
 
 

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อตลาดนัด  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 2  

 

 1.  จุดประสงค์ของการส ารวจความพึงพอใจในครั้งนี้เพ่ือเป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลาดนัดของฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินสิทธิประโยชน์ ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการส ารวจความพึงพอใจในครั้งนี้  ได้แก่  ผู้มาใช้บริการตลาดนัด 
บริเวณหน้าศูนย์อาหารภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 424 คน   
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้ QR Code             
แบ่งออกเป็น 3 ตอน   

ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้มาใช้บริการ  
ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการจัดตลาดนัด                    

ชนิดมาตราส่วน 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้   
   1.  ด้านผู้ประกอบการ/สินค้า   
   2.  ด้านสถานที ่  
   3.  คุณภาพโดยรวมของตลาดนัด   

ตอนที่ 3 คือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
    เก็บข้อมูลในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 และวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562    
 4.  เกณฑ์การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล   
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.51 - 5.00 หมายความว่า มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.51 - 4.50 หมายความว่า มาก 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.51 - 3.50 หมายความว่า ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.51 - 2.50 หมายความว่า น้อย 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 - 1.50 หมายความว่า น้อยที่สุด 
 5. ผลการวิเคราะห์สรุปผลได้ดังตารางต่อไปนี้  
ตารางที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป ความถี่ ร้อยละ 
1.  เพศ   
           ชาย 125 29.48 
           หญิง 299 70.52 

รวม 424 100 
2.  สถานะ   
           นักศึกษา 385 90.80 
           บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ 15 3.54 
           บุคคลภายนอก 24 5.66 

รวม 424 100 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. จ าแนกตามเพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 70.52 และเป็นเพศชาย 
จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 29.48   

2. จ าแนกตามสถานะ ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา จ านวน 385 คน คิดเป็นร้อยละ 90.80 บุคคลภายนอก 
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 5.66 และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.54  



2 

 

ตารางที ่2  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อตลาดนัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

ประเด็นค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. ระดับ 
1. ด้านผู้ประกอบการ/สินค้า    

1.1 ผู้ประกอบการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า 4.08 0.69 มาก 
1.2 สินค้าท่ีจ าหน่ายมีความหลากหลาย 3.93 0.86 มาก 
1.3 ราคาขายมีความเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า 3.97 0.78 มาก 

รวม 3.99 0.78 มาก 
2. ด้านสถานที ่    

2.1 ท าเลที่ตั้งเหมาะสมต่อการจัดตลาด 3.86 0.85 มาก 
2.2 พ้ืนที่กว้างขวางเพียงพอส าหรับผู้ประกอบการ 3.55 0.94 มาก 
2.3 การดูแลรักษาความสะอาดของพ้ืนที่จัดตลาด 3.94 0.84 มาก 

รวม 3.78 0.88 มาก 
3.  คุณภาพโดยรวมของตลาดนัด 3.92 0.80 มาก 

 

 จากตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อคุณภาพโดยรวมของตลาดนัด อยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย = 3.92) เมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทั้ง 2 ด้าน 
เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านผู้ประกอบการ/สินค้า (ค่าเฉลี่ย = 3.99) และด้านสถานที่ (ค่าเฉลี่ย = 3.78)  

 
 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ด้านระยะเวลา 

1. อยากให้จัดมากวันกว่านี้ 
2. อยากให้ตลาดเปิดทุกวัน 
3. อยากไห้มีตลาดทุกวัน   
4. อยากให้มีมากกว่า 2 วันต่อสัปดาห์ 
5. น่าจะมีทุกวัน 

 
ด้านราคา  

1. ของแพง 
2. แพง ให้น้อย 

       
ด้านการดูแลรักษาความสะอาด 

1.  อยากให้มีถังขยะทุกๆ มุม 
2.  ถังขยะมีไมเ่ยอะอยากให้เพ่ิมถังขยะ 
3.  เพ่ิมถังขยะ จะดีมาก 

 
ด้านสินค้า 

1. อยากให้มีของขายเยอะขึ้น ของแปลกใหม่ จัดระเบียบพื้นที่ให้ดีข้ึน 
2. อยากให้เพ่ิมร้านค้ามาอีก 

 
 
 

X
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3. อยากให้มีร้านขายสินค้าท่ีหลากหลายมากขึ้น  
4. อยากให้มีร้านสินค้าเยอะกว่านี้ ของแปลกๆ ใหม่เพ่ิมขึ้น มีร้านที่สามารถนั่งกินได้แบบร้านขาย

ขนมจีน  
5. อยากให้มีร้านที่นั่งทานได้ 
6. อยากให้ร้านค้าเยอะกว่านี้ 
7. อยากให้มีของหลากหลายมากกว่านี้ เสื้อผ้าราคานักเรียนนักศึกษาให้เลือกมากมาย 
8. น่าจะมีร้านค้าที่หลากหลายกว่านี้ 
9. ร้านขายผลไม้มีน้อยเกิน และผลไม้ไม่ได้คุณภาพ ไม่สด 
10. ไม่มีลาบงัว ซอยจุ๊ ร้านยาดอง ร้านเเนวเเก้มเหล้า 
11. เพ่ิมเครปกับบิงซู 
12. มีอาหารให้เลือกน้อยเกิน 
13. ราคากับข้าวบางร้านอาจจะสูงไป 
14. อยากให้มีเสื้อผ้าเยอะกว่านี้ 

 
สถานที ่

1. ทางเดินแคบ 
2. ขยายที่จอดรถ 
3. อยากให้จัดที่กว้างขวางกว่านี้ เช่น บริเวณอาคารเจ็ดรอบ สี่แยก CLB5  
4. มีที่เดินมากกว่านี้  
5. อยากให้มีที่มากกว่านี้ 
6. พ้ืนที่ตลาดเล็กเกินไป 
7. เสนอปรับพื้นที่ข้างศูนย์อาหารบริเวณหลังป้อมยามเป็นที่จอดรถผู้มาตลาดนัด 
8. ขยายพ้ืนที่เพ่ือไม่ให้แคบจนเกินไป 
9. อยากให้ขยายพ้ืนที่ให้กว้างกว่านี้ 
10. อยากให้ทางเดินในตลาดกว้างกว่านี้ 
11. แออัด แพง ร้อนอยากให้ติดแอร์ แดดแล้วร้อน ฝนตกก็เปียก ที่จอดรถน้อย ตู้กดเงินไกล 
12. ทางเดินแคบไป 
13. จัดเป็นโซน 
14. อยากให้มีพ้ืนที่มากกว่านี้เพราะเดินชนกันและให้จัดสรรว่าควรเดินไปแนวเดียวกัน 
15. ฝนตกวันที่มีตลาดบ่อยๆ เดินตลาดล าบาก 
16. แคบ แออัด 
17. จัดการที่จอดรถให้มีระเบียบ มีที่นั่งกิน 

 
ด้านอ่ืนๆ 

1. ลดการใช้ถุงพลาสติก 
2.  ร้อน โกงตาชั่ง ฝนตกเปียก 
 

 


