห์ จํานวน 227 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.74 รองลงมาคือ 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์ จํานวน 104 คน คิด
เป็ นร้อยละ 27.37 และมากกว่า 5 ครั้งต่อสัปดาห์ จํานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.89 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.6 จํานวนและร้อยละ จําแนกตามช่วงเวลาที่มาซื้ อสิ นค้า
ช่วงเวลาที่มาซื้ อสิ นค้า
06.00 น. – 12.00 น.
12.01 น. – 18.00 น.
18.01 น. – 24.00 น.
24.01 น. – 05.59 น.
รวม

จํานวน
92
161
123
4
380

ร้อยละ
24.21
42.37
32.37
1.05
100.00

จากตารางที่ 4.6 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีช่วงเวลาที่มาซื้ อสิ นค้า 12.01 น. – 18.00 น. จํานวน
161 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.37 รองลงมาคือ 18.01 น. – 24.00 น. จํานวน 123 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.37
06.00 น. – 12.00 น. จํานวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.21 และ 24.01 น. – 05.59 น. จํานวน 4 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 1.05 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.7 จํานวนและร้อยละ จําแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการซื้ อสิ นค้า
ระยะเวลาที่ใช้ในการซื้ อสิ นค้า
จํานวน
30 นาที
105
1 ชัว่ โมง
224
2 ชัว่ โมง
43
2 ชัว่ โมงขึ้นไป
8
รวม
380

ร้อยละ
27.63
58.95
11.32
2.11
100.00

จากตาราง ที่ 4. 7 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ใช้ ระยะเวลาในการซื้ อสิ นค้า ประมาณ 1 ชัว่ โมง
จํานวน 224 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.95 รองลงมาคือ 30 นาที จํานวน 105 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.63 2
ชัว่ โมง จํานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.32 และ 2 ชัว่ โมงขึ้นไป จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.11
ตามลําดับ
ตารางที่ 4.8 จํานวนและร้อยละ จําแนกตามค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย
จํานวน
ร้อยละ
ตํ่ากว่า 100 บาท
47
12.37
100-300 บาท
207
54.47
301-600 บาท
107
28.16
600 บาทขึ้นไป
19
5.00
รวม
380
100.00
จากตารางที่ 4.8 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย ต่อครั้ง 100-300 บาท จํานวน 207
คน คิดเป็ นร้อยละ 54.47 รองลงมาคือ 301-600 บาท จํานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.16 ตํ่ากว่า 100
บาท จํานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.37 และ 600 บาทขึ้นไป จํานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.00
ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.9 จํานวนและร้อยละ จําแนกตามวิธีการเดินทาง
วิธีการเดินทาง
เดิน
รถส่ วนตัว
รถประจําทาง
อื่นๆ
รวม

จํานวน
72
182
118
8
380

ร้อยละ
18.95
47.89
31.05
2.11
100.00

จากตารางที่ 4.9 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ใช้รถส่ วนตัวในการเดินทาง จํานวน 182 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 47.89 รองลงมาคือ รถประจําทาง จํานวน 118 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.05 เดิน จํานวน 72 คน คิด
เป็ นร้อยละ 18.95 และวิธีอื่นๆ จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.11 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.10 จํานวนและร้อยละ จําแนกตามระยะทาง
ระยะทาง
ไม่เกิน 2 กิโลเมตร
2 – 5 กิโลเมตร
6 – 9 กิโลเมตร
ตั้งแต่ 10 กิโลเมตร
รวม

จํานวน
122
117
103
38
380

ร้อยละ
32.11
30.79
27.11
10.00
100.00

จากตาราง ที่ 4. 10 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีระยะทางจากบ้านถึงตลาดประมาณไม่เกิน 2
กิโลเมตร จํานวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.11 รองลงมาคือ 2 – 5 กิโลเมตร จํานวน 117 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 30.79 6 – 9 กิโลเมตร จํานวน 103 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.11 และตั้งแต่ 10 กิโลเมตร จํานวน 38
คน คิดเป็ นร้อยละ 10.00 ตามลําดับ
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับความพึงพอใจของผู้ซื้อสิ นค้ าต่ อตลาดสดพระราม 5
ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อ
สิ นค้า ต่อตลาดสดพระราม 5 ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์
บริ การ ราคาค่าบริ การ สถานที่บริ การ การส่ งเสริ มแนะนําบริ การ ผูใ้ ห้บริ การ สภาพแวดล้อมของการ
บริ การ และกระบวนการบริ การ โดยนําเสนอในรู ปของค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัง
ตาราง
ตารางที่ 4.11 ระดับความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อสิ นค้าต่อตลาดสดพระราม 5 โดยรวม
S.D.
แปลผล
ระดับความพึงพอใจ
X
1. ด้านผลิตภัณฑ์บริ การ
2. ด้านราคาค่าบริ การ
3. ด้านสถานที่บริ การ
4. ด้านการส่ งเสริ มแนะนําบริ การ
5. ด้านผูใ้ ห้บริ การ
6. ด้านสภาพแวดล้อมของการบริ การ
7. ด้านกระบวนการบริ การ
โดยรวม

3.53
3.16
3.24
3.29
3.56
3.86
2.52
3.31

0.522
0.679
0.539
0.447
0.544
0.410
0.768
0.293

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
น้อย
ปานกลาง

อันดับที่
3
6
5
4
2
1
7

จากตารางที่ 4.11 พบว่า โดยรวมระดับความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อ สิ นค้า ต่อตลาดสดพระราม 5 อยู่
ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
สภาพแวดล้อมของการบริ การสู งสุ ด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 รองลงมาคือ ด้านผูใ้ ห้บริ การ และด้าน
ผลิตภัณฑ์บริ การ ส่ วนที่เหลือมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการส่ งเสริ มแนะนําบริ การ
ด้านสถานที่บริ การ ด้านราคาค่าบริ การ และด้านกระบวนการบริ การ ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.12 ระดับความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อสิ นค้าต่อตลาดสดพระราม 5 ด้านผลิตภัณฑ์บริ การ
S.D. แปลผล อันดับ
X
ด้ านผลิตภัณฑ์ บริการ
ที่
1. สิ นค้าที่วางขายมีปริ มาณมากเพียงพอ
4.06 0.755
มาก
1
2. มีความสดและสะอาดของอาหารที่วางขาย
3.99 0.689
มาก
2
3. คุณภาพของสิ นค้ามีความน่าเชื่อถือ
3.84 0.749
มาก
3
4. ผูข้ ายมีการรับประกันสิ นค้า
3.28 0.960 ปานกลาง
6
5. ความหลากหลายและขนาดของสิ นค้า
3.67 0.892
มาก
4
6. มีการดูแลเรื่ องการหมดอายุและการเก็บรักษา
3.07 0.792 ปานกลาง
7
7. สิ นค้าวางเป็ นระเบียบ แบ่งเป็ นหมวดหมู่ไม่ปะปนกัน 3.55 0.789
มาก
5
หยิบจับได้ง่าย
8. ร้านค้ามีภาพพจน์และชื่อเสี ยง
2.79 0.792 ปานกลาง
8
โดยรวม
3.53 0.522
มาก
จากตารางที่ 4. 12 พบว่า โดยรวมระดับ ความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อ สิ นค้า ต่อตลาดสดพระราม 5
ด้านผลิตภัณฑ์บริ การ อยูใ่ นระดับ มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับ
มาก 5 เรื่ อง ได้แก่ สิ นค้าที่วางขาย มีปริ มาณมากเพียงพอสู งสุ ด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 รองลงมาคือ ความ
สดและสะอาดของอาหารที่วางขาย คุณภาพของสิ นค้ามีความน่าเชื่อถือ ความหลากหลายและขนาดของ
สิ นค้า และสิ นค้าวางเป็ นระเบียบ แบ่ง เป็ นหมวดหมู่ไม่ปะปนกัน หยิบจับได้ง่าย ส่ วนที่เหลือมีความ
พึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ ผูข้ ายมีการรับประกันสิ นค้า มีการดูแลเรื่ องการหมดอายุและการเก็บ
รักษา และร้านค้ามีภาพพจน์และชื่อเสี ยง ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.13 ระดับความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อสิ นค้าต่อตลาดสดพระราม 5 ด้านราคาค่าบริ การ
ด้ านราคาค่ าบริการ
1. ราคาสิ นค้าโดยรวมมีความเหมาะสม
2. สิ นค้ามีระดับราคาหลากหลายให้เลือกซื้ อ
3. สามารถต่อรองราคาสิ นค้าได้
4. ราคาสิ นค้าถูกกว่าที่อื่น
5. มีการลดราคาสิ นค้าบางช่วงเวลาเพื่อเชิญชวนให้
คนมาซื้อ
โดยรวม

X

S.D.

แปลผล

3.59
3.58
3.35
2.69
2.61

0.782
0.872
0.817
0.982
0.931

อันดับ
ที่
มาก
1
มาก
2
ปานกลาง
3
ปานกลาง
4
ปานกลาง
5

3.16

0.679

ปานกลาง

จากตารางที่ 4. 13 พบว่า โดยรวมระดับ ความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อ สิ นค้า ต่อตลาดสดพระราม 5
ด้านราคาค่าบริ การ อยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับ
มาก 2 เรื่ อง ได้แก่ ราคาสิ นค้าโดยรวมมีความเหมาะสมสู งสุ ด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 รองลงมาคือ สิ นค้ามี
ระดับราคาหลากหลายให้เลือกซื้ อ ส่ วนที่เหลือมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ สามารถ
ต่อรองราคาสิ นค้าได้ ราคาสิ นค้าถูกกว่าที่อื่น และมีการลดราคาสิ นค้าบางช่วงเวลาเพื่อเชิญชวนให้คน
มาซื้อ ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.14 ระดับความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อสิ นค้าต่อตลาดสดพระราม 5 ด้านสถานที่บริ การ
ด้ านสถานทีบ่ ริการ

X

S.D.

แปลผล

1. การจัดร้านค้าสะอาด สวยงาม สะดุดตา
2. ความสะดวกในการเดินทางมาซื้ อสิ นค้า
3. สถานที่จอดรถมีความสะดวก ปลอดภัย และมีปริ มาณ
เพียงพอ
4. มีการอํานวยความสะดวกด้านระบบการจราจร
5. มีที่นงั่ พักสําหรับผูม้ าให้บริ การ
6. มีหอ้ งนํ้าที่สะอาดให้บริ การ
7. มีโทรศัพท์สาธารณะให้บริ การ
8. มีตู้ ATM ให้บริ การ
โดยรวม

3.38
3.93
3.80

0.834
0.819
1.095

อันดับ
ที่
ปานกลาง
4
มาก
1
มาก
2

3.51
3.19
2.56
2.32
3.19
3.24

1.061
0.845
0.669
0.873
0.912
0.539

มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง

3
6
7
8
5

จากตารางที่ 4. 14 พบว่า โดยรวมระดับ ความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อ สิ นค้า ต่อตลาดสดพระราม 5
ด้านสถานที่บริ การ อยูใ่ นระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมาก 3
เรื่ อง ได้แก่ ความสะดวกในการเดินทางมาซื้ อสิ นค้า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 รองลงมาคือ สถานที่จอดรถมี
ความสะดวก ปลอดภัย และมีปริ มาณเพียงพอ และมีการอํานวยความสะดวกด้านระบบการจราจร ส่ วน
ระดับปานกลางกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจเรื่ อง การจัดร้านค้าสะอาดสวยงามสะดุดตา มีตู้ ATM
ให้บริ การ มีที่นงั่ พักสําหรับผูม้ าให้บริ การ และมีหอ้ งนํ้าที่สะอาดให้บริ การ ตามลําดับ และกลุ่มตัวอย่าง
มีความพึงพอใจในระดับน้อยเพียงเรื่ องเดียวคือ มีโทรศัพท์สาธารณะให้บริ การ ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.15 ระดับความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อสิ นค้าต่อตลาดสดพระราม 5 ด้านการส่ งเสริ มแนะนําบริ การ
ด้ านการส่ งเสริมแนะนําบริการ
1. มีหมายเลขแผง ชื่อและที่อยูผ่ ขู ้ ายของ ติดตั้งประจํา
แผงและมองเห็นชัดเจน
2. มีผขู ้ ายอยูข่ ายของทั้งตลาด
3. มีการโฆษณาเชิญชวน
4. มีการจัดกิจกรรมลดแลก แจก แถม ในบ้างช่วง
5. ผูซ้ ้ือสามารถเลือกสิ นค้าได้เอง
6. ผูข้ ายให้บริ การเป็ นอย่างดี เช่น แนะนําสิ นค้า เชิญ
ชวนซื้ อสิ นค้า แต่งกายดี เป็ นต้น
โดยรวม

X

S.D.

แปลผล

3.53

0.839

มาก

อันดับ
ที่
3

3.56
2.63
2.45
4.02
3.52

0.771
0.784
0.902
0.693
0.732

มาก
ปานกลาง
น้อย
มาก
มาก

2
5
6
1
4

3.29

0.447

ปานกลาง

จากตารางที่ 4. 15 พบว่า โดยรวมระดับ ความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อ สิ นค้า ต่อตลาดสดพระราม 5
ด้านการส่ งเสริ มแนะนําบริ การ อยูใ่ นระดับ ปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจในระดับมาก 4 เรื่ อง ได้แก่ ผูซ้ ้ื อสามารถเลือกสิ นค้าได้เองสู งสุ ด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 รองลงมาคือ
มีผขู ้ ายอยูข่ ายของทั้งตลาด มีหมายเลขแผงชื่อและที่อยูผ่ ขู ้ ายของติดตั้งประจําแผงและมองเห็นชัดเจน
และผูข้ ายให้บริ การเป็ นอย่างดี เช่น แนะนําสิ นค้า เชิญชวนซื้ อสิ นค้า แต่งกายดี เป็ นต้น ส่ วนความพึง
พอใจในระดับปานกลางมีเพียงเรื่ องเดียวคือมีการโฆษณาเชิญชวน และความพึงพอใจในระดับน้อยมี
เพียงเรื่ องเดียวคือมีการจัดกิจกรรมลดแลก แจก แถม ในบ้างช่วง ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.16 ระดับความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อสิ นค้าต่อตลาดสดพระราม 5 ด้านผูใ้ ห้บริ การ
ด้ านผู้ให้ บริการ
1. ผูข้ ายให้คาํ แนะนําและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน
2. ผูข้ ายให้บริ การด้วยความสะดวก รวดเร็ ว
3. ผูข้ ายดูแลเอาใจใส่ กระตือรื อร้น เต็มใจให้บริ การ
4. ผูข้ ายให้บริ การให้ดว้ ยความสุ ภาพ และเป็ นมิตร
5. ผูข้ ายให้บริ การด้วยความซื่ อสัตย์
6. ผูข้ ายและผูช้ ่วยมีการแต่งกายเรี ยบร้อย
7. ผูข้ ายและผูช้ ่วย ปฏิบตั ิถูกสุ ขลักษณะในการใช้
กรรมวิธีการประกอบอาหารและจําหน่ายอาหาร
โดยรวม

X

S.D.

3.61
3.85
3.54
3.73
3.64
3.31
3.21

0.857
0.763
0.838
0.654
0.597
0.713
0.699

3.56

0.544

แปลผล

อันดับ
ที่
มาก
4
มาก
1
มาก
5
มาก
2
มาก
3
ปานกลาง
6
ปานกลาง
7
มาก

จากตารางที่ 4. 16 พบว่า โดยรวมระดับ ความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อ สิ นค้า ต่อตลาดสดพระราม 5
ด้านผูใ้ ห้บริ การ อยูใ่ นระดับ มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมาก 5
เรื่ อง ได้แก่ ผูข้ ายให้บริ การด้วยความสะดวกรวดเร็ ว ผูข้ ายให้บริ การให้ดว้ ยความสุ ภาพและเป็ นมิตร
ผูข้ ายให้บริ การด้วยความซื่ อสัตย์ ผูข้ ายให้คาํ แนะนําและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน และผูข้ ายดูแลเอา
ใจใส่ กระตือรื อร้น เต็มใจให้บริ การ ส่ วนที่เหลือมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ ผูข้ ายและ
ผูช้ ่วยมีการแต่งกายเรี ยบร้อย และผูข้ ายและผูช้ ่วย ปฏิบตั ิถูกสุ ขลักษณะใ นการใช้กรรมวิธีกา รประกอบ
อาหารและจําหน่ายอาหาร ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.17 ระดับความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อสิ นค้าต่อตลาดสดพระราม 5 ด้านสภาพแวดล้อมของการ
บริ การ
ด้ านสภาพแวดล้ อมของการบริการ

X

S.D.

แปลผล

1. มีความสะอาดในบริ เวณตลาด
2. สถานที่หรื อทําเลที่ต้งั ของตลาดเหมาะสม
3. ช่วงเวลาเปิ ดปิ ดตลาดมีความเหมาะสม
4. ภายในตัวตลาดมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ ไม่
ร้อน ไม่อบอ้าว หรื อไม่อบั ทึบ
5. มีการแยกมูลฝอยเป็ นมูลฝอยสดและมูลฝอยทัว่ ไป
6. ตลาดและบริ เวณโดยรอบไม่มีน้ าํ ขังเฉอะแฉะ
7. ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างอย่างเหมาะสม
8. มีการจัดวางสิ นค้า สิ่ งของ วัสดุอุปกรณ์เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย ไม่ให้เกะกะ รกรุ งรัง และไม่มีกีดขวางทางเดิน
9. ตลาดและบริ เวณโดยรอบมีแสงสว่างเพียงพอ
10. โครงสร้างต่างๆ ภายในตลาดอยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้
อย่างปลอดภัยและถูกสุ ขลักษณะ
โดยรวม

3.82
4.23
4.33
3.98

0.643
0.751
0.769
0.823

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

อันดับ
ที่
7
2
1
4

3.30
3.18
3.94
3.94

0.801
0.865
0.745
0.772

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก

8
9
5
5

3.99
3.89

0.699
0.790

มาก
มาก

3
6

3.86

0.410

มาก

จากตารางที่ 4. 17 พบว่า โดยรวมระดับ ความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อ สิ นค้า ต่อตลาดสดพระราม 5
ด้านสภาพแวดล้อมของการบริ การ อยูใ่ นระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก 7 เรื่ อง ได้แก่ ช่วงเวลาเปิ ดปิ ดตลาดมีความเหมาะสมสู งสุ ด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 รองลงมา
คือ สถานที่หรื อทําเลที่ต้ งั ของตลาด เหมาะสม ตลาดและบริ เวณโดยรอบมีแสงสว่างเพียงพอ ภายในตัว
ตลาดมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอไม่ร้อน ไม่ อบอ้าวหรื อ ไม่ อบั ทึบ ทางเดินภายในตลาดมีความ
กว้างอย่างเหมาะสม มีการจัดวางสิ นค้าสิ่ งของวัสดุอุปกรณ์เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ไม่ให้เกะกะรกรุ งรัง
และไม่มีกีดขวางทางเดิน โครงสร้างต่างๆ ภายในตลาดอยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้ อย่างปลอดภัยและถูก
สุ ขลักษณะ และมีความสะอาดในบริ เวณตลาด ส่ วนที่เหลือมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ มี
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การแยกมูลฝอยเป็ นมูลฝอยสดและมูลฝอยทัว่ ไป และตลาดและบริ เวณโดยรอบไม่ มีน้ าํ ขังเฉอะแฉะ
ตามลําดับ
ตารางที่ 4.18 ระดับความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อสิ นค้าต่อตลาดสดพระราม 5 ด้านกระบวนการบริ การ
ด้ านกระบวนการบริการ
1. สามารถสั่งซื้อสิ นค้าทางโทรศัพท์
2. สามารถสั่งซื้อสิ นค้าทางอินเตอร์ เน็ต
3. มีความสะดวกในการชําระเงิน
4. มีการให้เครดิตกับลูกค้า (วางบิล)
5. สามารถใช้บตั รเครดิตในการชําระเงินได้
โดยรวม

X

S.D.

3.39
2.18
2.82
2.29
1.93
2.52

0.896
0.896
1.052
1.051
0.971
0.768

แปลผล

อันดับ
ที่
ปานกลาง
1
น้อย
4
ปานกลาง
2
น้อย
3
น้อย
5
น้อย

จากตารางที่ 4.18 พบว่า โดยรวมระดับ ความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อ สิ นค้า ต่อตลาดสดพระราม 5
ด้านกระบวนการบริ การ อยูใ่ นระดับน้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.52 แต่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง 2 เรื่ อง ได้แก่ สามารถสั่งซื้ อสิ นค้าทางโทรศัพท์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 และมีความสะดวกใน
การชําระเงิน ส่ วนที่เหลือมีความพึงพอใจในระดับ น้อย ได้แก่ มีการให้เครดิตกับลูกค้า (วางบิล)
สามารถสัง่ ซื้อสิ นค้าทางอินเตอร์ เน็ต และสามารถใช้บตั รเครดิตในการชําระเงินได้ ตามลําดับ
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ส่ วนที่ 3 ข้ อเสนอแนะอืน่
ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะทัว่ ไป วิเคราะห์โดยนําแบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่างได้
เสนอแนะมารวบรวมเป็ นหมวดหมู่ แล้วจัดกลุ่มแยกออกเป็ นประเด็นต่างๆ ใช้วธิ ีแจกแจงความถี่
(Frequency) และเรี ยงจํานวนจากมากไปหาน้อย วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้ อหาและหาข้อสรุ ป
ตารางที่ 4.19 สรุ ปความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการให้บริ การของตลาดสดพระราม 5
จํานวนข้อคําตอบ
การให้ บริการของตลาดสดพระราม 5
1. ด้านราคาค่าบริ การ
2. ด้านการส่ งเสริ มแนะนําบริ การ
3. ด้านกระบวนการบริ การ
โดยรวม

6
10
3
19

จากตารางที่ 4.19 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการให้บริ การของ ตลาดสด
พระราม 5 โดยรวมจํานวน 19 ข้อ โดยความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะด้านการส่ งเสริ มแนะนําบริ การ
มากที่สุด จํานวน 10 ข้อ รองลงมา คือ ด้านราคาค่าบริ การ จํานวน 6 ข้อ และด้าน กระบวนการบริ การ
จํานวน 3 ข้อ โดยมีรายละเอียดรายด้านดังนี้
ด้านราคาค่าบริ การ
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการให้บริ การของตลาดสด
พระราม 5 โดยรวมจํานวน 6 ข้อ โดยความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะมากที่สุด คือ
ราคาสิ นค้า
ค่อนข้างสู ง จํานวน 3 ข้อ ส่ วนราคาสิ นค้าถูกกว่าที่อื่น น้อยที่สุด จํานวน 1 ข้อ
ด้านการส่ งเสริ มแนะนําบริ การ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการให้บริ การ
ของตลาดสดพระราม 5 โดยรวมจํานวน 10 ข้อ โดยความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะมากที่สุด คือ ควร
มีหมายเลขแผง ชื่อและที่อยูผ่ ขู ้ าย ติดตั้งประจําแผงและมองเห็นชัดเจน จํานวน 5 ข้อ ส่ วนควรมีการจัด
กิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการขาย น้อยที่สุด จํานวน 1 ข้อ
ด้าน
กระบวนการบริ การ กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการให้บริ การของ
ตลาดสดพระราม 5 โดยรวมจํานวน 3 ข้อ โดยความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะมากที่สุด คือ จัดส่ ง
สิ นค้าถึงรถของลูกค้า จํานวน 2 ข้อ ส่ วนความซื่อสัตย์ในการขายสิ นค้า จํานวน 1 ข้อ
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ส่ วนที่ 4 การทดสอบข้ อมูลเปรียบเทียบ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบ ระดับความพึงพอในการซื้ อสิ นค้าของตลาดสดพระราม 5
จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล วิเคราะห์โดยการนําข้อมูลมาคํานวณหาค่า คือ t-Test และ
One-Way Analysis of Variance (One – Way ANOVA) โดยกําหนดค่านัยสําคัญ (Significance
) ที่ระดับค่า p
< 0.05 หรื อระดับค่าความเชื่อมัน่ ทางสถิติที่ร้อยละ 95
สมมติฐานการวิจัย ปั จจัยส่ วนบุคคลแตกต่างส่ งผลต่อระดับความพึงพอใจในการซื้อสิ นค้าของตลาดสด
พระราม 5 จังหวัดนนทบุรีที่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดังตาราง
ตารางที่ 4.20 การทดสอบ เพศแตกต่างกันระดับความพึงพอใจในการซื้อสิ นค้าของตลาดสดพระราม 5
จังหวัดนนทบุรีที่แตกต่างกัน
ระดับความพึงพอใจ
จํานวน
S.D.
t
P
X
1. ด้านผลิตภัณฑ์บริ การ
เพศชาย
109
3.61 0.532 0.580 0.447
เพศหญิง
271
3.50 0.516
2. ด้านราคาค่าบริ การ
เพศชาย
109
3.23 0.709 0.820 0.366
เพศหญิง
271
3.14 0.667
3. ด้านสถานที่บริ การ
เพศชาย
109
3.28 0.512 1.210 0.272
เพศหญิง
271
3.22 0.549
4. ด้านการส่ งเสริ มแนะนําบริ การ
เพศชาย
109
3.32 0.464 0.769 0.381
เพศหญิง
271
3.27 0.441
5. ด้านผูใ้ ห้บริ การ
เพศชาย
109
3.69 0.550 0.252 0.616
เพศหญิง
271
3.51 0.534
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ตารางที่ 4.20 การทดสอบ เพศแตกต่างกันระดับความพึงพอใจในการซื้อสิ นค้าของตลาดสดพระราม 5
จังหวัดนนทบุรีที่แตกต่างกัน (ต่ อ)
ระดับความพึงพอใจ
จํานวน
S.D.
t
P
X
6. ด้านสภาพแวดล้อมของการบริ การ
เพศชาย
109
3.87 0.364 3.038 0.082
เพศหญิง
271
3.86 0.428
7. ด้านกระบวนการบริ การ
เพศชาย
109
2.36 0.692 5.315 0.022*
เพศหญิง
271
2.59 0.787
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง
ที่ 4.20 ผลการทดสอบ เพศแตกต่างกันระดับความพึงพอใจในการซื้อสิ นค้าของตลาดสด
พระราม 5 จังหวัดนนทบุรีแตกต่างกันหรื อไม่ พบว่า เพศชายและเพศหญิง มีระดับความพึงพอ ใจในการซื้ อ
สิ นค้าของตลาดสดพระราม 5 จังหวัดนนทบุรีแตกต่างกัน เพียงด้านเดียว คือ ด้าน กระบวนการบริ การ อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.21 การทดสอบ อายุแตกต่างกันระดับความพึงพอใจในการซื้อสิ นค้าของตลาดสดพระราม 5
จังหวัดนนทบุรีที่แตกต่างกัน
แหล่งความ df SS
MS F
p
ระดับความพึงพอใจ
แปรปรวน
1. ด้านผลิตภัณฑ์บริ การ
ระหว่างกลุ่ม
4
0.55 0.14 0.504 0.733
ภายในกลุ่ม
375 102.73 0.27
รวม
379 103.28
ระหว่างกลุ่ม
2. ด้านราคาค่าบริ การ
4
0.46 0.12 0.248 0.911
ภายในกลุ่ม
375 174.44 0.47
รวม
379 174.90
3. ด้านสถานที่บริ การ
ระหว่างกลุ่ม
4
0.32 0.08 0.276 0.893
ภายในกลุ่ม
375 109.60 0.29
รวม
379 109.92
4. ด้านการส่ งเสริ มแนะนําบริ การ
ระหว่างกลุ่ม
4
0.43 0.11 0.531 0.713
ภายในกลุ่ม
375 75.47 0.20
รวม
379 75.89
5. ด้านผูใ้ ห้บริ การ
ระหว่างกลุ่ม
4
1.04 0.26 0.877 0.478
ภายในกลุ่ม
375 111.02 0.30
รวม
379 112.06
6. ด้านสภาพแวดล้อมของการบริ การ
ระหว่างกลุ่ม
4
0.18 0.05 0.269 0.898
ภายในกลุ่ม
375 63.53 0.17
รวม
379 63.71
7. ด้านกระบวนการบริ การ
ระหว่างกลุ่ม
4
0.15 0.04 0.063 0.993
ภายในกลุ่ม
375 223.11 0.59
รวม
379 223.26
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จากตารางที่ 4.21 ผลการทดสอบ อายุแตกต่างกันระดับความพึงพอใจในการซื้อสิ นค้าของตลาดสด
พระราม 5 จังหวัดนนทบุรีแตกต่างกันหรื อไม่ พบว่า แต่ละช่วงอายุที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจใน
การซื้อสิ นค้าของตลาดสดพระราม 5 จังหวัดนนทบุรี ไม่แตกต่างกันทุกด้าน
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ตารางที่ 4.22 การทดสอบ อาชีพแตกต่างกันระดับความพึงพอใจในการซื้อสิ นค้าของตลาดสดพระราม 5
จังหวัดนนทบุรีที่แตกต่างกัน
แหล่งความ df SS
MS F
P
ระดับความพึงพอใจ
แปรปรวน
1. ด้านผลิตภัณฑ์บริ การ
ระหว่างกลุ่ม
5
0.83 0.17 0.605 0.696
ภายในกลุ่ม
374 102.46 0.27
รวม
379 103.28
ระหว่างกลุ่ม
2. ด้านราคาค่าบริ การ
5
2.49 0.50 1.082 0.370
ภายในกลุ่ม
374 172.41 0.46
รวม
379 174.90
3. ด้านสถานที่บริ การ
ระหว่างกลุ่ม
5
1.18 0.24 0.809 0.544
ภายในกลุ่ม
374 108.74 0.29
รวม
379 109.92
4. ด้านการส่ งเสริ มแนะนําบริ การ
ระหว่างกลุ่ม
5
0.37 0.07 0.367 0.871
ภายในกลุ่ม
374 75.52 0.20
รวม
379 75.89
5. ด้านผูใ้ ห้บริ การ
ระหว่างกลุ่ม
5
1.46 0.29 0.985 0.427
ภายในกลุ่ม
374 110.61 0.30
รวม
379 112.06
6. ด้านสภาพแวดล้อมของการบริ การ
ระหว่างกลุ่ม
5
0.24 0.05 0.286 0.921
ภายในกลุ่ม
374 63.47 0.17
รวม
379 63.71
7. ด้านกระบวนการบริ การ
ระหว่างกลุ่ม
5
3.84 0.77 1.309 0.259
ภายในกลุ่ม
374 219.42 0.59
รวม
379 223.26
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จากตารางที่ 4.22 ผลการทดสอบ อาชีพแตกต่างกันระดับความพึงพอใจในการซื้อสิ นค้าของตลาด
สดพระราม 5 จังหวัดนนทบุรีแตกต่างกันหรื อไม่ พบว่า กลุ่มอาชีพที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจใน
การซื้อสิ นค้าของตลาดสดพระราม 5 จังหวัดนนทบุรี ไม่แตกต่างกันทุกด้าน
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ตารางที่ 4.23 การทดสอบ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันระดับความพึงพอใจในการซื้อสิ นค้าของตลาด
สดพระราม 5 จังหวัดนนทบุรีที่แตกต่างกัน
แหล่งความ df SS
MS F
P
ระดับความพึงพอใจ
แปรปรวน
1. ด้านผลิตภัณฑ์บริ การ
ระหว่างกลุ่ม
4
1.13 0.28 1.035 0.389
ภายในกลุ่ม
375 102.16 0.27
รวม
379 103.28
ระหว่างกลุ่ม
2. ด้านราคาค่าบริ การ
4
1.02 0.26 0.552 0.698
ภายในกลุ่ม
375 173.88 0.46
รวม
379 174.90
3. ด้านสถานที่บริ การ
ระหว่างกลุ่ม
4
2.26 0.56 1.967 0.099
ภายในกลุ่ม
375 107.66 0.29
รวม
379 109.92
4. ด้านการส่ งเสริ มแนะนําบริ การ
ระหว่างกลุ่ม
4
0.63 0.16 0.788 0.533
ภายในกลุ่ม
375 75.26 0.20
รวม
379 75.89
5. ด้านผูใ้ ห้บริ การ
ระหว่างกลุ่ม
4
1.14 0.29 0.964 0.427
ภายในกลุ่ม
375 110.92 0.30
รวม
379 112.06
6. ด้านสภาพแวดล้อมของการบริ การ
ระหว่างกลุ่ม
4
0.17 0.04 0.257 0.905
ภายในกลุ่ม
375 63.53 0.17
รวม
379 63.71
7. ด้านกระบวนการบริ การ
ระหว่างกลุ่ม
4
2.02 0.51 0.856 0.490
ภายในกลุ่ม
375 221.24 0.59
รวม
379 223.26
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จากตารางที่ 4.23 ผลการทดสอบ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันระดับความพึงพอใจในการซื้ อ
สิ นค้าของตลาดสดพระราม 5 จังหวัดนนทบุรีแตกต่างกันหรื อไม่ พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน
มีระดับความพึงพอใจในการซื้อสิ นค้าของตลาดสดพระราม 5 จังหวัดนนทบุรี ไม่แตกต่างกันทุกด้าน
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ตารางที่ 4.24 การทดสอบ ความถี่แตกต่างกันระดับความพึงพอใจในการซื้อสิ นค้าของตลาด
สดพระราม 5 จังหวัดนนทบุรีที่แตกต่างกัน
แหล่งความ df SS
MS F
ระดับความพึงพอใจ
แปรปรวน
1. ด้านผลิตภัณฑ์บริ การ
ระหว่างกลุ่ม
2
0.05 0.02 0.082
ภายในกลุ่ม
377 103.24 0.27
รวม
379 103.28
ระหว่างกลุ่ม
2. ด้านราคาค่าบริ การ
2
0.23 0.12 0.252
ภายในกลุ่ม
377 174.67 0.46
รวม
379 174.90
3. ด้านสถานที่บริ การ
ระหว่างกลุ่ม
2
0.10 0.05 0.167
ภายในกลุ่ม
377 109.82 0.29
รวม
379 109.92
4. ด้านการส่ งเสริ มแนะนําบริ การ
ระหว่างกลุ่ม
2
2.25 1.13 5.768
ภายในกลุ่ม
377 73.64 0.20
รวม
379 75.89
5. ด้านผูใ้ ห้บริ การ
ระหว่างกลุ่ม
2
2.02 1.01 3.456
ภายในกลุ่ม
377 110.04 0.29
รวม
379 112.06
6. ด้านสภาพแวดล้อมของการบริ การ
ระหว่างกลุ่ม
2
0.15 0.07 0.433
ภายในกลุ่ม
377 63.56 0.17
รวม
379 63.71
7. ด้านกระบวนการบริ การ
ระหว่างกลุ่ม
2
2.50 1.25 2.132
ภายในกลุ่ม
377 220.76 0.59
รวม
379 223.26
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

P
0.921

0.777

0.846

0.003*

0.033*

0.649

0.120
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จากตาราง
ที่ 4.24 ผลการทดสอบ ความถี่แตกต่างกันระดับความพึงพอใจในการซื้อสิ นค้าของตลาด
สดพระราม 5 จังหวัดนนทบุรีแตกต่างกันหรื อไม่ พบว่า ความถี่ในการไปใช้บริ การแตกต่างกัน มีระดับ
ความพึงพอใจในการซื้ อสิ นค้าของตลาดสดพระราม 5 จังหวัดนนทบุรีแตกต่างกัน สองด้าน คือ ด้านการ
ส่ งเสริ มแนะนําบริ การ และด้านผูใ้ ห้บริ การ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ศึกษาความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อสิ นค้าในตลาดสด พระราม 5 จังหวัด
นนทบุรี และเพื่อเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอในการซื้ อสิ นค้าของตลาดสดพระราม 5 จังหวัดนนทบุรี
จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูซ้ ้ือสิ นค้าที่พกั อาศัยอยูใ่ นอําเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี จํานวน 41,742 คน กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยตารางสําเร็ จรู ปของ Krejcie and
Morgan ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 จํานวน 380 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental
Sampling) จากผูท้ ี่มาซื้ อสิ นค้าที่ตลาดสดพระราม 5 เครื่ องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม 3 ส่ วน คือ ข้อมูล
ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะอื่นๆ มาตราวัดแบบ Likert จํานวน 5
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าสถิติ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรี ยบเทียบความพึงพอใจด้วยค่า t–test และวิธีวเิ คราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05

สรุปผลการวิจัย

1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี ประกอบอาชีพแม่บา้ น/พ่อบ้าน มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 บาท ขึ้นไป มีความถี่ซ้ื อสิ นค้าที่ตลาดสดพระราม 5 3–5 ครั้งต่อสัปดาห์ มี
ช่วงเวลาที่มาซื้ อสิ นค้า 12.01 น. – 18.00 น. ใช้ระยะเวลาในการซื้ อสิ นค้าประมาณ 1 ชัว่ โมง มีค่าใช้จ่าย
โดยเฉลี่ยต่อครั้ง 100-300 บาท ใช้รถส่ วนตัวในการเดินทาง มีระยะทางจากบ้านถึงตลาดประมาณไม่
เกิน 2 กิโลเมตร
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ซื้อสิ นค้ าต่ อตลาดสดพระราม 5
โดยเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อต่อตลาดสดพระราม 5 อยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.31 ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมของการ
บริ การสู งสุ ด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 รองลงมาคือ ด้านผูใ้ ห้บริ การ และด้านผลิตภัณฑ์บริ การ ส่ วนที่เหลือมี
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการส่ งเสริ มแนะนําบริ การ ด้านสถานที่บริ การ ด้านราคา
ค่าบริ การ และด้านกระบวนการบริ การ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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1) ด้ านผลิตภัณฑ์ บริการ อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจในระดับมาก 5 เรื่ อง ได้แก่ สิ นค้าที่วางขายมีปริ มาณมากเพียงพอสู งสุ ด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.06 รองลงมาคือ ความสดและสะอาดของอาหารที่วางขาย คุณภาพของสิ นค้ามี
ความน่าเชื่อถือ ความหลากหลายและขนาดของสิ นค้า และสิ นค้าวางเป็ นระเบียบ แบ่งเป็ น
หมวดหมู่ไม่ปะปนกัน หยิบจับได้ง่าย ส่ วนที่เหลือมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ได้แก่ ผูข้ ายมีการรับประกันสิ นค้า มีการดูแลเรื่ องการหมดอายุและการเก็บรักษา และ
ร้านค้ามีภาพพจน์และชื่อเสี ยง
2) ด้ านราคาค่ าบริการ อยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจในระดับมาก 2 เรื่ อง ได้แก่ ราคาสิ นค้าโดยรวมมีความเหมาะสมสู งสุ ด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.59 รองลงมาคือ สิ นค้ามีระดับราคาหลากหลายให้เลือกซื้ อ ส่ วนที่เหลือมีความพึง
พอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ สามารถต่อรองราคาสิ นค้าได้ ราคาสิ นค้าถูกกว่าที่อื่น และ
มีการลดราคาสิ นค้าบางช่วงเวลาเพื่อเชิญชวนให้คนมาซื้ อ
3) ด้ านสถานทีบ่ ริการ อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก 3 เรื่ อง ได้แก่ ความสะดวกในการเดินทางมาซื้ อสิ นค้า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93
รองลงมาคือ สถานที่จอดรถมีความสะดวก ปลอดภัย และมีปริ มาณเพียงพอ และมีการ
อํานวยความสะดวกด้านระบบการจราจร ส่ วนระดับปานกลางกลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจเรื่ อง การจัดร้านค้าสะอาดสวยงามสะดุดตา มีตู้ ATM ให้บริ การ มีที่นงั่ พักสําหรับผู้
มาให้บริ การ และมีหอ้ งนํ้าที่สะอาดให้บริ การ ตามลําดับ และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ในระดับน้อยเพียงเรื่ องเดียวคือ มีโทรศัพท์สาธารณะให้บริ การ
4) ด้ านการส่ งเสริมแนะนําบริการ อยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 ซึ่ งกลุ่มตัวอย่าง
มีความพึงพอใจในระดับมาก 4 เรื่ อง ได้แก่ ผูซ้ ้ือสามารถเลือกสิ นค้าได้เองสู งสุ ด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.02 รองลงมาคือ มีผขู ้ ายอยูข่ ายของทั้งตลาด มีหมายเลขแผงชื่อและที่อยูผ่ ขู ้ ายของ
ติดตั้งประจําแผงและมองเห็นชัดเจน และผูข้ ายให้บริ การเป็ นอย่างดี เช่น แนะนําสิ นค้า
เชิญชวนซื้ อสิ นค้า แต่งกายดี เป็ นต้น ส่ วนความพึงพอใจในระดับปานกลางมีเพียงเรื่ อง
เดียวคือมีการโฆษณาเชิญชวน และความพึงพอใจในระดับน้อยมีเพียงเรื่ องเดียวคือมีการ
จัดกิจกรรมลดแลก แจก แถม ในบางช่วง
5) ด้ านผู้ให้ บริการ อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก 5 เรื่ อง ได้แก่ ผูข้ ายให้บริ การด้วยความสะดวกรวดเร็ ว ผูข้ ายให้บริ การให้ดว้ ย
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ความสุ ภาพและเป็ นมิตร ผูข้ ายให้บริ การด้วยความซื่ อสัตย์ ผูข้ ายให้คาํ แนะนําและตอบข้อ
ซักถามอย่างชัดเจน และผูข้ ายดูแลเอาใจใส่ กระตือรื อร้น เต็มใจให้บริ การ ส่ วนที่เหลือมี
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ ผูข้ ายและผูช้ ่วยมีการแต่งกายเรี ยบร้อย และผูข้ าย
และผูช้ ่วย ปฏิบตั ิถูกสุ ขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการประกอบอาหารและจําหน่ายอาหาร
6) ด้ านสภาพแวดล้ อมของการบริการ อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจในระดับมาก 7 เรื่ อง ได้แก่ ช่วงเวลาเปิ ดปิ ดตลาดมีความเหมาะสมสู งสุ ด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 รองลงมาคือ สถานที่หรื อทําเลที่ต้งั ของตลาดเหมาะสม ตลาดและ
บริ เวณโดยรอบมีแสงสว่างเพียงพอ ภายในตัวตลาดมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอไม่
ร้อนไม่อบอ้าวหรื อไม่อบั ทึบ ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างอย่างเหมาะสม มีการจัด
วางสิ นค้าสิ่ งของวัสดุอุปกรณ์เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ไม่ให้เกะกะรกรุ งรัง และไม่มีกีดขวาง
ทางเดิน โครงสร้างต่างๆ ภายในตลาดอยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและถูก
สุ ขลักษณะ และมีความสะอาดในบริ เวณตลาด ส่ วนที่เหลือมีความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง ได้แก่ มีการแยกมูลฝอยเป็ นมูลฝอยสดและมูลฝอยทัว่ ไป และตลาดและบริ เวณ
โดยรอบไม่มีน้ าํ ขังเฉอะแฉะ
7) ด้ านกระบวนการบริการ อยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.52 ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจในระดับปานกลาง 2 เรื่ อง ได้แก่ สามารถสั่งซื้อสิ นค้าทางโทรศัพท์ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.39 และมีความสะดวกในการชําระเงิน ส่ วนที่เหลือมีความพึงพอใจในระดับน้อย
ได้แก่ มีการให้เครดิตกับลูกค้า (วางบิล) สามารถสัง่ ซื้อสิ นค้าทางอินเตอร์ เน็ต และสามารถ
ใช้บตั รเครดิตในการชําระเงินได้
3. ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการให้บริ การของตลาดสดพระราม 5 โดยรวม
จํานวน 19 ข้อ โดยความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะด้านการส่ งเสริ มแนะนําบริ การ มากที่สุด จํานวน
10 ข้อ รองลงมา คือ ด้านราคาค่าบริ การ จํานวน 6 ข้อ และด้านกระบวนการบริ การ จํานวน 3 ข้อ โดยมี
รายละเอียดรายด้านดังนี้
1) ด้ านราคาค่ าบริการ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการให้บริ การของ
ตลาดสดพระราม 5 โดยรวมจํานวน 6 ข้อ โดยความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะมากที่สุด
คือ ราคาสิ นค้าค่อนข้างสู ง จํานวน 3 ข้อ ส่ วนราคาสิ นค้าถูกกว่าที่อื่น น้อยที่สุด จํานวน 1
ข้อ
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2) ด้ านการส่ งเสริมแนะนําบริการ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการ
ให้บริ การของตลาดสดพระราม 5 โดยรวมจํานวน 10 ข้อ โดยความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะมากที่สุด คือ ควรมีหมายเลขแผง ชื่อและที่อยูผ่ ขู ้ าย ติดตั้งประจําแผงและ
มองเห็นชัดเจน จํานวน 5 ข้อ ส่ วนควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการขาย น้อยที่สุด
จํานวน 1 ข้อ
3) ด้ านกระบวนการบริการ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการให้บริ การ
ของตลาดสดพระราม 5 โดยรวมจํานวน 3 ข้อ โดยความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะมาก
ที่สุด คือ จัดส่ งสิ นค้าถึงรถของลูกค้า จํานวน 2 ข้อ ส่ วนความซื่ อสัตย์ในการขายสิ นค้า
จํานวน 1 ข้อ

อภิปรายผล

ผลการศึกษาในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั มีประเด็นที่จะนําเสนอ อภิปรายตามรายละเอียดการค้นพบ ดังนี้
ระดับความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อต่อตลาดสดพระราม 5 ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์บริ การ ด้านราคา
ค่าบริ การ ด้านสถานที่บริ การ ด้านการส่ งเสริ มแนะนําบริ การ ด้านผูใ้ ห้บริ การ ด้านสภาพแวดล้อมของ
การบริ การ และด้านกระบวนการบริ การ โดยภาพรวมพบว่าความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อต่อตลาดสดพระราม
5 อยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม
ของการบริ การสู งสุ ด ด้านผูใ้ ห้บริ การ และด้านผลิตภัณฑ์บริ การ ส่ วนที่เหลือมีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ ด้านการส่ งเสริ มแนะนําบริ การ ด้านสถานที่บริ การ ด้านราคาค่าบริ การ และด้าน
กระบวนการบริ การ เมื่อพิจารณาหลายด้าน มีประเด็นสําคัญที่ควรอภิปรายผลดังนี้
1) ด้ านผลิตภัณฑ์ บริการ มากที่สุด คือ สิ นค้าที่วางขายมีปริ มาณมากเพียงพอ ส่ วนที่มีความพึง
ใจน้อยที่สุด คือ ร้านค้ามีภาพพจน์และชื่อเสี ยง ซึ่ งสาเหตุน่าจะมาจากตลาดสดพระราม 5
เป็ นตลาดขนาดใหญ่ มีแผงขายสิ นค้าขนาดใหญ่ที่ทาํ ด้วยวัสดุถาวร คือ ก่อปูนขึ้นมีลกั ษณะ
เรี ยบ มีความลาดเอียง และทําความสะอาดง่ายเพราะความสู งจากพื้นในระดับหนึ่ง ส่ วน
ด้านล่างของแผงไม่ใช้เป็ นที่เก็บหรื อสะสมสิ นค้าและของอื่นๆ และมีทางเข้าแผงสําหรับ
ร้านค้าของกว้างขว้าง จึงทําให้ร้านค้าที่ขายสิ นค้ามีสินค้ามาวางขายในแผงปริ มาณมาก
และหลากหลาย จึงเป็ นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้า ทั้งนี้มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดของโครงการตลาดสด น่าซื้อ เป็ นความร่ วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิ ชย์ สํานักนายกรัฐมนตรี
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และกรุ งเทพมหานคร กล่าวว่า เกณฑ์ดา้ นสุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อม เรื่ องแผงขายสิ นค้าทําด้วย
วัสดุ เรี ยบ ทําความสะอาดง่าย และสู งจากพื้นไม่นอ้ ยกว่า 60 ซ.ม. และไม่เป็ น แหล่งอาศัย
ของสัตว์แมลงพาหนะนําโรค
2) ด้ านราคาค่ าบริการ มากที่สุดคือ ราคาสิ นค้าโดยรวมมีความเหมาะสมสู งสุ ด ส่ วนที่มีความ
พึงใจน้อยที่สุด คือมีการลดราคาสิ นค้าบางช่วงเวลาเพื่อเชิญชวนให้คนมาซื้ อ ซึ่ งสาเหตุ
น่าจะมาจากความพึงพอใจของลูกค้าเกิดจากการประเมินคุณภาพและรู ปแบบของคุณภาพ
สิ นค้าและงานบริ การเทียบกับ ราคาที่จะต้องจ่ายออกไป ซึ่ งเจ้าของตลาด/ผูด้ าํ เนินงาน
จะต้องดูแลเรื่ องของการกําหนดราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ เพราะราคาจะถูกหรื อแพง
ขึ้นอยูก่ บั ความสามารถในการจ่ายและเจตคติต่อราคาของลูกค้าอีกด้วย โดยให้ความรู้เรื่ อง
ของเทคนิคการตั้งราคาและกลยุทธ์ดา้ นราคาแก่ผขู ้ ายสิ นค้า เช่น การแนะนําให้ผขู้ ายสิ นค้า
ลดราคา เมื่อลูกค้าต่อรองราคา หรื ออาจกําหนดส่ วนลดเมื่อลูกค้าซื้ อสิ นค้าในจํานวนที่
กําหนด ทั้งนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อดุลย์ ก๋ องระบาง ( 2549) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อผลไม้สดของผูบ้ ริ โภคในตลาดสดแม่ริม อําเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปั จจัยด้านราคา ผูบ้ ริ โภคมีความเห็นด้วยมากในเรื่ องการตั้งราคา
ขายมีความเหมาะสม รองลงมาคือ มีการลดราคาสิ นค้าเพื่อเชิญชวนให้คนซื้ อในช่วงเวลา
เย็น
3) ด้ านสถานทีบ่ ริการ มากที่สุด คือ ความสะดวกในการเดินทางมาซื้ อสิ นค้า ส่ วนที่มีความพึง
ใจน้อยที่สุด คือ มีโทรศัพท์สาธารณะให้บริ การ ซึ่ งน่าจะมาจากทําเลที่ต้ งั ของตลาดสด
พระราม 5 ที่เจ้าของตลาด/ผูด้ าํ เนินงานเน้นใช้กลยุทธ์ดา้ นช่องทางการจัดจําหน่าย เพื่อที่จะ
เลือกทําเลที่ต้งั ของตลาดสดให้อยูใ่ กล้กบั กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายมากที่สุด โดยมีการสํารวจ
เกี่ยวกับสถานที่พกั อาศัย หรื อที่ทาํ งานของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ซึ่ งมีความสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของวิไลรัตน์ เสี ยมภักดี (2544) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การตลาด
สดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่ งผลการศึกษาด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการเลือก
ตลาดสดจากการวิเคราะห์แต้มคะแนน ปั จจัยที่ผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญมากที่สุด
สองอันดับแรกคือ การอยูใ่ กล้กบั ที่พกั อาศัยและสถานที่ทาํ งานไปมาสะดวก
4) ด้ านการส่ งเสริมแนะนําบริการ มากที่สุดคือ ผูซ้ ้ือสามารถเลือกสิ นค้าได้เอง ส่ วนที่มีความ
พึงใจน้อยที่สุด คือ มีการจัดกิจกรรมลดแลก แจก แถม ในบ้างช่วง เจ้าของตลาด/ผู ้
ดําเนินงานควรมีการแนะนํา อบรม หรื อให้ความรู ้ในด้านการส่ งเสริ มการตลาดแก่ผขู้ าย
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สิ นค้า โดยเฉพาะการลด แลก แจก แถม เนื่องจากเป็ นปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
เพื่อให้ผขู ้ ายสิ นค้านําไปประยุกต์ใช้ในแต่ละกิจการของตน เช่น การประชาสัมพันธ์การลด
ราคาสิ นค้าที่จาํ หน่ายในตลาดสดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรื อสิ นค้าประเภทผักผลไม้สด อาจมี
การลดราคาสิ นค้าเมื่อมีการจําหน่ายข้ามวัน เนื่องจากสิ นค้าสดมีคุณภาพน้อยลง ผูข้ าย
สิ นค้าต้องจําหน่ายในราคาทุนหรื อแถมสิ นค้าให้แก่ลูกค้าที่มาซื้ อ
ทั้งนี้ไม่มีความ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อดุลย์ ก๋ องระบาง ( 2549) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้ อผลไม้สดของผูบ้ ริ โภคในตลาดสดแม่ริม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
พบว่า ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการขาย ผูบ้ ริ โภคมีความเห็นด้วยมากในเรื่ องผูซ้ ้ื อสามารถเลือก
ซื้ อสิ นค้าได้เอง รองลงมาคือ การบริ การของผูข้ าย เช่น อัธยาศัยดี การแต่งกายดี เป็ นต้น
5) ด้ านผู้ให้ บริการ มากที่สุด คือ ผูข้ ายให้บริ การด้วยความสะดวกรวดเร็ ว ส่ วนที่มีความพึงใจ
น้อยที่สุด คือ ผูข้ ายและผูช้ ่วย ปฏิบตั ิถูกสุ ขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการประกอบอาหาร
และจําหน่ายอาหาร ซึ่ งน่าจะมาจากลูกค้าต้องการมีความรวดเร็ วในการให้บริ การ จึงควรมี
การกําหนดกระบวนการเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าให้มากที่สุด เพื่อสร้างความพึง
พอใจ เช่น สิ นค้าประเภทเนื้อสัตว์ที่มีบริ การหัน่ ซอย บด
ผูข้ ายควรจะหัน่ ซอย บด
เนื้อสัตว์ไว้บริ การลูกค้าเลย โดยไม่ตอ้ งให้ลูกค้ารอ เป็ นต้น เจ้าของตลาด/ผูด้ าํ เนินการ
จะต้องมีการอบรม แนะนํา รวมถึงการกํากับดูแลผูข้ ายและผูช้ ่วย ให้ปฏิบตั ิถูกสุ ขลักษณะ
ในการใช้กรรมวิธีการประกอบอาหารและจําหน่ายอาหาร ซึ่ งผูข้ ายและผูช้ ่วยต้องปฎิบตั ิตวั
ให้ถูกสุ ขลักษณะ เพราะผูข้ ายและผูช้ ่วยเป็ นผูท้ ี่ตอ้ งสัมผัสกับอาหาร ดังนั้นเรื่ องของความ
สะอาดจึงเป็ นสิ่ งสําคัญมาก ทั้งนี้ผขู ้ ายและผูช้ ่วยร้านอาหารต้องปฎิบตั ิตวั ให้เป็ นผูท้ ี่มีสุข
วิทยาส่ วนบุคคลที่ดี ทั้งการรักษาความสะอาดของร่ างกาย แต่งกายสะอาดและถูกต้อง สวม
เสื้ อมีแขน สวมผ้ากันเปื้ อนและหมวกคลุมผม เพื่อป้ องกันการแพร่ กระจายของเชื้อโรค ซึ่ง
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้ อ ที่กาํ หนดให้ผจู้ าํ หน่ายสิ นค้าในตลาดแต่ง
กายเรี ยบร้อยและมีสุขวิทยาส่ วนบุคคลที่ดี ซึ่ งมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กัญชลี ไว
ว่อง (2547) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อตลาดสดที่ได้มาตรฐาน
โครงการตลาดสด น่าซื้ อ จังหวัดพิษณุ โลก ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของ
ประชาชนข้อมูลทัว่ ไปพบเพศหญิงมากกว่าเพศชายอายุพบมากในช่วงอายุ 31 – 40 ปี และ
ผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านการให้บริ การของเจ้าหน้าที่ /บุคลากรที่ให้บริ การ
ค่าเฉลี่ย 3.61 คิดเป็ นร้อยละ 72.29 ระดับความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับมาก
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6) ด้ านสภาพแวดล้ อมของการบริการ มากที่สุด คือ ช่วงเวลาเปิ ดปิ ดตลาดมีความเหมาะสม
ส่ วนที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือมีการแยกมูลฝอยเป็ นมูลฝอยสดและมูลฝอยทัว่ ไป
และตลาดและบริ เวณโดยรอบไม่มีน้ าํ ขังเฉอะแฉะ ซึ่ งน่าจะมาจากทางเจ้าของตลาด/ผู ้
ดําเนินงานได้มีการกําหนดระยะเวลาที่เหมาะกับพฤติกรรมของลูกค้า จึงส่ งผลให้ลูกค้ามี
ความพึงพอใจ แต่เจ้าของตลาด/ผูด้ าํ เนินงานควรจะกํากับดูแลในเรื่ องของการแยกมูลฝอย
และบริ เวณโดยรอบไม่มีน้ าํ ขังเฉอะแฉะ เพราะที่รวบรวมมูลฝอย ต้องมีลกั ษณะเป็ นสิ่ ง
ปลูกสร้างถาวรหรื อเป็ นที่พกั มูลฝอยที่มีความเหมาะสมกับตลาดนั้นๆ มีขนาดเพียงพอที่จะ
รองรับปริ มาณมูลฝอยในแต่ละวัน มีการปกปิ ดสามารถป้ องกันสัตว์เข้าไปคุน้ เขี่ยได้ ตั้งอยู่
นอกตัวอาคารตลาดและอยูใ่ นพื้นที่ที่รถเข้าออกได้สะดวก ผนังต้องทําด้วยวัสดุถาวรและ
ทนไฟ พื้นผิวภายในต้องเรี ยบและกันนํ้าซึ ม ต้องมีการป้ องกันกลิ่นและนํ้าฝน ต้องมีการ
ระบายนํ้าเสี ยจากขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู ลงสู่ ระบบบําบัดนํ้าเสี ย ต้องมีการระบายอากาศ
และป้ องกันนํ้าเข้า และต้องจัดไว้ในที่ที่สามารถขนย้ายขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู ได้
โดยสะดวก สิ่ งสําคัญอีกอย่างที่จะช่วยในเรื่ องของการแยกมูลฝอย คือเจ้าของตลาด/ผู ้
ดําเนินงานจะต้องได้รับความร่ วมมือจากผูข้ ายสิ นค้าทุกราย โดยจะต้องมีการจัดทํากัน
อย่างเป็ นระบบโดยภาพรวม ถ้าจะให้ผขู ้ ายสิ นค้าแยกขยะก่อนทิ้ง จะต้องมีการจัดแยก
ประเภทของถังรองรับขยะและที่รวบรวมขยะ รวมถึงรถที่ใช้เก็บขนจะต้องมีการแยกชนิด
ขยะตามที่ผทู ้ ิ้งได้คดั แยกไว้ดว้ ย มิใช่นาํ ไปเทรวมกันเหมือนเดิมซึ่ งก็จะไม่เกิดประโยชน์
ขึ้นเลย สําหรับพื้นโดยรอบที่มีน้ าํ ขังควรมีการตรวจสอบพื้นตลาดที่ไม่เรี ยบหรื อชํารุ ดเป็ น
หลุมบ่อ เพราะจะทําให้มีน้ าํ ขัง เป็ นแหล่งสะสมความสกปรก ทําให้ทาํ ความสะอาดได้ยาก
หากตรวจพบพื้นโดยรอบที่ไม่เรี ยบหรื อชํารุ ดเป็ นหลุมบ่อควรเร่ งปรับปรุ งแก้ไขโดยด่วน
ซึ่ งมีความสอดคล้องกับกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 (กรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย , 2550) กล่าวว่า ตลาดที่มีโครงสร้างอาคารและดําเนินกิจการเป็ นการ
ประจํา หรื ออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยได้กาํ หนดลักษณะในส่ วนของที่รวบรวมมูล
ฝอย ต้องมีลกั ษณะเป็ นสิ่ งปลูกสร้างถาวร หรื อเป็ นที่พกั มูลฝอยที่เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
เห็นว่าเหมาะสมกับตลาดนั้นๆ มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริ มาณมูลฝอยในแต่ละวัน มี
การปกปิ ดสามารถป้ องกันสัตว์เข้าไปคุน้ เขี่ยได้ ตั้งอยูน่ อกตัวอาคารตลาดและอยูใ่ นพื้นที่ที่
รถเข้าออกได้สะดวก และพื้นบริ เวณตลาดทําด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง เรี ยบ ทําความสะอาด
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ง่าย และไม่มีน้ าํ ขังเพราะหากพื้นตลาดไม่เรี ยบหรื อชํารุ ดเป็ นหลุมบ่อ จะทําให้มีน้ าํ ขัง เป็ น
แหล่งสะสมความสกปรก ทําให้ทาํ ความสะอาดได้ยาก
7) ด้ านกระบวนการบริการ มากที่สุด คือ สามารถสั่งซื้ อสิ นค้าทางโทรศัพท์ ส่ วนที่มีความพึง
ใจน้อยที่สุด คือ สามารถใช้บตั รเครดิตในการชําระเงินได้ ซึ่ งน่าจะมาจากลูกค้ามีปัญหา
เรื่ องของการใช้ชีวติ ประจําวันที่เร่ งรี บมากขึ้นทุกวัน รวมถึงปั ญหาด้านการจราจรที่ติดขัด
ดังนั้นลูกค้าจึงมีความต้องสะดวกสบายในการไปจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดมากที่สุด ซึ่ งผูข้ าย
สิ นค้าในตลาดสดพระราม 5 ได้มีการให้บริ การเพื่ออํานวยความสะดวกสบายแก่ลูกค้าโดย
สามารถสั่งซื้อสิ นค้าทางโทรศัพท์ได้ จึงเป็ นบริ การหนึ่งที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้า เจ้าของตลาด/ผูด้ าํ เนินงานจะต้องพิจารณาปั จจัยด้านเทคโนโลยีดว้ ย เพราะปั จจุบนั ก็
มีเทคโนโลยีหลากหลายที่สามารถสนับสนุนการดําเนินงานของตลาดสด
เพื่อให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในยุคสมัยนี้ ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชนทิรา
ไทยพยัคฆ์ ( 2543) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ โครงสร้างตลาดอาหารสดในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ พบว่า ปั จจัยแรกที่มีผลต่อพฤติกรรมของผูซ้ ้ื อ คือ 1) สถานที่ตลาดที่ไปเลือกซื้ อ
สิ นค้าอยูใ่ กล้ที่พกั อาศัย และตามที่เป็ นเส้นทางผ่านประจํา 2) ที่จอดรถ แต่ผซู้ ้ื อส่ วนใหญ่
จะใช้รถจักรยานยนต์มาซื้ อสิ นค้าเนื่องจากหาที่จอดรถง่าย

ข้ อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช้

จากการที่ได้ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ สามารถให้ขอ้ เสนอแนะการนํา
ผลการวิจยั ไปใช้ ดังนี้
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ บริการ ควรกําหนดให้ผขู ้ ายติดฉลากสิ นค้าโดยมีรายละเอียดการหมดอายุ
และการเก็บรักษา หรื อไม่ก็ตอ้ งมีการแนะนําแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการเก็บรักษาตัวสิ นค้า
2. ด้ านราคาค่ าบริการ ควรมีการแนะนําผูข้ ายจัดให้มีการลดราคาสิ นค้าบางช่วงเวลาเพื่อเชิญ
ชวนให้คนมาซื้ อ หรื อไม่ก็ให้ลดราคาสิ นค้าเมื่อลูกค้ามาต่อรองราคา อาจจะกําหนด
ส่ วนลดเมื่อลูกค้าซื้ อสิ นค้าในจํานวนที่กาํ หนด
3. ด้ านสถานทีบ่ ริการ เจ้าของตลาด/ผูด้ าํ เนินงานต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่จราจรเพื่อ
อํานวยความสะดวกด้านระบบการจราจรด้านหน้าริ มถนน ส่ วนภายในที่จอดรถควรมี
เจ้าหน้าที่ภายในค่อยดูแลแลอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้า สําหรับห้องนํ้าให้บริ การของ
ทางตลาดมีจาํ นวนเพียงพอแต่ไม่มีการประชาสัมพันธ์ หรื อป้ ายชี้บ่ง จึงทําให้ลูกค้าไม่
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4.

5.

6.

7.

ทราบ ดังนั้นทางเจ้าของตลาด/ผูด้ าํ เนินงานจะต้องทําป้ ายบอกทางให้ชดั เจน
และจัด
เจ้าหน้าที่ค่อยทําความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ ส่ วนโทรศัพท์สาธารณะให้บริ การจะต้องมี
ป้ ายบอกชัดเจน พร้อมกับมีพนักงานค่อยทําความสะอาด
ด้ านการส่ งเสริมแนะนําบริการ ผูข้ ายมีการจัดกิจกรรมลดแลก แจก แถม น้อยมาก ซึ่ งส่ งผล
ต่อความพึงพอใจของลูกค้า ดังนั้นเจ้าของตลาด/ผูด้ าํ เนินงานควรมีการแนะนํา อบรม หรื อ
ให้ความรู ้ในด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยเฉพาะการลด แลก แจก แถม เนื่องจากปั จจัย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีความสําคัญในการทําธุ รกิจ โดยธุรกิจตลาดสดส่ วนใหญ่ไม่
เน้นการทําการส่ งเสริ มการตลาด ซึ่ งเจ้าของตลาด/ผูด้ าํ เนินงานควรส่ งเสริ มในด้านนี้
เพื่อให้ผขู ้ ายนําไปประยุกต์ใช้ในแต่ละกิจการของตน เช่น การประชาสัมพันธ์การลดราคา
สิ นค้าที่จาํ หน่ายในตลาดสดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรื อสิ นค้าประเภทผักสด/ผลไม้สด ซึ่งเป็ น
สิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคนิยมซื้อ อาจมีการลดราคาสิ นค้าเมื่อมีการจําหน่ายข้ามวัน เนื่องจากสิ นค้า
มีความสดและคุณภาพน้อยลง ผูข้ ายอาจต้องจําหน่ายในราคาทุน หรื อแถมสิ นค้าให้กบั
ลูกค้าที่มาซื้ อ
ด้ านผู้ให้ บริการ เจ้าของตลาด/ผูด้ าํ เนินงาน ควรมีการอบรมให้ความรู ้ดา้ นสุ ขลักษณะที่ดี
และควรกําหนดให้ผขู ้ ายสร้างสุ ขลักษณะที่ดีเช่นกัน เช่น สวมหมวกคลุมผม สวมผ้ากัน
เปื้ อน ไม่สวมเสื้ อแขนกุด ไม่ทาสี เล็บมือ เป็ นต้น และอาจจะต้องให้ความสําคัญเป็ นพิเศษ
กับประเภทร้านประกอบอาหารและจําหน่ายอาหารควบคุมดูแลผูข้ ายสิ นค้าให้ปกปิ ด
อาหารปรุ งสําเร็ จที่จาํ หน่ายในตลาดให้มิดชิด และปิ ดภาชนะทุกครั้งที่เปิ ดตักอาหาร
ด้ านสภาพแวดล้ อมของการบริการ เจ้าของตลาด/ผูด้ าํ เนินงานควรจัดสภาพแวดล้อมใน
ตลาดตามหลักสุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อมและเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อให้ดีมากยิง่ ขึ้น
และดําเนินการอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ตลาดและบริ เวณโดยรอบไม่มีขยะมูลฝอยและนํ้าขัง
เฉอะแฉะ และไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน
ด้ านกระบวนการบริการ
เจ้าของตลาด/ผูด้ าํ เนินงานควรสรรหาวิธีการชําระเงิน
นอกเหนือจากการจ่ายเงินสด เพื่อเป็ นการบริ การความสะดวกสบายแก่ลูกค้า

ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป

1. ควรมีการวิจยั แบบมีส่วนร่ วม โดยศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและการมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
ตลาดสด จากทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
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2. ควรมีการศึกษาในลักษณะโครงการนําร่ อง ( Pilot Project) สําหรับตลาดสดที่มีความ
จําเป็ นต้องได้รับการพัฒนาการจัดการ
3. ควรมีการศึกษาถึงแรงจูงใจที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาการจัดการ
ตลาดสดให้เป็ นตลาดสดน่าซื้อ
4. ควรมีการศึกษาเรื่ อง แนวทางการพัฒนาการจัดการตลาดสดให้เป็ นตลาดสดน่าซื้อด้วยความ
ปลอดภัยของอาหาร และด้านความคุม้ ครองสุ ขภาพผูบ้ ริ โภค
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แบบสอบถาม เรื่องความพึงพอใจของผู้ซื้อสิ นค้ าในตลาดสด พระราม 5 จังหวัดนนทบุรี
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
คําชี้แจง กรุ ณาเขียนเครื่ องหมาย ✓ ลงใน  หน้าข้อความทีท่านต้องการเลือก
1. เพศ
 1. ชาย
 2. หญิง
2. อายุ
 1. ไม่เกิน 20 ปี
 2. 21-30 ปี
 3. 31-40 ปี
 4. 41-50 ปี
 5. มากกว่า 50 ปี
3. อาชีพ
 1. ข้าราชการ
 2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 3. พนักงานบริ ษทั เอกชน
 4. เจ้าของกิจการ
 5. แม่บา้ น/พ่อบ้าน
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ)..........
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 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 ขึ้นไป
5. โดยเฉลี่ย ใน 1 สัปดาห์ ท่านมาซื้อสิ นค้าที่ตลาดสดพระราม 5 กี่ครั้ง (โปรดระบุ)........................................
6. ช่วงเวลาที่มาซื้ อสิ นค้าเป็ นประจํา
 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. ระยะเวลาที่ใช้ในการซื้ อสิ นค้าแต่ละครั้ง (โดยประมาณ)
 1. 30 นาที
 2. 1 ชัว่ โมง
 3. 2 ชัว่ โมง
 4. 2 ชัว่ โมงขึ้นไป
8. ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ) ต่อการซื้ อสิ นค้า 1 ครั้ง
 1. ตํ่ากว่า 100 บาท
 2. 100-300 บาท
 3. 301-600 บาท
 4. 600 บาทขึ้นไป
9. ท่านมักจะเดินทางมาซื้อสิ นค้าด้วยวิธีใด
 1. เดินมา
 2. รถส่ วนตัว
 3. รถรับจ้าง
 4. อื่น (โปรดระบุ).....................................................................
10. ระยะทางจากบ้านมายังตลาดสดพระราม 5 (โปรดระบุ)...............................................กิโลเมตร
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ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลความพึงพอใจของผู้ซื้อต่ อตลาดสดพระราม 5

ให้ทาํ เครื่ องหมาย ในช่องทีตอ้ งการ โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 =
ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด และ − = ไม่สามารถให้ความเห็นได้ (โปรดให้เหตุผลประกอบ)
ความพึงพอใจ
ผลิตภัณฑ์ บริการ
1. สิ นค้าที่วางขายมีปริ มาณมากเพียงพอ
2. มีความสดและสะอาดของอาหารที่วางขาย
3. คุณภาพของสิ นค้ามีความน่าเชื่อถือ
4. ผูข้ ายมีการรับประกันสิ นค้า
5. ความหลากหลายและขนาดของสิ นค้า
6. มีการดูแลเรื่ องการหมดอายุและการเก็บรักษา
7. สิ นค้าวางเป็ นระเบียบ แบ่งเป็ นหมวดหมู่ไม่ปะปนกัน หยิบจับได้ง่าย
8. ร้านค้ามีภาพพจน์และชื่อเสี ยง
ราคาค่ าบริการ
1. ราคาสิ นค้าโดยรวมมีความเหมาะสม
2. สิ นค้ามีระดับราคาหลากหลายให้เลือกซื้ อ
3. สามารถต่อรองราคาสิ นค้าได้
4. ราคาสิ นค้าถูกกว่าที่อื่น
5. มีการลดราคาสิ นค้าบางช่วงเวลาเพื่อเชิญชวนให้คนมาซื้ อ
สถานทีบ่ ริการ
1. การจัดร้านค้าสะอาด สวยงาม สะดุดตา
2. ความสะดวกในการเดินทางมาซื้ อสิ นค้า
3. สถานที่จอดรถมีความสะดวก ปลอดภัย และมีปริ มาณเพียงพอ
4. มีการอํานวยความสะดวกด้านระบบการจราจร
5. มีที่นงั่ พักสําหรับผูม้ าให้บริ การ
6. มีหอ้ งนํ้าที่สะอาดให้บริ การ
7. มีโทรศัพท์สาธารณะให้บริ การ
8. มีตู้ ATM ให้บริ การ
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การส่ งเสริมแนะนําบริการ
1. มีหมายเลขแผง ชื่อและที่อยูผ่ ขู ้ ายของ ติดตั้งประจําแผงและมองเห็น
ชัดเจน
2. มีผขู ้ ายอยูข่ ายของทั้งตลาด
3. มีการโฆษณาเชิญชวน
4. มีการจัดกิจกรรมลดแลก แจก แถม ในบ้างช่วง
5. ผูซ้ ้ื อสามารถเลือกสิ นค้าได้เอง
6. ผูข้ ายให้บริ การเป็ นอย่างดี เช่น แนะนําสิ นค้า เชิญชวนซื้อสิ นค้า แต่ง
กายดี เป็ นต้น
ผู้ให้ บริการ
1. ผูข้ ายให้คาํ แนะนําและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน
2. ผูข้ ายให้บริ การด้วยความสะดวก รวดเร็ ว
3. ผูข้ ายดูแลเอาใจใส่ กระตือรื อร้น เต็มใจให้บริ การ
4. ผูข้ ายให้บริ การให้ดว้ ยความสุ ภาพ และเป็ นมิตร
5. ผูข้ ายให้บริ การด้วยความซื่ อสัตย์
6. ผูข้ ายและผูช้ ่วยมีการแต่งกายเรี ยบร้อย
7. ผูข้ ายและผูช้ ่วย ปฏิบตั ิถูกสุ ขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการประกอบ
อาหารและจําหน่ายอาหาร
สภาพแวดล้อมของการบริการ
1. มีความสะอาดในบริ เวณตลาด
2. สถานที่หรื อทําเลที่ต้ งั ของตลาดเหมาะสม
3. ช่วงเวลาเปิ ดปิ ดตลาดมีความเหมาะสม
4. ภายในตัวตลาดมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ ไม่ร้อน อบอ้าว หรื อ
อับทึบ
5. มีการแยกมูลฝอยเป็ นมูลฝอยสดและมูลฝอยทัว่ ไป
6. ตลาดและบริ เวณโดยรอบไม่มีน้ าํ ขังเฉอะแฉะ
7. ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างอย่างเหมาะสม
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8. มีการจัดวางสิ นค้า สิ่ งของ วัสดุอุปกรณ์เป็ นระเบียบ เรี ยบร้อย ไม่ให้
เกะกะ รกรุ งรัง และไม่มีกีดขวางทางเดิน
9. ตลาดและบริ เวณโดยรอบมีแสงสว่างเพียงพอ
10. โครงสร้างต่างๆ ภายในตลาดอยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
และถูกสุ ขลักษณะ
กระบวนการบริการ
1. สามารถสั่งซื้อสิ นค้าทางโทรศัพท์
2. สามารถสั่งซื้อสิ นค้าทางอินเตอร์ เน็ต
3. มีความสะดวกในการชําระเงิน
4. มีการให้เครดิตกับลูกค้า (วางบิล)
5. สามารถใช้บตั รเครดิตในการชําระเงินได้

ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ
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