
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อตลาดนัด  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 1  

 

 1.  จุดประสงค์ของการส ารวจความพึงพอใจในครั้งนี้เพ่ือเป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลาดนัดของฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินสิทธิประโยชน์ ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการส ารวจความพึงพอใจในครั้งนี้  ได้แก่  ผู้มาใช้บริการตลาดนัด 
บริเวณหน้าศูนย์อาหารภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 430 คน   
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้คือ  แบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้ QR Code  แบ่ง
ออกเป็น  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 20 มีนาคม 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 94 21.86 
           หญิง 336 78.14 

รวม 430 100 
2.  สถานะ   
           นักศึกษา 393 91.40 
           บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ 8 1.86 
           บุคคลภายนอก 29 6.74 

รวม 430 100 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. จ าแนกตามเพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 336 คน คิดเป็นร้อยละ 78.14 และเป็นเพศชาย 
จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 21.86   

2. จ าแนกตามสถานะ ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา จ านวน 393 คน คิดเป็นร้อยละ 91.40 บุคคลภายนอก 
จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 6.74 และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.86  
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ตารางที ่2  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อตลาดนัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

ประเด็นค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. ระดับ 
1. ด้านผู้ประกอบการ/สินค้า    

1.1 ผู้ประกอบการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า 3.98 0.77 มาก 
1.2 สินค้าท่ีจ าหน่ายมีความหลากหลาย 3.70 0.82 มาก 
1.3 ราคาขายมีความเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า 3.75 0.77 มาก 

รวม 3.81 0.78 มาก 
2. ด้านสถานที ่    

2.1 ท าเลที่ตั้งเหมาะสมต่อการจัดตลาด 3.72 0.85 มาก 
2.2 พ้ืนที่กว้างขวางเพียงพอส าหรับผู้ประกอบการ 3.48 0.88 ปานกลาง 
2.3 การดูแลรักษาความสะอาดของพ้ืนที่จัดตลาด 3.59 0.82 มาก 

รวม 3.60 0.85 มาก 
3.  คุณภาพโดยรวมของตลาดนัด 3.70 0.73 มาก 

 

 จากตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อคุณภาพโดยรวมของตลาดนัด อยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย = 3.70) เมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทั้ง 2 ด้าน 
เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านผู้ประกอบการ/สินค้า (ค่าเฉลี่ย = 3.81) และด้านสถานที่ (ค่าเฉลี่ย = 3.60)  

 
 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ด้านสินค้า 

1. มีขนมหวานที่หลากหลาย 
2. อยากให้มีของกินเล่นเพ่ิมขึ้นมากกว่านี้ 
3. ควรมีผัก ผลไม้ขายให้มากกว่านี้  
4. ควรมีผักสดขาย 
5. อยากให้มีของหลากหลายกว่านี้ 

ด้านราคา 
1. ควรลดราคาให้อยู่ในระดับที่นักศึกษาเอ้ือมถึง       

ด้านการดูแลรักษาความสะอาด 
1. ผู้ประกอบการควรรักษาความสะอาดและค านึงถึงกลิ่นเน่าเสียหลังจากตลาดวาย 
2. อยากให้มีถังขยะให้ทั่วถึง 
3. ควรรักษาความสะอาดหลังการขาย และเพ่ิมจุดทิ้งขยะให้มากข้ึน 

สถานที ่
1. ควรจัดในสถานที่ที่ไม่คับแคบขนาดนี้ 
2. อยากให้ทางเดินของตลาดกว้างมากกว่านี้ 
3. สร้างโดม 
4. ร้อน และท่ีนั่งน้อย 
5. พ้ืนที่การเดินแคบมาก 
6. ควรหาพ้ืนที่ที่กว้างและสะดวกกว่านี้ 
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7. น่าจะย้ายไปตรงลานเกษตรจะได้กว้างๆ หน่อย 
8. เพ่ิมขนาดของตลาดให้เยอะๆ มีเพลงให้ฟังในขณะกินข้าว 
9. อยากให้สถานที่ตั้งตลาดมีที่เดินมากขึ้น 
10.  ทางเดินควรใหญ่กว่านี้ ร้านบางร้านกินที่ทางเดิน 
11.  พ้ืนที่กว้างและเหมาะสมมากกว่านี้ 
12. ทางเดินเเคบเกินไป 
13. ด้านการจัดการของสถานที่ที่จัดตลาดที่มีพ้ืนที่ค่อนข้างเล็กท าให้เกิดความแออัดกันอย่างมาก 
14. ทางเดินแคบ 
15. ขอไฟที่จอดรถเพ่ิม  
16. ขอไฟเพ่ิมเพ่ือเพ่ิมแสงสว่างให้ถนน 
17. ขยายพ้ืนที่ให้กว้างขึ้น 
18.  ดูแลการประกอบอาหารของบางร้าน เช่น ร้านขายไก่ทอดมีการน าไก่มาทอดหน้าร้านอาจเป็น

อันตรายต่อลูกค้า 
 

 

ด้านอ่ืนๆ 
1. ควรมีการจัดกิจกรรม เวที ในตลาดนัด เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ ดึงดูดให้คนมาใช้

บริการที่ตลาดนัดมากยิ่งขึ้น 
2. มีคอนเสิรต์ให้ดูจะดีมาก 
 


