
 
 

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อตลาดนัด  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1  

 

 1.  จุดประสงค์ของการส ารวจความพึงพอใจในครั้งนี้เพ่ือเป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลาดนัดของฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินสิทธิประโยชน์ ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการส ารวจความพึงพอใจในครั้งนี้  ได้แก่  ผู้มาใช้บริการตลาดนัด 
บริเวณหน้าศูนย์อาหารภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 425 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  
    เก็บข้อมูลในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 และวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563    
 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 22.12 
           หญิง 331 77.88 

รวม 425 100 
2.  สถานะ   
           นักศึกษา 399 93.88 
           บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ 7 1.65 
           บุคคลภายนอก 19 4.47 

รวม 425 100 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. จ าแนกตามเพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 331 คน คิดเป็นร้อยละ 77.88 และเป็นเพศชาย 
จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 22.12   

2. จ าแนกตามสถานะ ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา จ านวน 399 คน คิดเป็นร้อยละ 93.88 บุคคลภายนอก 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.47 และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.65  
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ตารางที ่2  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อตลาดนัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

ประเด็นค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. ระดับ 
1. ด้านผู้ประกอบการ/สินค้า    

1.1 ผู้ประกอบการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า 4.14 0.69 มาก 
1.2 สินค้าท่ีจ าหน่ายมีความหลากหลาย 3.89 0.87 มาก 
1.3 ราคาขายมีความเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า 4.00 0.78 มาก 

รวม 4.01 0.78 มาก 
2. ด้านสถานที่    

2.1 ท าเลที่ตั้งเหมาะสมต่อการจัดตลาด 3.87 0.83 มาก 
2.2 พ้ืนที่กว้างขวางเพียงพอส าหรับผู้ประกอบการ 3.72 0.88 มาก 
2.3 การดูแลรักษาความสะอาดของพ้ืนที่จัดตลาด 3.88 0.82 มาก 

รวม 3.83 0.73 มาก 
3.  คุณภาพโดยรวมของตลาดนัด 3.95 0.85 มาก 

 

 จากตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อคุณภาพโดยรวมของตลาดนัด อยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย = 3.95) เมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทั้ง 2 ด้าน 
เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านผู้ประกอบการ/สินค้า (ค่าเฉลี่ย = 4.01) และด้านสถานที่ (ค่าเฉลี่ย = 3.83)  

 
 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ด้านระยะเวลา 

1. ร้านค้าเปิดตลาดช้าเกินไป บางทีเลิกงานไปเดินตลาดพบว่ามีร้านค้าเปิดยังไม่เต็มทุกร้าน       
ด้านการดูแลรักษาความสะอาด 

1.  ดูแลความสะอาดให้มากข้ึน 
ด้านสินค้า 

1. อยากให้สินค้ามีความหลากหลายกว่านี้ 
2. ของขายมีแต่สินค้าผู้หญิงมากเกินไป 
3. น่าจะเพ่ิมสินค้าให้มีความหลากหลาย 
4. มีเสื้อ นศ. มาขายมากขึ้น 
5. หาของอร่อยๆ มาเยอะๆ 
6. มีของเยอะมากกว่านี้ 

สถานที ่
1. พ้ืนที่แคบ 
2. อยากให้ขยายทางเดินขึ้นอีก เวลาเดินเบียดกันมากเพราะที่แคบแถมคนเดินเยอะ 
3. อยากให้ขยายพ้ืนที่เนื่องจากทางคนเดินมันแออัดเกินไป เวลาเดินหรือหยุดซื้อของมันไม่ค่อยสะดวก

เท่าไหร่ บางร้านคนต่อคิวซื้อของเยอะจนไม่มีทางจะเดิน 
4. อยากให้ขยายพ้ืนที่  

 
 
 
 
 

X
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ด้านอ่ืนๆ 
1. ดีแล้ว 
2. ดี 
3. ดีอยากให้เหมือนตลาดต้นตาล ขอนแก่น 
4. อยากให้มีเยอะๆ 
5. อยากให้สาวๆ เยอะๆ 
6. อยากให้นักศึกษามีส่วนร่วมแล้ว เน้นการขายเพ่ือนบุคคลภายนอกด้วย 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


