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บทคัดย่อ
	 การศึกษาแนวทางการจัดการคุณภาพบริการของตลาดสด	 เป็นการวิจัย

เชิงส�ารวจ		โดยมวีตัถปุระสงค์	1)	เพือ่ศกึษาสภาพคณุภาพการบริการของตลาดสด

ในอ�าเภอคลวงหลวง	 จังหวัดปทุมธานี	 2)	 เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการบริการ

1อาจารย์ประจ�าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
2อาจารย์ประจ�าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์	 คณะวิทยาการจัดการ	 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	
3อาจารย์ประจ�าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม	
4อาจารย์ประจ�าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
5อาจารย์ประจ�าหลักสูตรแขนงสาขาวิชาการจัดการการขนส่ง	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน		

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
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ของตลาดสดในอ�าเภอคลองหลวง	จงัหวัดปทมุธาน	ีและ	3)	เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะ

การปรับปรุงคุณภาพการบริการตลาดสด	 ในอ�าเภอคลองหลวง	 จังหวัดปทุมธานี	

ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง	เป็นผูป้ระกอบการในตลาดและผูบ้รโิภคทัง้หมด	400	ราย

โดยสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย	 ทั้งนี้เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม

ประมาณค่า	5	ระดับ	การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าร้อยละค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	การทดสอบสมมตฐิาน	ด้วยค่าท	ี(t	–	test)		และทดสอบความแปรปรวน

ทางเดียว	 (One	 –	Way	 ANOVA)	 รวมทั้งการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา	 ผลการวิจัย	

พบว่า	สภาพคณุภาพการบรกิารของตลาดสด	ในอ�าเภอคลวงหลวง	จงัหวดัปทมุธานี	

พบสภาพแวดล้อมภายในตลาด	บรเิวณพืน้ทีค้่าขายอาหารส�าเรจ็รปู	ผกั	วตัถุดบิสด	

เนื้อสัตว์	ปลา	มีน�้าขังเฉอะแฉะ	ส่งกลิ่นเหม็น	มีสายไฟ	และเศษกระดาษ	พลาสติก	

วัสดุที่เหลือใช้วางตามพื้น	ไม่เป็นระเบียบตามที่ก�าหนด	รวมทั้งการจราจรในตลาด

มีทางเข้า	 ออกตลาดทางเดียว	 ประกอบกับไม่มีการจัดการจอดรถที่เป็นระเบียบ	

ผลการศกึษาคุณภาพโดยรวมการบรกิารของตลาดสดอยูใ่นระดับมาก	โดยมค่ีาเฉล่ีย		

( =	 4.37)	 การจัดการคุณภาพของตลาดสดมีความจ�าเป็นที่จะต้องบูรณาการ

ในการใช้พื้นที่ให้ความสะอาดถูกสุขลักษณะและสะดวกสบายรวมถึงเกณฑ์

มาตรฐานของหน่วยงานก�ากับดูแลผลิตภัณฑ์มีความสดสะอาดและปลอดสารพิษ

ต่อผู้บริโภคส่วนใหญ่	 หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น	 การบริการที่มีคุณภาพมุ่งเน้น

ไปที่การสร้างความสัมพันธ์การตอบสนองและการปกป้องผลประโยชน์และ

ไม่ใช้ประโยชน์จากผู้ค้าปลีกและผู้บริโภค	 ท้ังนี้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงคุณภาพ

การบริการ	 จัดการพื้นท่ีและก�าหนดจุดรวบรวมเศษวัสดุ	 รวมท้ังก�าชับผู้ค้า

ภายในตลาดปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎกระทรวงว่าด้วยตลาด	รวมทั้งการบริการ

และคณุภาพสนิค้าทีพ่ร้อมตอบสนองต่อความต้องการท่ีสะอาดอยูเ่สมอเพ่ือให้กลับ

มาใช้บริการซ�้าอีกในอนาคต

ค�าส�าคัญ:	 	 คุณภาพการบริการ		ตลาดสด		การจัดการ



Abstract
 Service	quality	management	of	wet	markets	was	investigated
using	a	mixed	method	approach	to	1)	Study	the	conditions	of	service	quality
in	wet	markets,	2)	Study	the	level	of	service	quality	in	wet	markets,
and	 3)	 Suggest	 improvements	 to	 increase	 service	 quality
in	 wet	 markets.	 Random	 sampling	 was	 conducted	 for	 a	 total	
of	 400	 people.	 The	 research	 instrument	 was	 a	 questionnaire,
with	data	analysis	based	on	descriptive	statistics.	
	 Results	 showed	 that	 service	 quality	 was	 influenced	
by	environmental	conditions	of	the	wet	market	In	Khlong	Luang	District,
Pathum	 Thani	 Province.	 The	 ground	 around	 the	 vending	 area	 for	
ready-made	 food,	vegetables,	 fresh	 ingredients,	meat	and	fish	was	
waterlogged	 and	 littered	with	wires,	 scraps	 of	 paper	 and	 plastic.	
There	was	a	smell	of	decaying	material.	Overall,	the	quality	of	service
was	 at	 a	 high	 level	with	 average	 value	 of	 		 =	 4.37.	 High	 quality	
management	 of	 a	 bazaar	 is	 necessary.	 The	 area	must	 be	 clean,	
sanitary	 and	 hygienic	 and	 conform	 to	 the	 standards	 of	 regulators.	
Produce	must	be	fresh,	clean,	and	non-toxic	to	consumers.	Attention
to	 health	 quality	 services	 should	 focus	 on	 building	 relationships,	
responding	and	protecting	benefits,	and	not	taking	advantage	of	retailers
and	consumers.	Retail	areas	must	be	clean	to	improve	service	quality,
with	collection	points	for	scrap	materials.	Market	traders	must	comply	
with	Ministerial	Regulations	on	the	Market	2008.	Products	must	also	

adequately	respond	to	the	needs	of	customers.
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บทน�า 
	 ปัจจุบันการบริการนับว่ามีความส�าคัญเป็นอย่างมากในการท�าธุรกิจ	
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจและกลับเข้ามา
ใช้บริการซ�้า	 ๆ	 จนเกิดความเชื่อม่ันกลายเป็นความภักดี	 (Loyal	 Customer)	
ในสินค้าหรือการเข้ารับบริการซ�า้	 และจะแนะน�าบุคคลอื่น	 ๆ	 ให้มาใช้บริการด้วย	
โดยเฉพาะถ้าธุรกิจใดได้รับรายได้จากการใช้บริการซ�้าของผู ้รับบริการเดิม	
และจากการใช้บริการเพิ่มเติมของผู้รับบริการรายใหม่ที่จะกลับมาใช้บริการซ�้าอีก
ในอนาคตถ้าได ้ความพึงพอใจตามความคาดหวังจะเห็นมูลค่าในลักษณะ
ทีเ่พิม่พนูขึน้เรือ่ย	ๆ 	ด้วยเหตนุี	้การบรกิารจงึเป็นสิง่ส�าคญัทีห่น่วยงานและบคุลากร
ของทกุหน่วยงานจะต้องเอาใจใส่พถิพิีถนัและเข้าใจหลักการบริการ	เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค	 ก่อให้เกิดรายได้จากการซ้ือขายบริการและสินค้า
ท่ีเ ก่ียวข ้อง	 ทั้ งทางตรงและทางอ ้อมสร ้างรายได ้ให ้แก ่ประเทศส ่งผลดี
ต่อเศรษฐกิจ	 ก่อให้เกิดโอกาสส�าหรับการประกอบธุรกิจมากมายหลายประเภท
รวมทั้งท�าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีข้ึน	 จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคสมัยใหม่
มีความต้องการคุณภาพและการบริการ	 เพื่อตอบสนองความต้องการมากขึ้น
ซึ่งก่อให้เกิดการแข่งขันในด้านคุณภาพและการบริการ	 โดยเน้นการสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภคด้วยเหตุน้ีผู้รับบริการจึงเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างยิ่ง
ท่ีมีอิทธิพลต่อการด�าเนินธุรกิจการบริการเพ่ือให้ตอบสนองตามความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ	(พรพิมล	คงฉิม,	2554,	น.	1	-	2)	
	 ทั้งนี้ตลาดเป็นสถานที่ชุมนุมซื้อขายแลกเปล่ียนสินค้าท่ีส�าคัญของคนไทย
มาตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน	 โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นสินค้าที่วางจัดจ�าหน่าย
ในตลาดสดจะเป็นสินค้า	 ประเภทอาหาร	 โดยเฉพาะอาหารสดเช่น	 เนื้อสัตว	์
อาหารทะเล	 ผักสด	 และผลไม่นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีการนิยมปรุงอาหาร
ส�าเรจ็รปูมากขึน้	ความสด	ความสะอาด	และความปลอดภยัจากคณุภาพของอาหาร

ท่ีจ�าหน่ายความสะอาดปลอดภัยในการมาใช้บริการ	 ความสะอาดถูกสุขลักษณะ	

ของสถานที่และการปฏิบัติที่สุขลักษณะส่วนบุคคล	การมีอัธยาศัยที่ดีและความซื่อสัตย์
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ของผู ้จ�าหน่ายล้วนเป็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญท้ังสิ้นต่อการกลับมาใช้บริการ

ของตลาดในชุมชน	นอกจากนี้	ตลาดยังเป็นศูนย์กลางของชุมชนสะท้อนถึงวิถีชีวิต

ของประชาชนและสังคมของประเทศไทยแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเวลานาน	 แต่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

และสังคมเป็นไปแบบก้าวกระโดดท�าให้เกิดห้างสรรพสินค้าทั้งขนาดใหญ่

และขนาดเล็กของบริษัทต่างชาติมากมายที่สามารถให้บริการแบบสะดวกสบาย

ครบวงจร	 ประชาชนหันไปใช้บริการตามห้างสรรพสินค้ามากข้ึน	 ทั้งนี้ตลาดสด

ในประเทศตามทีก่องสขุาภิบาลอาหาร	กระทรวงสาธารณสุข	ส�ารวจในปี	พ.ศ.	2552	

มีจ�านวนทั้งสิ้นจ�านวน	 1,536	 แห่ง	 เป็นตลาดท่ีผ่านเกณฑ์โครงการตลาดสด	

น่าซื้อจ�านวน	 1,184	 แห่ง	 ทั้งนี้ตลาดสดในอ�าเภอคลองหลวง	 จังหวัดปทุมธานี	

จากการศึกษายังพบว่า	 ไม่ถูกสุขลักษณะอนามัย	 การจัดวางสินค้าไม่เป็นระเบียบ	

ภายในบริเวณตลาดมีขยะมูลฝอยทิ้งอยู่มากมาย	มีน�้าขังเจ่ิงนอง	 ทั้งบนพ้ืนตลาด	

และบริเวณรอบตลาดมีสัตว์ท่ีเป็นพาหะของโรค	 เช่น	 หนู	 แมลงสาบ	 แมลงวัน	

ทัง้นีย้งัพบเครือ่งเครือ่งน�า้หนักบางครัง้กไ็ม่ตรงและไม่ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องว่าได้ตามเกณฑ์ชั่งตวงวัดที่ก�าหนดการติดป้ายราคาถูกแต่ไม่สามารถ

เลอืกสนิค้าได้	บางรายมกีารแอบเปล่ียนสนิค้า	รวมทัง้การทอนเงินผิดหรือลืมทอนเงิน

และสินค้าด้อยคุณภาพ	สินค้าปลอม	หมดอายุ	แตกหัก	หรือสูญเสียคุณค่าไปแล้ว	

เช่น	ไข่ที่แตก	หรือเน่าเสีย	แต่น�ามาขาย	รวม	ๆ	กัน	เป็นต้น	ซึ่งจากสภาพโดยรวม

ของอาคารในตลาดยังสกปรก	 เต็มไปด้วยหยักไย่	 และขี้ฝุ่นเกาะห้องน�้าไม่สะอาด	

และมีกลิ่นเหม็น	 นอกจากนี้อาหารท่ีจ�าหน่ายก็ไม ่มีการควบคุมคุณภาพ	

ขาดการตรวจสอบการตกค้างของสารพิษ	 การชั่งน�้าหนักอาหารไม่ได้มาตรฐาน

และสารพัดปัญหาที่เกิดขึ้นภายในตลาดท�าให้ประชาชน	 ขาดความพึงพอใจ

และความเชือ่มัน่ในการกลบัมาใช้บรกิารในตลาดสด	แต่หนัไปใช้บริการตลาดติดแอร์

ภายในห้างสรรพสินค้าแทน	
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 จากสภาพปัญหาดงักล่าว	จงึมคีวามสนใจศกึษาแนวทางการบรหิารคณุภาพ
การให้บริการของผู ้บริโภคในตลาดสด	 เขตพื้นท่ีจังหวัดปทุมธานี	 เพ่ือสนอง
ต่อความต้องการและใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการน�ามาพฒันาและปรบัปรงุตลาดสด
ให้เหมาะสม	ตรงกบัความต้องการของผูบ้รโิภค	รวมทัง้สรุปปัญหาและน�าเสนอปัญหา
คุณภาพการให้บริการท่ีได้คุณภาพต่อผู้ดูแลตลาดสดตามที่กองสุขาภิบาลอาหาร
กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด	 ทั้งนี้ เพื่อให ้ผู ้บริโภคได ้รับความเชื่อมั่นใจ
ด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพือ่ศกึษาสภาพปัญหาคณุภาพการให้บรกิารของตลาดสดในเขตอ�าเภอ
คลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี
	 2.		เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการของตลาดสดในเขตอ�าเภอ
คลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี
	 3.		เพือ่ศึกษาหาข้อเสนอแนะในการพฒันาปรบัปรงุคุณภาพการให้บรกิาร
ให้บริการของตลาดสดในเขตอ�าเภอคลองหลวง	 จังหวัดปทุมธานี	 ให้มีคุณภาพ
การให้บริการเพิ่มมากยิ่งขึ้น

วิธีด�าเนินการวิจัย 
	 วิธีด�าเนินการวิจัยประกอบด้วยขั้นตอน	ดังนี้
	 1.	 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการบริการ
5	ด้าน	รวมทัง้ศกึษา	การด�าเนนิงานภายในตลาดสด	อ�าเภอคลองหลวง	จงัหวดัปทมุธานี
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบริบทตลาดสดได้มากย่ิงข้ึน	 โดยศึกษาจากการสัมภาษณ	์
สังเกต	เพื่อให้เข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้น
	 2.	 สร้างกรอบแนวคิดการศึกษาวิจัยเกี่ยวข้องกับคุณภาพการบริการ	
5	 ด้าน	 (Berry,	 Zeithaml	 and	 Parasuraman,	 1990,	 pp.	 29	 -	 38)	 ได้แก่	
1)	ความเป็นรปูธรรมของบรกิาร	2)	ความเชือ่ถือไว้วางใจ	3)	การตอบสนองต่อลกูค้า	

4)	 การให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า	 และ	 5)	 การรู้จักและเข้าใจลูกค้า	 ตามภาพที่	 1	

134 วารสารมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์    มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563)



 ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

(Berry,	Zeithaml	and	Parasuraman,	1990,	pp.	29	-	38)

	 ประชากร	คือ	ประชากรที่อาศัยอยู่ในอ�าเภอหลวงหลวง	จังหวัดปทุมธานี

ทั้งหมดจ�านวน	 230,542	 คน	 (ส�านักบริหารทะเบียน	 กรมการปกครอง	

กระทรวงมหาดไทย,	2553,	ออนไลน์)	

	 กลุม่ตวัอย่าง	การก�าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างทีร่ะดับความเชือ่มัน่ร้อยละ	95

ท้ังนีก้�าหนดกลุม่ตวัอย่าง	ทีร่ะดบัความคาดเคลือ่น	0.05	โดยใช้สูตร	(Taro	Yamane,

1973)	 ตัวอย่างทั้งหมด	 400	 คน	 การสุ ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น	

(Probability	sampling)	ซึง่เป็นการสุม่ตวัอย่างโดยถอืว่าทกุ	ๆ 	ประชากร	มโีอกาส

จะถูกเลือกเท่า	 ๆ	 กัน	 (กัลยา	 วานิชย์บัญชา,	 2560,	 น.	 14)	 โดยการสุ่มตัวอย่าง

แบบช้ันภูมิ	 (Stratified	 sampling)	 ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างโดยแยกประชากร

ออกเป็นกลุ่มประชากรย่อย	 ๆ	 หรือแบ่งเป็นชั้นภูมิก่อน	 โดยหน่วยประชากร

ในแต่ละชั้นภูมิจะมีลักษณะเหมือนกัน	 (Homogeneous)	 แล้วสุ ่มอย่างง่าย

เพือ่ให้ได้จ�านวนกลุม่ตวัอย่างตามสดัส่วนของขนาดกลุม่ตัวอย่างและกลุม่ประชากร	
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 เครื่องมือที่ผู ้วิจัยใช้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล	 ได้แก่	 แบบสอบถาม	
(Questionnaire)	เก่ียวกบัปัจจยักบัคณุภาพการบริการ	5	ด้าน	(Berry,	Zeithaml	&	
Parasuraman,	1990,	pp.	29-38)	แบ่งเป็น	3	ส่วน	ดังนี้
	 ส่วนที่	1		ปัจจัยส่วนบุคคลมีลักษณะแบบส�ารวจรายการ	(Check	List)
	 ส่วนที	่2				ปัจจยัทีเ่กีย่วกบัคณุภาพการบรกิารภายในตลาดสด	โดยประยกุต์
ใช้แนวคดิเกีย่วกบัคณุภาพการบรกิาร	5	ด้าน	(Berry,	Zeithaml	and	Parasuraman,
1990,	pp.	29-38)	ประกอบด้วย	1)	ความเป็นรูปธรรมการบริการ	2)	ความเชื่อถือ
ไว้วางใจ	3)	การตอบสนองต่อลกูค้า	4)	การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกค้า	และ	5)	การรู้จัก
และเข้าใจลูกค้า	ซึ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	5	ระดับ	
	 ส่วนที่	3		ข้อคิดเห็น	และข้อเสนอแนะ
	 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
	 1.	 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ขั้นตอน	ดังนี้
	 	 1.1	 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี	 และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
การบริการ	 5	 ด ้าน	 เพื่อน�ามาสร ้างเป ็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย	
และสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
	 	 1.2	 ศึกษาหลักเกณฑ์	 และวิธีการสร้างเครื่องมือจากต�ารา	 และ
เอกสารอื่น	ๆ	เพื่อน�ามาพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย
	 	 1.3					ศึกษาการสร้างเครือ่งมอืภายใต้กรอบแนวคดิการวจิยั	และประยกุต์
เครื่องมือจากทฤษฎี	 แนวคิด	 และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
	 	 1.4						น�าเครือ่งมอืทีผ่่านการปรบัปรงุแก้ไขเสนอผูเ้ชีย่วชาญ	เพือ่ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหาโครงสร้างรูปแบบ	 และข้อค�าถาม	 เพื่อขอค�าแนะน�า	
โดยก�าหนดเกณฑ์ผู ้ เชี่ยวชาญมีคุณสมบัติวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก	
และมปีระสบการณ์การบรหิารในสาขาทีเ่กีย่วข้อง	หรอืผ่านการท�าวิจยั	อย่างน้อย	5	ปี
จ�านวน	3	ท่าน	เพือ่พจิารณาตรวจสอบคณุภาพด้านความตรงตามเนือ้หา	(Content	
Validity)	 และน�ามาวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้องของข้อค�าถามและจุดประสงค์

ของแบบสอบถาม		(Index	of	Item	Objective	Congruence:	IOC)		(บญุชม	ศรสีะอาด,	
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2554)	 ดัชนีความสอดคล้องที่ค�านวณได้	 ที่มีค่าตั้งแต่ค่า	 	 0.51	 –	 1	 ระหว่าง
ข้อค�าถามกับจุดประสงค์ของการวัด	
	 	 1.5	 น�าแบบสอบถามไปทดลอง	(Try	–	Out)	กับกลุ่มตัวอย่างอื่น	ๆ	
ที่ไม่ใช่ตัวอย่างการวิจัย	จ�านวน	30	ชุด	และน�าแบบสอบถามที่ได้จากการทดลองใช้	
(Try	–	Out)	มาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง	(Reliability)	โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา	 (α	 Coefficient)	 ของครอนบาค	 (Cronbach)	 โดยคัดเลือกข้อค�าถาม
ที่มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	(α	-	Coefficient)	ตั้งแต่	0.5	ขึ้นไป	โดยถือว่าข้อค�าถาม
มีความเช่ือถือและสามารถน�าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้	 (ลัดดาวัลย์	 เพชรโรจน	์
และอัจฉรา	ช�านิประศาสน์,	2545)	
	 	 1.6	 ปรบัปรุงเครือ่งมอืแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบคณุภาพแล้ว
จัดท�าเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อน�าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย	 เพื่อน�ามาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยต่อไป	 ทั้งนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูลก�าหนดวันเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง	โดยอธบิายรายละเอยีดเกีย่วกบัการตอบแบบสอบถามและรอรบัแบบสอบถาม
กลับคืนจากตัวอย่างที่ใช ้ในการวิจัย	 ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และ
ขอเก็บข้อมูลใหม่ในกรณีที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์
	 	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส�าเร็จรูป	 ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลจากการพิจารณาหาค่าเฉลี่ย	 ()	 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน	 (S.D.)	 โดยน�าผลคะแนนเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก�าหนด
	 	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ทั้งนี้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	
ได้แก่	 ค่าความถี่	 (Frequencies)	 ค่าร้อยละ	 (Percentage)	 ค่าเฉล่ีย	 () 
ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	การวเิคราะห์	เพ่ือหาความแตกต่าง
โดยใช้สถิติทดสอบความแตกต่างค่าที	 (t	 –	 test)	 กรณีที่มีการเปรียบเทียบ
ของกลุ่ม	2	กลุม่	และวเิคราะห์ทดสอบความแปรปรวนทางเดยีว	(One	–	Way	ANOVA)

เพื่อทดสอบกลุ่มตัวอย่าง	2	กลุ่ม	ขึ้นไป	โดยก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่	.05	

และวิเคราะห์	ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ	LSD	
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ผลการวิจัย
	 1.	 ผลจากการศึกษาพบว่า	 ส่วนใหญ่ผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการตลาดสด	

เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย	 คิดเป็นร้อยละ	 55.50	 อายุระหว่าง	 41	 –	 50	 ปี	

คิดเป็นร้อยละ	59.80	การศึกษาปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ	79.30	ประกอบอาชีพ

พนักงานเอกชน	คดิเป็นร้อยละ	42.80	และมสีถานภาพสมรสคดิเป็นร้อยละ	61.80	

รวมทั้งมีรายได้เฉลี่ย	 20,000	 –	 30,000	 บาท	 ซึ่งผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา

คุณภาพการให้บริการภายในตลาดสด	 อ�าเภอคลองหลวง	 จังหวัดปทุมธานี	

พบว่าภายในบริเวณตลาดสดยงัพบปัญหาการด�าเนินงานเพือ่ให้เป็นไปตามกฏกระทรวง

ว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด	 พ.ศ.	 2551	 ตามก�าหนด	 ซึ่งการจราจรในตลาด

มีทางเข้า	 -	 ออกตลาดทางเดียว	 ประกอบกับไม่มีการจัดการจอดรถท่ีเป็น

ระเบียบ	 ทั้งน้ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 (2558)	 ได้ส�ารวจปัญหาตลาดสด	

พบว่าพื้นที่ขายของในตลาดมีอย่างจ�ากัด	 มีสายไฟในตลาดวางโดยระเกะระกะ

ตามพื้นดิน	 มีขยะให้เห็นภาพลักษณ์ท่ีไม่สวยงามนัก	 อุปกรณ์ร่มหรือเต็นท์

มสีภาพไม่แขง็แรง	ทัง้นีย้งัพบควนัจากแผงป้ิงย่างในตลาดส่วนใหญ่ไม่มเีครือ่งดดูควัน	

และกล่ิน,	 ควันส่งผลกระทบต่อร้านเสื้อผ้า	 การบริการความสุภาพและเป็นมิตร

ของผู้ค้ายังมีให้เห็นน้อย	 ยังไม่มีการป้องกันแมลงวันหรือสัตว์ท่ีเป็นพาหะน�าโรค	

รวมทั้งน�้าที่ใช ้จากแผงร้านขายเนื้อสัตว ์จากสภาพปัญหาที่พบเจอทุกครั้ง

ที่มีการใช้บริการส่งผลให้คุณภาพการให้บริการภายในตลาดสดมีภาพลักษณ์									

ที่ไม่สวยงามนัก	 ผู้บริโภคส่วนหน่ึงเลือกไปใช้บริการในห้างร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่

แทนการเลือกเดินตลาดสด

	 2.	 ผลการวิเคราะห์ศึกษาระดับคุณภาพการบริการของตลาดสด	

อ�าเภอคลองหลวง	 จังหวัดปทุมธานี	 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพ

การให้บริการ	รายละเอียดตามตารางที่	1	ดังนี้
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ตารางที่ 1  แสดงคุณภาพการให้บริการของตลาดสดโดยรวม

รายการ Mean S.D. ความหมาย ล�าดับ

ความเป็นรูปธรรมของบริการ 4.458 .367 มาก 1

ความเชื่อถือไว้วางใจ 4.375 .391 มาก 3

การตอบสนองต่อลูกค้า 4.403 .416 มาก 2

การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า 4.316 .501 มาก 5

การรู้จักและเข้าใจลูกค้า 4.337 .523 มาก 4

รวม 4.378 0.440 มาก

	 จากตารางที	่1	คณุภาพการให้บรกิารภายในตลาดสดโดยรวม	อยูใ่นระดับมาก

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.378	 ท้ังนี้เมื่อพิจารณาเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยมาก

ไปหาค่าเฉลี่ยน้อย	 ได้แก่	 1)	 ความเป็นรูปธรรมของบริการ	 อยู่ในระดับมาก	

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.458	2)	การตอบสนองต่อลูกค้า	อยู่ในระดับมาก	ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	

4.403	3)	ความเชื่อถือไว้วางใจอยู่ในระดับมาก	ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.375	4)	การรู้จัก

และเข้าใจลกูค้า	อยูใ่นระดบัมาก	ค่าเฉลีย่เท่ากับ	4.337	และ	5)	การให้ความเชือ่ม่ัน

ต่อลูกค้า	 อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.316	 ตามล�าดับ	 ทั้งน้ีผู้บริโภคใน

ปัจจุบันได้ให้ความส�าคัญกับคุณภาพ	ความปลอดภัย	รวมทั้งคุณภาพในด้านต่าง	ๆ	

ทีเ่กีย่วข้องกับการบรกิารของตลาดสดในการบรโิภคของผู้บริโภค	ซ่ึงส่งผล	ให้หลาย	ๆ 	

องค์กร	ต่างตระหนกัและให้ความส�าคญัคณุภาพการให้บริการ	ส่งผลให้ธรุกจิต่าง	ๆ 										

หนัมาพฒันาและยกระดับการบรกิาร	เพือ่ให้ธรุกจิสามารถอ�านวยบรกิารทีม่คีณุภาพ

ที่ดีที่สุดเพื่อสร้างความพึงพอใจที่ยั่งยืนแก่ผู้รับบริการหรือผู้บริโภค
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ตารางที ่2    ผลการเปรยีบเทยีบผู้ใช้บรกิารทีม่ต่ีอคณุภาพการให้บรกิารภายในตลาดสด

จ�าแนกตามเพศ โดยรวมแต่ละด้าน

คุณภาพการให้บริการภายในตลาดสด ตัวแปร n  S.D. t Sig.

1.	ความเป็นรูปธรรมของบริการ
ชาย

หญิง

178

122

4.500

4.423
.344 .138* .038

2.	ความเชื่อถือไว้วางใจ
ชาย

หญิง

178

122

4.363

4.384

.400

.384
.466 .592

3.	การตอบสนองต่อลูกค้า	ชาย
ชาย

หญิง

178

122

4.391

4.413

.426

.409
.476 .608

4.	การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า
ชาย

หญิง

178

122

4.322

4.311

.524

.482
.207 .823

5.	การรู้จักและเข้าใจ
ชาย

หญิง

178

122

4.341

4.335

.526

.522
.776 .909

ภาพรวม
ชาย

หญิง

178

122

4.384

4.373

.293

.277
.359 .720

	 จากตารางที่	2	ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่เพศต่างกัน	

มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการภายในตลาดสดต่างกัน	 พบว่าเพศ

มีผลต่อระดบัความคิดเหน็ของคุณภาพการให้บรกิารภายในตลาดสด	อ�าเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี	ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่	.05

โดยเพศชายมีความคิดเห็นต่อความเป็นรูปธรรมของการบริการมากกว่าเพศหญิง	

ค่าเฉลี่ย	 4.500	 เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย	 4.452	 ขณะท่ีด้านความเชื่อถือไว้วางใจ	

การตอบสนองต่อลูกค้า	การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า	และการรู้จักและเข้าใจลูกค้า	

พบว่าเพศไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการภายในตลาดสด	

อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี	
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 3.	 ผลการวเิคราะห์ศกึษาข้อเสนอแนะการปรับปรุงคณุภาพการให้บริการ
ภายในตลาดสดและเพิม่คณุภาพการบรกิาร	จากสภาพปัญหาทีพ่บควรเพิม่พืน้ทีจ่อดรถ
โดยให้มเีจ้าหน้าทีค่อยดูแลจดัระเบยีบการจอดรถ	ประชาสมัพนัธ์หรอืหาพืน้ทีเ่ช่าส�าหรบั
เป็นที่จอดรถ	ทั้งนี้จัดระเบียบสายไฟโดยต้ังเสาหรือเพ่ิมอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัย
เพิม่จุดรวบรวมขยะพร้อมทัง้มบีรกิารถงุขยะรองรับปรมิาณขยะและตดิต่อเทศบาล
ให้เข้าเกบ็เป็นระยะ	ทัง้นีก้ารให้บรกิารภายในตลาดสด	นอกจากการบรหิารจดัการพืน้ที่
และบริเวณโดยรอบให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข	พ.ศ.	2535	ฉะนั้น
คุณภาพการให้บริการต้องสร้างภาพลักษณ์ที่บ่งบอกให้ผู้ใช้บริการได้รับรู้ในด้านต่าง	ๆ
เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้ใช้บริการให้เกิดความมั่นใจในการใช้บริการ
สอดคล้องกับ	 Berry,	 Ziethaml	&	 Parasuraman	 (1990)	 ได้กล่าวมิติคุณภาพ
การบริการ	5	ด้าน	ได้แก่	1)	ด้านความเป็นรปูธรรมของบรกิารซึง่มลีกัษณะทางกายภาพ
ทีป่รากฏให้เหน็ถึงสิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ	อนัได้แก่	สถานที	่บคุลากร	อปุกรณ์	
เครื่องมือ	 เอกสารที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารและสัญลักษณ์	 รวมทั้งสภาพแวดล้อม
ที่ท�าให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าได้รับการดูแล	 ห่วงใย	 และความตั้งใจจากผู้ให้บริการ
ที่ถูกน�าเสนอออกมาเป็นรูปธรรมจะท�าให้ผู้รับบริการรับรู้ถึงการให้บริการนั้น	 ๆ	
ได้ชัดเจนขึ้น	2)	ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้เป็นลักษณะความสามารถในการให้บริการ
ให้ตรงกับสัญญาที่ให้ไว้กับผู้รับบริการ	 บริการที่ให้ทุกครั้งจะต้องมีความถูกต้อง
เหมาะสม	และได้ผลออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของบริการ	ความสม�่าเสมอนี้จะท�าให้
ผู้รับบริการรู้สึกว่าบริการท่ีได้รับนั้นมีความน่าเชื่อถือ	 สามารถให้ความไว้วางใจได	้
3)	การตอบสนองต่อลกูค้า	ควรมีความพร้อมและเตม็ใจทีจ่ะให้บรกิาร	โดยตอบสนอง
ความต้องการผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที	 สามารถเข้ารับบริการได้ง่ายและ
ความสะดวกจากการใช้บรกิาร	รวมท้ังจะต้องกระจายการให้บริการไปอย่างทัว่ถงึรวดเรว็
4)	 การให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้าควรสร้างความเช่ือมั่นให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ
จะต้องแสดงถึงทักษะความรู้	ความสามารถการให้บริการและตอบสนองความต้องการ	
ด้วยความสุภาพ	 นุ่มนวล	 มีกริยามารยาทที่ดี	 ติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
และให้ความมั่นใจว่าผู้รับบริการจะได้รับบริการที่ดีที่สุด	 และ	 5)	 การรู้จักและ

เข้าใจลูกค้า	เพิ่มการดูแลเอาใจใส่ตอบสนองตามความต้องการที่แตกต่างของแต่ละคน
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อภิปรายผลการวิจัย
	 1.	 จากการศึกษาสภาพปัญหาคุณภาพการให้บริการของตลาดสด
ในเขตอ�าเภอคลองหลวง	 จังหวัดปทุมธานี	 สภาพและปัญหาที่พบบริเวณตลาดสด
ที่ส่งผลต่อการเข้าใช้บริการภายในตลาด	 ประกอบด้วย	 สภาพแวดล้อมภายใน
ตลาดโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ค้าขายอาหารส�าเร็จรูป	ผัก	วัตถุดิบสด	เนื้อสัตว์	ปลา		
ทีม่นี�้าขงัเฉอะแฉะกเ็ป็นจดุด้อยทีท่�าให้คนรุน่ใหม่ไม่เข้ามาซือ้ของส่งผลต่อความสะอาด
โดยรอบบริเวณ	 รวมท้ังบางคร้ังส่งกลิ่นเหม็นส่งผลต่อภาพพจน์ของตลาด
ทั้งนี้ผู้ประกอบการภายในตลาด	ทั้งนี้ผู้ดูแลตลาดควรให้ความส�าคัญกับด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านความสะอาด	 และด้านระบบสุขาภิบาล	 ฉะนั้นต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่รอด	
ต้องพัฒนาในเรื่องของตัวตลาดให้มีความสะอาด	 มีโครงสร้างอาคารที่ถูกต้อง	
ในเรื่องระเบียบต่าง	ๆ 	ก็ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ให้เป็นไปที่กฎหมายก�าหนด
ตามสอดคล้องกับงานวิจัยของวารุณี	เพไร	และคณะ	(2556)	ได้ศึกษาวิจัยสุขภาวะ
กับการเป็นตลาดของภาษีเจริญ	 ได้กล่าวถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาตลาด
ให้เป็นพืน้ทีส่ร้างสรรค์สขุภาวะ	ทัง้เจ้าของตลาดผูค้้าและผูใ้ช้บรกิารมคีวามคดิเหน็
ที่สอดคล้องกันว่าการพัฒนาตลาดให้เป็นพื้นที่สุขภาวะ	มีความส�าคัญ	โดยเจ้าของตลาด
เข้าใจถงึหน้าท่ีของผูด้แูลตลาดทีต้่องเป็นผูพ้ฒันาตลาดร่วมกนักบัผูค้้าทีย่นิดปีฏบิตัิ
ตามเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดและถูกสุขลักษณะตามระบบสุขภิบาล	
โดยทุกฝ่ายมีความเห็นสอดคล้องกันว่าควรมีหน่วยงานภายนอกมาให้ความช่วยเหลือ
แนะน�าวธีิในการจัดการพฒันาตลาดรวมทัง้แนวทางในการพัฒนาทีช่ดัเจนไม่กระทบ
กบัผูค้้ามากนกัน่าจะเป็นวิธกีารเริม่ต้นในการพฒันาตลาดทีม่คีณุภาพและเหมาะสม
สอดคล้องกับส�านักสุขาภิบาลอาหารและน�้า	 (2560)	 ท่ีให้ใช้บังคับกับตลาด									
ในเขตเทศบาลเมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร	 ส�าหรับสุขลักษณะของตลาด
ในเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของท้องถิน่	ทัง้นีใ้ห้ค�านงึถงึ
สภาพของท้องถิ่น	 สุขอนามัยของประชาชนและการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม	
โดยอาจใช้หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และมาตรการท่ีก�าหนดไว้	 ในกฎกระทรวงนี้

เป็นแนวทางในการออกข้อก�าหนดกไ็ด้	และสอดคล้องกบังานวจิยัวไิลวรรณ		มาเจริญทรพัย์
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(2558)	ได้ศกึษาการบังคบัใช้กฎกระทรวงว่าด้วยตลาด	พ.ศ.	2551	ในเขตเทศบาลเมอืง
โดยเจ ้าพนักงานท้องถ่ินอาจก�าหนดเง่ือนไขเฉพาะที่ต ้องปฏิบัติก็ได ้และ
เพ่ือการก�ากับดูแลตลาดราชการส่วนท้องถิ่นยังสามารถออกข้อก�าหนดของท้องถิ่น
เกี่ยวกับสุขลักษณะของสถานที่	การวางของที่แผงและการจัดหมวดหมู่อาหาร	
การจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมในตลาด	รวมท้ังสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้ขายของในตลาด	
แต่ทว่านโยบายการควบคมุก�ากบัตลาดในแต่ละเทศบาลมกัให้ความส�าคัญทีแ่ตกต่างกนั
	 2.	 ระดับคุณภาพการให้บริการให้บริการของตลาดสดในเขตอ�าเภอ
คลองหลวง	จังหวดัปทมุธาน	ีจากการส�ารวจผูบ้รโิภคทีใ่ช้บริการและผูป้ระกอบการ
ภายในตลาด	 คุณภาพการให้บริการภายในตลาดสดโดยรวมอยู่ในระดับ	 มาก	
เมือ่พจิารณาเรยีงล�าดบัจากค่าเฉลีย่มาไปหาค่าเฉลีย่น้อย	ได้ดังนี	้ความเป็นรูปธรรม
ของบริการ	อยู่ในระดับมาก	การตอบสนองต่อลูกค้า	อยู่ในระดับ	มาก	ความเชื่อถือ
ไว้วางใจอยู่ในระดับมาก	การรูจ้กัและเข้าใจลกูค้าอยูใ่นระดบัมาก	และการให้ความเชือ่มัน่
ต่อลกูค้าอยูใ่นระดบัมาก	โดยการให้บริการภายในตลาดสดต้องสร้างความพงึพอใจ
ให้กบัผูบ้รโิภคมากทีส่ดุ	โดยบูรณาการในหลายๆ	ด้านเข้าด้วยกนั	เนือ่งจากพฤติกรรม
ผู้บริโภคมีความซับซ้อนมากข้ึนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ผู้บริการ
ต้องปรับตัวในการให้บริการต่าง	 ๆ	 อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพพร้อมตอบสนอง
ต่อความต้องการและความคาดหวงัอย่างทนัท่วงทสีอดคล้องกับงานวจัิย	วารณุ	ีเพไร	
และคณะ	(2556)	การพฒันาตลาดให้เป็นพ้ืนทีส่ร้างสรรค์สขุภาวะ	ทัง้เจ้าของตลาด	
ผู้ค้าและผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่าการพัฒนาตลาดให้เป็นพื้นที่
สขุภาวะ	มคีวามส�าคญัและต้องการให้มกีารปรบัปรุงตลาดให้เป็นตลาดทีข่ายอาหาร
ทั้งปลอดสารพิษและอาหารท่ัวไป	 โดยเห็นว่าเจ้าของตลาดควรด�าเนินการร่วมกับ
ผู้ค้าและหน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 3.	 แนวทางข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
ของตลาดสดให้มีคุณภาพการให้บริการเพิ่มมากยิ่งข้ึน	 ควรบริการให้มีคุณภาพ

การบริการอย่างเสมอภาค	ทั้งในส่วน	ของความเป็นรูปธรรมของบริการ	ความเช่ือถือ

ไว้วางใจ	 การตอบสนองต่อลูกค้า	 โดยเฉพาะการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้าและ
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การรู ้จักและเข้าใจลูกค้า	 ที่จ�าเป็นต้องสร้างความเป็นมาตรฐานและคุณภาพ				
รวมทั้งยกระดับคุณภาพการบริการตลาดสด	เพื่อให้ผู ้บริโภคมั่นใจในการบริโภค	
รวมทั้งการรักษาความสะอาดสินค้าที่มีคุณภาพ	ทั้งนี้ควรมีการจัดอบรมพนักงาน
และผูป้ระกอบการ	เพ่ือให้ได้มาตรฐานและได้คณุภาพมคีวามปลอดภยัต่อผู้บริโภค
และให้การบริการอย่างเหมาะสม	 มีความเป็นธรรมในการบริการ	 มีความรวดเร็ว	
ทั้งนี้ตลาดสดชุมชนมีบทบาทส�าคัญยิ่งในการก�าหนดคุณภาพชีวิตประชาชน	
ซ่ึงหากตลาดสดมีต�าแหน่งท่ีตั้งห่างไกลออกไปจะท�าให้ระบบห่วงโซ่การผลิต
และการกระจายอาหารไม่มีความสมบูรณ์	 ซึ่งส่งผลให้ผู ้บริโภคขาดโอกาส
ในการเข้าถึงอาหารคุณภาพและสร้างความจ�าเป็นในการเดินทาง	 ส่งผลกระทบ
ต่อผู้บริโภค	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 ฐาปนา	 บุณยประวิตร	 (2559)	 อุปนายกสมาคม
การผังเมืองไทย	 และกรรมการสถาบันการเติบโตอย่างชาญฉลาด	 ได้กล่าวถึง	
การสนับสนุนการวางผังเมืองพัฒนาเมืองอย่างย่ังยืนตามแนวทางการเติบโต
อย่างชาญฉลาด	 (Smart	 Growth)	 มีมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดสด
ในเชิงผังเมืองที่แตกต่างและยั่งยืน	ตลาดนัดหรือตลาดสดเคลื่อนท่ีเป็นเครื่องมือส�าคัญ
ของความเป็นเมืองฉะน้ันการออกแบบและการจัดการด้านต�าแหน่งที่ต้ังและ
ลักษณะเชิงสุขาภิบาลของตลาดสดในการบริการสาธารณูปการที่ส�าคัญ	 เกี่ยวข้อง
กบัสขุภาวะของชมุชน	มคีวามส�าคัญต่อการพฒันาชุมชน	และสอดคล้องกบังานวจัิย
ศศธร	 มาศสถิตย ์	 (2562)	 ศึกษาแนวทางส่งเสริมคุณภาพการให้บริการ
ของศูนย์วิทยบริการ	 ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร	 อธิบายแนวทางเพิ่มคุณภาพการให้บริการของศูนย์วิทยบริการ	
ประกอบด้วย	 1)	 ด้านการให้บริการปรับปรุงการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ
ปรับปรุง/จัดท�าขั้นตอน	 แนวปฏิบัติที่ให้มีความสะดวกรวดเร็ว	 2)	 ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ	 ปรับปรุงเครือข่ายไร้สาย	 โดยใช้ผลจากการประเมินประสิทธิภาพ
ของจุดบริการ	 จัดท�าช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะการบริการปรับปรุง

การบรกิาร	3)	ด้านสภาพแวดล้อมปรบัปรงุบรกิารด้านจดุบรกิารน�า้ด่ืม	โดยใช้ข้อมลู

จากผลการประเมินปรับปรุงบริการด้านป้ายบอกทิศทางแหล่งสารสนเทศปรบัปรุง
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บริการด้านแสงสว่าง	โดยใช้ข้อมลูจากผลการประเมนิ	4)	ด้านบคุลากรอบรมพฒันา

กระบวนการถ่ายทอดความรู้และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาความสามารถ

ในการประเมินทรัพยากรสารสนเทศ	

ข้อเสนอแนะการวิจัย
	 จากการวิจัย	 พบว่าการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้าและการรู ้จักและ

เข้าใจลูกค้า	 อยู่ในล�าดับท่ีผู้ใช้บริการเห็นว่าต้องพัฒนาปรับปรุง	 ทั้งนี้ความเชื่อมั่น

ที่ เกิดในสายตาลูกค้า	 และการรู ้จักและเข้าใจมีความสัมพันธ์ที่ ดีต ่อลูกค้า

ส่งผลให้เกดิการกลบัเข้ามาใช้บรกิารซ�า้	รวมทัง้เจ้าหน้าทีผู้่ดูแลตลาดควรเข้าพูดคยุ

กับผู ้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการภายในตลาด	 เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

กบัผูม้าใช้บรกิาร	รวมทัง้ผูป้ระกอบการภายในตลาด	เพ่ือร่วมประเมนิและร่วมรบัฟังปัญหา

ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตลาดสดให้เป็นตลาดที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ

เชื่อมั่นต่อลูกค้า
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