
 

 แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาด ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ 

 

 ร่าง 

 

 

 

 

 

 
 

แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาด 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ 
      

องค์การสะพานปลา 
                                                                            กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

      

 

 



 

 แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาด ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ 

สารบญั 
   หนา้ 

บทที่ ๑  บทนำ 

     ๑.๑  หลักการและเหตุผล                ๑ 

     ๑.๒  วัตถุประสงค์          ๑  

     ๑.๓  กรอบแนวคิด                ๒ 

 ๑.๔  วิธีการดำเนินงาน                ๒ 

บทที่ ๒  การวิเคราะห์องค์กรด้านการบริหารจัดการลูกค้าและการตลาด 

๒.๑  นโยบายองค์กรด้านการบริหารจัดการลูกค้าและการตลาด            ๓ 

     ๒.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านบริหารจัดการลูกค้าและการตลาด    ๓ 

           ๒.๓  การจำแนกกลุ่มลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย       ๙ 

          ๒.๔  การวิเคราะห์ Customer Journey และ Touch point         ๑๑ 

    ๒.๕  การวิเคราะห์สารสนเทศจากลูกค้า (VOC)              ๑๓ 

บทที่ ๓  แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาด 

 ๓.๑  วิสัยทัศน์และพันธกิจ                ๑๖ 

๓.๒  แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาด              ๑๖ 

บทที่ ๔  การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาดสู่การปฏิบัติ 
๔.๑  แนวทางการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาดสู่การปฏิบัติ            ๑๘ 

     ๔.๒  แนวทางการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน             ๑๘ 

     ๔.๓  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดในการดำเนินงานด้านต่างๆ                      ๑๙ 

ภาคผนวก ก :  Customer Profile 
ภาคผนวก ข :  รายงานการสำรวจความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการใช้บริการ 

         สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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บทท่ี ๑ 
บทนำ 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 
 องค์การสะพานปลา (อสป.) เป็นร ัฐว ิสาหกิจ สังก ัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ัดตั ้งโด ย

พระราชบัญญัติกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

๑. จัดดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมประมง 

๒. จัดดำเนินการหรือควบคุม และอำนวยบริการซึ่งกิจการแพปลา การขนส่ง และกิจการอื ่นๆ           

อันเกี่ยวกับกิจการแพปลา 

๓. จัดส่งเสริมฐานะสวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมง และบูรณะหมู่บ้านการประมง 

๔. จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง   

อสป. มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง

ต่อการดำเนินงานขององค์กร และเป็นเสียงสะท้อนสำคัญที่ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง แผนการดำเนินงาน    

และแนวทางในการพัฒนาองค์กร 

ดังนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและการตลาดให้เกิดความพึงพอใจ   

และเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงองค์กร อสป. จึงได้จัดทำได้ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาดฉบับนี ้ขึ้น   

โดยมุ่งหวังให้เป็นแนวทางในการกำหนดแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ เพื่อลดช่องว่างความคาดหวังและความ

พึงพอใจของลูกค้าและการตลาดให้ลดลง อันนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับ

ความพึงพอใจของลูกค้าและการตลาดให้เพิ่มข้ึน 

๑.๒ วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อวิเคราะห์การรับรู้ ความต้องการ และความคาดหวังในมุมมองของลูกค้า รวมถึงทัศนคติท่ีมีต่อ

การบริการ ของ อสป. ท่ีดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต 

๒. เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาดของ อสป. 

๓. เพื่อกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักในการดำเนินการด้านลูกค้าและการตลาดของ อสป. 

๔. เพื ่อจัดทำยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาด ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ และแผนการสร้าง

ความสัมพันธ์และบริหารจัดการลูกค้าและการตลาด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งใช้เป็นกรอบทิศ

ทางการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจ ตอบสนองความต้องการ และความ

คาดหวังของลูกค้าและการตลาด 
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๑.๓ กรอบแนวคิด 

  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ลูกค้าและการตลาด กำหนดกรอบแนวคิดในการจัดทำ โดยอ้างอิงให้

สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ด้าน Core Business Enablers เกณฑ์ประเมินการมุ ่งเน้นลูกค้าและการตลาดในคู ่มือ 

“ระบบประเม ินผลร ัฐว ิสาหก ิจ State Enterprise Assessment Model : SE-AM” ดังแสดงในภาพท่ี ๑.๑               

ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประกาศให้ทุกรัฐวิสาหกิจดำเนินการตามเกณฑ์ประเมินต้ังแต่ 

ปีบัญชี ๒๕๖๓ เป็นหลัก ระบบประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : 

SEPA) เพื่อมุ่งเน้นให้รัฐวิสาหกิจนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและการตลาด และให้รัฐวิสาหกิจ          

มีเป้าหมายในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและการตลาดอย่างเป็นระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๔ วิธีการดำเนินงาน  

๑. วิเคราะห์องค์กรด้านลูกค้าและการตลาด  โดยครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ อาทิเช่น นโยบายองค์กร

ด้านลูกค้าและการตลาด การวิเคราะห์ SWOT/Tows Metrix การจำแนกกลุ่มลูกค้า และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย        

การวิเคราะห์ Customer Journey และ Touch point การกำหนดมาตรฐานการให้บริการ (SLA) และการวิเคราะห์

สารสนเทศจากลูกค้า (VOC) เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาด 

๒. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาด ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ เพื่อปรับปรุงกระบวนการท่ี

เกี่ยวข้องในการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าให้สูงขึ้น 

๓. เผยแพร่ส่ือสารยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาด ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

และลูกค้าท่ีสำคัญรับรู้ 

 

ภาพท่ี ๑.๑ เกณฑ์ประเมินผลการมุ่งเน้นด้านลูกค้าและการตลาด  
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บทท่ี ๒ 
การวิเคราะห์องค์กรด้านการบริหารจัดการลูกค้าและการตลาด 

๒.๑  นโยบายองค์กรด้านการบริหารจัดการลูกค้าและการตลาด 
 การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลที ่ด ีด ้านการบริหารจัดการ ผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียและลูก ค้า 

(Stakeholder & Customer Management : SCM) เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการขององค์การสะพานปลา 

ดังต่อไปนี้  

 ๑. มุ่งมั่นสนับสนุน และสร้างบรรยากาศด้านการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าและลูกค้าให้เกิด

การมีส่วนร่วม กระบวนการทำงาน รูปแบบธุรกิจใหม่ ซึ่งสามารถสร้าง คุณค่าใหม่ (Value) ให้แก่องค์กรได้อย่าง   

เป็นธรรม 

 ๒. ส่งเสริมการร่วมมือกับลูกค้าและการตลาดและลูกค้าให้มีการร่วมมือในกระบวนการทำงานท่ี

เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต (Productivity) และเพิ่มโอกาสในการดำเนินงานขององค์กรสู่ความยั่งยืน 

 ๓. กำหนดให้มีการเสริมสร้าง วิสัยทัศน์ และทัศนคติของพนักงาน รวมถึงการส่งเสริมค่านิยม และ

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า  

 ๔. กำหนดให้มีการส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานขององค์การสะพานปลา มีการดำเนินงานด้านผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

 ๕. กำหนดให้ผู้บริหารต้องมีส่วนร่วมในการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าดังกล่าว และมีหน้าท่ีใน

การสนับสนุนด้านทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์แห่งนโยบายนี้  

๒.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านบริหารจัดการลูกค้าและการตลาด 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านบริหารจัดการลูกค้าและการตลาด โดยดำเนินการวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ขององค์การสะพานปลาได้ดังนี้ 

๒.๒.๑ การวิเคราะห์คู่เทียบ Benchmarking Analysis  

ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง 
สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด (ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำ จังหวัดสมุทรสงคราม) สำนักงาน ๒๐๐-๒๐๑ 

หมู่ ๕ ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ตลาดปลา เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าสัตว์น้ำของสมาชิก
และชาวประมงทั่วไป โดยดำเนินธุรกิจจากการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก เพื่อลดปัญหาในการนำปลาไปจำหน่าย
ต่างจังหวัดและไม่สามารถกำหนดราคาได้ สหกรณ์ได้อนุญาตสมาชิกที่มีความสนใจเข้ามาทำหน้าที่แพปลาเพื่อ เป็น
ผู้จัดการขายปลาของสมาชิก โดยสหกรณ์จัดการอำนวยความสะดวก ด้านที่จอดรถ ภาชนะ สถานที่เก็บของ น้ำแข็ง 
สุขา โดยระบบการประมูล อีกท้ังยังมีระบบกล้องวงจรปิด ระบบสุขอนามัย ระบบการสุ่มตรวจเครื่องช่ัง การสุ่มตรวจ
สารฟอร์มาลีน และมีการปรับปรุงตลาดเพื่อรองรับ IUU Fishing ปี ๒๕๓๘ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชยไ์ด้
ส่งเสริมสนับสนุนให้ตลาดปลาเป็น “ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำ จังหวัดสมุทรสงคราม” โดยมีเนื้อที่อาคาร ๑๒,๐๐๐
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ตารางเมตร ลานจอดรถคอนกรีตกว่า ๑๓ ไร่ สามารถรองรับปริมาณปลาวันละกว่า ๘๐ ตู้เย็น เป็นปริมาณปลา      
วันละกว่า ๖๐๐ ตัน 

 
 

 

 

 

 

ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำกรุงเทพบางบอน 
ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำกรุงเทพ-บางบอน ตั ้งที ่ ถนนบางบอน ๓ แขวงบองบอนเหนือ เขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร จำหน่ายอาหารทะเลสด สัตว์น้ำเค็ม สัตว์น้ำจืดทุกชนิด ในราคาปลีก-ส่ง สินค้าสดใหม่สะอาดทุกวัน 
ได้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยจากสำนักงานกรุงเทพมหานครฯ เวลาเปิดขาย อาหารทะเล รอบเวลา 
๒๓.๐๐-๐๒.๐๐ น เปิดขายปลาน้ำจืด กุ้งน้ำจืด สัตว์น้ำจืด รอบเวลา ๐๗.๐๐-๑๒.๐๐ น. เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้น
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามท่ีตลาดฯประกาศหยุด 
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ตลาดทะเลไทย 
 ตลาดทะเลไทย ตั้งที่ ๑/๒ หมู่๑ ถนนพระราม ๒ ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
เกิดการรวมตัวของผู้มีอาชีพประมง และผู้ประกอบการธุรกิจต่อเนื่อง อันได้แก่ นักธุรกิจชั้นนำของจังหวัด โดยการ
ร่วมมือของพ่อค้า ประชาชน ชาวประมง ได้ระดมเงินทุนถึง ๔๐๐ ล้านบาท ซื้อท่ีดินซึ่งมีพื้นท่ีกว่า ๑๕๐ ไร่ สร้างสรรค์
ให้เป็นศูนย์กลางค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปครบวงจรที่ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย และเป็นศูนย์
ส่งเสริมพาณิชยกรรมของจังหวัดสมุทรสาครภายใต้ช่ือโครงการ “ตลาดทะเลไทย” การบริหารจัดการตลาดกลางทะเล
ไทยนั้น ได้แบ่งเป็น ๒ ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ ตลาดขายปลีกและตลาดขายส่ง โดยตลาดขายส่งจะแยกเป็น ๒ ประเภท คือ 
แพกุ้งประมาณ ๑๓๖ แพ และแพปลา ๑๒๐ แพ ซึ่งถือเป็นแหล่งรวมแพกุ้งและแพปลาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ส่วน
ตลาดค้าปลีก จะเป็นแหล่งรวมผู้ซื้อผู้ขายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปทุกประเภท เช่น หอย จ้อ ลูกช้ิน ปูอัด รวมถึง
อาหารแห้ง เช่น ปลาแห้ง กุ้งแห้ง ปลาเค็ม เป็นต้น นอกจากนี้ทางตลาดทะเลไทยยังสามารถรับผู้ประกอบการได้
ท้ังหมด ๒๐๐ ราย โดยมีผู้ซื้อมากถึง ๒,๐๐๐ ราย/วัน มีปริมาณการซื้อขายสูงถึง ๓๐๐ ตันต่อวัน คิดเป็นมูลค่าการซื้อ
ขายต่อวันประมาณ ๖๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมต่อปีประมาณ ๒๓,๗๒๕ ล้านบาท (ณ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๐) 
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๒.๒.๒ การวิเคราะห์ (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง (S : Strengths) 

๑. มีสะพานปลาและท่าเทียบเรือหลายแห่งอยู่ในทำเลของจังหวัดท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่สำคัญ 
๒. มีสินทรัพย์และท่ีดินท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินทุนในการจัดสรรได้ 
๓. มีสัมพันธภาพท่ีดีกับชาวประมงและผู้ประกอบกิจการการประมงเป็นอย่างดี 

จุดอ่อน (W : Weaknesses) 
๑. ข้อจำกัดทางระเบียบ,กฎหมายและพ.ร.บ.กิจการแพปลาท่ีไม่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ 
๒. ข้อจำกัดทางบุคลากรและระบบการทำงานแบบราชการท่ีขาดความคล่องตัวในการ    

ดำเนินธุรกิจ 
๓. มีสะพานปลาและท่าเทียบเรือบางแห่งท่ีเป็นพื้นท่ีเช่าท่ีมีค่าเช่าสูงและบางแห่งอยู่ในบริเวณ

ท่ีไม่เอื้อต่อการขึ้นสัตว์น้ำของชาวประมงซึ่งไม่คุ้มค่าต่อการดำเนินการในปัจจุบัน 

โอกาส (O : Opportunities) 
๑. ประเทศไทยยังไม่มีตลาดปลาในรูปแบบท่ีพัฒนาแล้วเหมือนในต่างประเทศ 

๒. ปัจจุบันมีธุรกิจท่ีให้บริการ (Outsource) การผลิตแบบ Overall Equipment 

Manufacturer (OEM) การขายและการตลาดจำนวนมาก 

๓. ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นโอกาสขององค์การสะพานปลา สามารถให้บริการ
ชาวประมงในการกระจายสินค้าสัตว์น้ำได้มากและเร็วขึ้น 

๔. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคแบบวิถีใหม่ (New Normal) ที่เปิดกว้างและพัฒนา
ระบบการค้าออนไลน์  

อุปสรรค (T : Threats) 
๑. ปัจจุบันมีคู่แข่งท่ีมีการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงและแพปลาท่ีทันสมัยและมีมาตรการจูงใจ 

ให้ชาวประมงมาใช้บริการมากข้ึน  
๒. ข้อกำหนดทาง IUU กฎหมายประมง ส่งผลกระทบให้ปริมาณการจับสัตว์น้ำในอุตสาหกรรม

ประมงลดลงจับสัตว์น้ำลดลง  

๓. องค์การสะพานปลาถูกตัดงบประมาณจากภาครัฐ 
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๒.๒.๓ การวิเคราะห์ TOWS Matrix 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

จุดแข็ง (S : Strengths) 

๑. มีสะพานปลาและท่าเทียบเรือ
หลายแห่งอยู่ในทำเลของจังหวัดที่
เป็นแหล่งท่องเท่ียวที่สำคัญ 

๒. มีสินทรัพย์และที่ดินที่สามารถ
เปลี่ยนเป็นเงินทุนในการจัดสรรได้ 

๓. มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ชาวประมงและผู้ประกอบกิจการ
การประมงเป็นอย่างดี 

จุดอ่อน (W : Weaknesses) 

๑. ข้อจำกัดทางระเบียบ,กฎหมาย
และพ.ร.บ.กิจการแพปลาท่ีไม่เอื้อ
ต่อการดำเนินธุรกิจ 

๒. ข้อจำกัดทางบุคลากรและ
ระบบการทำงานแบบราชการที่
ขาดความคล่องตัวในการดำเนิน
ธุรกิจ 

๓. มีสะพานปลาและท่าเทียบเรือ
บางแห่งที่เป็นพ้ืนที่เช่าท่ีมีค่าเช่า
สูงและบางแห่งอยู่ในบริเวณที่ไม่
เอ้ือต่อการข้ึนสัตว์น้ำของ
ชาวประมงซึ่งไมคุ่้มค่าต่อการ
ดำเนินการในปัจจุบัน 

โอกาส (O : Opportunities) 

๑. ประเทศไทยยังไม่มีตลาดปลาในรูปแบบที่พัฒนาแล้ว
เหมือนในต่างประเทศ 

๒. ปัจจุบันมีธุรกิจที่ให้บริการผลิตแบบ (OEM) การขาย
และการตลาดจำนวนมาก 

๓. ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นโอกาสของ
องค์การสะพานปลา สามารถให้บริการชาวประมงในการ
กระจายสินค้าสัตว์น้ำได้มากและเร็วข้ึน 

๔. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคแบบวิถีใหม่(New 
Normal) ที่เปิดกว้างและพัฒนาระบบการค้าออนไลน์ 

SO กลยุทธ์เชิงรุก 

SO# ๑. พัฒนาสะพานปลาและ
ท่าเทียบเรือที่มีศักยภาพเป็นตลาด
ปลาเชิงท่องเท่ียว 

SO# ๒. พัฒนาการดำเนินธุรกิจใน
รูปแบบการค้าออนไลน์ 

SO# ๓. สร้างศูนย์กระจายสินค้า
สัตว์น้ำ (ท่าบก) ในพ้ืนที่ต่างๆ 

 

WO กลยุทธ์เชิงแก้ไข 

WO# ๑. พัฒนาความร่วมมือ
ภาคเอกชนในการร่วมลงทุน 

อุปสรรค  (T : Threats) 

๑. ปัจจุบันมีท่าเทียบเรือเอกชนที่เป็นคู่แข่งจำนวนมาก  

๒. ข้อกำหนดทาง IUU และกฎหมายประมง ส่งผลกระทบ
ให้ปริมาณการจับสัตว์น้ำได้ลดลง  

๓. องค์การสะพานปลาถูกตัดงบประมาณจากภาครัฐ 

 

ST กลยุทธเ์ชิงป้องกัน 
ST# ๑. จำหน่ายที่ดินแปลง
บ้านพัก เพ่ือชดเชยงบประมาณท่ี
ไม่ได้รับการจัดสรร 

 

 
 

WT กลยุทธ์เชิงรับ  
WT# ๑. ลดภาระการดำเนินการ
ในสะพานปลาและท่าเทียบเรือที่
ไม่คุ้มค่า 

 

 

ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายนอก 
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๒.๓  การจำแนกลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

 ลูกค้า ตามคำจัดความขององค์การสะพานปลา หมายถึง ผู ้ที ่มาใช้บริการตามภารกิจหลักของ

องค์การสะพานปลา ได้แก่  

 ๑.  ชาวประมง  

  ๒.  ผู้ประกอบการแพปลา  

  ๓.  ผู้เช่าทรัพย์สินและท่ีดิน  

  ๔.  ผู้ท่ีซื้อผลิตภัณฑ์ 

  ๕.  ประชาชนท่ีเข้ามาซื้อขายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำกับลูกค้า 

 ซึ่งเกิดขึ้นจากแต่ละหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ในปัจจุบัน ดังนี้ 

๑. การเก็บอัตราค่าธรรมเนียม เช่น สัตว์น้ำผ่านท่า รถผ่านท่า น้ำแข็งผ่านท่า การใช้สถานท่ี 

จำหน่ายน้ำประปาและไฟฟ้า ฯลฯ 

   ๒. การให้เช่าสินทรัพย์ เช่น ท่ีดิน อาคาร และส่ิงปลูกสร้าง 

   ๓. การปล่อยสินเช่ือชาวประมง 

  ๔. การจัดจำหน่ายสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากทั ้ง ๔ หน่วยธุรกิจที ่สร้างรายได้ให้กับ อสป. พบว่ารายได้ส่วนใหญ่เกิดจากการเก็บอัตรา
ค่าธรรมเนียม เช่น สัตว์น้ำผ่านท่า รถผ่านท่า น้ำแข็งผ่านท่า การใช้สถานท่ี จำหน่ายน้ำประปา และไฟฟ้า ฯลฯ        
ท่ีลูกค้าหลักและลูกค้าเป้าหมายในปัจจุบัน คือ ผู้ประกอบการแพปลาและประชาชนที่เข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ    
ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการซื้อขายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในบริเวณสะพานปลาและท่าเทียบเรือของ อสป. 

แผนภาพท่ี ๒.๑ ท่ีมาของรายได้ขององค์การสะพานปลา 



ห น้ า  | ๑๐ 
 

 แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาด ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ 

ตารางแสดงรายได้ขององค์การสะพานแบ่งตามกลุ่มลูกค้า 

 

 

ล ำดับ กลุ่มลูกค้ำ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ รำยได้เฉล่ียต่อปี

๑ ชาวประมง (รายได้จากสินเช่ือ) 3,819,900               3,071,610            3,033,157              3,308,223            

๒ ผู้ประกอบการแพปลา (รายได้ค่าสัตว์น ้าผ่านท่าและอ่ืนๆ) 74,623,017             82,237,188          86,256,999            81,039,068          

๓ ผู้เช่าทรัพย์สินและท่ีดินขององค์กร (รายได้ค่าเช่า) 65,004,027             68,305,000          54,828,646            62,712,558          

๔ ผู้ซื อสินค้า (รายได้จากจากการขายสินค้า) 2,891,801               2,591,827            965,974                2,149,867            

146,338,746           156,205,625         145,084,777          149,209,716         รวม
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๒.๔  การวิเคราะห์ Customer Journey และ Touch point 

Customer Journey คือ ประสบการณ์ของลูกค้า ต้ังแต่การรู้จัก/รับรู้สินค้าหรือบริการ, ค้นหาข้อมูล
สินค้าหรือบริการ ไปจนถึงการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของเรา และกลับมาใช้ซ้ำ/ซื ้อซ้ำ หรือแม้กระทั่งช่วย
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งแต่ละธุรกิจจะมีรายละเอียด Customer Journey ที่แตกต่างกันตามสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยมี
รายละเอียดท่ัวไปตามกระบวนการของ Customer Journey ดังนี้ 

๑. รู้จัก/รับรู้ (Aware) คือ การที่ลูกค้าพบเห็นสินค้าของเราหรือโฆษณา จากช่องทาง/สื่อฯ ต่างๆ 
รวมถึงการแนะนำจากคนท่ีรู้จัก 

๒. การสืบค้นข้อมูลสินค้า/บริการ (Interest) คือ การที่ลูกค้าเริ ่มสนใจสินค้าหรือบริการของเรา  
ดแล้วค้นหาข้อมูลสินค้า/บริการ จาก Website, สมัครเป็น Fan page หรือจาก Search Engine รวมถึง 
Social Media และ Reviews เพื่อรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเพิ่มเติมและนำไปสู่การปิดการขาย 

๓. ตัดสินใจซื้อ (Purchase) คือ ลูกค้าอยากท่ีจะซื้อสินค้าหรือบริการของเรา โดยอาจจะซื้อจากทาง 
Website หรือหน้าร้าน หรือช่องทางท่ีลูกค้าสะดวก 

๔. ซื้อซ้ำ/สนับสนุน (Advocate) คือ การที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ประทับใจในสินค้าหรือบริการ      
ของเรา  แล้วยินดีที่จะซื้อสินค้าหรือบริการของเราอีก รวมไปถึงการช่วยสนับสนุนและประชาสัมพันธ์สินค้า
หรือบริการโดยการบอกต่อ 

Touch point คือ การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการทุกช่องทางที่สามารถรับรู้และสร้าง
ประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งมี ๓ ประเภท ดังนี้ 

๑. Company Create Touch Point คือ การสื ่อสารที ่ ให ้ข ้อมูลข ่าวสารแนะนำคุณสมบั ติ
(Attribute) และประโยชน์ (Benefit) ต่างๆ ที ่ลูกค้าหรือผู ้ใช้บริการจะได้ร ับ เช่น การใช้สื ่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่สร้างออกมาให้เห็นถึงความโดดเด่นและสร้างการดึงดูดลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ        
อย่างชัดเจน 

๒. Intrinsic Touch Point คือ การที่ตัวสินค้าหรือบริการนั้นๆ ทำให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้รับ
ความรู้สึกถึงความคุ้มค่า ความชอบ ความน่าเชื่อถือ และความประทับใจที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการสามารถ
สัมผัสได้เมื่อได้ใช้สินค้าหรือบริการแล้ว  

๓. Ambience Touch Point คือ การสัมผัสกับสภาวะแวดล้อม ในขณะที่ใช้สินค้าหรือบริการ       
ที่เป็นการเสริมความรู้สึก อารมณ์ ที่บรรยากาศโดยรอบทำให้เกิดความความประทับใจมากยิ่งขึ ้น เช่น 
เสียงดนตรี กล่ินหอม หรือบรรยากาศสบายๆ ในช่วงเวลาท่ีได้ใช้สินค้าหรือบริการนั้น 

ปัจจุบัน อสป.มีรายได้จาก การเก็บอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ของสะพานปลาและท่าเทียบเรือเป็น

รายได้หลัก  โดยแบ่งการบริหารระดับฝ่ายในการรับผิดชอบ คือ 

             ๑. ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๑ แบ่งเป็น ๙ สำนักงาน ดังนี้ 
   ๑) สำนักงานสะพานปลากรุงเทพ  
   ๒) สำนักงานสะพานปลาสมุทรปราการ 
   ๓) สำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร 
   ๔) สำนักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร  
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   ๕) สำนักงานท่าเทียบเรือประมงหลังสวน  
   ๖) สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี 
   ๗) สำนักงานท่าเทียบเรือประมงหัวหินและปราณบุรี 
   ๘) สำนักงานท่าเทียบเรือประมงตราด  
   ๙) สำนักงานท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา  
  ๒. ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๒ แบ่งเป็น ๗ สำนักงาน ดังนี้ 
   ๑) สำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี 
   ๒) สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 
   ๓) สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา 
   ๔) สำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง 
   ๕) สำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช  
   ๖) สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล 
   ๗) สำนักงานท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
แผนภาพที่ ๒.๒ แผนผังสะพานปลาและท่าเทยีบเรือขององค์การสะพานปลา 
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จากการท่ีปัจจุบัน อสป. มีรายได้จาก การเก็บอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ของสะพานปลาและท่าเทียบเรือ
เป็นรายได้หลักนั้น จึงวิเคราะห์ Customer Journey ตามกระบวนการเข้าใช้บริการของลูกค้าในส่วนสะพานปลาและ
ท่าเทียบเรือของ อสป. ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
Customer Journey ของการเข้าใช้บริการของลูกค้าหลักและลูกค้าเป้าหมาย คือ ผู ้ประกอบการ      

แพปลาและประชาชนที่เข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ในส่วนสะพานปลาและท่าเทียบเรือของ อสป. ซึ่งสามารถแสดง 
Touch Point ในกิจกรรมการซื้อขายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสะพานปลาและท่าเทียบเรือของ อสป. ได้ดังนี้ 

    ๑.  สถานท่ี/โครงสร้างของสะพานปลาและท่าเทียบเรือ 
    ๒.  วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ 
    ๓.  การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
    ๔.  การดูแลรักษาและขนถ่ายสัตว์น้ำ 
   ๕.  สาธารณูปโภค 

๒.๕  การวิเคราะห์สารสนเทศจากลูกค้า (VOC) 

ปัจจุบันผู้ประกอบการแพปลาและประชาชนท่ีเข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ในบริเวณสะพานปลาและท่า
เทียบเรือของ อสป. ถือเป็นลูกค้าหลักและลูกค้าเป้าหมายขององค์กร เพื่อท่ีจะสามารถปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการ
ของสะพานปลาและท่าเทียบเรือให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจได้  จึงนำจุด Touch Point ที่สำคัญมาทำการ
ออกแบบแบบสอบถามเพื่อสำรวจและรวบรวมเสียงจากลูกค้า ตามรายละเอียดการสำรวจดูใน ภาคผนวก ข : รายงาน
การสำรวจความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการใช้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงของ
องค์การสะพานปลา ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีคำถาม ดังนี้ 

๑. ด้านสุขอนามัย 
 ๑.๑  สถานท่ี/โครงสร้างของสถานประกอบการขององค์การสะพานปลา 

   ๑.๑.๑  เป็นอาคารถาวร มีหลังคากันแดดกันฝน 
  ๑.๑.๒  มีการแบ่งสัดส่วนบริเวณคัดแยกจัดเก็บหรือจำหน่ายอย่างถูกสุขลักษณะ 
  ๑.๑.๓  พื้นท่ีจากวัสดุแข็งแรง ไม่ล่ืน ทำความสะอาดได้ง่าย 
  ๑.๑.๔  มีท่ีเก็บหรือกำจัดขยะแยกเป็นสัดส่วน ถูกสุขลักษณะ 
  ๑.๑.๕  มีอ่างล้างมือพร้อมก๊อกน้ำท่ีใม่ใช้มือสัมผัส สบู่เหลว และผ้าเช็ดมือ 
  ๑.๑.๖  มีการระบายน้ำท่ีไม่ก่อให้เกิดการปนปื้อน 

แผนภาพที่ ๒.๓ Customer Journey ของสะพานปลาและท่าเทียบเรือ 
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  ๑.๑.๗  มีการติดต้ังหลอดไฟทุกระยะ ๓ เมตร เพื่อความสว่างในการปฏิบัติงาน 
  ๑.๑.๘  มีสถานท่ีเก็บขยะและของเสียแยกเป็นสัดส่วนจากการปฏิบัติงาน 
  ๑.๑.๙  มีการขนถ่ายและของเสียออกจากไปจากบริเวณปฏิบัติงานทุกวัน 
   ๑.๑.๑๐  มีระบบควบคุม ป้องกัน กำจัดแมลง หนู และสัตว์อื่นๆ และมีการตรวจสอบเสมอ 

 ๑.๒ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือของสถานประกอบการขององค์การสะพานปลา 
  ๑.๒.๑  วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีใช้ อยู่ในสภาพดี และสะอาด 
  ๑.๒.๒  วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีใช้มีผิวเรียบและ เรียบและออกแบบเหมาะกับการใช้งาน 
  ๑.๒.๓  วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีใช้มีผิวเรียบ และออกแบบเหมาะกับการใช้งาน 
  ๑.๒.๔  วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีใช้ทำความสะอาดได้ง่าย 
  ๑.๒.๕  มีท่ีเก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีสะดวกต่อการนำมาใช้งานและปลอดภัย 

๑.๓. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลา 
  ๑.๓.๑  เจ้าหน้าท่ีมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรงติดต่อร้ายแรง ไม่มีแผลเปิด 
  ๑.๓.๒  เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกสุขลักษณะ 
  ๑.๓.๓  เจ้าหน้าท่ีล้างมือท้ังก่อนและหลังการปฏิบัติงาน 
  ๑.๓.๔  เจ้าหน้าท่ีแต่งกายสะอาด สวมถุงมือท่ีสภาพดีพร้อมใช้งานขณะปฏิบัติงาน 
  ๑.๓.๕  เจ้าหน้าท่ีไม่รับประทานอาหารและเครื่องด่ืมขณะปฏิบัติงาน 
  ๑.๓.๖  เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การสะพานปลาอย่างเคร่งครัด 
  ๑.๓.๗  เจ้าหน้าท่ีไม่สูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน 
  ๑.๓.๘  เจ้าหน้าท่ีไม่ถมน้ำลาย น้ำหมาก ขณะปฏิบัติงาน 

 ๑.๔  ด้านบริการการดูแลรักษา การขนถ่ายสัตว์น้ำ 
  ๑.๔.๑  มีการตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำก่อนจำหน่ายและจดบันทึกไว้ 
  ๑.๔.๒  มีการเก็บรักษาสัตว์น้ำสดท่ีอุณหภูมิใกล้เคียง ๐ องศาเซลเซียส 
  ๑.๔.๓  มีการเก็บรักษาสัตว์น้ำแช่เยือกแข็งท่ีอุณหภูมิใกล้เคียง ๑๘ องศาเซลเซียส 
  ๑.๔.๔  มีการแยกท่ีมาของสัตว์น้ำและบันทึกรายละเอียด 
  ๑.๔.๕  มีการป้องกันการปนเป้ือนจุลินทรีย์และสารเคมีต่างๆ 
  ๑.๔.๖  ขนถ่ายและคัดแยกสัตว์น้ำอย่างถูกสุขลักษณะ ไม่ทำให้เสียหายและปนเป้ือน 

 ๑.๕  ด้านสาธารณูปโภค 
  ๑.๕.๑  มีน้ำสะอาดท่ีได้มาตรฐานและเพียงพอต่อการใช้งาน 
  ๑.๕.๒  ถังเก็บน้ำปิดมิดชิด ทำความสะอาดง่าย 
  ๑.๕.๓  ระบบท่อน้ำต้องมีการป้องกันการปนเป้ือน 
  ๑.๕.๔  น้ำแข็งท่ีใช้ต้องผลิตจากน้ำท่ีมีความสะอาด 
  ๑.๕.๕  ห้องสุขามีจำนวนเพียงพอกับคนงานและแยกเป็นสัดส่วนจากบริเวณปฏิบัติงาน 
  ๑.๕.๖  มีการแยกห้องสุขาระหว่างชายและหญิงอย่างชัดเจน 
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๑.๕.๗  ห้องสุขาอยู่ในสภาพดี มีกระดาษชำระ ถังขยะ และทำความสะอาดตามเวลากำหนด 
  ๑.๕.๘  บริเวณหน้าห้องสุขามีอ่างล้างมือชนิดไม่ใช้ มือสัมผัสและมีสบู่เหลว 

๒. ด้านคุณภาพการให้บริการ 
 ๒.๑  ความน่าเช่ือถือในการบริการ 
  ๒.๑.๑  มีป้าย/ข้อความท่ีระบุข้ันตอน 
  ๒.๑.๒  มีการให้บริการตรงตามเวลาท่ีกำหนด 
 ๒.๒  ด้านความมั่นใจการบริการ 
  ๒.๒.๑  เจ้าหน้าท่ี/คนงาน ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร 
  ๒.๒.๒  เจ้าหน้าท่ีและคนงาน ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ 

  ๒.๒.๓  สัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปที่มีการนำมาจำหน่าย มีความสะอาดปลอดภัย   
ได้มาตราฐาน  

  ๒.๒.๔  มีการซื้อขายสัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปในราคาท่ีเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

  ๒.๓  ด้านส่ิงท่ีสามารถจับต้องได้ 
    ๒.๓.๑  มีการใช้เครื่องช่ังน้ำหนักแบบดิจิตอลท่ีมีความเท่ียงตรงในการให้บริการ 
    ๒.๓.๒  มีส่ิงอำนวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ เก้าอี้นั่ง เพียงพอกับการต้องการ 
    ๒.๓.๓  มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล/วิธีการให้บริการ 

  ๒.๔  ด้านความใสใจ 
   ๒.๔.๑  เจ้าหน้าท่ี/คนงาน มีความพร้อมในการให้บริการ 
   ๒.๔.๒  มีช่องทางในการติดต่อท่ีหลากหลาย เช่น โทรศัพท์ เว็ปไซต์ เฟสบุ๊ค 

  ๒.๕  ด้านความรับผิดชอบ 
   ๒.๕.๑  เจ้าหน้าท่ี/คนงานให้บริการด้วยความรวดเร็วภายในเวลาทีกำหนด  
          ๒.๕.๒  เมื่อเกิดปัญหาจากการบริการท่านได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ี/คนงาน 
    ภายในเวลา ๑ ช่ัวโมง 
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บทท่ี ๓ 
แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาด 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ 

๓.๑  วิสัยทัศน์และพันธกิจ  

 วิสัยทัศน์  
“ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำท่ีได้มาตรฐานสากล”  

 พันธกิจ 

✓ เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อองค์กร 

✓ พัฒนาการบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 

๓.๒  แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาด ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ 

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาด องค์การสะพานปลา พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๗          

(ระยะ ๕ ปี) ได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของหลักเกณฑ์ตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  

ด้านลูกค้าและการตลาด นำมากำหนด ๒ ยุทธศาสตร์ และแผนงานต่างๆ สรุปได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อองค์กร 

มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของลูกค้า โดยการกำหนดลูกค้าที่สำคัญและวิธีการมีส่วนร่วมตาม

ระดับความสำคัญและผลกระทบท่ีมีต่อกัน เพื่อให้มีกระบวนการดำเนินงานท่ีเช่ือมโยงกับลูกค้าและการตลาดอย่างมี

ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างเป็นระบบ 

เป้าประสงค์ : 

๑. เพื่อเพิ่มความความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการดำเนินงานขององค์กร 

๒. เพื่อสร้างความรับรู้และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กรสู่สาธารณะ 

๓. เพื่อยกระดับและพัฒนาการบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 

โครงการ : 

๑. ศึกษาความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการและผู ้ประกอบการที ่ใช้บริการสะพานปลาและท่าเทียบ

เรือประมงขององค์การสะพานปลา 

๒. พัฒนาการส่ือสารการตลาดและบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงสู่ระดับสากล
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ตารางที่ ๓.๑  แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาด องค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗  

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ตัวชีวั้ด 
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๑.  สร้าง
ความสัมพันธ์ และ
พัฒนาความพึง
พอใจของลูกค้าท่ีมี
ต่อองค์กร 

๑. เพื่อเพิ่มความ
ความพึงพอใจของ
ลูกค้าท่ีมีต่อ
องค์กร 
๒. เพื่อสร้างความ
รับรู้และเป็นการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของ
องค์กรสู่สาธารณะ 
๓. เพื่อยกระดับ
และพัฒนาการ
บริหารจัดการ
สะพานปลาและ
ท่าเทียบ
เรือประมง 

๑. ศึกษาความพึง

พอใจของ

ผู้ใช้บริการและ

ผู้ประกอบการท่ีใช้

บริการสะพานปลา

และท่าเทียบ

เรือประมงของ

องค์การสะพานปลา 

ฝยส., 
สบตส. 

ความพึงพอใจ
ของลูกค้า  

 

>= 
๖๕% 

>= 
๗๐% 

>= 
๗๕% 

>= 
๘๐% 

>= 
๘๕% 

 

๒. พัฒนาการ
ส่ือสารการตลาด
และบริหารจัดการ
สะพานปลาและท่า
เทียบเรือประมงสู่
ระดับสากล 

ฝยส., 
สบตส. 

 

การจัดกิจกรรม
ส่ือสาร

การตลาด 
 

- >= 
๑ 

ครั้ง 

>= 
๑ 

ครั้ง 

>= 
๑ 

ครั้ง 

>= 
๑ 

ครั้ง 
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บทท่ี ๔ 
การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาดสู่การปฏิบัติ 

 ๔.๑  แนวทางการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาดสู่การปฏิบัติ  
การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ ต ิดตาม ประเมินผลของแผนยุทธศาสตร์ ด ้านลูกค้าและการตลาด                  

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ ยึดหลักการมีบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน     
ตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการท่ีหน่วยงานรับผิดชอบ โดยที่สำนักวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ประสาน รวบรวม 
วิเคราะห์ และสรุปในภาพรวมของแผนเสนอต่อผู้บริหาร คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ในการให้
ข้อคิดเห็นและกำหนดแนวทางปรับปรุงพัฒนาให้แก่หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง  โดยสามารถกำหนดขอบเขตของการ
ถ่ายทอด ติดตาม และการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาด ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ ดังนี้ 
 การถ่ายทอด โดยกำหนดให้มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาด ปื พ.ศ. ๒๕๖๓ - 
๒๕๖๗ แก่ลูกค้าและการตลาดทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้รับรู ้และเข้าใจ เพื่อให้สามารถผลักดันผลการ
ดำเนินงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการสำรวจการรับรู้ และเข้าใจแผนฯ ของลูกค้าและ
การตลาดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกป ี

การติดตาม เป็นกระบวนการและวิธีการในการกำกับการปฏิบัติงานโครงการ/แผนงาน ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาดของ อสป. ให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และ
งบประมาณ โดยมีกระบวนการติดตามผลอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง 
กระบวนการทำงานของแต่ละแผนงานโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาด ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ ท่ีกำหนดไว้ 

การประเมินผล (ตามแนวทาง PDCA : Plan Do Check Act) เป็นกระบวนการในการเปรียบเทียบ 
ผลการปฏิบัติงานกับแผนท่ีกำหนด การกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน การศึกษาปัญหาท่ีเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ 
เพื่อแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ที ่ต้องการ และเป็นการประเมินผลกระทบทั้งทางตรง/
ทางอ้อม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงแผนงาน/โครงการให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

ทั้งนี้จะได้มีการทบทวนกระบวนการถ่ายทอด ติดตาม และการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นวัตกรรม    
เป็นประจำทุกป ีเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๔.๒  แนวทางการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน 
สำหรับระยะเวลาท่ีจะใช้ในการติดตามผล เป็นดังต่อไปนี้  
๑. ระยะเวลาตามไตรมาสเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานรายโครงการ  
๒. ระยะส้ินสุดป ีพ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อทบทวนปรับแผนงานโครงการสาหรับการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์

ของแผนยุทธศาสตร์ท่ีกำหนด  
๓. ระยะส้ินสุดปีของแผนฯ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๗) เพื่อประเมินผลการดาเนินงานเมื่อส้ินสุดระยะเวลาของแผนฯ 

และเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำนโยบายเพื่อการจัดทำแผนฉบับต่อไปเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง 
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๔.๓  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดในการดำเนินงานด้านต่างๆ 

อสป. มีการนำเสียงของลูกค้าที่สำคัญมาจากช่องทางต่างๆ ที่องค์กรเปิดไว้ ไม่ว่าจะเป็นข้อร้องเรียน    
ท้ังในเรื่องความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน หรือ ความไม่โปร่งใสในการทำงาน ฯลฯ จะกำหนดให้มีการหารือร่วมกัน
ในการประชุมผู้บริหารระดับสูง และสายงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในระดับเฉพาะ
หน้า รวมถึงทบทวนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาดระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปี รวมทั้งกำหนด      
แนวทางการประเมินผลการดำเนินงานท้ังระดับองค์กรและระดับสำนักท่ีเกี่ยวข้อง  

 ยุทธศาสตร์ที ่ ๑ ของแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาด  คือ  การสร้างศักยภาพการจัดหา

รายได้และขยายช่องทางในธุรก ิจใหม่ๆ  จะสอดคล้องและเชื ่อมโยงกับแผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา                   

ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ปี ๒๕๖๒) ในยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ยกระดับธุรกิจสะพานปลาสู่ศูนย์กลางการขนถ่ายตลาดสัตว์

น้ำอย่างมีมาตรฐานสุขอนามัย และยุทธศาสตร์ท่ี ๒ เพิ่มช่องทางและประสิทธิภาพการแสวงหารายได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๔  แนวทางการรับฟังลูกค้า 
อสป. ได้กำหนดแนวทางให้ลูกค้าได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นปัจจัยนำเข้า (Input)  ในการ

สร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบรายละเอยีด

สำคัญของแผนและโครงการสำคัญต่างๆ ผ่านการให้ข้อคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิเช่น ช่องทางการติดต่อ

องค์กร ผ่านเว็บไซต์ www.fishmarket.co.th  และกล่องข้อความ (Inbox) ของ Facebook  หลักของ อสป. และมี

การกำหนดทีมงานโดยมีผู้รับผิดชอบหลัก คือ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินผลความต้องการผู้มส่ีวนได้

เสียและวิเคราะห์เพื่อปรับเปลี่ยนแผนงานที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกรณีจำเป็น อาทิเช่น กระบวนการสร้างการมี

ส่วนร่วม กระบวนการส่ือสาร เป็นต้น 

ภาพที่ ๔.๑ ภาพรวมแผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ปี ๒๕๖๒) 
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1 กัญญา  ขุนแก้ว 081-9837129  - 43/25 ม.2 ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

2 สุวรรณี  เข็มทอง 065-0172154  - 159 ถ.โภคไพร ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

3 เอมอร  สัญญากิจ 081-5369367  - 152/16 ม.1 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

4 รุ่งรัตน์  ไล่ชะพิษ 089-7257646  - 132/6 ม.6 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

5 สันต์  วิจิตขะจี 092-7794602  - 162/9 ม.8 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

6 องุ่น  ลิ มโอชากุล 095-4204949  - 335/1 ม.8 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

7 บุญส่ง  รัชตะสมบูรณ์ 092-8829599  - 61 ม.2 คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

8 กฤษณะ  สูงสถิตานนท์ 081-5265991  - 1255/28 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

9 อ้วน  สูงสถิตานนท์ 084-5702586  - 1256/59 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

10 จุฑาธิป  บุญสม 083-5071869  - 52/4 ม.2 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

11 นิตยา  พรหมโชติชัย 089-7246499  - 168 ม.4 ต.ปากพนังฝ่ังตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

12 กิตติเดช  วงษ์สมุทร 081-9797750  - 31 ม.3 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ/ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

13 ประเสริฐ  ไทยประยูร 081-9688402  - 81/5 ม.5 ซ.18 ถ.ตลาดล่าง ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

14 ชัยรัตน์  บุญศรี 083-1171996  - 202/171 ม.7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

15 วิทยา  มุกดา 092-5172756  - 9/13 ม.2 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

16 สามารถ  บุญเก็บ 062-3133315  - 53/56 ม.4 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

17 สมหมาย  ชอบช่ืน 081-6454825  - 297 ถ.เปรมใจราษฎร์ ต.เหมือง อ.เมือ จ.ชลบุรี 20130 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

18 วันเพ็ญ  ทองเจิม 081-7622337  - 19/1 ม.2 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

19 ปัญญา  ทองฟัก 084-6443451  - 14/4 ม.2 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

20 ประทุมพร  ป่าไม้ทอง 065-2296227  - 50/9 ม.2 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

21 สมพร  บางแก้ว 085-0843251  - 10/2 ม.1 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

22 จรินทร์  ลิ มสิทธิบรรณ 089-4457512  - 134/6 ม.4 ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

23 ฐนัดดา  เสนาะสรรพ์ 083-7688612  - 13 ม.7 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

24 สมบัติ  พิลาวุธ 065-7219969  - 147/17 ม.2 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

25 บุญเลิศ  มุ่งมงคล 083-4664479  - 275/118 ม.1 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

26 ธวัช  พลอยสุวรรณ 094-3514659  - 20/1 ม.4 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

27 ประทุม  แซ่โค้ว 084-6575094  - 113/2 ม.1 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

28 วิโรจน์  สุขนิล 089-4454341  - 123 ม.6 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

ชือ่หนว่ยงาน.. องคก์ารสะพานปลา

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กลุ่มท่ี#1 : ด้านชาวประมง

ล าดับ
ช่ือองค์กร/ช่ือ - 

นามสกุล *
เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ ประเภทการติดต่อ *
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29 อภิชาต  จิระวัฒโธ 089-6660998  - 11 ม.5 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

30 อนุชิต ม่ิงเมืองแมน 089-9823001  - 292 ม.1 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

31 รมย์ชลี  แก้วเกิด 080-6351741  - 20 ม.5 ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด 23000 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

32 จาเรียน  แสงจันทร์ 081-4291205  - 22/8 ม.1 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

33 อาย  เกษี 087-6103453  - 19/5 ม.1 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

34 เสกสรรค์ นพรัตน์ 089-6012661  - 255/1 ม.1 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

35 ปัญญดา สุดบูรพา 085-9159905  - 255/1 ม.1 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

36 เกสร  นพรัตน์ 081-4953710  - 265 ม.1 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

37 รติมาภรณ์  ศุขศิริ 095-2278659  - 66 ม.4 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

38 บุญช่วย  หลิมสกุล 063-3322564  - 3/41 ม.2 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

39 สมชาย บ้ารุงบ้าน 083-5878081  - 20/4 ม.2 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

40 นุ้ย หนุนดี 087-7429098  - 18/2 ม.2 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

41 สุภาวิณี วันภักดี 084-8715904  - 23 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

42 จินตนา หาญส้าโรง 089-8744799  - 195/2 ม.1 ต.บางริ น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

43 บุญเจิด คชหาญ 091-3242554  - 401/121 ม.8 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 864120 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

44 ศันติชัย ศันติวิชยะ 084-6281882  - 108/17 ม.8 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

45 นันทยา สพานทอง ณ นคร 086-2830534  - 5/2 ม.2 ซ.34 สุดสาย ต.บางม่วง อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82110 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

46 ปรีชา เปิดคีรี 091-7752859  - 35/3 ม.2 ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์  จ.จันทรบุรี 22130 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

47 อาทิตย์ สตินันท์ 090-4987124  - 96/25 ม.8 ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

48 ค้านึง สตินันท์ 081-7560864  - 96/25 ม.8 ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

49 ไพศาล เข็มเงิน 098-6287451  - 52 ม.2 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

50 กลอยใจ แก้วเยื อง 098-8860641  - 27/2 ม.5 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

51 กุยหย่ง สมเรือน 081-8624593  - 11/1 ม.1 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

52 จิระพร สุขสมโสตร 089-8700712  - 58 ซ.โรงพยาบาลหมอโอ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

53 สร้อยฟ้า ผลจิตร์ 086-2635554  - 36/4 ม.4 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

54 วิไลวรรณ ผลาเกตุ 099-3388892  - 5/13 ม.1 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

55 จารึก ก้าป่ันทอง 082-5144707  - 129/37 ม.9 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

56 ปิยะพงษ์ ยมพงษ์ 098-9040729  - 37/10 ม.1 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ
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57 ณัฐวัตร บางแก้ว 086-7693324  - 99/25 ม.1 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

58 โนรี วงษ์ไพศาล 090-5022212  - 79/3 ม.9 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

59 นุชนาฎ สกุลลิ ม 064-1659142  - 14/16 ซ.1 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

60 สาครรัตน์ เชยอุบล 081-2707928  - 108/77 ม.8 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

61 อังคณา ช่ืนสุวรรณ 089-8665395  - 696 ม.3 ต.ปากน ้า อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

62 เรวัฒน์ อินทรสุวรรณ 089-9091639  - 206/1 ถ.วารีสวัสด์ิ ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครราชสีมา ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

63 ชัยสิทธ์ิ มากมี 087-8952028  - 210/3 ม.2 ต.ปากพนังฝ่ังตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

64 พรชนก สองครณ์ 089-6515236  - 167 ม.9 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

65 ประสาน ปลอดชูแก้ว 081-9796421  - 94/1 ม.5 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80331 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

66 พิน สุขศรีเด่น 098-6987172  - 150/34 ม.10 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

67 จรูญ อินทร์แย้ม 089-6499309  - 178 ม.8 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

68 กฤษณา หวังเจริญ 093-5988264  - 120/22 ม.10 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

69 ร้าพึง สิงหพันธ์ 081-3773391  - 187/8 ม.9 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

70 ล้าดวน จันทร์ทอง 085-3255922  - 153/4 ม.8 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

71 อธิป สุขสวัสด์ิ 061-5579576  - 111/2 ม.1 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

72 ชูศรี เทียนแท้ 081-0774515  - 319/56 ม.8 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

73 นิลเนตร แต้พานิช 089-7907888  - 21/4 ม.7 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ/สินเช่ือเคร่ืองมืออุปกรณ์

74 สายพิน ไชยทองค้า 081-4165397  - 51 ม.5 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

75 พิศาล ศันติวิชยะ 081-7872767  - 108/17 ม.8 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

76 สุรัตน์ เสมอภพ 081-9566199  - 94 ม.8 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

77 เจียมจิตต์ หนูเจริญ 081-9531260  - 206/2 ถ.วารีสวัสด์ิ ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

78 สุวรรณี กองสุวรรณ 093-7728449  - 312/1 ม.9 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

79 รุ่งนภา ห้วยใหญ่ 081-7615405  - 84 ม.9 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

80 สมถวิล สารสุข 082-4963919  - 484/7 ม.1 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

81 ลัดดา มโนธรรม 062-8611656  - 1140/20 ม.12 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

82 สมบูรณ์ พูลภักด์ิ 094-4604021  - 45/3 ม.6 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

83 วรรณา หงษ์สุทธ์ิ 082-4963919  - 45/1 ม.5 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

84 กิมเฮียง หอยสังข์ 080-9297922  - 204 ม.2 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ
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ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กลุ่มท่ี#1 : ด้านชาวประมง

ล าดับ
ช่ือองค์กร/ช่ือ - 

นามสกุล *
เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ ประเภทการติดต่อ *

85 เดชา ผลาเกตุ 085-3947107  - 26/3 ม.1 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

86 สังคม สมนึก 089-7538280  - 149/1 ม.5 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

87 สุริยา ผลาเกตุ 084-3522993  - 149/1 ม.5 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 ชาวประมงผู้ขอสินเช่ือ

88 วันชัย   วรรณรัตน์ 08 1896 4776 - 90/1  ถ.ศุลกานุกูล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000 เรือประมง

89 ชาญชัย  ออมทรัพย์สิน 08 1599 1796 - 176/4 ถ.ศุลกานุกูล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000 เรือประมง

90 สมหมาย  คาคะวารีย์ 08 1897 1319 - 86/43 ถ.สฤษด์ิภูมินารถ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000 เรือประมง

91 เสถียร  เปล่งประดับ 08 9597 8097 - 81/47 ถ.สถิตยุติธรรม ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000 เรือประมง

92 บุญเจิด   คชหาญ 091-3242554 - 401/121 ม.8 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 สินเช่ือเคร่ืองมืออุปกรณ์/ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

93 สาครรัตน์   เชยอุบล 081-2707928 - 108/77 ม.8 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 สินเช่ือเคร่ืองมืออุปกรณ์/ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

94 สันต์      วิจิตขะจี 092 - 7794602 - 162/9 ม.8 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 สินเช่ือเคร่ืองมืออุปกรณ์/ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

95 ไตรทิพย์  หนูทิมทอง 086-4493213 - 154 ม.10 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 สินเช่ือเคร่ืองมืออุปกรณ์/ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

96 นุชนาฏ   สกุลลิ ม 064-1659142 - 14/16 ถ.ประชาราษฎร์ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 สินเช่ือเคร่ืองมืออุปกรณ์

97 อังคณา   ช่ืนสุวรรณ 089-8665395 - 696 ม.3 ต.ปากน ้า อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150 สินเช่ือเคร่ืองมืออุปกรณ์

98 องุ่น   ลิ มโอชากุล 095-4204949 - 335/1 ม.8 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 สินเช่ือเคร่ืองมืออุปกรณ์/ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

99 วารุณี  พันธ์ุเล็ก 081-5357350 - 108/53 ม.8 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 สินเช่ือเคร่ืองมืออุปกรณ์/ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

100 สายพิน  ไชยทองค้า 098 – 0127980 - 51 ม.5 ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 สินเช่ือเคร่ืองมืออุปกรณ์/ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

101 ปุณยาพร  รักร่วม 093-1693264 - 151/37 ม.10 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 สินเช่ือเคร่ืองมืออุปกรณ์/ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

102 พรชนก  สองครณ์ 089-6515236 - 77/9 ม.9 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 สินเช่ือเคร่ืองมืออุปกรณ์/ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

103 พิศาล  ศันติวิชยะ 081-7872767 - 108/17 ม.8 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 สินเช่ือเคร่ืองมืออุปกรณ์/ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

104 สุทัศน์  แย้มประดิษฐ์ 082-2878390 - 396/2 ม.8 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 สินเช่ือเคร่ืองมืออุปกรณ์

105 กิมเล้ง  จิรพัฒนานนท์ 081-8920336 - 427 ม.3 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 สินเช่ือเคร่ืองมืออุปกรณ์

106 พณาวรรณ  ม่ังค่ัง 088 – 4508099 - 142/12 ม.9 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 สินเช่ือเคร่ืองมืออุปกรณ์

107 จันทร์จิรา  สุตราม 098 – 0102355 - 9/2 ม.5 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 สินเช่ือเคร่ืองมืออุปกรณ์

108 พรทิพย์ มาตยขันธ์ 062-7010189 - 162/24 ม.8  ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 สินเช่ือเคร่ืองมืออุปกรณ์/ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

109 อุมาพร  คงม่ัน 083 – 0745464 - 516 ม.3 ต.ปากน ้า อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150 สินเช่ือเคร่ืองมืออุปกรณ์

110 เพ่ียน   ไชยกิจ 084 – 8424541 - 97 ม.9 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 สินเช่ือเคร่ืองมืออุปกรณ์

111 สถาพร  สินวิวัฒน์ 080 – 5345089 - 86/14 ม.10 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 สินเช่ือเคร่ืองมืออุปกรณ์/ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

112 รุ่งระวี  มูลเกตุ 089-7241852 - 109/20 ม.8 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร ใช้บริการสถานท่ีขนถ่ายสัตว์น ้า
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113 นิภา  วงศ์สมุทร 080-5199463 - 44/12 ม.3 ปากน ้า เมือง ชุมพร ใช้บริการสถานท่ีขนถ่ายสัตว์น ้า

114 พรทิพภา  สุขขารมย์ 098-2129789 - 290/2 ม.1 ปากน ้า เมือง ชุมพร ใช้บริการสถานท่ีขนถ่ายสัตว์น ้า

115 ประสพชัย  รัตนเหล็กไหล 093-6355526 - 190/1 ม.5 สะพลี ปะทิว ชุมพร ใช้บริการสถานท่ีขนถ่ายสัตว์น ้า

116 สุกัลยา  บูรณกุล 081-7195826 - 700/4 ม.8 ปากน ้า เมือง ชุมพร ใช้บริการสถานท่ีขนถ่ายสัตว์น ้า

117 ระเบียบ เฉลืมโชคปรีชา 085-5851942 - 361/2 ม.2 ปากน ้า เมือง ชุมพร ใช้บริการสถานท่ีขนถ่ายสัตว์น ้า

118 พิศาล  แซ่หอ 095-0360532 - 400/98 ม.8 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร ใช้บริการสถานท่ีขนถ่ายสัตว์น ้า

119 สิริเพ็ญ  เพ็งด้า 081 - 7975714 - 3 ม.5 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ. ชุมพร 86000 ใช้บริการสถานท่ีขนถ่ายสัตว์น ้า

120 สุพจน์   พันธ์ุเล็ก 081 – 5357350 - 118/3 ม.10 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร ใช้บริการสถานท่ีขนถ่ายสัตว์น ้า

121 ศันติชัย  ศันติวิชยะ 081-0797292 , 084-6281882 - 108/17 ม.8 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 สินเช่ือเคร่ืองมืออุปกรณ์/ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

122 พิน  สุขศรีเด่น 098 - 6987172 - 150/34 ม.10 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 สินเช่ือเคร่ืองมืออุปกรณ์/ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

123 จรูญ  อินทร์แย้ม 089 – 6499309 - 178 ม.8 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 สินเช่ือเคร่ืองมืออุปกรณ์/ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

124 สาวกฤษณา หวังเจริญ 093 - 5988264 - 120/22 ม.10 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 สินเช่ือเคร่ืองมืออุปกรณ์/ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

125 อุไรรัตน์   เขยแก้ว 089 – 7255166 - 111/25 ถ.ศาลาแดง อ.เมือง จ.ชุมพร ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า



1 ภูวนัย  ชาวปากน ้า 085 - 1731066 - 177/2 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  74000 ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

2 ธวัชชัย  บริบูรณ์ 082 -5106356 - 35 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  74000 ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

3 ธนพน  จินดาราศรี 089 - 2317425 - 162/5 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร  74000 ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

4 เอกภพ  เลิศนันท์วัฒน์ 098 - 2484789 - 209 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  74000 ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

5 พรทิพย์  เลิศนันท์วัฒน์ 081 -7056358 - 209 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

6 สมศักด์ิ  หร่ิงระวี 086 - 3159890 - 127/2 ต.สระพลี อ.ปะทิว  จ.ชุมพร ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

7 ปัญจพล  จิรศรีกุญฑล 081 -8801315 - 128 ต.ท่าฉลอม อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร  74000 ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

8 เสน่ห์  ชาวสมุทร 091 -2647719 - 132/10 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร  74000 ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

9 ประมวน  ค้าสิงห์ 089 -5110057 - 185 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร  74000 ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

10 ประภัสสรณ์  ชอบช่ืน 096 -1535112 - 164/2 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  74000 ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

11 เชาวลิต  แดงมา 088 - 4585252 - 67/1 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

12 มานพ  แก้วนิยม 094 - 3588107 - 113/3 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

13 สมพงษ์  กล่ินขจร 081 - 9813350 - 1247/197 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

14 ณรงค์  หาญชล 098 - 4562607 - 56 ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

15 นงเยาว์  พลอยบัว 087 - 1711511 - 1255/8 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  74000  ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

16 ชิตพล  แก้วผลึก 089 - 6694495 - 185/9 ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

17 แดงเล็ก  แซ่ลิ ม 061 - 5420609 - 82 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74000 ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

18 ขวัญเมือง  จุ๊ยเจริญ 081 - 8892249 - 162/4 ม.5 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

19 ธนะโรจน์  นิรมิตร 086 - 1573237 - 68 ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด  ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

20 หงาย  ไทรสมุทร 098 - 9070053 - 83/111 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

21 อภิชาติ  อ้าพวง 081 - 7056358 - 143/34 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

22 ประดิษฐ์  สายงาม 089 - 2541052 - 135/153 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

23 จักรวาล  บุญเฮง 081 - 8804898 - 54/9 ม.4 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

24 ยงยุทธ  วงษ์นครินทร์ 089 - 9192377 - 286 ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

25 นิรุตน์  เลิศศรีนภาพร 081 - 7041433 - 208 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

26 เกษม  ญานประเทือง 086 - 3294372 - 277/3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

27 สมพงษ์  อินทรราช 089 - 0299057 - 262/5 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

ชือ่หนว่ยงาน..  องคก์ารสะพานปลา

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กลุ่มท่ี#2 : ผู้ประกอบการแพปลา

ล าดับ
ช่ือองค์กร/ช่ือ - นามสกุล *

(ไม่ใส่ค าน าหน้า)
เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ ประเภทการติดต่อ *



ชือ่หนว่ยงาน..  องคก์ารสะพานปลา

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กลุ่มท่ี#2 : ผู้ประกอบการแพปลา

ล าดับ
ช่ือองค์กร/ช่ือ - นามสกุล *

(ไม่ใส่ค าน าหน้า)
เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ ประเภทการติดต่อ *

28 ดาว  อ่ิมทรัพย์ 085 - 8290944 - 348/5 ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ใช้บริการขนถ่ายสัตว์น ้า

29 อรไท  วรรณพิมพ์ 081-6907572 - 303 ถ.นครใน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา เจ้าของกิจการ

30 หจก.สงขลา ช.เฮงฮวด 074-321703 - 1 ถ.ท่าเทียบเรือ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา เจ้าของกิจการ

31 หนูเหิม  ปานเส้ง 081-4787915 - 18 ซอย 1 ถ.ราษฎร์อุทิศ 2 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา เจ้าของกิจการแพหนูเหิม

32 สุภลักษณ์ เปรมสุขใจ 081-8971588 - 741/128 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา เจ้าของกิจการแพโกหน้า

33 พัชรา  กองจ้าปา 086-9618838 - 23 ซอยริมคลองขวาง ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา เจ้าของกิจการแพมณเฑียร



1 ชนัฏดา ป่ินแก้ว 087-1404694  - 29/98 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

2 สมสู่ วัฒนอินทร์ 081-5609045  - 17/1 หมู่ท่ี 4 ต.บ้านปึก อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

3 เกรียงศักด์ิ  ศรีทอง 083-3388803  - 17/5 หมู่ท่ี 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

4 อุบล  ธีระทีป 086-1432861  - 54 หมู่ท่ี 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

5 วินัด ชะนะภา 089-5439949  - 70 หมู่ท่ี 3 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

6 ขวัญเรือน  หอมศิริ 063-3894389  - 61 หมู่ท่ี 4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

7 นิภา  เรืองศรี 089-1171354  - 69/19 หมู่ท่ี 1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

8 อัญชลี  เรืองศรี 086-3924512  - 69/19 หมู่ท่ี 1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

9 ศิริพร  ขันคลาย 089-2451641  - 26 หมู่ 3 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

10 รุจิรัตน์  เจริญก่อบุญ 081-8651966  - 95/2 หมู่ท่ี 1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

11 รุ่งอรุณ หร่ังนางหงษ์ 095-9529401  - 71/109 หมู่ท่ี 1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

12 โชคชัย  สร้อยคีรี 061-4469466  - 24/42 หมู่ท่ี 5 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

13 สราวุธ ก๊อใจ 086-8333541  - 30 หมู่ท่ี 3 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

14 อุทุมพร  ขนุนทอง 089-9046261  - 85/34 หมู่ท่ี 5 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

15 ณภวัต  ศรีทอง 089-4021519  - 122/32 หมู่ท่ี 1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

16 นุชนาฎ  แจ้งจ้ารัส 089-2510088  - 31/2 หมู่ท่ี 2 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

17 วิเชฐษ์  ประดิษฐ์ 088-2201249  - 41/3 หมู่ท่ี 2 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

18 ขวัญใจ  อัชฌาสัย 089-8965455  - 31/3 หมู่ท่ี 2 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

19 ดลพร  อภิทักขกุล 081-8904746  - 76/3 หมู่ท่ี 3 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

20 สุมาลี  คุณปลื ม 081-1722634  - 9/16 ซ.22 ถ.บางแสน 2 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

21 อังสนา  ชมเพ็ญ 097-9939464  - 94 หมู่ท่ี 4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

22 ศรีมนา  ศิริมัย 081-8621370  - 201/1 หมู่ท่ี 1 ต.บางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

23 อุมาภรณ์  มณีรัตน์ 081-4283726  - 48/10 หมู่ท่ี 5 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

24 วิสูตร  เฟ่ืองฟูผล 087-9406111  - 111/51 หมู่ 1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

25 ศิริขวัญ  พงษ์ศิริ 085-0854627  - 22 หมู่ 3 ต.หลองต้าหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

26 นิภา  เกตุแก้ว 085-3928115  - 71/108 ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

27 วิมล  สาครรัตน์ 085-0835097  - 7/1 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

28 พัชรี  ชูศรี 087-6163611  - 7/1 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

ชือ่หนว่ยงาน..  องคก์ารสะพานปลา

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  กลุ่มท่ี#3 : ผู้เช่าทรัพย์สินและท่ีดิน

ล าดับ
ช่ือองค์กร/ช่ือ - นามสกุล *

(ไม่ใส่ค าน าหน้า)
เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ ประเภทการติดต่อ *



ชือ่หนว่ยงาน..  องคก์ารสะพานปลา

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  กลุ่มท่ี#3 : ผู้เช่าทรัพย์สินและท่ีดิน

ล าดับ
ช่ือองค์กร/ช่ือ - นามสกุล *

(ไม่ใส่ค าน าหน้า)
เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ ประเภทการติดต่อ *

29 ณัฐวุฒิ  สันติธาราภรณ์ 089-1068866  - 66/3 ม.2 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

30 ธิชาภัทร์  เจริญพงรุ่งโรจน์ 087-6948982  - 1/15 ม.5 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

31 จรูญ  สร้อยทอง 063-4962363  - 1/6 ม.5 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

32 อาภรณ์  สาครรัตน์ 085-0848624  - 20/8 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

33 เมทิกา สุณัฐชามณิกา 092-6359449  - 109/40 ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

34 ธีราวรรณ์  มณีโชติ 094-4479938  - 28 ม.3 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

35 อนิรุทธ์ิ  แว่วสวัสด์ิ 091-1509696  - 68/30 ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ขลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

36 วิมพ์วิภา  ธนะขจรพันธ์ 087-6891363  - 122/8 ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ขลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

37 สนธยา  กลมกล่อม 086-8484968  - 39/1 ม.3 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ขลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

38 ธนาพร  เฉยศิริ 087-1304602  - 53/2 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ขลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

39 อริณชัย ละวะนาวิก 088-2132724  - 53/5 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ขลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

40 พัชรินทร์ ยุติธรรม 088-2132724  - 53/5 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ขลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

41 วรินรักษ์  ช่วยสูงเนิน 091-7369140  - 71/91 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ขลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

42 นงนุช  อินทรวงศ์ 096-4164059  - 16/2 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ขลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

43 กัญจนา  พงศ์วุฒิธรรม 086-7823904  - 69/18 ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ขลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

44 ชาคริท ศรีแจ้ง 080-5664469  - 68/8  ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ขลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

45 สมบัติ  ยังทรัพย์ 080-5664469  - 48/1  ม.2 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ขลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

46 วรรณา  แซ่โง้ว 086-8448849  - 68/55  ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ขลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

47 บุญยืน  พงษ์วุฒิธรรม 086-8333541  - 14  ม.3 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ขลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

48 สุจินต์  เกิดปลื มปิติ  -  - 28/1  ม.3 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ขลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

49 สายรุ้ง  ทรายหมอ 099-4422910  - 526  ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประกอบการค้าขายในตลาด

50 สุภาพร  พงษ์ยินดี 087-7838112  - 67  ม.3 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ขลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

51 สุนิศา  สุขปาน 087-6167389  - 71/42  ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ขลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

52 สุพรรณษา  โชติชัย 081-6636045  - 56/3  ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ขลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

53 จรรยา  พงษ์วุฒิธรรม 086-8138911  - 52/1  ม.3 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ขลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

54 สันติ  สัติธรราภรณ์ 095-5955526  - 107 ม.10 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

55 ณัฏฐกูล  อิทธิกมลกุล 086-5115559  - 73/25 ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

56 สุภัทร์  อินทรวิเชียร 086-8290632  - 24  ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด
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57 สุชาดา  เชิดชู  -  - 54 ม.9 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

58 ยุพา  สร้อยคีรี 061-6540199  - 64 ม.2 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

59 พิภพ  สร้อยคีรี 061-6540199  - 64 ม.2 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

60 ดวงฤดี  สนิทกูล 061-6540199  - 64 ม.2 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

61 สาวเล็ก  เฉยศิริ  -  - 69 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

62 จเร  ศิลปชัย 084-1258768  - 47/1-2 ม.5 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

63 จินดาพร  ศิลปชัย 097-2497666  - 47/1-2 ม.5 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

64 กมล  บุญเรือง  -  - 47/1-2 ม.5 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

65 จิรนันท์  พร้อมสกลุเดช 086-8409315  - 73 ม.3 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

66 วิเทียนชัย พร้อมสกุลเดช 086-8409315  - 73 ม.3 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

67 จิราพร  พร้อมสกุลเดช 086-8409315  - 73 ม.3 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

68 ไตรทศ  ยังทรัพย์ 083-6084137  - 13/1 ม.3 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

69 ศุภอัฐ  ยังทรัพย์ 084-0555118  - 53 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

70 ปิยะวัฒน์  เอ่ียมอุตสาหะ 061-4651499  - 106 ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

71 จินตนา  เวสารัตน์ 081-6508199  - 18 ม.2 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

72 ละเมียด  อุ่นกมล 091-2506745  - 10/1  ม.1  ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

73 สายพิณ  ศิริตันหยง 062-4505693  - 76  ม.3  ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

74 พริ มเพรา เวสารัตน์ 062-4505693  - 9  ม.3  ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

75 เช่ียวชาญ  ขนุนทอง 089-0946299  - 85/34  ม.5  ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

76 มารุตพงษ์  สันหกรณ์ 086-8222706  - 68/11 ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

77 เย็นตา  ศิริตันหยง 092-3598453  - 13/5  ม.3 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

78 สุขุมาลย์  สันติธาราภรณ์ 095-4955239  - 107 ม.10 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

79 ลดาวัลย์  อิทธิกลมกุล 081-8093416  - 31/6 ม.2 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

80 ชลลดา  นันทกิจ 086-8910796  - 50/4 ม.2 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

81 ทรงวุฒิ  นันทกิจ 086-6202675  - 50/4 ม.2 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

82 อนันท์  โพธิโชติ 098-8794251  - 14/1 ม.5 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

83 วิสุทธ์ิ  เวสารัช 081-8635195  - 101 ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

84 ทิวา  พรหมเต็ม 095-1290623  - 93/3 ม.5 ต.บางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด



ชือ่หนว่ยงาน..  องคก์ารสะพานปลา

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  กลุ่มท่ี#3 : ผู้เช่าทรัพย์สินและท่ีดิน

ล าดับ
ช่ือองค์กร/ช่ือ - นามสกุล *
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เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ ประเภทการติดต่อ *

85 อาภรณ์  พิสมัย 081-7151040  - 35 ซ.1 ถ.รอบเขาสามมุข ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

86 นิเวศน์  ไทยอารี 089-7479166  - 31/4 ม.2 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

87 บงกช โรจน์ศิริกุลชัย 082-7145029  - 29/5 ม.2 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

88 ธารา  นันทกิจ 081-3546338  - 29/5 ม.2 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

89 นวลน้อย  นันทกิจ 081-6867362  - 68/18  ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

90 ธีรยุทธ  พงษ์ยินดี 081-3456338  - 33/1 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

91 มลิวัลย์  สาครรัตน์ 093-9451556  - 7 ม.2 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

92 ภูมรัตน์  สันหกรณ์ 093-9451556  - 60 ม.3 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

93 มานี  สาครรัตน์ 093-9451556  - 5 ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

94 มนตรี  ศิริตันหยง 093-9451556  - 14 ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

95 สมจิตร  โคตรสมบัติ 061-6540199  - 207/34 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

96 อัจฉรา  น่ิมตงเสนะ 061-2355145  - 55/1 ม.3 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

97 สมศักด์ิ  รักษาศิล 086-8283275  - 51 ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

98 อนุกูล  นันทกิจ 081-7746344  - 29/1 ม.2 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

99 เครือฟ้า  หนูขาว 087-9078792  - 2/8 ม.6 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบการค้าขายในตลาด

100 บุญเย่ืยม แก้วกล้า  -  - 31/1 ม.2 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

101 ชาคริต  เฉยศิริ 092-3283789  - 53/1 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

102 อารี  สร้อยคีรี 095-3914278  - 64/2 ม.2 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

103 พูลสวัสด์ิ  สันหกรณ์ 089-7410023  - 33 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

104 สุภาวดี  เกษมาลา 089-7410023  - 111 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

105 พรทิพย์  สุวรรณกิจ 086-8212301  - 40 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

106 จัตตุรงค์  นันนทกิจ 080-1058010  - 50/2 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

107 ภัคดี  เจริญแพทย์ 081-6362696  - 53/1 ม.2 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

108 วิชัย  เพ็งธรรม 086-8219795  - 66 ม.2 ต.หนองหลวงก่ิง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ประกอบการค้าขายในตลาด

109 ศรีสุพรรณ  กุบแก้ว 063-5645154  - 68/46 ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

110 ปัญญา  ภูษา 082-4545362  - 68/47 ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

111 พัชรารัตน์  สร้อยคีรี 097-0011861  - 34 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

112 ยงยุทธ  ศรีทอง 088-2218161  - 38 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด
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113 ดาราวรรณ  กอบทรัพย์ 098-8159858  - 86/3 ม.3 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

114 คมสัน  ทับดารา 085-6509480  - 122/31 ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

115 จิรา  อุดมสวัสด์ิ 097-2350249  - 79 ม.3 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

116 ศิริวรรณ  น่ิมตงเสนะ 091-0636613  - 79/1 ม.3 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

117 เสาวลักษณ์  อุดมสวัสด์ิ 085-6500180  - 17/1 ม.1 ต.บ้านปึก อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

118 บุญเรือน  พัดเกิด 089-2395350  - 30/4 ม.1 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

119 สมยศ  สิงขาม 092-7519294  - 68/38 ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

120 วันทนา  สร้อยคีรี 092-7519294  - 64 ม.2 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

121 พวงผกา  สร้อยคีรี 092-7519294  - 131 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

122 วิบูลย์  ปิยะวะโร 085-9384226  - 1/1 ม.5 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

123 พูลทรัพย์ นันทกิจ 081-8632185  - 23/1 ม.2 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

124 นงลักษณ์  เฉยศิริ 088-8389604  - 53/3 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

125 ธวัชชัย  พูลศิริมงคลชัย 038-397428  - 10/2 ม.3 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

126 อุษา  อาจพินิจ 090-8873963  - 34/1 ม.2 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

127 สุกิตติ สนธิศิริ 086-8431813  - 31/1 ม.3 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

128 บรรเทิง  วัฒนะเกโร 087-1475253  - 48 ม.2 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

129 สุพัตรา  โชติชัย 081-6636045  - 56/3 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

130 บุบผา  สุขปาน 080-6086266  - 56/2 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

131 ชัชวาล  พงษ์ยินดี 094-4719477  - 67 ม.3 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

132 โกสุมภ์  พงษ์ยินดี 062-7578675  - 67 ม.3 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

133 แรมใจ  รอดสบาย 063-9028320  - 28/1 ม.3 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

134 นฤมล  สนธิศิริ 085-3939756  - 30 ม.3 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

135 อนันต์  ศุภกิจจานุสรณ์ 086-4064466  - 68/55 ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

136 สุกัญญา  พงษ์วุฒะรรม 081-4297231  - 69/18 ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

137 สุวรรณา  เจริญแพทย์ 080-5664469  - 127/16 ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

138 กนิษฐา  มณีโชติ 094-8157590  - 16/2 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

139 อมรศักด์ิ  ศิลปชัย 097-2497666  - 47/1-2 ม.5 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

140 ปาริฉัตร  พุทธธรรมธร 087-5469996  - 3/16 ม.5 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด
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141 ฒมิกา  ลี 087-8628260  - 1/15 ม.5 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

142 นฤมล  บุญประสิทธ์ิ 086-8461441  - 169  ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

143 อัปสร  ศรีทอง 086-8461441  - 58/7  ม.1  ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

144 ธัญพร  กลมกล่อม 087-5999931  - 1/2 ม.3 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

145 มานพ  แว่วสวัสด์ิ 081-8616015  - 68/3 ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

146 แววตา  มณีโชติ 081-8616015  - 57/1 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

147 ขวัญใจ  สุขเจริญ 065-2351387  - 40/3 ม.5 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

148 มยุรี  พรหมสิงห์ 092-6359449  - 55/2 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

149 พูลสุข  สร้อยคีรี 092-6359449  - 1/15 ม.5 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

150 บุญเยียน  ปิยะวะโร  -  - 23 ม.2 ต.บ้านปึก อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

151 นลินรัตน์  มณีรัตน์ 090-9757366  - 94/1 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

152 ปาณิศา  รังสิโยภาสกุล 090-9757366  - 4/32 ซ.2 ถ.บางแสนสาย 2 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

153 ปราลี  รังสิโยภาสกุล 090-9757366  - 94/1 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

154 อโนทัย  มณีรัตน์ 099-1526506  - 23/12 ม.5 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

155 ณนัททิตา  นันทกิจ 081-5619749  - 48/2 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

156 แฉล้ม  เอมศรี 081-5782550  - 23/7 ซ.2 (รร.ป้อยฮั ว) ถ.สายลวด ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ประกอบการค้าขายในตลาด

157 อติพล  ประดิษฐ์ทรัพย์ 090-9916893  - 103 ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

158 ประสิทธ์ิ  เนตรสงคราม 061-8144429  - 28  ม.3  ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

159 วัญเพ็ญ  เฟ่ืองฟูผล 064-4685055  - 28/2  ม.3  ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

160 กังวาลย์  พวงชะนา 098-7926153  - 13 ม.3 ต.พนมรอก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ประกอบการค้าขายในตลาด

161 กฤติกร  กลมกล่อม 090-9757366  - 1/1 ม.3 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

162 กฤติกา  มณีรัตน์ 086-8198191  - 94 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

163 ศดานันท์  ชมเพ็ญ 098-9916553  - 94 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

164 ศุลีมาศ  มณีรัตน์ 098-7926153  - 94 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

165 อรอนงค์  สุขจิตต์ 089-8523594  - 141 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

166 สุนีย์  คติวานิช 098-7926153  - 841/32 ถ.สุขประยูร ต.บ้านโขด อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

167 บังเอิญ  มณีโชติ 062-7163264  - 74/12 ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

168 เรไร  มณีรัตน์ 086-8213171  - 74/9 ม.5 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด
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169 ชุมพล  ผาติเสนะ 081-5914459  - 80/1 ม.3 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

170 สมรักษ์  ถนอมแนบ 086-1579140  - 67/1 ถ.เนตรดี ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

171 กนกวรรณ  เพียสา 086-0972447  - 24/42 ม.5 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ประกอบการค้าขายในตลาด

172 สุธาทิพย์  เจริญศักด์ิ 062-6406404  - 20 ม.3 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ประกอบการค้าขายในตลาด

173 นวนิต  เกตุเขียว 086-8447852  - 32/3 ม.6 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

174 พเยาว์  ธานี 094-9938334  - 34/7 ม.2 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ประกอบการค้าขายในตลาด

175 จันทร์เรือง ศิลปชัย 062-6709333  -  - ประกอบการค้าขายในตลาด

176 ดวงพร  ขนุนทอง 092-9155855  - 89/72 ม.5 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ประกอบการค้าขายในตลาด

177 เกษร สมบูรณ์ฐานะ 061-4981669  - 132/41 ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ประกอบการค้าขายในตลาด

178 สุขตา  สีทอง 084-6699530  - 29/2 ม.3 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

179 วารุณี  จันทร์ขาว 089-0930773  - 15/4 ม.3 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

180 สุภารัตน์  องอาจ 061-7730012  - 15/4 ม.3 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

181 รุ่งทิพย์  จันทร 098-2680985  - 168/20 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

182 มณฑิณี  สาครรัตน์ 094-9956611  - 41/4 ม.2 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ประกอบการค้าขายในตลาด

183 ธารินทร์  ศรีทอง 095-1239044  - 71/65 ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ประกอบการค้าขายในตลาด

184 สมจิตต  พุ่มเกาะ 062-7219113  - 34/2 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ประกอบการค้าขายในตลาด

185 กันตนา  ธนเกษมไพศาล 087-7004216  - 41/2 ม.2 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ประกอบการค้าขายในตลาด

186 ขวัญชัย  เชื อเงิน 093-1101973  - 26/2 ม.3 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

187 อภิวัฒน์  มณีโชติ 093-1101973  - 26/2 ม.3 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

188 นภา  ยังทรัพย์ 093-1101973  - 26/2 ม.3 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

189 สุรศักด์ิ  มูลทุม 087-6727887  -  - ประกอบการค้าขายในตลาด

190 ภัทราวุธ  บุญทา 081-1335499  -  - ประกอบการค้าขายในตลาด

191 วัชรา  โพธิโชติ 061-6240429  - 14/1 ม.5 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

192 อรวรรณ  หร่ังนางโหง 080-5636487  - 27 ม.3 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

193 วรนุช  ยังทรัพย์ 085-0854627  - 71/76 ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

194 ทิพยา เทพโยธา 063-8962798  - 20 ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

195 นารีรัตน์ บัวโทน 080-5732091  - 3/4 ซ.3 ถ.บางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

196 นิภา  สนธิศิริ 038-715363  - 30 ม.3 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด
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197 วรรลี อภิบาลศรี 063-2649345  - 71/33 ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

198 สิริพร  แซ่จึง 086-8302361  - 71/48 ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

199 ชวนชม  โพธ์ิทับไทย 094-5057298  - 3/37 ม.2 ต.บ้านปึก อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

200 ธวัชชัย อุทัย 084-8911633  - 2/29 ม.4  ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

201 ประเทือง  มาลัยทอง 094-9658949  - 109/45 ม.1  ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

202 ชญาภา บุญเฉลิม 061-8655627  - 34/2 ม.4 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

203 ณัฐดนัย  ใหม่จันทร์ 086-8492122  - 34 ม.4 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

204 อัจฉรา  นาคทอง 088-2156062  - 34 ม.4 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

205 นวชล  กันทะลือ 092-4949044  -  - ประกอบการค้าขายในตลาด

206 ช่ิวหมอ เจริญก่อบุญ 087-1397905  -  - ประกอบการค้าขายในตลาด

207 วรลักษณ์  เนตรสงคราม 089-8008983  - 28 ม.3 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

208 สุชาดา  จูชากะสิก 095-9949541  - 71/23 ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

209 บุหงา  นิลดาสี 096-4164459  - 14 ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

210 วรัญญา นันทกิจ 087-6161576  - 45 ม.2 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

211 สุรัก  พันธ์ุอ้วน 063-7694677  - 14/1 ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

212 สายชล ถ่ินประภาพร 086-3183446  -  - ประกอบการค้าขายในตลาด

213 พิภพ  ค้าหอมหวาน 085-3922768  - 81/14 ม.1 ต.หนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

214 สุภาภรณ์  ขนุนทอง 083-9996674  - 85/34 ม.5 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

215 ศิรินทรา  บ้ารุงนา 095-4144546  - 109/7 ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

216 ศิรินันท์  อินทโชติ 083-9237736  - 24/1 ม.5 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

217 แก้วใจ  ทองละมูล 095-7351526  - 47/10 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

218 จิราวรรณ  ธนเกษมไพศาล 094-1545661  - 71/69 ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

219 ลูกอิน  ทองละมูล 092-2707874  - 47/10 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

220 ธารทอง  โรจน์ศิริกุลชัย 086-3369470  - 29/1 ม.2 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

221 พงษ์นรินทร์  ศิริตันหยง 086-5640446  - 76 ม.3 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

222 นฤดลน์  แสงใหญ่ 084-9212924  - 14/1 ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

223 สุทิศา  บัวโทน 066-0389559  - 144/5 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

224 สุนันท์  ยอดแดง 094-9697079  -  - ประกอบการค้าขายในตลาด



ชือ่หนว่ยงาน..  องคก์ารสะพานปลา

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  กลุ่มท่ี#3 : ผู้เช่าทรัพย์สินและท่ีดิน

ล าดับ
ช่ือองค์กร/ช่ือ - นามสกุล *

(ไม่ใส่ค าน าหน้า)
เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ ประเภทการติดต่อ *

225 อุทุมพร  นันทกิจ 081-7746344  -  - ประกอบการค้าขายในตลาด

226 รุจิรา  บัวทะราช 092-8751596  - 24/42 ม.5 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

227 อรวรรณ  เหมราช 084-0246886  - 31/8 ม.2 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

228 นัฐยา  เฉยศิริ 086-6773246  - 55/1 ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ประกอบการค้าขายในตลาด

229 เอกลักษณ์  มณีโชติ 088-8424100  - 132/27 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

230 มนู  โสวรรณะ 089-4069566  -  - ประกอบการค้าขายในตลาด

231 วรี  โสวรรณะ 087-1439490  -  - ประกอบการค้าขายในตลาด

232 วีรศักด์ิ  นันทกิจ 082-4682245  - 50/2 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

233 จีรนันท์  นันทกิจ 089-2229448  - 50/2 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

234 ธัญญา  ศิริรัตน์ 099-1170832  - 97 ม.3 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ประกอบการค้าขายในตลาด

235 สุทธิรักษ์  ชม้าย 087-1296348  - 148/4 ถ.บางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

236 วิไล  ศรีทอง 090-3829982  -  - ประกอบการค้าขายในตลาด

237 นาค  นุตภิบาล 089-4019463  -  - ประกอบการค้าขายในตลาด

238 มารุต  ทับดารา 094-2418181  - 63/2 ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ประกอบการค้าขายในตลาด

239 สุทธิดา  หวลหอม 084-6699530  - 29/2 ม.3 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ประกอบการค้าขายในตลาด

240 กิตติศักด์ิ  หวลหอม 088-8539929  -  - ประกอบการค้าขายในตลาด

241 นฤภัค  สุวรรณจิระ 094-7231877  - 1/1 ม.5 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

242 ณิชัญญา  พิพัฒน์ 063-6462955  -  - ประกอบการค้าขายในตลาด

243 ปภาวรินทร์  วัฒนะเกโร 095-3562979  -  - ประกอบการค้าขายในตลาด

244 อุษา อาจพินิจ 063-2395564  - 157 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

245 ระพิน สุขปาน 061-6671128  - 71/43 ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

246 ธารา  เจริญก่อบุญ 087-1397905  -  - ประกอบการค้าขายในตลาด

247 นิมิต จุชากะสิก 089-4043577  -  - ประกอบการค้าขายในตลาด

248 ดนัย  ศรีทอง 086-8461441  - 169 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

249 กล่อมจิตร  เจริญผลนุสรณ์ 081-7821132  - 39 ถ.รอบเขาสามมุข ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

250 กลอยใจ  ป่ินทอง 081-0049917  - 39/1 ถ.รอบเขาสามมุข ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

251 ชุมพร  สายสมุทร 084-4566766  - 29 ม.7 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

252 อดิศร  เจริญก่อบุญ 081-8651966  - 95/2 ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด
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253 วรวุฒิ  อภิทักขกุล 081-8904746  - 647/1พ. ซ.ชมส้าราญ ต.บ้านโขด อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

254 ญาณกร  จันทร์ปิติกุล 089-4060504  - 30/10 ม.2  ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

255 จันทร์พิมพ์  ศิลาเจริญ 084-9314218  - 26/1 ม.5 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

256 สุอาพร  เกตุสะอาด 089-4055199  - 3/1 ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

257 นนทวรรณ  จารุเสรีนนท์  -  -  - ประกอบการค้าขายในตลาด

258 สมศักด์ิ  ผาติเสนะ 083-9844202  - 68/3 ม.1 ม.มิตรสัมพันธ์ซ.3 อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

259 มะลิ  กล่ินบุบผา 081-6922624  - 39/1 ม.5 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

260 สมพิศ  นันทกิจ 038-397130  - 65/1 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

261 วราพร  ธาราศักด์ิ 086-8234649  - 64 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

262 ปริศนา  ธาราศักด์ิ 086-8234649  - 64 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

263 สุกัญญา  สิทธิสาสตร 081-8651966  - 95/8 ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

264 อนุสรณ์  นบน้อม 094-3202944  -  - ประกอบการค้าขายในตลาด

265 เจริญสุข  เอ่ียมอุสาหะ 091-7369140  - 14/1 ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

266 ดอกจันทร์  สุจริต 095-6514164  -  - ประกอบการค้าขายในตลาด

267 สิรินทรา  ฉิมบ้านไร่ 094-7821364  - 49 ม.2 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

268 กัญญ์ณพัชญ์  คัทจันทร์ 086-8213171  - 74 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

269 อนุวัฒน์  มณีรัตน์ 086-8213171  - 74 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

270 ญัญญารัตน์  มณีรัตน์ 086-8213171  - 74 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

271 วันดี  สีทอง 095-7672572  -  - ประกอบการค้าขายในตลาด

272 ลัดดา  สุขแผ่นทอง 099-4935756  - 29/2 ม.2 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

273 อัมพวัน  แซ่อ่ึง 088-5254367  - 48/10 ม.5 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

274 ยุพาพรรณ  คติวานิช 099-1526506  - 48/10 ม.5 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

275 ศิริพรรณ  เฉยศิริ 081-9835855  - 53/4 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

276 สิริวรรณ จริยาธนธรรม 086-1125029  - 55/2 ม.2 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

277 วุฒิพงษ์  เฉยศิริ 080-0165595  - 53/4 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

278 อภิญญา  ค้าหล้าทราย 087-5673573  - 81/9 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

279 จินต์จุฑาณิศ  พิพัฒน์ 095-6514164  - 33/6 ม.2 ต.บ้านปึก อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ประกอบการค้าขายในตลาด

280 ยุทธนา  เฉยศิริ 088-2132724  - 53/2 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด
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281 อรวรรณ  ฉิมพิทักษ์ 089-1444339  - 23 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการค้าขายในตลาด

282 บริษัทปิติห้องเย็น จ้ากัด ๐๒-๓๘๙-๒๒๑๓ piticold@hotmail.com ๓๓๓ ,๓๓๓/๑  ม.๔ ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

๑๐๒๗๐

เอกชน

283 บริษัทสุรพลฟูดส์ จ้ากัด (มหาชน) ๐๒-๓๘๕-๓๐๓๘ sakchai@surspon.com ๔๔/๑๔๑ ซ.๑ กาญจนาภิเษก  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 

กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐

เอกชน

284 ปิโยรส  ศิริทัศน์ 081-5424755  - 74/26 ม.4 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ ผู้เช่าอาคาร เอ-1,2

285 พรรณี  ธรรมมัฆวรรณ 081-5424755  - 146/3 ม.9 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร ต.2-23 ต.-7,8,11,12

286 สกาวรัตน์  แซ่ยิบ 081-5995248  - 27/10 ม.11 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร เอ - 3,4

287 วัชราภรณ์ สร้อยเสริมทรัพย์ 089-6543953  - 158/93 ม.11 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร เอ - 5

288 วรรณเพ็ญ  แซ่ยิบ 081-6083444  - 27/8 ม.1 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร เอ - 6

289 ดวงเนตร  จิตช่วย 062-7601979  - 156/7 ม.8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร เอ - 7

290 โก ไคซัว 081-9593166  - 89 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้เช่าอาคาร เอ - 8,9 อี - 9,10

291 ศักดา  ตระกูลมณี 081-9573166  - 98/2 ม.8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร ต.2 - 1 ส่วนต่อเติม

292 ตติยะ  ฉิมพาลี 081-7382535  - 154/35 ม.11 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร เอ - 10

293 ว้า  หิรัณย์รักษ์ 081-8978653  - 153/10 ม.11 ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร เอ - 11 โรงบรรจุ 

294 ถนอมศักด์ิ เพียรแสวงบุญ 073-414210  - 156/34 ม.8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร เอ- 12,13,14

295 พัชรินทร์ เพียรแสวงบุญ 073-414210  - 156/34 ม.8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร ดี - 1,2,3 อี - 15,16

296 มาลี ลิ มสมุทรชัยกุล 089-6597001  - 46 ถ.อารีราษฎร์ ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ระยอง ผู้เช่าอาคาร บี - 1,2

297 สาวอ้าพัน แซ่ผ่อง 089-6597001  - 146/89 ม.11 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร ต.2 - 15

298 หมวย สุนทรกุมาร 089-7344304  - 209 ม.11 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร บี - 3,4,8,9

299 อุชุกร พยนต์รัตน์ 086-9656111  - 115/10-11 ถ.นาเกลือ ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร บี - 5,6

300 มณี  เบ้งฮ้อ 086-2899964  - 156/20 ม.8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร บี - 7 โรงบรรจุ 

301 สาธิต  พยนต์รัตน์ 081-8984104  - 135/85 ถ.นาเกลือ ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร บี - 10

302 นิติพัฒน์  กาญจนจ้านงค์ 087-3949111  - 162/37 ม.11 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร บี - 11,12

303 สุมนา  อุทัยรัตน์ 081-6081475  - อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร ต.-9,10

304 วรรณา  ศิริทัศน์ 089-6594824  - 28/228 ถ.ปากน ้า ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร ซี-1,2

305 ประเสริฐศักด์ิ เจียรเสริมสิน 081-9901949  - 32/2 ถ.จะบังติกอ ต.จะบังติกอ ผู้เช่าอาคาร ต2-22

306 นันทิยา  ธาวนพงษ์ 081-7662009  - 15 ถ.ธรรมคุณากร ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ผู้เช่าอาคาร ซี-3,4

307 ทิพย์รัตน์ เลิศสุรวัฒน์ 081-5411998  - 97/15 ม.8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร ซี- 5

308 สุจินดา วงศ์งามจิตต์ 073-414174  - 157/16 ม.8 ต.บานา ผู้เช่าอาคาร ซี- 6,7 โรงอาหาร2-11,12

mailto:piticold@hotmail.com
mailto:sakchai@surspon.com
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309 อัมพร  ชคทิศ 081-4799097  - 155/28 ม.11 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร ซี-8

310 พัชรี  แซ่ฉ่ัว 081-3265313  - 157/18 ม.8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร ซี-9 ผู้เช่าอาคาร ต.2-31

311 อภิชัย  หลีกุล 081-5998566  - 341-343 ถ.ปัตตานีภิรมย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้เช่าอาคาร ซี - 10,11 ต.-13,14,15,16

312 ประทุม  บุญช่วย 082-2495038  - 198/1 ม.2 ต.ปากน ้าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ ผู้เช่าอาคาร ซี - 16

313 ประจิต  อึ งรังษี 073-414097  - 157/27 ม.8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร ซี - 17,18,19 อี - 13 ต 2 - 19,20,21 ต.2-2

314 สมวุฒิ  โชคสกุลนิมิตร 081-5405777  - 97/17 ม.8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร ดี - 7

315 โชติรส  รูปอ๋ัน 081-7668035  - 71/12 ม.11 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร ดี - 8 แผงลอยบี 1-2

316 วัชรพงค์  เลิศสุรวัฒน์ 081-5411998  - 93/4 ซ.อารีย์สัมพันธ์ 1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพ ผู้เช่าอาคาร อี - 11

317 จิรัญยา ขจรมหาลาภ 081-4781563  - 43/1 ถ.ปะนาเระ ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร อี - 12

318 ฉวีวรรณ  อิงควินิจวงค์ 081-6501134  - 206/1 ถ.สมุทรคงคา ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ระยอง ผู้เช่าอาคาร อี - 14

319 กัญญาพัชณ์ สรวียะวิวัศ 081-7388171  - 170 ม.11 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร แผงลอยบี 3,4,5 โรงบรรจุ-38 

320 อับดุลเราะหมาน  สะอิ 081-8979242  - 310/1 ม.3 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร แผงลอยบี-7

321 แวมุกตาร์  แวอีซอ 081-8979242  - 16/3 ม.1 ต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร แผงลอยบี-9,10,11 ค่าเช่าส่วนท่ีต่อเติม

322 ณัชปภา ล้วนเล็ก 081-9594487  - 148/179 ม.6 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร ต.2 - 3

323 รอมละ สาและ 081-0927834  - 16/1 ม.8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร ต.2-4 /ต.2-14

324 ศรีนิจ  อินทกูล 081-9908156  - 148/248 ม.6 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร ต.2 - 6

325 เชาวลิต  วัชรานนท์ 081-5998024  - 67 ถ.ไมตรีงาม ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้เช่าอาคาร ต.2-9

326 สิทธิโชค เฉลิมโชคปรีชา 081-5999511  - 361/2 ม.2 ต.ปากน ้า อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร ผู้เช่าอาคาร ต.2-17

327 อิสมาแอล  มูหนะ 081-7664881  - 40 ม.6 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร ต.2-24

328 วรรณวิไล ชคทิศ 081-5996202  - 75 ถนนพิพิธ ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงบรรจุ-19

329 ลักษณา เพชรสีเขียว 081-8970648  - 286/177 ม.11 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร ต.2-28

330 ภูนิชา  เจียรนัย 081-9906651  - 987 ถ.ราชญาติรักษา ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ผู้เช่าอาคาร ต.2- 29,30 ต.-17,18

331 เกียรติศักด์ิ สุทธิสงค์ 081-8984344  - 7/2 ซ.5 (ถนนนาเกลือ) อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร ต.2-33

332 ถาวร  กสิพงศ์ไพศาล 081-6096301  - 101/1 ม.8 ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร ต.2-35,36

333 สุปราณี  แซ่ซิว 081-6789935  - 37/6 ถ.กะลาพอ ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงบรรจุ-3,42

334 นิเสาะ  เจะเตะ 081-9904653  - 28/3 ซ.1(ถ.รามโกมุท) ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงบรรจุ-6,14

335 ด้ารง  โปแก้ว 083-1697472  - 189 ม.9 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงบรรจุ-18

336 ลัดดา สุวัฒนกุล 089-6549106  - 269 ม.9 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ถ.พิพิธ ต.อาเนาะรู ผู้เช่าอาคาร โรงบรรจุ-20
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337 สรินยา  ดุลยไชย 081-6094088  - 119/73 ม.8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงบรรจุ-26

338 ละออ  แย้มเล็กน้อย 089-8701957  - 205 ม.8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงบรรจุ-27

339 จิราภรณ์ เดือนฉาย 081-963038  - 3/9 ซ.ประชาสรร ถ.ปากน ้า ผู้เช่าอาคาร โรงบรรจุ-28

340 อุไร  ส้าราญรัตน์ 086-4894566  - 95 ม.9 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี โรงบรรจุ-33,34,45,46

341 มีน่ี  สุหลง 087-9695899  - 18/5 ซ.6 (ถนนปากน ้า) ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงบรรจุ-35

342 แวรอสะนี  แวหามะ 083-1710440  - 33/2 ซ.1 (ถนนสฤษด์ิ) ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงบรรจุ-36,47

343 แวยะโกะ  แวหามะ 083-1710440  - 33 ซ.1 (ถนนสฤษด์ิ) ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงบรรจุ-37,41

344 กอบกุล  บุญเหลือ 081-9634162  - 223 ม.9 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงบรรจุ- 48

345 เสน่ห์  รัตนศิธร 081-8989240  - 37/1 ถ.กะลาพอ ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงดอง-1,2

346 ณัฐกร  สุขเบญจา 081-7380044  - 99/9 ถ.โรงอ่าง ต.สะบารัง ผู้เช่าอาคาร โรงดอง-3,4

347 เจ๊ะตีฟะห์  เจ๊ะโก๊ะ 083-6545414  - 134/4 ม.8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงดอง-5,6

348 วรรณเพ็ญ  ฤทธิชัย 094-9255962  - 45/3 ม.3 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงดอง-7,10

349 วรวิทย์  ผลสุก 087-9676482  - 174 ม.11 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงอาหาร1-1,2,4,6

350 แอเสาะ  เยะแล 089-7394183  - 131 ม.9 ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงอาหาร1-3

351 สมชาย  ร่าหมาน 089-4683151  - 9/5 ม.3 ต.ตะกรน อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ผู้เช่าอาคาร โรงอาหาร1-5 โรงอาหาร2-4

352 เจะสะมาแอ สาและ 090-8845793  - 102 ม.3 ต.ตันหยงลุโละ อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงอาหาร1-7

353 อับดุลมูไฮมีน สาและ 086-9626323  - 24/6 ถ.กะลาพอ ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงอาหาร1-8

354 วิสุฎา  ร่าหมาน 084-6917734  - 16 ม.7 ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงอาหาร1-9,13

355 บาฮารู  มูซอ 091-8764268  - 32/5 ม.8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงอาหาร1-15

356 มุสตาปา  ปันยี 081-4796415  - 15/1 ม.4 ต.ปุยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงอาหาร1-16

357 แวลีเมาะ  จะปะกียา 089-7383798  - 125 ม.9 ต.ประจัน จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงอาหาร1-19

358 แมะเนาะ  มูซอ 086-6924884  - 30 ซ.3 ถ.กะลาพอต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงอาหาร1-20

359 นิแย  นิเลาะ 082-4295979  - 1/24 ม.10 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงอาหาร1-21

360 อาตียะ  บือราเฮง 089-2962451  - 25/8 ม.2 ต.คลองมานิงอ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงอาหาร2-1

361 ยารีย๊ะ  มามะ 081-6089360  - 80/6 ม.6 ต.บางเขาอ.หนองจิก จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงอาหาร2-5

362 ปริชาติ ทิววัฒนปกรณ์ 081-1288384  - 114/17 ม.11 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร ต.19-20 ต.1-45ต.1-113,114

363 อุดมศักด์ิ  คุรุปรีชารักษ์ 073-336841  - 10/4 ถนนฤาดี ต.อาเนาะรู อ.เมือง ผู้เช่าอาคาร ต.-21-22

364 ศยามล  ทองค้า 087-3942544  - 191/26  ม. 6 ต้าบลรูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี จ้างเหมาท้าความสะอาด สนง.
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ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  กลุ่มท่ี#3 : ผู้เช่าทรัพย์สินและท่ีดิน

ล าดับ
ช่ือองค์กร/ช่ือ - นามสกุล *

(ไม่ใส่ค าน าหน้า)
เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ ประเภทการติดต่อ *

365 สันทัด  สันทองสังโยธิน 081-4789979  - 123/4 หมู่ท่ี 8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี จ้างเหมาบริการดูแลระบบน ้าดี-น ้าเสีย

366 กรวิวรรณ์ ฮวดวัฒนา 08-1477123-1 Pornchaiwattana@gmail.com 224 ถนนวารีสวัสด์ิ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราข ผู้จัดการ

367 ภาคภูมิ  โรจน์ไพรินทร์ 083 -9769378 - 122 ถนนเจษฎาวิถี ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 เช่าใช้ไฟฟ้า

368 ศศิธร  สง่าสูงส่ง - - 1092/89 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 เช่าใช้สถานท่ีเก็บอุปกรณ์

369 สุขสันต์  สุขสงวน - - 1045/13ถ.วิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 เช่าใช้สถานท่ีเก็บอุปกรณ์

370 พัทณ์นน  หมู่เฮงปัญญานิธิ - - 923/119 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 เช่าใช้สถานท่ีเก็บอุปกรณ์

371 อมร  อมรเลิศศักด์ิ - - 166/102 ต. ท่าทราย อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร  74000 เช่าใช้สถานท่ีเก็บอุปกรณ์/เช่าใช้ไฟฟ้า

372 ปัญญา  เหลืองสมบูรณ์ 085 - 1800700 - 931/99 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร  74000 เช่าใช้ไฟฟ้า

373 ผ่องพรรณ  พุ่มพวง - - 92/23  ต. ท่าจีน อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร  74000 เช่าใช้สถานท่ีเก็บอุปกรณ์

374 สมเกียรติ  รายาจิตร์ 08 36343226 - 74/235 ม.5 ต.บางริ น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 จ้างเหมายกเครนสัตว์น ้า

375 ศศิวมล  พิมพ์ทอง 08 6120 5433 - 41/5 ม.1 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000 จ้างเหมาท้าความสะอาดแม่บ้าน

376 พรศักด์ิ  เพชรไทย 09 9596 3669 - 16/5 ม.2 ต.บางริ น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 จ้างเหมาท้าความสะอาดบริเวณ

377 วัชรี  คะโมระวงค์ 08 9593 7007 - 200/16 ม.6 ต.บางริ น อ.เมือง จ.ระนอง รถน ้า

378 อรไท  วรรณพิมพ์ 081-6907572 - 303 ถ.นครใน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา เจ้าของกิจการ

379 บ.แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จก. 074-317800 - 3/2 ม.7 ถ.เก้าเส้ง-จะนะ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ผู้เช่าอาคาร 1

380 หจก.สงขลา ช.เฮงฮวด 074-321703 - 1 ถ.ท่าเทียบเรือ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา เจ้าของกิจการ

381 หนูเหิม  ปานเส้ง 081-4787915 - 18 ซอย 1 ถ.ราษฎร์อุทิศ 2 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา เจ้าของกิจการแพหนูเหิม

382 สุภลักษณ์ เปรมสุขใจ 081-8971588 - 741/128 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา เจ้าของกิจการแพโกหน้า

383 อัมรินทร์  ตุนภรณ์ 081-8962321 - 23 ซ.5 ถ.ราษฎร์อุทิศ 2 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา เจ้าของกิจการโม่น ้าแข็ง

384 บ.ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จก. 074-709100 - 224 ม.6 ถ.ยนตรการก้าธร ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล ผู้เช่าอาคาร 4

385 พัชรา  กองจ้าปา 086-9618838 - 23 ซอยริมคลองขวาง ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา เจ้าของกิจการแพมณเฑียร

386 เฉลียว  ใหม่ศิริ 081-9903622 - 119 ถ.ริมทางรถไฟนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ผู้เช่าอาคารแปลงเอ

387 ลักษมีกานต์ พวงสุวรรณ 086-9635052 - 4/4 ถ.แหลมทราย ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ผู้เช่าอาคาร 2

388 วิญญู โอมอภิญญาน 061-3698298 - 119 ซอย 4 ถ.เตาหลวง ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ผู้เช่าอาคาร 6

389 ปรัญญา บุญศิริ 094-5931657 - 23/1 ซอย 4 ถ.เตาหลวง ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ผู้เช่าอาคาร 4

390 มณีรัตน์ อุตตมะปรากรม 087-9682299 - 29/3 ซ.10 ถ.ทะเลหลวง ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ผู้เช่าอาคาร

391 ฐิติพร  อุตริ 063 – 5509149 - 69/2 ม.9 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร เช่าอาคารจ้าหน่ายเคร่ืองอุปโภค - บริโภค (7 คูหา)

392 เฉลียว  สวัสด์ิพันธ์ 064 - 9191444 - 241 ม.10 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร เช่าอาคารจ้าหน่ายเคร่ืองอุปโภค - บริโภค (7 คูหา)

mailto:Pornchaiwattana@gmail.com
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ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  กลุ่มท่ี#3 : ผู้เช่าทรัพย์สินและท่ีดิน

ล าดับ
ช่ือองค์กร/ช่ือ - นามสกุล *

(ไม่ใส่ค าน าหน้า)
เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ ประเภทการติดต่อ *

393 ชญาวนินธ์  ศิริเมฆ 082-9878945  - 828/3 หมู่ 3 ต.ปากน ้า อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150 เช่าอาคารพาณิชย์

394 ชฎาภรณ์  โพธ์ิทอง 062-5783684  - 75 หมู่ 6 ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 เช่าอาคารพาณิชย์

395 สยุมพร  นาคอุดม 087-2776721  - 63 หมู่ 6 ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 เช่าอาคารพาณิชย์

396 สมบัติ จินสกุล 081-4776983  - 61 หมู่ 2 ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 เช่าอาคารพาณิชย์

397 นวลรัตน์  จินสกุล 081-4776983  - 61 หมู่ 2 ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 เช่าอาคารพาณิชย์

398 ธัชกร ภู่เมือง 081-9688924  - 194 หมู่ 1 ต.ปากน ้า อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150 เช่าอาคารพาณิชย์

399 หจก.โรงน ้าแข็งรุ่งทรัพย์ โดยนายธัชกร  ภู่เมือง081-9688924  - 95 หมู่ 6 ต.ปากน ้า อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150 เช่าท่ีจ้าหน่ายน ้าแข็ง

400 ธวัชชัย  นาคอุดม 087-2776721  - 63 หมู่ 6 ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 จ้างเหมาบริการ

401 ประดับ  ศรีษะสมุทร 087-2927635  - 11 ซ.อมรวิลเลจ ถ.แสงจันทร์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 ผู้ช่าเก็บอุปกรณ์ 6

402 ดอเลาะ  สาเมาะ 084-9971853  - 30 ต.บูนณะ ถ.จตุรงศ์รัสมี ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 ผู้เช่าจ้าหน่ายอาหารช่ัวคราว 4

403 จิราพร  สุสมโสตร 089-8700712  - 58 ซ.หมอโอ ถ.โคกเคียง ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 ผู้เช่าโรงดองสัตว์น ้า 9

404 มะตอเฮ  นิดอเล๊าะ  -  - 71/1 ม.3 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 ผู้เช่าโรงดองสัตว์น ้า 10

405 จ้านง  โถวิเชียร 081-3746501  -
๓๔๐/๔๓ ม.๖ ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

๑๐๒๘๐
คู่สัญญาเช่าพื นท่ี

406 ปิโยรส  ศิริทัศน์ 081-5424755  - 74/26 ม.4 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ ผู้เช่าอาคาร เอ-1,2

407 พรรณี  ธรรมมัฆวรรณ 081-5424755  - 146/3 ม.9 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร ต.2-23 ต.-7,8,11,12

408 สกาวรัตน์  แซ่ยิบ 081-5995248  - 27/10 ม.11 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร เอ - 3,4

409 วัชราภรณ์ สร้อยเสริมทรัพย์ 089-6543953  - 158/93 ม.11 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร เอ - 5

410 วรรณเพ็ญ  แซ่ยิบ 081-6083444  - 27/8 ม.1 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร เอ - 6

411 ดวงเนตร  จิตช่วย 062-7601979  - 156/7 ม.8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร เอ - 7

412 โก ไคซัว 081-9593166  - 89 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้เช่าอาคาร เอ - 8,9 อี - 9,10

413 ศักดา  ตระกูลมณี 081-9573166  - 98/2 ม.8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร ต.2 - 1 ส่วนต่อเติม

414 ตติยะ  ฉิมพาลี 081-7382535  - 154/35 ม.11 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร เอ - 10

415 ว้า  หิรัณย์รักษ์ 081-8978653  - 153/10 ม.11 ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร เอ - 11 โรงบรรจุ 

416 ถนอมศักด์ิ เพียรแสวงบุญ 073-414210  - 156/34 ม.8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร เอ- 12,13,14

417 พัชรินทร์ เพียรแสวงบุญ 073-414210  - 156/34 ม.8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร ดี - 1,2,3 อี - 15,16

418 มาลี ลิ มสมุทรชัยกุล 089-6597001  - 46 ถ.อารีราษฎร์ ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ระยอง ผู้เช่าอาคาร บี - 1,2
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ล าดับ
ช่ือองค์กร/ช่ือ - นามสกุล *
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เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ ประเภทการติดต่อ *

419 สาวอ้าพัน แซ่ผ่อง 089-6597001  - 146/89 ม.11 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร ต.2 - 15

420 หมวย สุนทรกุมาร 089-7344304  - 209 ม.11 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร บี - 3,4,8,9

421 อุชุกร พยนต์รัตน์ 086-9656111  - 115/10-11 ถ.นาเกลือ ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร บี - 5,6

422 มณี  เบ้งฮ้อ 086-2899964  - 156/20 ม.8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร บี - 7 โรงบรรจุ 

423 สาธิต  พยนต์รัตน์ 081-8984104  - 135/85 ถ.นาเกลือ ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร บี - 10

424 นิติพัฒน์  กาญจนจ้านงค์ 087-3949111  - 162/37 ม.11 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร บี - 11,12

425 สุมนา  อุทัยรัตน์ 081-6081475  - อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร ต.-9,10

426 วรรณา  ศิริทัศน์ 089-6594824  - 28/228 ถ.ปากน ้า ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร ซี-1,2

427 ประเสริฐศักด์ิ เจียรเสริมสิน 081-9901949  - 32/2 ถ.จะบังติกอ ต.จะบังติกอ ผู้เช่าอาคาร ต2-22

428 นันทิยา  ธาวนพงษ์ 081-7662009  - 15 ถ.ธรรมคุณากร ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ผู้เช่าอาคาร ซี-3,4

429 ทิพย์รัตน์ เลิศสุรวัฒน์ 081-5411998  - 97/15 ม.8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร ซี- 5

430 สุจินดา วงศ์งามจิตต์ 073-414174  - 157/16 ม.8 ต.บานา ผู้เช่าอาคาร ซี- 6,7 โรงอาหาร2-11,12

431 อัมพร  ชคทิศ 081-4799097  - 155/28 ม.11 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร ซี-8

432 พัชรี  แซ่ฉ่ัว 081-3265313  - 157/18 ม.8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร ซี-9 ผู้เช่าอาคาร ต.2-31

433 อภิชัย  หลีกุล 081-5998566  - 341-343 ถ.ปัตตานีภิรมย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้เช่าอาคาร ซี - 10,11 ต.-13,14,15,16

434 ประทุม  บุญช่วย 082-2495038  - 198/1 ม.2 ต.ปากน ้าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ ผู้เช่าอาคาร ซี - 16

435 ประจิต  อึ งรังษี 073-414097  - 157/27 ม.8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร ซี - 17,18,19 อี - 13 ต 2 - 19,20,21 ต.2-2

436 สมวุฒิ  โชคสกุลนิมิตร 081-5405777  - 97/17 ม.8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร ดี - 7

437 โชติรส  รูปอ๋ัน 081-7668035  - 71/12 ม.11 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร ดี - 8 แผงลอยบี 1-2

438 วัชรพงค์  เลิศสุรวัฒน์ 081-5411998  - 93/4 ซ.อารีย์สัมพันธ์ 1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพ ผู้เช่าอาคาร อี - 11

439 จิรัญยา ขจรมหาลาภ 081-4781563  - 43/1 ถ.ปะนาเระ ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร อี - 12

440 ฉวีวรรณ  อิงควินิจวงค์ 081-6501134  - 206/1 ถ.สมุทรคงคา ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ระยอง ผู้เช่าอาคาร อี - 14

441 กัญญาพัชณ์ สรวียะวิวัศ 081-7388171  - 170 ม.11 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร แผงลอยบี 3,4,5 โรงบรรจุ-38 

442 อับดุลเราะหมาน  สะอิ 081-8979242  - 310/1 ม.3 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร แผงลอยบี-7

443 แวมุกตาร์  แวอีซอ 081-8979242  - 16/3 ม.1 ต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร แผงลอยบี-9,10,11 ค่าเช่าส่วนท่ีต่อเติม

444 ณัชปภา ล้วนเล็ก 081-9594487  - 148/179 ม.6 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร ต.2 - 3

445 รอมละ สาและ 081-0927834  - 16/1 ม.8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร ต.2-4 /ต.2-14
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446 ศรีนิจ  อินทกูล 081-9908156  - 148/248 ม.6 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร ต.2 - 6

447 เชาวลิต  วัชรานนท์ 081-5998024  - 67 ถ.ไมตรีงาม ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้เช่าอาคาร ต.2-9

448 สิทธิโชค เฉลิมโชคปรีชา 081-5999511  - 361/2 ม.2 ต.ปากน ้า อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร ผู้เช่าอาคาร ต.2-17

449 อิสมาแอล  มูหนะ 081-7664881  - 40 ม.6 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร ต.2-24

450 วรรณวิไล ชคทิศ 081-5996202  - 75 ถนนพิพิธ ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงบรรจุ-19

451 ลักษณา เพชรสีเขียว 081-8970648  - 286/177 ม.11 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร ต.2-28

452 ภูนิชา  เจียรนัย 081-9906651  - 987 ถ.ราชญาติรักษา ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ผู้เช่าอาคาร ต.2- 29,30 ต.-17,18

453 เกียรติศักด์ิ สุทธิสงค์ 081-8984344  - 7/2 ซ.5 (ถนนนาเกลือ) อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร ต.2-33

454 ถาวร  กสิพงศ์ไพศาล 081-6096301  - 101/1 ม.8 ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร ต.2-35,36

455 สุปราณี  แซ่ซิว 081-6789935  - 37/6 ถ.กะลาพอ ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงบรรจุ-3,42

456 นิเสาะ  เจะเตะ 081-9904653  - 28/3 ซ.1(ถ.รามโกมุท) ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงบรรจุ-6,14

457 ด้ารง  โปแก้ว 083-1697472  - 189 ม.9 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงบรรจุ-18

458 ลัดดา สุวัฒนกุล 089-6549106  - 269 ม.9 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ถ.พิพิธ ต.อาเนาะรู ผู้เช่าอาคาร โรงบรรจุ-20

459 สรินยา  ดุลยไชย 081-6094088  - 119/73 ม.8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงบรรจุ-26

460 ละออ  แย้มเล็กน้อย 089-8701957  - 205 ม.8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงบรรจุ-27

461 จิราภรณ์ เดือนฉาย 081-963038  - 3/9 ซ.ประชาสรร ถ.ปากน ้า ผู้เช่าอาคาร โรงบรรจุ-28

462 อุไร  ส้าราญรัตน์ 086-4894566  - 95 ม.9 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี โรงบรรจุ-33,34,45,46

463 มีน่ี  สุหลง 087-9695899  - 18/5 ซ.6 (ถนนปากน ้า) ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงบรรจุ-35

464 แวรอสะนี  แวหามะ 083-1710440  - 33/2 ซ.1 (ถนนสฤษด์ิ) ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงบรรจุ-36,47

465 แวยะโกะ  แวหามะ 083-1710440  - 33 ซ.1 (ถนนสฤษด์ิ) ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงบรรจุ-37,41

466 กอบกุล  บุญเหลือ 081-9634162  - 223 ม.9 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงบรรจุ- 48

467 เสน่ห์  รัตนศิธร 081-8989240  - 37/1 ถ.กะลาพอ ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงดอง-1,2

468 ณัฐกร  สุขเบญจา 081-7380044  - 99/9 ถ.โรงอ่าง ต.สะบารัง ผู้เช่าอาคาร โรงดอง-3,4

469 เจ๊ะตีฟะห์  เจ๊ะโก๊ะ 083-6545414  - 134/4 ม.8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงดอง-5,6

470 วรรณเพ็ญ  ฤทธิชัย 094-9255962  - 45/3 ม.3 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงดอง-7,10

471 วรวิทย์  ผลสุก 087-9676482  - 174 ม.11 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงอาหาร1-1,2,4,6

472 แอเสาะ  เยะแล 089-7394183  - 131 ม.9 ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงอาหาร1-3
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473 สมชาย  ร่าหมาน 089-4683151  - 9/5 ม.3 ต.ตะกรน อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ผู้เช่าอาคาร โรงอาหาร1-5 โรงอาหาร2-4

474 เจะสะมาแอ สาและ 090-8845793  - 102 ม.3 ต.ตันหยงลุโละ อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงอาหาร1-7

475 อับดุลมูไฮมีน สาและ 086-9626323  - 24/6 ถ.กะลาพอ ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงอาหาร1-8

476 วิสุฎา  ร่าหมาน 084-6917734  - 16 ม.7 ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงอาหาร1-9,13

477 บาฮารู  มูซอ 091-8764268  - 32/5 ม.8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงอาหาร1-15

478 มุสตาปา  ปันยี 081-4796415  - 15/1 ม.4 ต.ปุยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงอาหาร1-16

479 แวลีเมาะ  จะปะกียา 089-7383798  - 125 ม.9 ต.ประจัน จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงอาหาร1-19

480 แมะเนาะ  มูซอ 086-6924884  - 30 ซ.3 ถ.กะลาพอต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงอาหาร1-20

481 นิแย  นิเลาะ 082-4295979  - 1/24 ม.10 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงอาหาร1-21

482 อาตียะ  บือราเฮง 089-2962451  - 25/8 ม.2 ต.คลองมานิงอ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงอาหาร2-1

483 ยารีย๊ะ  มามะ 081-6089360  - 80/6 ม.6 ต.บางเขาอ.หนองจิก จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร โรงอาหาร2-5

484 ปริชาติ ทิววัฒนปกรณ์ 081-1288384  - 114/17 ม.11 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้เช่าอาคาร ต.19-20 ต.1-45ต.1-113,114

485 อุดมศักด์ิ  คุรุปรีชารักษ์ 073-336841  - 10/4 ถนนฤาดี ต.อาเนาะรู อ.เมือง ผู้เช่าอาคาร ต.-21-22

486 ไกรฤกษ์  วีระเตชะ 081-4839879 - 85/669 ซ.ประชาอุทิศ 79 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. เช่าใช้พื นท่ี,ค่าบริการ

487 ล้าดวน  สุภีพุฒ 080-5538779 - 27/2 ม.6 ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหม่ี จ.ลพบุรี เช่าใช้พื นท่ี,ค่าบริการ

488 วันชัย  ทรัพย์วันชัย 081-9852922 - 322 ม.9 ต.ด่านมะขามเตี ย อ.ด่านมะขามเตี ย จ.กาญจนบุรี เช่าใช้พื นท่ี,ค่าบริการ

489 ฐานพัฒน์  โพธ์ิวรสิน 086-5549935 - 139/164 ม.1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. เช่าใช้พื นท่ี,ค่าบริการ

490 บุญฤทธ์ิ  ปรีชาวณิชวงศ์ 081-6267191 - 139/43 ม.7 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม. เช่าใช้พื นท่ี,ค่าบริการ

491 อิทธิกร  เหลืองอาสนะทิพย์ 089-6969290 - 172 ซอยเจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. เช่าใช้พื นท่ี,ค่าบริการ

492 ฐิติทิพย์ เอื อจิตราเจริญ 081-8054983 - 25/74 ถนนซอยพระรามท่ี 2 ซอย 82 แขวงแสมด้า เขตบางขุนเทียน กทม. เช่าใช้พื นท่ี,ค่าบริการ

493 ปิติพงษ์  โรจนสุมาพงศ์ 081-6666006 - 44/1 ซ.เจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. เช่าใช้พื นท่ี,ค่าบริการ

494 กาญจนา  เกษทับทิม 081-7428785 - 60/5 ม.8 ต.โคกขาม อ.เมือง จ. สมุทรสาคร เช่าใช้พื นท่ี,ค่าบริการ

495 วิวัฒน์  กล้าอาษา 086-0014794 - 200 ซ. เจริญกรุง 65 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. เช่าใช้พื นท่ี,ค่าบริการ

496 ลักขณา  ชีวาเสถียรชัยพร 081-9037395 - 137/116 ม.3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เช่าใช้พื นท่ี,ค่าบริการ

497 ธนา  ดาราทิพย์ 081-9132697 - 903/69 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. เช่าใช้พื นท่ี,ค่าบริการ

498 พรชัย  จิตติฐิตินันท์ 081-4660926 - 419 ซ.เจริญกรุง 57 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. เช่าใช้พื นท่ี,ค่าบริการ

499 สมพงษ์  ตระกูลภาคย์ 081-8262887 - 3531/423 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. เช่าใช้พื นท่ี,ค่าบริการ
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500 ปทิตตา  วรนิชนันท์ 089-7795910 - 32-34 ซ.เจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. เช่าใช้พื นท่ี,ค่าบริการ

501 สมบัติ  มาศเลิง 081-9154150 - 25/11 ม. 22   แขวงบางระมาด เขตสาทร กทม. เช่าใช้พื นท่ี,ค่าบริการ

502 สากล  บุญมี 098-5859544 - 117/2 ม.9 ต.หัวดง อ.เก้าเลี ยว จ.นครสวรรค์ เช่าใช้พื นท่ี,ค่าบริการ

503 สุภาพ  พิเชฐพงศ์ธร 081-8293462 - 735 ม.10 ถ.มาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. เช่าใช้พื นท่ี,ค่าบริการ

504 นันทวัน  มัสยวาณิช 02-2112097 - 149 ซ.เจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. เช่าใช้พื นท่ี,ค่าบริการ

505 ณัฎฐ์ธเนศ  ศิริกุลทินวุฒิ 093-5246544 - 39/537 ม. 1 ต. รังสิต อ. ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เช่าใช้พื นท่ี,ค่าบริการ

506 ณิชาภา  ฟุคาซาวะ 083-2932911 - 954/1 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เช่าใช้พื นท่ี,ค่าบริการ

507 วิชิต  ตั งสิริมิตร 081-8085366 - 126 ซ. เจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. เช่าใช้พื นท่ี,ค่าบริการ

508 กุลวดี  เกษมปิติ - - 48 ซอยเกษมทรัพย์ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000 ผู้เช่าอาคารพาณิชย์

509 เจ๊ะสู  หลังกอลอ - - 281 หมู่ 3 ต.ต้ามะลัง อ.เมือง จ.สตูล 91000 ผู้เช่าอาคารพาณิชย์

510 เสนอ  ขอจิตต์เมตต์ - - 280 หมู่ 3 ต.ต้ามะลัง อ.เมือง จ.สตูล 91000 ผู้เช่าอาคารพาณิชย์

511 ชูโชค  แซ่หลี - - 388  หมู่ 2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล 91000 ผู้เช่าอาคารพาณิชย์

512 วงสิริ  เอ่ียวเหล็ก 08 1897 7745 - 118 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000 ผู้เช่าอาคารพาณิชย์

513 ตรังปกรณ์  พรพิมลวัฒน์ - - 111 ถ.คลองภาษี ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 ผู้เช่าอาคารพาณิชย์

514 เกียรติศักด์ิ  กู้เจริญพันธ์ุ 07 472 1542 - 45/3 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000 ผู้เช่าอาคารพาณิชย์

515 กรุณา  ไชยวานิช - - 88 ถ.เรืองฤทธ์ิจรูญ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000 ผู้เช่าอาคารพาณิชย์

516 มูรีนา  นิมะ - - 22 หมู่ 2 ต.ต้ามะลัง อ.เมือง จ.สตูล 91000 ผู้เช่าอาคารพาณิชย์

517 ถาวร  ถ่ินกาแบง - - 33 ม. 3 ต.สาคร  อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150 ผู้เช่าอาคารพาณิชย์

518 สุนทร  อุไร 08 1896 7679 - 78/1 ถ.ประชาอุทิศ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000 ผู้เช่าอาคารพาณิชย์

519 จริน  ก่ัวพานิช - - 86/43 ถ.สฤษด์ิภูมินารถ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000 ผู้เช่าอาคารพาณิชย์

520 โสภณ  กรดมาก  09 5880 4035 - 260 หมู่ 3 ต.ต้ามะลัง อ.เมือง จ.สตูล 91000 ผู้เช่าอาคารพาณิชย์

521 บ.อันดามันทราสปอร์ต มาริเนอร์ จ้ากัดโดย นายสมเกียรติ เลียงประสิทธ์ิ074 773 880 - 543 หมู่ 3 ต.ต้ามะลัง อ.เมือง จ.สตูล 91000 ผู้เช่าอาคารพาณิชย์

522 ประยงค์  ลีวานิช 08 3754 8295 - 312 หมู่ 3 ต.ต้ามะลัง อ.เมือง จ.สตูล 91000 ผู้เช่าอาคารพาณิชย์

523 ชิต  เขาผึ ง - - 190/4 ถ.สถิตยุติธรรม ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000 ผู้เช่าอาคารแพปลา

524 สะอาด  หมันสัน - - 303 หมู่ 2 ต.ต้ามะลัง อ.เมือง จ.สตูล 91000 ผู้เช่าอาคารแพปลา

525 สุรเชษฐ์  ตรังค์คุณากร 08 7632 3560 - 100 หมู่ 3 ต.ต้ามะลัง อ.เมือง จ.สตูล 91000 ผู้เช่าอาคารแพปลา

526 ชาติชาย  ชุมพล - - 84/3 ถ.ศุลกานุกูล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000 ผู้เช่าอาคารแพปลา



ชือ่หนว่ยงาน..  องคก์ารสะพานปลา

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  กลุ่มท่ี#3 : ผู้เช่าทรัพย์สินและท่ีดิน

ล าดับ
ช่ือองค์กร/ช่ือ - นามสกุล *

(ไม่ใส่ค าน าหน้า)
เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ ประเภทการติดต่อ *

527 พรรธนสร  ไกรวัตนุสสรณ์ - - 1045/73 ถ.วิเชียรโชฎก อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร  74000 เช่าอาคารพาณิชย์

528 พุฒิพัฒน์  ทวีศิริเวทย์ - - 271/25 ถ.เดิมบาง อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร  74000 เช่าอาคารพาณิชย์

529 สมใจ  จันทร์กล้่า - - 1024/7 ถ.วิเชียรโชฎก อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร  74000 เช่าอาคารพาณิชย์

530 มงคล  ประสานสุทธิพร - - 1024/25 ถ.วิเชียรโชฎก อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร  74000 เช่าอาคารพาณิชย์

531 เล็ก  ศุภวัฒน์ตั งพิศาล - - 1400/64 ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 เช่าอาคารพาณิชย์

532 จรัส  หงษ์คู - - 90/2 ต.บางหยาแพรก อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร  74000 เช่าอาคารพาณิชย์/เช่าใช้สถานท่ีเก็บอุปกรณ์

533 พอใจ  ไกรวัตนุสสรณ์ - - 927/447 ถ.เศรษฐกิจ อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร  74000 เช่าอาคารพาณิชย์

534 บ.แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จก. 074-317800 - 3/2 ม.7 ถ.เก้าเส้ง-จะนะ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ผู้เช่าอาคาร 1

535 บ.ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จก. 074-709100 - 224 ม.6 ถ.ยนตรการก้าธร ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล ผู้เช่าอาคาร 4

536 เฉลียว  ใหม่ศิริ 081-9903622 - 119 ถ.ริมทางรถไฟนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ผู้เช่าอาคารแปลงเอ

537 ลักษมีกานต์ พวงสุวรรณ 086-9635052 - 4/4 ถ.แหลมทราย ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ผู้เช่าอาคาร 2

538 วิญญู โอมอภิญญาน 061-3698298 - 119 ซอย 4 ถ.เตาหลวง ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ผู้เช่าอาคาร 6

539 ปรัญญา บุญศิริ 094-5931657 - 23/1 ซอย 4 ถ.เตาหลวง ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ผู้เช่าอาคาร 4

540 มณีรัตน์ อุตตมะปรากรม 087-9682299 - 29/3 ซ.10 ถ.ทะเลหลวง ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ผู้เช่าอาคาร

541 ธนาวุธ   แสงทับทิม 081 – 7977750 - 114/1 ม.2 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 เช่าอาคารพาณิชย์ แปลง 1

542 อวยพร  ยอดท่าหว้า 087 – 8309754 - 400/20 ม.8 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 เช่าอาคารพาณิชย์ แปลง 1

543 โกวิทย์  ตันยุชน 084 – 3874842 - 400/23 ม.8 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 เช่าอาคารพาณิชย์ แปลง 1

544 ธ้ารง เจียรธราวาณิช 081 – 4165447 - 72/1 ม.3 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 เช่าอาคารพาณิชย์ แปลง 1

545 จเร  ชูแก้ว 081 – 9702747 - 400/38-39 ม.8 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 เช่าอาคารพาณิชย์ แปลง 2

546 อารี  ลิ มสวัสด์ิ 081 – 5376517 - 400/23 ม.8 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 เช่าอาคารพาณิชย์ แปลง 2

547 บุญช่วย  บุญโชติ 095 – 1030424 - 400/42 ม.8 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 เช่าอาคารพาณิชย์ แปลง A

548 อน่ึง  ทรัพย์เฮี ยม 086 – 2679015 - 400/50 ม.8 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 เช่าอาคารพาณิชย์ แปลง A

549 ยอดชัย  ภักดีเสนา 092 - 5616462 - 375/1 ม.2 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 เช่าอาคารพาณิชย์ แปลง A

550 เฉลียว   แก้วตาธรรม 083 - 6441594 - 405/18 ม.8 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 เช่าอาคารพาณิชย์ แปลง B

551 ณีรียา  เติมสินสุข 065 - 8888944 - 56/2 ม.4 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 เช่าอาคารพาณิชย์ แปลง B

552 จันทนา  พัฒนารุ่งเรือง 061 – 8298953 - 400/64 ม.8 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 เช่าอาคารพาณิชย์ แปลง C

553 โกสิทธ์ิ  พูลสวน 063 – 5499923 - 5/2-3 ม.2 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 เช่าอาคารพาณิชย์ แปลง C



ชือ่หนว่ยงาน..  องคก์ารสะพานปลา

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  กลุ่มท่ี#3 : ผู้เช่าทรัพย์สินและท่ีดิน

ล าดับ
ช่ือองค์กร/ช่ือ - นามสกุล *

(ไม่ใส่ค าน าหน้า)
เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ ประเภทการติดต่อ *

554 ศิรินาถ  จงอ่อน 081 - 8932171 - 138/11 ม.10 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 เช่าอาคารพาณิชย์ แปลง C

555 ชญาวนินธ์  ศิริเมฆ 082-9878945  - 828/3 หมู่ 3 ต.ปากน ้า อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150 เช่าอาคารพาณิชย์

556 ชฎาภรณ์  โพธ์ิทอง 062-5783684  - 75 หมู่ 6 ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 เช่าอาคารพาณิชย์

557 สยุมพร  นาคอุดม 087-2776721  - 63 หมู่ 6 ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 เช่าอาคารพาณิชย์

558 สมบัติ จินสกุล 081-4776983  - 61 หมู่ 2 ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 เช่าอาคารพาณิชย์

559 นวลรัตน์  จินสกุล 081-4776983  - 61 หมู่ 2 ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 เช่าอาคารพาณิชย์

560 ธัชกร ภู่เมือง 081-9688924  - 194 หมู่ 1 ต.ปากน ้า อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150 เช่าอาคารพาณิชย์

561 ชัยประเสริฐ  จารุสาร 087-2927635  - 9 ซ.อมรวิลเลจ ถ.แสงจันทร์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000ผู้เช่าท้าเคร่ืองมือประมง/ผู้เช่าจ้าหน่ายอาหารช่ัวคราว 5

562 ประดับ  ศรีษะสมุทร 087-2927635  - 11 ซ.อมรวิลเลจ ถ.แสงจันทร์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 ผู้ช่าเก็บอุปกรณ์ 6

563 ดอเลาะ  สาเมาะ 084-9971853  - 30 ต.บูนณะ ถ.จตุรงศ์รัสมี ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 ผู้เช่าจ้าหน่ายอาหารช่ัวคราว 4

564 จิราพร  สุสมโสตร 089-8700712  - 58 ซ.หมอโอ ถ.โคกเคียง ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 ผู้เช่าโรงดองสัตว์น ้า 9

565 มะตอเฮ  นิดอเล๊าะ  -  - 71/1 ม.3 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 ผู้เช่าโรงดองสัตว์น ้า 10

566 จิรวรรณ อุราพรรณอนันต์ 076-614-151 - 2/6 ถ.ศรีสุทัศน์ ม.1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000  พนักงานรับจ้างเหมาตามสัญญาจ้าง

567 พรชัย ผลารักษ์ 08-1535-3417 - 6/18 ม. 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 พนักงานรับจ้างเหมาตามสัญญาจ้าง

568 น ้าเพชร 09-8260-6221 - 2/74 ม. 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 พนักงานรับจ้างเหมาตามสัญญาจ้าง

569 ปุญญพัฒน์ ไกรเลิศ 06-2962-3007 - 1/32 ม. 1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 พนักงานรับจ้างเหมาตามสัญญาจ้าง

570 วาสนา ไกรเลิศ 06-2719-5982 - 155 ม. 1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 พนักงานรับจ้างเหมาตามสัญญาจ้าง

571 บริษัท พีซีไอ(1992) จ้ากัด 02-6416021  - 711 ถ.อโศก-ดินแดง   ต.ดินแดง จ.กรุงเทพฯ จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปริ น และคอมพิวเตอร์
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ภาคผนวก ข 
รายงานความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ

การใช้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง            
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องค์การสะพานปลา 
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องค์การสะพานปลา 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือขององค์การสะพานปลา ได้จำแนก
กล ุ ่ มต ั วอย ่ า งท ี ่ ศ ึ กษาออกเป ็น  2 กล ุ ่ ม  ได ้ แก ่  กล ุ ่ มผ ู ้ ป ระกอบการ  (ผ ู ้ ป ระกอบการแพปลา                       
ผ ู ้ประกอบการโรงงานแปรร ูป ผู ้ประกอบการโรงน้ำแข็ง ผ ู ้ประกอบการห้องเย ็น เจ ้าของเร ือประมง)                  
และกลุ ่มผู ้ใช้บริการ (ผู ้ซ ื ้อและผู ้ขายสินค้าสัตว์น้ำรายย่อย) โดยใช้ว ิธ ีการสุ ่มแบบแบ่งชั ้นภูมิอย่างง่าย      
(Stratified Random Sampling) เพ ื ่ อ ให ้ ได ้ ม าซึ่ ง กล ุ ่ ม ต ั ว อย ่ า ง  ครอบคล ุ มพ ื ้ นท ี ่ ท ี ่ ศ ึ กษา  ได ้ แก่                         
สะพานปลาสมุทรสาคร สะพานปลานครศรีธรรมราช ท่าเทียบเรือประมงชุมพร ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน     
ท ่าเท ียบเร ือประมงสงขลา 2 (ท ่าสะอ ้าน)  ท ่าเท ียบเร ือประมงภ ู เก ็ต ท ่าเท ียบเร ือประมงระนอง                           
ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ดำเนินการศึกษาด้วยแบบสอบถาม จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษา
ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ จำนวน 130 คน ผู้ใช้บริการจำนวน 411 คน 

ตัวแทนผู้ประกอบการ พบว่า ตัวแทนที่เป็นผู้ประกอบการประกอบด้วยเพศชายและหญิงในสัดส่วน
ใกล้เคียงกัน คือ เพศหญิง จำนวน 76 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 58.47 และเพศชายจำนวน 63 คน หรือ             
ร้อยละ 41.53 ด้านอายุนั ้นพบว่าตัวแทนส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 33.80                  
ด้านระดับการศึกษาพบว่าตัวแทนส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. คิดเป็นจำนวน 34 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.15 ด้านประเภทของผู้ประกอบการ พบว่า ตัวแทนส่วนใหญ่จำนวน 60 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 46.20 
เป็นเจ้าของแพปลาขนาดเล็ก  

สำหรับตัวแทนผู้ใช้บริการ พบว่า ตัวแทนที่เป็นผู้ใช้บริการประกอบด้วยเพศชายและหญิงในสัดส่วนใกล้
ก ัน  ค ือ เพศหญ ิง  จำนวน 229 คน หร ือค ิด เป ็นร ้อยละ 55.70 และเพศชายจำนวน 182 คน หรือ                          
ร้อยละ 44.30 ด้านอายุนั ้นพบว่าตัวแทนส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี จำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 29.93           
ด้านระดับการศึกษาพบว่าตัวแทนส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. คิดเป็นจำนวน 153 คน       
คิดเป็นร้อยละ 37.20 ประเภทของผู้ใช้บริการพบว่า จำนวน 218 คนหรือร้อยละ 53.00 เป็นผู้ซื้อ รองลงมาเป็น
ผู้ขาย คิดเป็นจำนวน 124 คน หรือร้อยละ 30.20 และเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 16.80 
 การรับรู ้บทบาทขององค์การสะพานปลาของผู ้ประกอบการ  พบว่า ผ ู ้ประกอบการส่วนใหญ่              
ร้อยละ 76.90 ทราบว่าองค์การสะพานปลาเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ประกอบการส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 
73.10 ทราบบทบาทหน้าที่ขององค์การสะพานปลา เมื่อพิจารณาเป็นรายบทบาทพบว่า บทบาทด้านการเป็น      
ท่าเทียบเรือประมงเป็นข้อที ่มีผู้ประกอบการทราบมากที่ส ุด รองลงมา คือ บทบาทด้านการทำหน้าที ่ เป็น         
ตลาดกลาง และผู้ประกอบการส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 90.70 ทราบว่าองค์การสะพานปลามีการดำเนินการตาม
มาตรฐานด้านสุขอนามัย 

 สำหรับการรับรู้บทบาทขององค์การสะพานปลาในส่วนของผู้ใช้บริการ  พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่   
ร้อยละ 69.60 ทราบว่าองค์การสะพานปลาเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 66.90        
ทราบบทบาทหน้าที่ขององค์การสะพานปลา เมื่อพิจารณาเป็นรายบทบาทพบว่า บทบาทด้านการทำหน้าที่        
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เป็นตลาดกลางเป็นข้อที่มีผู ้ตอบมากที่สุด รองลงมา บทบาทด้านการเป็นท่าเทียบเรือประมง ขณะที่บทบาท           
ด้านการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจประมง และการส่งเสริมการประมง  ตามลำดับ นอกจากนี้ผ ู ้ใช ้บริการ           
ร้อยละ 84.20 ทราบว่าองค์การสะพานปลามีการดำเนินการตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย 

 การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ประกอบการด้านการดำเนินงานตามมาตรฐาน
สุขอนามัยทั้ง 5 ประเด็น ได้แก่ ด้านสถานที่และโครงสร้าง ด้านการให้บริการวัสดุ/เครื่องมือ ด้านเจ้าหน้าที่ 
ด้านการดูแลรักษาขนถ่ายสัตว์น้ำ  ด้านสาธารณูปโภค จากกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ พบว่า  
 ด้านสถานที่และโครงสร้าง  
 ด้านความคาดหวัง พบว่า ผู้ประกอบการมีความคาดหวังในประเด็น มีการขนถ่ายขยะและของเสีย
ออกไปจากบร ิ เวณปฏิบ ัต ิ งานท ุกว ันและไม ่ เก ิดการปนเป ื ้อนในส ัตว ์น ้ำ มากที ่ส ุด (ร ้อยละ 80.50)                      
ด้านความพึงพอใจ พบว่า ตัวแทนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็น มีระบบควบคุม ป้องกัน กำจัด 
แมลง หนู และสัตว์อ่ืนๆ (ร้อยละ 91.60)  
 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือของสถานประกอบการ 
 ด้านความคาดหวัง พบว่า ตัวแทนส่วนใหญ่มีความคาดหวังมากที่สุดในประเด็นวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ   
ที่ใช้อยู่ในสภาพดีและสะอาด (ร้อยละ 78.10) ด้านความพึงพอใจ พบว่า ตัวแทนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด
ในประเด็นวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้มีผิวเรียบและออกแบบเหมาะกับการใช้งาน (ร้อยละ 94.60)  
 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลา 
 ด้านความคาดหวัง พบว่า ตัวแทนส่วนใหญ่มีความคาดหวังมากที่สุดในประเด็นเจ้าหน้าที่ไม่ถ่มน้ำลาย 
น้ำหมากขณะปฏิบัติงาน (ร้อยละ 74.60) ด้านความพึงพอใจ พบว่า ตัวแทนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด    
ในประเด็นเจ้าหน้าที่มีสุขภาพดีไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงไม่มีแผลเปิด (ร้อยละ 97.40)  

 ด้านการดูแลรักษา การขนถ่ายสัตว์น้ำ 
 ด้านความคาดหวัง พบว่า ตัวแทนส่วนใหญ่มีความคาดหวังมากที่สุดในประเด็น ขนถ่ายและคัดแยกสัตว์
น้ำอย่างถูกสุขลักษณะ ไม่ทำให้เสียหายและปนเปื้อน (ร้อยละ 85.80) ด้านความพึงพอใจ พบว่า ตัวแทนส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็นมีการตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำก่อนจำหน่ายและจดบันทึกไว้ (ร้อยละ 92.50)   
 ด้านสาธารณูปโภค 
 ด้านความคาดหวัง พบว่า ตัวแทนส่วนใหญ่มีความคาดหวังมากที่สุดในประเด็น ห้องสุขาอยู่ในสภาพดี  
มีกระดาษชำระและถังขยะ และมีการทำความสะอาดตามเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 81.50) ด้านความพึงพอใจ 
พบว่า ตัวแทนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็นมีการแยกห้องสุขาระหว่างชายและหญิงอย่างชัดเจน 
(ร้อยละ 97.70)  
 ในภาพรวมผู้ประกอบการมีความคาดหวังการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยอยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.71 โดยผู้ประกอบการมีความคาดหวังด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลาสูงที่สุด 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.97 (อยู่ในระดับมาก) เมื่อพิจารณาเป็นรายพื้นที่ พบว่า ท่าเทียบเรือประมงหลังสวนมีค่าเฉลี่ย  
ด้านความคาดหวังการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.02 (อยู่ในระดับมาก) 
สำหรับความพึงพอใจ พบว่า ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูที่ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.78          
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เม ื ่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด ้านที ่ม ีความพึงพอใจส ูงท ี ่ส ุด ค ือ ด ้านเจ ้าหน้าที ่ผ ู ้ปฏิบ ัต ิงานของ               
องค์การสะพานปลา มีค่าเฉลี ่ยอยู ่ที ่ 4.86 เมื ่อพิจารณาเป็นรายพื ้นที ่ พบว่า ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต                   
มีค่าเฉลี ่ยความพึงพอใจสูงที ่ส ุด โดยมีค่าเฉลี ่ยอยู ่ที ่ 4.87 รองลงมา คือ ท่าเทียบเรือประมงชุมพร และ               
ท่าเทียบเรือประมงระนอง โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.86 และ 4.85 ตามลำดับ 

 สำหรับการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ประกอบการด้านคุณภาพการให้บริการ  ผล
การศึกษาทั้ง 5 ประเด็น พบว่า  
 ด้านความน่าเชื่อถือในการบริการ ด้านความคาดหวัง พบว่า ตัวแทนผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความ
คาดหวังมากที่สุดในประเด็นมีการให้บริการตรงตามเวลาที่กำหนดไว้  (ร้อยละ 70.10) สำหรับด้านความพึงพอใจ
พบว่า ตัวแทนผู้ประกอบการส่วนใหญ่พึงพอใจมากที่สุดในประเด็นมีป้าย/ข้อความที่ระบุขั้นตอนในการบริการที่
ชัดเจน (ร้อยละ 94.40)  
 ด้านความมั่นใจในการบริการ พบว่า ตัวแทนผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความคาดหวังมากที่สุดใน
ประเด็นเจ้าหน้าที่/คนงานให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร (ร้อยละ 76.20) สำหรับด้านความพึงพอใจพบว่า 
ตัวแทนผู้ประกอบการส่วนใหญ่พึงพอใจมากที่สุดในประเด็น สัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปที่มีการนำมา
จำหน่าย มีความสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน (ร้อยละ 95.40)  

 ด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้ พบว่า ตัวแทนผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความคาดหวังมากที่สุดในประเด็น 
มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ เก้าอี้นั่งเพียงพอกับความต้องการ  (ร้อยละ 75.30) ด้านความพึงพอใจ
พบว่า ตัวแทนผู้ประกอบการส่วนใหญ่พึงพอใจมากที่สุดในประเด็น  มีการประชาสัมพันธ์/วิธีการให้บริการ        
(ร้อยละ 94.80)  

 ด้านความใส่ใจ พบว่า ตัวแทนผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความคาดหวังมากที่สุดในประเด็น เจ้าหน้าที่/
คนงาน มีความพร้อมในการให้บริการ (ร้อยละ 76.90) ด้านความพึงพอใจพบว่า ตัวแทนผู้ประกอบการส่วนใหญ่   
พึงพอใจมากที่สุดในประเด็นช่องทางในการติดต่อที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ เฟสบุก๊ (ร้อยละ 98.30)  
 ด้านความรับผิดชอบ พบว่า ตัวแทนผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความคาดหวังมากที่สุดในประเด็น 
เจ้าหน้าที่/คนงานให้บริการด้วยความรวดเร็วภายในเวลาที่กำหนด (77.10) ด้านความพึงพอใจ พบว่า ตัวแทน
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่พึงพอใจมากที่สุดในประเด็นเมื่อเกิดปัญหาจากการบริการท่านได้รั บความช่วยเหลือจาก
เจ้าหน้าที/่คนงานภายในเวลา 1 ชั่วโมง (ร้อยละ 90.50)  
 ค่าเฉลี่ยความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ประกอบการด้านคุณภาพการให้บริการ ผลการศึกษา 
พบว่า ผู้ประกอบการมีความคาดหวังด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยที่ 3.85     
เมื่อพิจารณาด้านที่ผู้ประกอบการมีความคาดหวังมากที่สุด คือ ด้านความมั่นใจในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.06 
และหากพิจารณาเป็นรายพื ้นที ่ พบว่า  ผู ้ประกอบการในพื ้นที ่ท่าเทียบเรือประมงระนองมีความคาดหวัง           
ด้านคุณภาพการให้บริการสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ที่ 4.02 (อยู่ในระดับมาก) ส่วนในด้านความพึงพอใจ 
พบว่า ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการในทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด  หากพิจารณาเป็น     
รายด้านจะพบว่า ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านความใส่ใจ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.74 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายพื้นที่ พบว่า ผู้ประกอบการในทุกพื้นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดเช่นกัน โดยพื้นที่ที่
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ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตและท่าเทียบเรือประมงระนองผู้ประกอบการมี
ความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.77 เท่ากัน 
 ในส่วนของการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการด้านการดำเนินงานตาม     
มาตรฐานสุขอนามัยทั ้ง 5 ประเด็น ได้แก่ ด้านสถานที ่และโครงสร้าง ด้านการให้บริการวัสดุ/เครื ่องมือ             
ด้านเจ้าหน้าที่ ด้านการดูแลรักษาขนถ่ายสัตว์น้ำ ด้านสาธารณูปโภคจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ พบว่า 
 ด้านสถานที่และโครงสร้าง  
 ด้านความคาดหวัง พบว่า ตัวแทนผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความคาดหวังมากที่สุดในประเด็น มีการขนถ่าย
ขยะและของเสียออกไปจากบริเวณปฏิบัต ิงานทุกวันและไม่เกิดการปนเปื ้อนในสัตว์น ้ำ (ร้อยละ 80.70)              
ด้านความพึงพอใจ พบว่า ตัวแทนผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็นมีที่เก็บหรือกำจัดขยะ
แยกเป็นสัดส่วน ถูกสุขลักษณะ (ร้อยละ 94.70)  
 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือของสถานประกอบการ 
 ด้านความคาดหวัง พบว่า ตัวแทนผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความคาดหวังมากที่สุดในประเด็นมีที่เก็บวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื ่องมือที ่สะดวกต่อการนำมาใช้งานและปลอดภัย (ร้อยละ 77.30)  ด้านความพึงพอใจ พบว่า       
ตัวแทนผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็นมีที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์ ที่สะดวกต่อการนำมาใช้งาน
และปลอดภัย (ร้อยละ 96.80)  
 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลา 
 ด้านความคาดหวัง พบว่า ตัวแทนผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความคาดหวังมากที่สุดในประเด็นเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การสะพานปลาอย่างเคร่งครัด  (ร้อยละ 79.20) ด้านความพึงพอใจ พบว่า       
ตัวแทนผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็นเจ้าหน้าที่แต่งกายสะอาดสวมถุงมือที่สภาพดีพร้อม
ใช้งานขณะปฏิบัติงาน (ร้อยละ 94.40)  
 ด้านการดูแลรักษา การขนถ่ายสัตว์น้ำ 
 ด้านความคาดหวัง พบว่า ตัวแทนผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความคาดหวังมากที่สุดในประเด็นมี การเก็บ    
สัตว ์น ้ำแช่เย ือกแข็งที ่อ ุณหภูมิใกล้เคียง 18 องศาเซลเซียส (ร ้อยละ 70.10) ด้านความพึงพอใจ พบว่า          
ตัวแทนผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็นมีการป้องกันการปนเปื้อนจุลินทรีย์และสารเคมี
ต่างๆ (ร้อยละ 94.60)  
 ด้านสาธารณูปโภค 
 ด้านความคาดหวัง พบว่า ตัวแทนผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความคาดหวังมากที่สุดในประเด็นถังเก็บน้ำ     
ปิดมิดชิด ทำความสะอาดง่าย  (ร ้อยละ 53.30) ด้านความพึงพอใจ พบว่า ตัวแทนผู ้ใช ้บริการส่วนใหญ่                  
มีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็นการแยกห้องสุขาระหว่างชายและหญิงอย่างชัดเจน (ร้อยละ 94.50)  
 ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.21 โดยด้านที ่มี     
ความคาดหวังส ูงที ่ส ุด คือ ด้านสาธารณูปโภค มีค่าเฉลี ่ยอยู ่ท ี 4.28 เมื่อพิจารณาเป็นรายพื ้นที ่ พบว่า                          
ท่าเทียบเรือประมงชุมพรเป็นพื ้นที ่ที ่ม ีความคาดหวังสูงที ่ส ุด มีค่าเฉลี ่ยอยู ่ที่  4.28 (อยู ่ระดับมากที ่ส ุด)            
สำหรับความพึงพอใจ ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวมผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในทุกด้าน          
มีค่าเฉลี ่ยอยู ่ที ่ 4.70 หากพิจารณาเป็นรายด้าน จะพบว่า ด้านที ่ผู ้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ           
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ด้านบริการการดูแลรักษาการขนถ่ายสัตว์น้ำ ค่าเฉลี่ย 4.76 เมื่อพิจารณาเป็นรายพื้นท่ี พบว่าในภาพรวมผู้ใช้บริการ     
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดเช่นกัน โดยพื้นที่ที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ท่าเทียบเรือประมง
ระนอง มีค่าเฉลี่ย 4.78  

 การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านคุณภาพการให้บริการ  สามารถ
สรุปผลการศึกษาได้ว่า 
 ความน่าเชื่อถือในการบริการ ด้านความคาดหวัง พบว่า ตัวแทนผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความคาดหวัง
มากที ่ส ุดในประเด็น มีการให้บริการตรงตามเวลาที ่กำหนดไว้  (ร้อยละ 12.90) ด้านความพึงพอใจ พบว่า      
ตัวแทนผู้ใช้บริการส่วนใหญ่พึงพอใจมากท่ีสุดในประเด็นมีป้าย/ข้อความที่ระบุขั้นตอนในการบริการที่ชัดเจน (ร้อย
ละ 92.30)  
 ความมั่นใจในการบริการ ด้านความคาดหวัง พบว่า ตัวแทนส่วนใหญ่มีความคาดหวังมากที่สุดใน
ประเด็นเจ้าหน้าที ่และคนงาน ให้บริการด้วยความซื ่อส ัตย์  (ร ้อยละ 24.10) ด้านความพึงพอใจพบว่า            
ตัวแทนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจประเด็นสัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปที่มีการนำมาจำหน่าย มีความสะอาด
ปลอดภัยได้มาตรฐาน (ร้อยละ 93.30)  
 ด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้ ด้านความคาดหวัง พบว่า ตัวแทนผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความคาดหวังมาก
ที่สุดในประเด็นมีสิ ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ เก้าอี้นั ่ง เพียงพอกับความต้องการ  (ร้อยละ 14.10)      
ด้านความพึงพอใจพบว่า ตัวแทนส่วนใหญ่พึงพอใจมากที่สุดในประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ /วิธีการให้บริการ    
(ร้อยละ 92.40)  

 ด้านความใส่ใจ ด้านความคาดหวัง พบว่า ตัวแทนผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความคาดหวังมากที่สุด          
ในประเด ็น ม ีช ่องทางในการต ิดต ่อท ี ่หลากหลาย เช ่น โทรศ ัพท ์ เว็ บไซต ์ เฟสบุ๊ก (ร ้อยละ 52.60)                       
ด้านความพึงพอใจพบว่า ตัวแทนส่วนใหญ่พึงพอใจมากที ่สุดในประเด็นเจ้าหน้าที่ /คนงาน มีความพร้อม            
ในการให้บริการ (ร้อยละ 87.60)  
 ด้านความรับผิดชอบ ด้านความคาดหวัง พบว่า ตัวแทนผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความคาดหวังมากที่สุด   
ในประเด็นเจ้าหน้าที่/คนงานให้บริการด้วยความรวดเร็วภายในเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 10.50) ด้านความพึงพอใจ
พบว่า ตัวแทนส่วนใหญ่พึงพอใจมากที่สุดในประเด็นเจ้าหน้าที่/คนงานให้บริการด้วยความรวดเร็วภายในเวลา     
ที่กำหนด (ร้อยละ 92.30)  
 สำหรับการศึกษาค่าเฉลี่ยความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านคุณภาพการให้บริการ 
ผลการศึกษาทั้ง 5 ประเด็น พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.24  
โดยด้านที่มีความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.29 (อยู่ในระดับมากที่สุด)     
เมื ่อพิจารณาเป็นรายพื ้นที ่ พบว่าพื ้นที ่ที ่ผ ู ้ใช ้บริการมีความคาดหวังสูงที ่ส ุด คือ สะพานปลาสมุทรสาคร                
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.29 (อยู่ในระดับมากที่สุด) ส่วนความพึงพอใจ พบว่า ในภาพรวมผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ       
ในระดับมากที่สุดในทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.72 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด 
คือ ด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้ มีค่าเฉลี่ย 4.76 และเมื่อพิจารณาเป็นรายพื้นที่พบว่าทุกพื้นที่มีความพึงพอใจ       
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ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดในพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงระนอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.83   
(อยู่ในระดับมากที่สุด) 

ผลการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจทุกด้านของผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการสะพานปลา
และท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา พบว่า 

 ผู้ประกอบการมีความคาดหวังการใช้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา
รวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.78 และผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในการใช้บริการรวมทุกด้าน  
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.75  

ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังการใช้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา    
รวมทุกด้านอยู ่ในระดับมากที ่ส ุด มีค ่าเฉลี ่ยอยู ่ท ี ่  4.23 และมีความพึงพอใจการใช้บริการรวมทุกด ้าน                  
อยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นกัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.71  

เม ื ่อพ ิจารณาความคาดหวังโดยรวมทุกด ้านของทั้ งผ ู ้ประกอบการและผ ู ้ ใช ้บร ิการ จะพบว่า                     
มีระดับความคาดหว ังอย ู ่ ในระดับมาก มีค ่าฉล ี ่ยอย ู ่ท ี ่  4.01 และมีความพึงพอใจโดยรวมทุกด ้านของ                    
ทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.73  
 สำหรับข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการมีความแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละพื้นที่      
โดยม ีความครอบคล ุมท ั ้ ง ในประ เด ็ น ด ้ านสถานที่ /โครงสร ้ า ง  ด ้ านว ัสด ุอ ุปกรณ ์และเคร ื ่ อ งมื อ 

ด้านเจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติงานด้านบริการ การดูแลรักษา ขนถ่ายสัตว์น้ำ  ด้านสาธารณูปโภค รวมถึงคุณภาพ          
การให้บริการ โดยสามารถสรุปประเด็นสำคัญของแต่ละพ้ืนที่ได้ ดังนี้ 
 สะพานปลาสมุทรสาคร มีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนา คือ ในเรื่องของหลังคาอาคารมีบางจุด     
ที่ชำรุด ควรมีการปรับปรุง และในเรื่องของห้องน้ำ ผู้ใช้บริการอยากให้มีการเปิดให้ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอและ   
มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความสะอาดโดยเฉพาะ โดยอาจจะเก็บค่าบริการจากผู ้มาใช้บริการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย          
ในการดูแลรักษาความสะอาด 
 สะพานปลานครศรีธรรมราช มีข้อเสนอแนะที่สำคัญ คือ ปัญหาในเรื่องของยุง ซึ่งมีจำนวนมากและรบกวน
การทำงาน ที่ผ่านมามีความพยายามในการจะกำจัดแล้วแต่ยังไม่สำเร็จ ผู้ใช้บริการจึงอยากให้หาวิธีที ่ได้ผลดี         
ในการกำจัดยุง นอกจากนี้ยังอยากให้ปรับปรุงหลังคาที่รั่วบางจุด และติดตั้งหลอดไฟเพ่ือให้มีความสว่างกว่าเดิมอีก
ด้วย 
 ท่าเท ียบเร ือประมงช ุมพร ม ีข ้อเสนอแนะท ี ่สำค ัญ ค ือ อยากให ้ปร ับปร ุงถนนในพื ้นท ี ่ ของ                 
องค์การสะพานปลา เนื่องจากบางจุดไม่ได้เป็นคอนกรีต เวลาฝนตกจะทำให้มีน้ำขัง สัญจรไปมาลำบาก รวมทั้ง
ติดตั้งไฟในบริเวณทางเดินเพ่ิมข้ึน และอยากให้มีการปรับปรุงในเรื่องการจัดระบบเข้าจอดเรือ ไม่ให้เรือบางลำจอด
แช่นานเกินไป 
 ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน มีข้อเสนอแนะที่สำคัญคือ ควรมีการปรับปรุงหลังคาอาคาร เพราะที่มีอยู่    
ในปัจจุบันมีขนาดสั้นไป เมื่อฝนตกทำให้ฝนสาดเข้ามาภายใน และควรมีการปรับเปลี่ยนถาดแยกปลาให้มีขนาดเล็ก
ลง แต่เพ่ิมจำนวนให้มากขึ้นเพ่ือให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
 ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน) มีข้อเสนอแนะที่สำคัญ คือ ควรมีการรื้อถอนกำแพงที่อยู่ภายใน
บริเวณท่าเทียบเรือ เพราะจะทำให้การขนย้ายปลาและการทำงานไม่สะดวก นอกจากนี้ควรมีการติดตั้งอ่างล้างมือ
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ให้ทั่วบริเวณ และตรวจสอบให้ใช้งานได้อยู่เสมอ และควรมีการจัดวางถังขยะโดยรอบพื้นที่ตามจุดต่างๆ เพราะ     
มีคนมาใช้บริการเยอะจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการทิ้งขยะไม่ถูกท่ี 
 ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต มีข้อเสนอแนะที่สำคัญคือ อยากให้จัดการเรื ่องการเข้าจอดของเรือ เพราะ
ปัจจุบันท่าจอดเรือน้อยทำให้ขึ้นสัตว์น้ำได้ล่าช้า และอยากให้ปรับปรุงในเรื่องของการเพิ่มขนาดล็อคของแพปลา
เพื่อให้ทำงานได้สะดวกมากขึ้น ปัญหาที่ควรเร่งแก้ไขโดยด่วน คือ การป้องกันไม่ให้สุนัขเข้ามาในบริเวณขนถ่าย
และจำหน่ายปลา เพราะจะทำให้ไม่ถูกสุขลักษณะ นอกจากนี้อยากให้เร่งดำเนินการสร้างอาคารที่กำลังก่อสร้าง   
ให้แล้วเสร็จตามกำหนด 
 ท่าเทียบเรือประมงระนอง มีข้อเสนอแนะที่สำคัญ คือ กระเบื้องหลังคาบางจุดมีการชำรุด เมื่อฝนตกหรือ
ลมแรงทำให้พัดตกลงมาซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้มาใช้บริการได้ อีกท้ังควรเพิ่มอ่างล้างมือพร้อมสบู่เหลวให้มากขึ้น 
เพื่อให้ผู ้มาใช้บริการสามารถใช้งานได้โดยง่าย และที่สำคัญควรมีการปรับปรุงระบบระบายน้ำเพราะบางครั้ง       
ยังระบายน้ำไม่ด ีทำให้มีน้ำขังและส่งกลิ่นรบกวน 
 ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี มีข้อเสนอแนะที่สำคัญ คือ อยากให้มีการปรับปรุงถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ 
เพื่อให้ผู้มาใช้บริการสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก และอยากให้มีการปรับปรุงเรื่องของขยะ ควรมีการจัดการขยะ
ที่ดีมากกว่าเดิม เพราะปัจจุบันมีขยะไปอุดตันในท่อน้ำ ส่งผลกระทบต่อเนื่องในเรื่องของการระบายน้ำ ทำให้เกิด
น้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นในบางครั้ง นอกจากนี้ผู้ใช้บริการยังอยากให้มีการจัดการหนูและแมลงต่างๆ ที่อาจเข้ามา
รบกวนการทำงานในระหว่างการขนย้ายและจำหน่ายสัตว์น้ำ 
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รายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการสะพานปลา 

และท่าเทียบเรอืประมงขององค์การสะพานปลา 
 
บทนำ 
 องค์การสะพานปลาเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ.2496 และจัดอยู่ในกลุ่มเกษตรกรรมและพาณิชยกรรม    
โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อดำเนินการในการเป็นตลาดสินค้าสัตว์น้ำ  เพื ่อส่งเสริมอุตสาหกรรมประมง 
ดำเนินการควบคุมและอำนวยบริการกิจการแพปลา การขนส่ง รวมถึงกิจการอื ่นๆที ่เกี ่ยวข้องกับ        
กิจการแพปลา ส่งเสริมฐานะอาชีพของชาวประมง บูรณะหมูบ่้านการประมง จากนั้นจึงได้มีก่อสร้างสะพาน
ปลาขึ ้นเพื ่อเป็นตลาดกลางสำหรับสินค้าสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือ  ปัจจุบัน องค์การสะพานปลาเปิด
ให้บริการสะพานปลารวม 4 แห่ง และท่าเทียบเรือประมงอีก 14 แห่ง ตลอดแนวชายฝั่งทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทย
และฝั่งทะเลอันดามัน นอกจากนี้ยังได้มีการขยายบทบาทการดำเนินงานในด้านการส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาการประมงอีกหลายประการ ทั้งในด้านการให้สินเชื่อเพื่อจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์การประมง และให้
ความช่วยเหลือแก่สถาบันประมง ชุมชนประมง เพ่ือส่งเสริมฐานะและสวัสดิการของชาวประมง เป็นต้น 
 การให้บริการขององค์การสะพานปลาทั้งในส่วนของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงเป็นไปใน
ลักษณะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่กิจการที่เกี ่ยวกับการประมงในกลุ่มต่างๆ  โดยสามารถจำแนกได้       
2 กล ุ ่มหล ัก ได ้แก่  กล ุ ่มผ ู ้ประกอบการ ซ ึ ่ งหมายถ ึงผ ู ้ท ี ่ดำเน ินธ ุรก ิจในล ักษณะของแพปลา                  
โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ โรงน้ำแข็ง ห้องเย็น อีกกลุ่ม คือ กลุ่มผู้ใช้บริการ ซึ่งหมายถึง ผู้มาขายสินค้าสัตวน์้ำ 
อันอาจได้แก่ชาวประมงที่นำสัตว์น้ำมาขาย ผู้มาซื้อสินค้าสัตว์น้ำ ทั้งที่นำไปเพื่อการขายส่ง ขายปลีก      
ขายส่งให้ร้านอาหาร เพื่อประกอบอาหาร หรือเพื่อส่งโรงงานแปรรูป ทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ
เหล่านี ้จะใช้สถานที่ขององค์การสะพานปลา อันได้แก่ สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงเพื ่อเป็น
ศูนย์กลางซื้อขายและขนถ่ายสินค้าทั้งสินค้าสัตว์น้ำทั้งประเภทน้ำจืดและน้ำเค็ม 
 ปัจจุบันนานาประเทศทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางอาหาร  (food safety)         
ซึ ่งหมายถึงอาหารที ่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู ้บริโภคเมื ่อได้รับประทานเข้าไป  โดยพิจารณาระบบ              
ที่เก่ียวข้องกับอาหารทั้งหมดเริ่มจากแหล่งที่มาของอาหาร กระบวนการผลิต การจัดเก็บ การแจกจ่าย และ
การปฏิบัติกับอาหารและส่วนผสมของอาหาร สำหรับในอุตสาหกรรมประมง ความปลอดภัยของอาหาร   
จึงมีความเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายและหลายขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการได้มาซึ่งสัตว์น้ำของชาวประมง        
การขนถ่ายสัตว์น้ำจากชาวประมงไปสู่ห่วงโซ่อาหารเพื่อแจกจ่ายและนำไปผลิตอาหาร  สะพานปลาและ    
ท่าเทียบเรือจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากที่จะช่วยในการดูแลอำนวยความสะดวกในการให้บริการ           
ด้านสถานที่การเป็นตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำ เพื่อให้การดำเนินการในแต่ละขั ้นตอนมีประสิทธิภาพ          
และเพ่ือให้สินค้าสัตว์น้ำมีคุณภาพและมีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้บริโภค 
 จากเหตุผลดังกล่าว สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาซึ่งมีพันธกิจหลัก
ที่เกี ่ยวข้องกับกิจการประมงจึงได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของสินค้าสัตว์น้ำ  และดำเนินการ      
ตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยของสะพานปลา ท่าเทียบเรือประมง กิจการแพปลา หรือตลาดกลางซื้อขาย     
สัตว์น้ำของกรมประมง นอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาการบริการของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงเพื่อให้     
ผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจ ดังนั้นการศึกษาความพึงพอใจทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ 
จึงมีความจำเป็นอย่างยิ ่ง เพื ่อที ่จะนำข้อมูลที ่ได้รับจากผู ้เกี ่ยวข้องโดยตรงทั ้งในด้านของมาตรฐาน
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สุขอนามัยและคุณภาพการให้บริการไปปรับปรุงพัฒนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริการ
ด้านการประมงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 

 เพ ื ่อศ ึกษาความพึงพอใจของผ ู ้ ใช ้บร ิการสะพานปลาและท่าเท ียบเร ือประมงของ                 
องค์การสะพานปลา 

วิธีดำเนินการศึกษา 

 โครงการศึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู ้ประกอบการและผู ้ใช ้บริการสะพานปลาและ                    
ท่าเทียบเร ือประมงขององค์การสะพานปลา จำแนกกลุ ่มที่ ต ้องการศึกษาออกเป็น 2 กลุ ่มหลัก                
คือ ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ ดังนั้นวิธีการสุ่มตัวอย่างและขนาดกลุ่มตัวอย่างจึงจำแนกออกเป็น            
2 ลักษณะตามกลุ่มประชากร ดังนี้ 

1. ผู้ประกอบการ 

 1.1 ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ประกอบการที่ใช้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงของ
องค์การสะพานปลา จำนวน 8 แห่ง ได้แก่  

 1.สะพานปลาสมุทรสาคร     2.สะพานปลานครศรีธรรมราช  

 3.ท่าเทียบเรือประมงชุมพร    4.ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน  

 5.ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน)   6.ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต  

 7.ท่าเทียบเรือประมงระนอง    8.ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี 

 โดยมีรายละเอียดจำนวนผู้ประกอบการที่ใช้บริการเฉลี่ยต่อวัน ดังตารางที่ 1 

ตารางที ่  1 แสดงจำนวนผ ู ้ประกอบการท ี ่ ใช ้บร ิการสะพานปลาและท่าเท ียบเร ือประมงของ              
องค์การสะพานปลาโดยเฉลี่ยต่อวัน 

สะพานปลา ท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา จำนวนผู้ประกอบการเฉลี่ยต่อวัน 
สะพานปลาสมุทรสาคร 12 
สะพานปลานครศรีธรรมราช  3 
ท่าเทียบเรือประมงชุมพร 11 
ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน  1 
ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน) 30 
ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 25 
ท่าเทียบเรือประมงระนอง 20 
ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี 17 
                                         รวม                                              119 

ที่มา : รายงานประจำ ปี 2562 
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 1.2 การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง หรือ ตัวแทนของผู้ประกอบการที่ใช้บริการสะพานปลาและ       
ท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา ใช้การคำนวณกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่     
(Taro Yamane, 1973) โดยกำหนดระดับความเชื่อม่ันที่ 99% และทำการคำนวณตามสูตร ดังนี้ 

  n =  N 
           1+N(e2) 
 เมื่อ  n หมายถึง ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
       N หมายถึง จำนวนผู้ประกอบการที่ใช้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
ขององค์การสะพานปลาทั้ง 8 แห่ง 
  e  หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ผู้ศึกษายอมรับได้ = 0.01 
 เมื่อ n =     119 
            1+119 (0.01)2 
    

   =               119 
            1+119 (0.0001) 
  

     =            119 
       1.01 

   =       117.82 

 ขนาดกลุ่มตัวอย่างของผู้ประกอบการคือ 117.82 คน ซึ่งมีจำนวนใกล้เคียงกับประชากรทั้งหมด 
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จะเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการที่มาใช้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
ขององค์การสะพานปลาจำนวนทั้งสิ้น 119 คน 

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการที่ใช้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงของ   
องค์การสะพานปลา จำแนกตามสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงที่ถูกคัดเลือกเป็นตัวแทนในการศึกษา 

สะพานปลา ท่าเทียบเรือประมง 
ขององค์การสะพานปลา 

จำนวนผู้ประกอบการ
เฉลี่ยต่อวัน 

จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 

สะพานปลาสมุทรสาคร 12 12 

สะพานปลานครศรีธรรมราช  3  3 
ท่าเทียบเรือประมงชุมพร 11 11 
ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน  1  1 
ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน) 30 30 
ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 25 25 
ท่าเทียบเรือประมงระนอง 20 20 
ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี 17 17 
                        รวม                                           119           119 
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2. ผู้ใช้บริการ 

 2.1 ประชากร 

 ประชากรที ่ ใช ้ในการศึกษา คือ ผู ้มาใช ้บริการสะพานปลาและท่าเท ียบเร ือประมงของ                
องค์การสะพานปลา จำนวน 8 แห่ง ได้แก่  

 1.สะพานปลาสมุทรสาคร     2.สะพานปลานครศรีธรรมราช  

 3.ท่าเทียบเรือประมงชุมพร    4.ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน  

 5.ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน)   6.ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต  

 7.ท่าเทียบเรือประมงระนอง    8.ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี  

โดยมีรายละเอียดจำนวนผู้ใช้บริการที่ใช้บริการเฉลี่ยต่อวัน ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนผู้ใช้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาโดยเฉลี่ย  
ต่อวัน 

สะพานปลา ท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา จำนวนผู้ใช้บริการเฉลี่ยต่อวัน 
สะพานปลาสมุทรสาคร 19 
สะพานปลานครศรีธรรมราช  9 
ท่าเทียบเรือประมงชุมพร 20 
ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน  2 
ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน) 40 
ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 35 
ท่าเทียบเรือประมงระนอง 75 
ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี 200 
                                    รวม                                                   400 

 

  

2.2 การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

 การกำหนดขนาดกลุ ่มตัวอย่าง หรือ ตัวแทนของผู้ ใช้บริการที ่ใช้บริการสะพานปลาและ                    
ท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา ใช้การคำนวณกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่            
(Taro Yamane, 1973) โดยกำหนดระดับความเชื่อม่ันที่ 99% และทำการคำนวณตามสูตร ดังนี้ 

  n =  N 
           1+N(e2) 
 เมื่อ  n หมายถึง ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
       N หมายถึง จำนวนผู ้มาใช้บริการสะพานปลา และท่าเทียบเร ือประมงของ          
องค์การสะพานปลาทั้ง 8 แห่ง 
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  e  หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ผู้ศึกษายอมรับได้ = 0.01 
 เมื่อ n =     400 
            1+400 (0.01)2 

    

   =               400 
             1+(400×0.0001) 
     =            400 
       1.04 

   =       384.62  

  ด ั งน ั ้น ในการศ ึกษาคร ั ้ งน ี ้ จะเก ็บข ้อม ูลจากผ ู ้ มาใช ้บร ิการสะพานปลา และ                      
ท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา จำนวนทั้งสิ้น 385 คน 

 2.3 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)  โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป็น  8 กลุ่มจาก 8 พื้นที่ ทำการคำนวณเพื่อกำหนดกลุ่มตัวอย่างตามขนาดของจำนวนประชากรที่    
ใช้บริการแต่ละสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา  

                n i    =       Ni 

                                          N/n          

 โดยกำหนดให้ 

     ni = ขนาดตัวอย่างในชั้นภูมิที่ i 

   n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

   Ni = ขนาดของประชากรในชั้นภูมิที่ i  

            N = ขนาดของประชากรทั้งหมดในที่นี้คือ 400 ราย 

 โดยมีรายละเอียดจำนวนกล ุ ่มต ัวอย ่างแต่ละสะพานปลาและท่าเท ียบเร ือประมงของ            
องค์การสะพานปลา ดังตารางที่ 4 และ  5 
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ตารางที่ 4 แสดงจำนวนกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพาน
ปลา จำแนกตามสะพานปลา ท่าเทียบเรือประมงที่ถูกคัดเลือกเป็นตัวแทนในการศึกษา 

สะพานปลา ท่าเทียบเรือประมง 
ขององค์การสะพานปลา 

จำนวนผู้ใช้บริการ 
เฉลี่ยต่อวัน 

จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 

สะพานปลาสมุทรสาคร 19 18 
สะพานปลานครศรีธรรมราช  9 9 
ท่าเทียบเรือประมงชุมพร 20 19 
ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน  2 2 
ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน) 40 39 
ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 35 34 
ท่าเทียบเรือประมงระนอง 75 71 
ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี 200 193 

รวม                                                   400             385 
 

 

ตารางที ่ 5 แสดงการสรุปจำนวนกลุ ่มตัวอย่างทั ้งผู ้ประกอบการและผู ้ใช้บริการสะพานปลา และ                   
ท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา จำแนกตามสะพานปลา ท่าเทียบเรือประมงที่ถูกคัดเลือกเป็น
ตัวแทนในการศึกษา 

สะพานปลา ท่าเทียบเรือประมง 
ขององค์การสะพานปลา 

จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ประกอบการ 

จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้บริการ 

สะพานปลาสมุทรสาคร 12 18 
สะพานปลานครศรีธรรมราช  3  9 
ท่าเทียบเรือประมงชุมพร 11 19 
ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน  1  2 
ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน) 30 39 
ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 25 34 
ท่าเทียบเรือประมงระนอง 20 71 
ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี 17 193 

รวม 119 385 
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ผลการดำเนินงาน 
 

 ผลการดำเนินการในการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามด้วยแบบสอบถาม ในส่วน
ของผู้ประกอบการสามารถเก็บจำนวนกลุ่มตัวอย่างได้เกินเป้าหมายในพื้นที่สะพานปลานครศรีธรรมราช              
ท่าเทียบเรือประมงชุมพร ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน ท่าเทียบเรือประมงระนอง สำหรับในส่วนของ
ผ ู ้ ใช ้บร ิการสามารถเก็บจำนวนกลุ ่มต ัวอย ่างได ้ เก ินเป ้าหมายในพื ้นที่ สะพานปลาสมุทรสาคร                   
ท่าเทียบเรือประมงชุมพร ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2  (ท่าสะอ้าน)             
ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต และท่าเทียบเรือประมงระนอง รายละเอียดจำนวนผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ
ที่เก็บได้จริง แสดงในตารางที่ 6 และ 7 

ตารางท่ี 6 แสดงจำนวนกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการตามเป้าหมาย และจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เก็บได้จริง 

สะพานปลา ท่าเทียบเรือประมง 
ขององค์การสะพานปลา 

จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ประกอบการตามเป้าหมาย 

จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ประกอบการที่เก็บได้จริง 

สะพานปลาสมุทรสาคร 12 12 
สะพานปลานครศรีธรรมราช 3 5 
ท่าเทียบเรือประมงชุมพร 11 12 
ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน 1 5 
ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน) 30 30 
ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 25 25 
ท่าเทียบเรือประมงระนอง 20 24 
ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี 17 17 

รวม 119 130 
 
 

 
 
ภาพที่ 1 เปรียบเทียบจำนวนกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการตามเป้าหมายกับจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เก็บได้จริง 
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ตารางท่ี 7 แสดงจำนวนกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการตามเป้าหมาย และจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เก็บได้จริง 
สะพานปลา ท่าเทียบเรือประมง 

ขององค์การสะพานปลา 
จำนวนกลุ่มตัวอย่าง

ผู้ใช้บริการตามเป้าหมาย 
จำนวนกลุ่มตัวอย่าง

ผู้ใช้บริการที่เก็บได้จริง 
สะพานปลานสมุทรสาคร 18 19 
สะพานปลานครศรีธรรมราช 9 9 
ท่าเทียบเรือประมงชุมพร 19 20 
ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน 2 13 
ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน) 39 41 
ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 34 35 
ท่าเทียบเรือประมงระนอง 71 81 
ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี 193 193 

รวม 385 411 
 

 

 

ภาพที่ 2 เปรียบเทียบจำนวนกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการตามเป้าหมายกับจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เก็บได้จริง 
 
 

1. ผลการศึกษาในส่วนของผู้ประกอบการ 
1.1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ 

ตัวแทนที่เป็นผู้ประกอบการประกอบด้วยเพศชายและหญิงในสัดส่วนใกล้ เคียงกัน คือ เพศหญิง    
จำนวน 76 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 58.47 และเพศชายจำนวน 54 คน หรือร้อยละ 41.53 (ภาพที่ 3)             
ด้านอายุนั้นพบว่าตัวแทนส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 33.80 รองลงมาคือ    
31-40 ปี และ 51-60 ปี มีจำนวนเท่ากัน คือ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 23.10 และมากกว่า 60 ปี เป็นลำดับ  
ที่ 3 มีจำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 ถัดมา คือ 21-30 ปี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.70 และ
อายุ น ้ อ ยกว ่ า  20 ป ี  เ ป ็ น ล ำด ั บ ส ุ ดท ้ า ย  จ ำนวน  1 คน  ค ิ ด เ ป ็ น ร ้ อ ยล ะ  0.80 (ภาพที่4)                                   
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ด้านระดับการศึกษาพบว่าตัวแทนส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. คิดเป็นจำนวน 34 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.15 รองลงมาเป็นปริญญาตรี และอนุปริญญา/ปวส. คิดเป็นจำนวน 33 คน และ 30 คน
หร ือร ้อยละ 25.38 และ 23.10 ตามลำด ับ (ภาพที่  5) ด ้านประเภทของผ ู ้ประกอบการ  พบว่า             
ตัวแทนส่วนใหญ่จำนวน 60 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 46.20 เป็นแพปลาขนาดเล็ก รองลงมาเป็นเจ้าของเรือ 
และแพปลาขนาดใหญ่จำนวน 26 และ 25 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 20.00 และ 19.20 ตามลำดับ          
(ภาพท่ี 6)   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพที ่ 3 เพศของผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 อายุของผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม 
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ภาพที่ 5 ระดับการศึกษาของผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ระดับการศึกษาของผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ประเภทของผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม 
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1.2 บทบาทและหน้าที่ขององค์การสะพานปลา 

 ด้านการรับรู ้บทบาทขององค์การสะพานปลา พบว่า ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 76.90            
ทราบว่าองค์การสะพานปลาเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ประกอบการส่วนใหญ่ถึงร้อยละ  73.10     
ตอบว่า ตนทราบบทบาทหน้าที ่ขององค์การสะพานปลา เมื่ อพิจารณาเป็นรายบทบาท  พบว่า           
บทบาทด้านการเป็นท่าเท ียบเร ือประมงเป็นข้อที ่ม ีผ ู ้ตอบมากที ่ส ุด ค ือ 72 คน รองลงมา คือ             
บทบาทด้านการทำหน้าที ่เป็นตลาดกลาง มีจำนวนผู ้ตอบ 64 คน ขณะที่บทบาทด้านการสนับสนุน        
การดำเนินธุรกิจประมงและบทบาทด้านการส่งเสริมการประมงเป็นบทบาทที่มีจำนวนผู้ตอบเท่ากัน คือ   
49 คน และผู้ประกอบการจำนวน 118 คน ทราบว่าองค์การสะพานปลามีการดำเนินการตามมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัย 

ตารางท่ี 8 แสดงการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ขององค์การสะพานปลา 

หัวข้อ จำนวน ร้อยละ 
1. ทราบว่าองค์การสะพานปลาเป็นหน่วยงาน  
   รัฐวิสาหกิจ (n = 130) 

- ทราบ 
- ไม่ทราบ 
- ไมแ่น่ใจ 

 
 

100 
19 
11 

 
 

76.90 
14.60 
8.50 

2. ทราบบทบาทหน้าที่ขององค์การสะพานปลา  
    (n=130) 

- ทราบ 
- ไม่ทราบ 

          - ไมแ่น่ใจ 

 
95 
8 
27 

 
73.10 
6.10 
20.80 

2.1 บทบาทของสะพานปลาที่ทราบ (n = 95)   
 - ทำหน้าที่เป็นตลาดกลาง 64 49.20 

          - เป็นท่าเทียบเรือประมง 72 55.40 
          - สนับสนุนการดำเนินธุรกิจประมง  49 37.70 
          - ส่งเสริมการประมง 49 37.70 
3. ทราบว่าองค์การสะพานปลามีการดำเนินการตาม 
    มาตรฐานด้านสุขอนามัย (n=130) 

- ทราบ 
- ไม่ทราบ 

          - ไม่แน่ใจ 

 
 

118 
4 
8 

 
 

90.70 
3.10 
6.20 
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ภาพที่ 7 การรับทราบของผู้ประกอบการว่าองค์การสะพานปลาเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

 

 

 

ภาพที่ 8 การรับทราบบทบาทหน้าที่ขององค์การสะพานปลา 

 

 

ไม่ทราบ 
14.60%

ทราบ 73.10

ทราบ 
76.90% 

ไม่แน่ใจ 8.50% 

ไม่ทราบ 6.10 

ไม่แน่ใจ 20.80 
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ภาพที่ 9 บทบาทขององค์การสะพานปลาที่ผู้ประกอบการรับทราบ 

 

 

 

ภาพที ่ 10 การรับทราบของผู ้ประกอบการว่าองค์การสะพานปลามีการดำเนินการตามมาตรฐาน          
ด้านสุขอนามัย 

ตลาดกลาง  
49.20%

ท่าเทียบเรือประมง 
55.40%

สนับสนุนธุรกิจ
ประมง 37.70%

ส่งเสริมการประมง 
37.70%

ทราบ 90.70%

ไม่ทราบ 3.10%

ไม่แน่ใจ 6.20% 
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1.3 ความคาดหวังและความพึงพอใจที่มีต่อการบริการของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง             
ตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา กิจการแพปลา หรือตลาดกลาง     
ซื อขายสตัว์น ำ 

  การศึกษาความคาดหว ังและความพึงพอใจของผ ู ้ประกอบการทั ้ง 5 ประเด ็น ได ้แก่                 
ด้านสถานที่และโครงสร้าง ด้านการให้บริการวัสดุ/เครื่องมือ ด้านเจ้าหน้าที่ ด้านการดูแลรักษาขนถ่าย    
สัตว์น้ำ ด้านสาธารณูปโภค พบรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 9 ความคาดหวังและความพึงพอใจที่มีต่อการบริการของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง         
ตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา กิจการแพปลา หรือตลาดกลางซื้อขาย
สัตว์น้ำเป็นรายประเด็น  

การดำเนินงานตามมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัย 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ป า น
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ด้านสถานที่/โครงสร้างของสถานประกอบการขององค์การสะพานปลา 
1.1 เป็นอาคารถาวรมีหลังคา

กันแดดกันฝน 
61.5 33.1 3.8 1.6 0.0 78.2 16.5 4.2 1.1 0.0 

1.2 มีการแบ่งสัดส่วน บริเวณ  
ค ั ด แ ย ก จ ั ด เ ก ็ บ ห รื อ
จ ำ ห น ่ า ย อ ย ่ า ง ถู ก
สุขลักษณะ 

71.9 12.0 13.8 1.5 0.8 81.4 15.9 2.4 0.3 0.0 

1.3 พ้ืนทำจากวัสดุแข็งแรง    
ไม่ลื่น ทำความสะอาด 
ได้ง่าย 

70.8 20.1 4.2 3.4 1.5 72.3 26.9 0.8 0.0 0.0 

1.4 มีที่เก็บหรือกำจัดขยะแยก
เป็นสัดส่วน ถูกสุขลักษณะ 

71.7 18.1 6.3 2.3 1.6 88.5 9.5 2.0 0.0 0.0 

1.5 มีอ่างล้างมือพร้อมก๊อกน้ำ 
ที่ไม่ใช้มือสัมผัส สบู่เหลว 
และผ้าเช็ดมือ 

67.2 17.6 12.3 2.1 0.8 74.9 18.5 5.6 1.0 0.0 

1.6 มีการระบายน้ำเสียที่ไม่
ก่อให้เกิดการปนเปื้อน 

72.2 12.4 10.0 3.1 2.3 87.5 8.7 3.8 0.0 0.0 

1.7 มีการติดตั้งหลอดไฟทุก
ระยะ 3 เมตรเพื่อความ
สว่างในการปฏิบัติงาน 

69.8 16.2 7.5 3.7 2.8 89.3 10.1 0.6 0.0 0.0 

1.8 มีสถานที่เก็บขยะและของ
เสียแยกเปน็สัดส่วน     
จากการปฏิบัติงาน 

73.7 18.2 6.5 1.0 0.6 76.4 19.7 3.9 0.0 0.0 

1.9 มีการขนถ่ายขยะและของ
เสียออกไปจากบริเวณ

80.5 11.9 6.3 0.8 0.5 84.6 10.0 5.4 0.0 0.0 
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การดำเนินงานตามมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัย 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ป า น
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ปฏิบัติงานทุกวันและไม่
เกิดการปนเปื้อนในสัตว์น้ำ 

1.10 มีระบบควบคุม ป้องกัน 
กำจัด แมลง หนู และสัตว์
อ่ืนๆ และมีการตรวจสอบ
เสมอ 

70.3 14.2 9.4 4.6 1.5 91.6 4.3 2.2 1.9 0.0 

2. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือของสถานประกอบการ 
2.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื ่องมือ   

ที่  ใช ้อย ู ่ ในสภาพด ีและ
สะอาด 

78.1 14.6 2.4 4.2 0.7 88.8 10.3 0.9 0.0 0.0 

2.2 วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ 
มีผิวเรียบและออกแบบ  
เหมาะกับการใช้งาน 

70.0 14.7 8.8 4.1 2.4 94.6 5.2 0.2 0.0 0.0 

2.3 ว ัสด ุอ ุปกรณ์ เคร ื ่องมือ     
ที่ใช้ไม่ดูดซับน้ำและไม่เป็น
สนิม 

70.4 10.7 15.8 2.3 0.8 89.5 7.9 2.1 0.5 0.0 

2.4 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่
ใช้ทำความสะอาดได้ง่าย 

69.6 14.3 8.4 4.7 3.0 93.6 4.4 2.0 0.0 0.0 

2.5 มีทีเ่ก็บวัสดุ อุปกรณ์  
เครื่องมือที่สะดวกต่อการ
นำมาใช้งานและปลอดภัย 

68.9 21.9 7.3 1.1 0.8 81.2 14.9 3.4 0.5 0.0 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลา 
3.1  เจ ้าหน ้าท ี ่ ม ีส ุขภาพดี        

ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
ไม่มีแผลเปิด 

68.1 15.8 15.4 0.7 0.0 97.4 2.5 0.1 0.0 0.0 

3.2 เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการ     
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น อ ย ่ า ง ถู ก
สุขลักษณะ 

73.1 11.2 15.0 0.7 0.0 95.5 2.8 1.7 0.0 0.0 

3.3 เจ้าหน้าที่ล้างมือทั้งก่อน
และหลังการปฏิบัติงาน 

73.5 20.0 5.0 1.5 0.0 88.4 11.2 0.4 0.0 0.0 

3.4 เจ้าหน้าที่แต่งกายสะอาด 
สวมถุงมือที่สภาพดีพร้อม
ใช้งานขณะปฏิบัติงาน 

66.9 18.5 12.3 2.3 0.0 90.7 5.8 3.5 0.0 0.0 

3.5 เจ้าหน้าที ่ไม่ร ับประทาน
อาหารและเครื่องดื่มขณะ
ปฏิบัติงาน 

68.7 14.6 13.5 2.4 0.8 92.4 5.5 2.1 0.0 0.0 
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การดำเนินงานตามมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัย 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ป า น
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

3.6 เจ ้ าหน ้ าท ี ่ ปฏ ิบ ั ต ิ ต าม
กฎระเบียบขององค์การ
สะพานปลาอย่างเคร่งครัด 

70.6 16.3 8.5 3.8 0.8 86.6 7.4 3.0 2.1 0.9 

3.7 เจ้าหน้าที่ไม่สูบบุหรี่ขณะ
ปฏิบัติงาน 

73.8 15.4 6.9 3.8 0.1 92.6 7.4 0.0 0.0 0.0 

3.8 เจ ้าหน้าที ่ ไม ่ถ ่มน ้ำลาย 
ห ร ื อ น ้ ำ ห ม า ก ข ณ ะ
ปฏิบัติงาน 

 

74.6 19.3 3.8 1.5 0.8 97.1 2.8 0.1 0.0 0.0 

4.ด้านการดูแลรักษา การขนถ่ายสัตว์น ำ 
4.1 มีการตรวจสอบคุณภาพ

สัตว์น้ำก่อนจำหน่ายและ
จดบันทึกไว้ 

76.5 17.8 3.8 1.9 0.0 92.5 5.1 1.7 0.6 0.1 

4.2 มีการเก็บรักษาสัตว์น้ำสด
ท ี ่ อ ุณหภ ูม ิ ใกล ้ เค ียง 0 
องศาเซลเซียส 

71.9 18.8 2.3 6.2 0.8 87.6 8.4 3.0 1.0 0.0 

4.3 มีการเก็บสัตว์น้ำแช่เยือก
แข็งที่อุณหภูมิใกล้เคียง18 
องศาเซลเซียส 

67.7 25.7 3.1 2.0 1.5 86.5 11.6 1.7 0.2 0.0 

4.4 มีการแยกท่ีมาของสัตว์น้ำ
และบันทึกรายละเอียด 

73.1 17.4 6.2 2.3 1.0 89.4 5.6 3.2 1.1 0.7 

4.5 มีการป้องกันการปนเปื้อน
จุลินทรีย์และสารเคมีต่างๆ 

71.3 15.0 7.5 6.2 0.0 92.3 6.1 1.6 0.0 0.0 

4.6 ขนถ่ายและคัดแยกสัตว์น้ำ
อย่างถูกสุขลักษณะ ไม่ทำ
ให้เสียหายและปนเปื้อน  

85.8 8.8 4.6 0.8 0.0 90.4 8.5 1.1 0.0 0.0 

5. ด้านสาธารณูปโภค 
5.1 มีน้ำสะอาดที่ได้มาตรฐาน

และเพียงพอต่อการใช้งาน 
78.7 15.4 4.2 1.7 0.0 87.3 11.6 1.1 0.0 0.0 

5.2 ถังเก็บน้ำปิดมิดชิด        
ทำความสะอาดง่าย 

66.9 28.6 2.7 1.0 0.8 94.2 5.6 0.2 0.0 0.0 

5.3 ระบบท่อน้ำต้องมีการ
ป้องกันการปนเปื้อน 

61.9 24.6 13.5 0 0 91.1 6.3 2.3 0.3 0.0 

5.4 น้ำแข็งที ่ใช้ต้องผลิตจาก  
น้ำที่มีความสะอาด 

72.0 15.5 11.0 1.5 0.0 84.5 13.1 1.9 0.5 0.0 
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การดำเนินงานตามมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัย 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ป า น
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

5.5 การผลิต การเก็บ          
การขนถ่ายน้ำแข็ง ต้องไม่
มีการปนเปื้อน 

69.2 17.4 6.5 5.4 1.5 87.6 4.6 4.2 3.6 0.0 

5.6 ห้องสุขามีจำนวนเพียงพอ
กับคนงานและแยกเป็น
สัดส่วนจากบริเวณ
ปฏิบัติงาน 

70.3 17.4 4.7 3.8 3.8 81.2 14.6 3.2 1.0 0.0 

5.7 มีการแยกห้องสุขาระหว่าง
ชายและหญิงอย่างชัดเจน 

74.6 14.6 6.9 3.1 0.8 97.7 2.2 0.1 0.0 0.0 

5.8 ห้องสุขาอยู่ในสภาพดี       
มีกระดาษชำระและถังขยะ 
และมีการทำความสะอาด
ตามเวลาที่กำหนด 

81.5 8.6 5.4 4.2 0.3 89.1 8.7 1.5 0.7 0.0 

5.9 บริเวณหน้าห้องสุขามีอ่าง
ล้างมือชนิดไม่ใช้มือสัมผัส
และมีสบู่เหลว 

70.8 19.4 5.2 3.8 0.8 90.0 7.9 2.1 0.0 0.0 

 
จากตารางที่ 9 สามารถอธิบายแต่ละด้านได้ ดังนี้ 
 ด้านสถานที่และโครงสร้าง  
 ด้านความคาดหวัง พบว่า ผู้ประกอบการมีความคาดหวังในประเด็น มีการขนถ่ายขยะและ     
ของเสียออกไปจากบริเวณปฏิบัติงานทุกวันและไม่เกิดการปนเปื้อนในสัตว์น้ำ  มากที่สุด (ร้อยละ 80.50) 
รองลงมาคือ มีสถานที่เก็บขยะและของเสียแยกเป็นสัดส่วนจากการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 73.70) และ         
มีการระบายน้ำเสียที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน (ร้อยละ 72.20) 
 ด้านความพึงพอใจ พบว่า ตัวแทนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็น มีระบบควบคุม 
ป้องกัน กำจัด แมลง หนู และสัตว์อื ่นๆ (ร้อยละ 91.60) รองลงมา คือ มีการติดตั้งหลอดไฟทุกระยะ        
3 เมตรเพื่อความสว่างในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 89.30) และมีที่เก็บหรือกำจัดขยะแยกเป็นสัดส่วน        
ถูกสุขลักษณะ (ร้อยละ 88.50) 
 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือของสถานประกอบการ 
 ด้านความคาดหวัง พบว่า ตัวแทนส่วนใหญ่มีความคาดหวังมากที่สุดในประเด็นวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื ่องมือที ่ใช้อยู ่ในสภาพดีและสะอาด (ร้อยละ 78.10) รองลงมา คือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื ่องมือที ่ใช้            
ไม่ดูดซับน้ำและไม่เป็นสนิม (ร้อยละ 70.40) และวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้มีผิวเรียบและออกแบบเหมาะ
กับการใช้งาน (ร้อยละ 70.00) 
 ด้านความพึงพอใจ พบว่า ตัวแทนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็นวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือที่ใช้มีผิวเรียบและออกแบบเหมาะกับการใช้งาน (ร้อยละ 94.60) รองลงมา คือ วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือที่ใช้ทำความสะอาดได้ง่าย (ร้อยละ 93.60) และวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ไม่ดูดซับน้ำและ      
ไม่เป็นสนิม (ร้อยละ 89.50) 
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 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลา 
 ด้านความคาดหวัง พบว่า ตัวแทนส่วนใหญ่มีความคาดหวังมากที่สุดในประเด็นเจ้าหน้าที่          
ไม่ถ่มน้ำลาย น้ำหมากขณะปฏิบัติงาน (ร้อยละ 74.60) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ไม่สูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน           
(ร้อยละ 73.80) และเจ้าหน้าที่ล้างมือทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 73.50) 

 ด้านความพึงพอใจ พบว่า ตัวแทนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็น เจ้าหน้าที่          
มีสุขภาพดีไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงไม่มีแผลเปิด (ร้อยละ 97.40) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ไม่ถ่มน้ำลาย         
น้ำหมากขณะปฏิบัติงาน (ร้อยละ 97.10) และเจ้าหน้าที่มีความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกสุขลักษณะ        
(ร้อยละ 95.50)  

 ด้านการดูแลรักษา การขนถ่ายสัตว์น ำ 
 ด้านความคาดหวัง พบว่า ตัวแทนส่วนใหญ่มีความคาดหวังมากที่สุดในประเด็น ขนถ่ายและ     
คัดแยกสัตว์น้ำอย่างถูกสุขลักษณะ ไม่ทำให้เสียหายและปนเปื ้อน  (ร้อยละ 85.80) รองลงมา คือ                
มีการตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำก่อนจำหน่ายและจดบันทึกไว้ (ร้อยละ 76.50) และมีการแยกที่มาของ     
สัตว์น้ำและบันทึกรายละเอียด (ร้อยละ 73.10)  
 ด้านความพึงพอใจ พบว่า ตัวแทนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็นมีการตรวจสอบ
คุณภาพสัตว์น้ำก่อนจำหน่ายและจดบันทึกไว้ (ร้อยละ 92.50) รองลงมา คือ มีการป้องกันการปนเปื้อน
จุลินทรีย์และสารเคมีต่างๆ (ร้อยละ 92.30) และขนถ่ายและคัดแยกสัตว์น้ำอย่างถูกสุขลักษณะไม่ทำให้
เสียหายและปนเปื้อน (ร้อยละ 90.40) 
 ด้านสาธารณูปโภค 
 ด้านความคาดหวัง พบว่า ตัวแทนส่วนใหญ่มีความคาดหวังมากที่สุดในประเด็น ห้องสุขา         
อยู่ในสภาพดี มีกระดาษชำระและถังขยะ และมีการทำความสะอาดตามเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 81.50) 
รองลงมาคือ มีน้ำสะอาดที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อการใช้งาน (ร้อยละ 78.70) และมีการแยกห้องสุขา
ระหว่างชายและหญิงอย่างชัดเจน (74.60) ตามลำดับ 
 ด้านความพึงพอใจ พบว่า ตัวแทนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็นมีการแยก      
ห้องส ุขาระหว ่างชายและหญิงอย ่างชัดเจน  (ร ้อยละ 97.70) รองลงมา คือ ถ ังเก ็บน้ำป ิดมิดชิด                 
ทำความสะอาดง่าย (ร้อยละ 94.20) และ ระบบท่อน้ำต้องมีการป้องกันการปนเปื้อน (ร้อยละ 91.10)  
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ตารางท่ี 10 ค่าเฉลี่ยความคาดหวังการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย 

การดำเนินงานตาม
มาตรฐานด้าน

สุขอนามัย 

ความคาดหวังผู้ประกอบการ 

ภาพรวม 
สะพานปลา
สมุทรสาคร 

สะพานปลา
นครศรี 

ธรรมราช 

ท่าเทียบ
เรือประมง

ชุมพร 

ท่าเทียบ
เรือประมง
หลังสวน 

ท่าเทียบ
เรือประมง
สงขลา 2 

ท่าเทียบ
เรือประมง

ภูเก็ต 

ท่าเทียบ
เรือประมง

ระนอง 

ท่าเทียบ
เรือประมง
ปัตตานี 

1. ด้านสถานที่/
โครงสร้างของสถาน
ประกอบการของ
องค์การสะพานปลา 

3.72 
(มาก) 

3.69 
(มาก) 

3.35 
(ปาน
กลาง) 

3.85 
(มาก) 

3.59 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.71 
(มาก) 

3.71 
(มาก) 

2. ด้านวัสดุอุปกรณ์
และเครื่องมือของ
สถานประกอบการ 

3.42 
(มาก) 

 

3.46 
(มาก) 

3.34 
(ปาน
กลาง) 

4.03 
(มาก) 

3.60 
(มาก) 

3.77 
(มาก) 

3.53 
(มาก) 

3.59 
(มาก) 

3.59 
(มาก) 

3. ด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานของ
องค์การสะพานปลา 

3.93 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

3.91 
(มาก) 

4.35 
(มาก
ที่สุด) 

3.85 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

4. ด้านบริการการ
ดูแลรักษาการขนถ่าย
สัตว์น ำ 

3.67 
(มาก) 

3.52 
(มาก) 

3.29 
(ปาน
กลาง) 

3.87 
(มาก) 

3.66 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

3.52 
(มาก) 

3.62 
(มาก) 

3.62 
(มาก) 

5. ด้านสาธารณูปโภค 3.64 
(มาก) 

3.65 
(มาก) 

3.39 
(ปาน
กลาง) 

3.98 
(มาก) 

3.57 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

3.66 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.65 
(มาก) 

ภาพรวม 3.68 
(มาก) 

3.66 
(มาก) 

3.46 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

3.65 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

3.66 
(มาก) 

3.71 
(มาก) 

3.71 
(มาก) 

  

 จากตารางที่ 10 พบว่า ในภาพรวมผู้ประกอบการมีความคาดหวังการดำเนินงานตามมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.71 (อยู่ในระดับมาก)  โดยผู้ประกอบการมีความคาดหวัง
ด้านเจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลาสูงที ่สุด มีค่าเฉลี ่ยอยู ่ที ่ 3.97 (อยู ่ในระดับมาก)          
เมื่อพิจารณาเป็นรายพื้นที่ พบว่า ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน มีค่าเฉลี่ยด้านความคาดหวังการดำเนินงาน
ตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยสูงที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.02 (อยู่ในระดับมาก)  
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ตารางท่ี 11 ค่าเฉลี่ยความความพึงพอใจการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย 

การดำเนินงานตาม
มาตรฐานด้านสุขอนามัย 

ความพึงพอใจผู้ประกอบการ 

ภาพรวม 
สะพาน
ปลา

สมุทรสาค
ร 

สะพานปลา
นครศรี 

ธรรมราช 

ท่าเทียบ
เรือประมง

ชุมพร 

ท่าเทียบ
เรือประมง
หลังสวน 

ท่าเทียบ
เรือประมง
สงขลา 2 

ท่าเทียบ
เรือประมง

ภูเก็ต 

ท่าเทียบ
เรือประมง

ระนอง 

ท่าเทียบ
เรือประมง
ปัตตานี 

1. ด ้ า น ส ถ า น ที่ /
โครงสร ้ างของสถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ข อ ง
องค์การสะพานปลา 

4.64 
(มาก
ที่สุด) 

4.72 
(มาก
ที่สุด) 

4.85 
(มาก   
ที่สุด) 

4.57 
(มาก
ที่สุด) 

4.55 
(มาก
ที่สุด) 

4.91 
(มาก 
ที่สุด) 

4.89 
(มาก 
ที่สุด) 

4.68 
(มาก
ที่สุด) 

4.72 
(มาก
ที่สุด) 

2. ด้านวัสดุอุปกรณ์และ
เคร ื ่ อ งม ื อของสถาน
ประกอบการ 

4.75 
(มาก 
ที่สุด) 

4.82 
(มาก 
ที่สุด) 

4.93 
(มาก 
ที่สุด) 

4.78 
(มาก
ที่สุด) 

4.76 
(มาก
ที่สุด) 

4.88 
(มาก 
ที่สุด) 

4.85 
(มาก 
ที่สุด) 

4.71 
(มาก 
ที่สุด) 

4.81 
(มาก 
ที่สุด) 

3. ด ้ า น เ จ ้ า ห น ้ า ที่
ผู้ปฏิบัติงานขององค์การ
สะพานปลา 

4.91 
(มาก
ที่สุด) 

4.85 
(มาก 
ที่สุด) 

4.82 
(มาก 
ที่สุด) 

4.85 
(มาก 
ที่สุด) 

4.71 
(มาก
ที่สุด) 

4.93 
(มาก 
ที่สุด) 

4.95 
(มาก 
ที่สุด) 

4.87 
(มาก
ที่สุด) 

4.86 
(มาก 
ที่สุด) 

4. ด้านบริการการดูแล
รักษาการขนถ่ายสัตว์น ำ 

4.75 
(มาก 
ที่สุด) 

4.71 
(มาก 
ที่สุด) 

4.84 
(มาก 
ที่สุด) 

4.77 
(มาก 
ทีสุด) 

4.81 
(มาก
ที่สุด) 

4.87 
(มาก
ที่สุด) 

4.76 
(มาก 
ที่สุด) 

4.8 
(มาก
ที่สุด) 

4.78 
(มาก 
ที่สุด) 

5. ด้านสาธารณูปโภค 4.63 
(มาก 
ที่สุด) 

4.74 
(มาก
ที่สุด) 

4.87 
(มาก 
ที่สุด) 

4.8 
(มาก
ที่สุด) 

4.76 
(มาก
ที่สุด) 

4.78 
(มาก
ที่สุด) 

4.84 
(มาก
ที่สุด) 

4.73 
(มาก
ที่สุด) 

4.76 
(มาก 
ที่สุด) 

ภาพรวม 4.73 
(มาก 
ที่สุด) 

4.76 
(มาก 
ที่สุด) 

4.86 
(มาก 
ที่สุด) 

4.75 
(มาก 
ที่สุด) 

4.71 
(มาก
ที่สุด) 

4.87 
(มาก 
ที่สุด) 

4.85 
(มาก 
ที่สุด) 

4.75 
(มาก
ที่สุด) 

4.78 
(มาก 
ที่สุด) 

 

 จากตารางที่ 11 พบว่า ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูที่ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
อยู่ที ่ 4.78 (อยู่ในระดับมากที่สุด) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ       
ด้านเจ้าหน้าที ่ผ ู ้ปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลา มีค่าเฉลี ่ยอยู ่ที ่ 4.86 (อยู ่ในระดับมากที ่ส ุด)             
เมื่อพิจารณาเป็นรายพื้นที่ พบว่า ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 4.87 (อยู่ในระดับมากที่สุด) 
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ตารางท่ี 12 คาดหวังและความพึงพอใจรายประเด็นของผู้ประกอบการ 

การดำเนินงานตามมาตรฐานด้าน
สุขอนามัย 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ สถิติที 

1. ด้านสถานที/่โครงสร้างของสถาน
ประกอบการ 

3.78+0.06 4.49+0.09    4.00** 

2. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ 3.79+0.07 4.73+0.08    3.69** 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 4.07+0.06 4.84+0.07 -0.75 
4. ด้านการดูแลรักษา การขนถ่ายสัตว์น้ำ 3.78+0.07 4.53+0.07 0.83 
5. ด้านสาธารณูปโภค 3.79+0.06 4.62+0.07   6.53** 

 

 จากตารางที่ 12 แสดงให้เห็นว่าระดับค่าเฉลี่ยความคาดหวังกับความพึงพอใจของผู้ประกอบการ
ในประเด็นด้านสถานที่/โครงสร้างของสถานประกอบการ ด้านวัสดุ อุปกรณ์และเครื ่องมือ  และ             
ด้านสาธารณูปโภคแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่าผู้ประกอบการมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจสูงกว่าค่าเฉลี่ยความคาดหวังทุกด้าน 

 

1.4 ด้านความคาดหวังและความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ 
 ในการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู ้ประกอบการทั ้ง 5 ประเด็น ได้แก่          
ความน่าเชื่อถือในการบริการ ความมั่นใจในการบริการ ด้านสิ่งที ่สามารถจับต้องได้ ด้านความใส่ใจ       
ด้านความรับผิดชอบ พบรายละเอียดดังนี้ 
ตารางท่ี 13 ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ประกอบการเก่ียวกับคุณภาพในการให้บริการ 

คุณภาพการให้บริการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ความน่าเชื่อถือในการบริการ 
1.1 มีป้าย/ข้อความที่ระบุ 

ขั้นตอนในการบริการที่
ชัดเจน 

66.2 24.6 5.4 2.3 1.5 94.4 5.3 0.3 0.0 0.0 

1.2 ม ีการให ้บร ิการตรง
ตามเวลาที่กำหนดไว้ 

70.1 25.4 1.5 0.7 2.3 90.8 6.4 2.8 0.0 0.0 

2.ความม่ันใจในการบริการ 
2.1 เ จ ้ า หน ้ า ที่ /ค น ง า น 

ให้บริการด้วยความ
สุภาพเป็นมิตร 

76.2 17.6 5.4 0.8 0.0 91.3 5.7 1.8 1.2 0.0 

2.2 เจ้าหน้าที ่และคนงาน
ให้บริการด้วยความ
ซื่อสัตย์ 

62.3 20.4 14.2 3.1 0.0 83.2 11.4 5.1 0.3 0.0 
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คุณภาพการให้บริการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2.3 สัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ำแปรรูปที่มีการนำมา
จ ำ ห น ่ า ย  ม ี ค ว า ม
สะอาดปลอดภ ั ย ได้
มาตรฐาน 

74.6 18.5 5.4 1.5 0.0 95.4 3.6 1.0 0.0 0.0 

2.4 มีการซื ้อขายสัตว์น้ำ/
ผล ิ ตภ ัณฑ ์ ส ั ต ว ์ น้ ำ     
แปรรูปในราคาที ่เป็น
ธรรมกับทุกฝ่าย 

74.3 20.0 2.3 2.6 0.8 87.4 12.1 0.5 0.0 0.0 

3.ด้านสิ่งท่ีสามารถจับต้องได้ 
3.1 ม ี ก า ร ใ ช ้ เ ค ร ื ่ อ ง ชั่ ง

น้ำหนักแบบดิจิทัลที่มี
ความเที ่ยงตรงในการ
ให้บริการ 

58.0 20.8 17.7 3.0 0.5 79.0 8.6 12.4 0.0 0.0 

3.2 ม ี ส ิ ่ ง อ ำ น ว ย ค ว า ม
สะดวก เช่น ที ่จอดรถ 
เก้าอี ้น ั ่ง เพียงพอกับ
ความต้องการ 

75.3 10.0 8.5 4.7 1.5 92.6 3.1 4.3 0.0 0.0 

3.3 มีการประชาสัมพันธ์/ 
     วธิีการให้บริการ 

70.3 22.3 4.2 2.4 0.8 94.8 3.4 1.8 0.0 0.0 

4. ด้านความใส่ใจ 
4.1 เจ ้าหน้าที่/คนงาน มี

ค ว ามพร ้ อม ใ น ก า ร
ให้บริการ 

76.9 13.1 7.7 2.3 0.0 90.6 5.3 4.1 0.0 0.0 

4.2 มีช่องทางในการติดต่อ
ท ี ่ ห ล ากหล าย  เ ช่ น 
โ ท รศ ั พท ์  เ ว็ บ ไ ซ ต์      
เฟสบุก๊ 

61.5 17.7 16.9 3.1 0.8 98.3 1.7 0.0 0.0 0.0 

5. ด้านความรับผิดชอบ 
5.1 เจ้าหน้าที/่คนงาน

ให้บริการด้วยความ
รวดเร็วภายในเวลาที่
กำหนด 

77.1 13.8 6.5 2.6 0.0 86.3 8.1 4.0 1.6 0.0 

5.2 เมื่อเกิดปัญหาจากการ 
     บริการท่านได้รับความ 

76.2 16.5 3.8 3.5 0.0 90.5 6.2 3.3 0.0 0.0 
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คุณภาพการให้บริการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ช ่ ว ย เ ห ล ื อ จ า ก
เ จ ้ า ห น ้ า ที่ /ค น ง า น
ภายในเวลา 1 ชั่วโมง 

 

 จากตารางที ่ 13 พบว่า ผ ู ้ประกอบการมีความคาดหวังและความพึงพอใจด้านคุณภาพ            
การให้บริการ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ความน่าเชื ่อถือในการบริการ ด้านความคาดหวัง พบว่า ตัวแทนผู้ประกอบการส่วนใหญ่          
มีความคาดหวังมากที่สุดในประเด็นมีการให้บริการตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ (ร้อยละ 70.10) รองลงมา คือ                  
มีป้าย/ข้อความที่ระบุขั้นตอนในการบริการที่ชัดเจน (ร้อยละ 66.20)  
 สำหรับด้านความพึงพอใจ พบว่า ตัวแทนผู้ประกอบการส่วนใหญ่พึงพอใจมากที่สุดในประเด็น   
มีป้าย/ข้อความที่ระบุขั้นตอนในการบริการที่ชัดเจน (ร้อยละ 94.40) รองลงมา คือ ประเด็นมีการให้บริการ
ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ (ร้อยละ 90.80) 
 ความมั ่นใจในการบริการ  ด้านความคาดหวัง พบว่า ตัวแทนผู ้ประกอบการส่วนใหญ่               
มีความคาดหวังมากที่สุด ในประเด็นเจ้าหน้าที่/คนงานให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร (ร้อยละ 76.20) 
รองลงมา คือ สัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปที่มีการนำมาจำหน่าย มีความสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน          
(ร้อยละ 74.60)  

 สำหรับด้านความพึงพอใจ พบว่า ตัวแทนผู้ประกอบการส่วนใหญ่พึงพอใจมากที่สุดในประเด็น       
สัตว ์น ้ำ/ผลิตภ ัณฑ์ส ัตว ์น ้ำแปรรูปที ่ม ีการนำมาจำหน่าย ม ีความสะอาดปลอดภัยได ้มาตรฐาน                 
(ร้อยละ 95.40) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่/คนงานให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร (ร้อยละ 91.30) 

 ด้านสิ ่งที ่สามารถจับต้องได้ ด้านความคาดหวัง พบว่า ตัวแทนผู ้ประกอบการส่วนใหญ่             
มีความคาดหวังมากที ่สุดในประเด็น มีสิ ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที ่จอดรถ เก้าอี ้น ั ่งเพียงพอกับ         
ความต้องการ (ร้อยละ 75.30) รองลงมา คือ มีการประชาสัมพันธ์/วิธีการให้บริการ (ร้อยละ 70.30)  

 สำหรับความพึงพอใจ พบว่า ตัวแทนผู้ประกอบการส่วนใหญ่พึงพอใจมากที่สุดในประเด็น         
มีการประชาสัมพันธ์/วิธีการให้บริการ (ร้อยละ 94.80) รองลงมา คือ มีสิ ่งอำนวยความสะดวก เช่น           
ที่จอดรถ เก้าอ้ีนั่งเพียงพอกับความต้องการ (ร้อยละ 92.60) 

 ด้านความใส่ใจ ด้านความคาดหวัง พบว่า ตัวแทนผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความคาดหวัง      
มากที่สุด ในประเด็นเจ้าหน้าที่/คนงาน มีความพร้อมในการให้บริการ (ร้อยละ 76.90) รองลงมา คือ         
มีช่องทางในการติดต่อท่ีหลากหลาย เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ เฟสบุก๊ (ร้อยละ 61.50)  
 สำหรับความพึงพอใจ พบว่า ตัวแทนผู้ประกอบการส่วนใหญ่พึงพอใจมากที่สุดในประเด็น        
มีช่องทางในการติดต่อที ่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก (ร้อยละ 98.30) รองลงมา คือ 
เจ้าหน้าที/่คนงานมีความพร้อมในการให้บริการ (ร้อยละ 90.60) 
 ด้านความรับผิดชอบ ด้านความคาดหวัง พบว่า ตัวแทนผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความคาดหวัง
มากที่สุดในประเด็น เจ้าหน้าที่/คนงานให้บริการด้วยความรวดเร็วภายในเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 77.10) 
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รองลงมา คือ เมื่อเกิดปัญหาจากการบริการท่านได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่/คนงานภายในเวลา     
1 ชั่วโมง (ร้อยละ 76.20)  
  สำหรับความพึงพอใจ พบว่า ตัวแทนผู้ประกอบการส่วนใหญ่พึงพอใจมากที่สุดในประเด็น     
เมื ่อเกิดปัญหาจากการบริการท่านได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ /คนงานภายในเวลา 1 ชั ่วโมง           
(ร้อยละ 90.50) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่/คนงานให้บริการด้วยความรวดเร็วภายในเวลาที ่กำหนด          
(ร้อยละ 86.30) 
 

 ตารางท่ี 14 ค่าเฉลี่ยความคาดหวังของผู้ประกอบการด้านคุณภาพการให้บริการ 

คุณภาพการ
ให้บริการ 

 

ความคาดหวังผู้ประกอบการ 
ภาพรวม สะพาน

ปลา
สมุทรสาคร 

สะพานปลา
นครศรี 

ธรรมราช 

ท่าเทียบ
เรือประมง

ชุมพร 

ท่าเทียบ
เรือประมง
หลังสวน 

ท่าเทียบ
เรือประมง
สงขลา 2 

ท่าเทียบ
เรือประมง

ภูเก็ต 

ท่าเทียบ
เรือประมง

ระนอง 

ท่าเทียบ
เรือประมง
ปัตตานี 

1.ความน่าเชื่อถือใน
การบริการ 

3.92 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

3.52 
(มาก) 

3.70 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

3.91 
(มาก) 

3.77 
(มาก) 

2.ด้านความม่ันใจใน
การให้การบริการ 

3.92 
(มาก) 

3.85 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

4.45 
(มาก
ที่สดุ) 

3.92 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

4.39 
(มาก
ที่สดุ) 

4.03 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

3.ด้านสิ่งท่ีสามารถ
จับต้องได้ 

3.69 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

3.31 
(ปาน
กลาง) 

3.47 
(มาก) 

3.51 
(มาก) 

3.63 
(มาก) 

3.60 
(มาก) 

3.45 
(มาก) 

3.55 
(มาก) 

4.ด้านความใส่ใจ 4.04 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.70 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 

5.ด้านความ 
รับผิดชอบ 

3.84 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

3.71 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

3.91 
(มาก) 

3.92 
(มาก) 

ภาพรวม 3.88 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

3.65 
(มาก) 

3.86 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

3.86 
(มาก) 

3.85 
(มาก) 

 
 จากตารางที่ 14 พบว่า ผู้ประกอบการมีความคาดหวังด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี ่ยอยู่ที ่ 3.85 เมื ่อพิจารณาด้านที ่ผู ้ประกอบการมีความคาดหวังมากที่สุด คือ          
ด้านความมั่นใจในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.06 (อยู่ในระดับมาก) และหากพิจารณาเป็นรายพื้นที่ พบว่า 
ผู้ประกอบการในพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงระนอง มีความคาดหวังด้านคุณภาพการให้บริการสูงที ่สุด          
มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ที่ 4.02 (อยู่ในระดับมาก) 
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    ตารางท่ี 15 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ประกอบการด้านคุณภาพการให้บริการ 

คุณภาพการ
ให้บริการ 

 

ความพึงพอใจผู้ประกอบการ 
ภาพรวม สะพานปลา

สมุทรสาคร 
สะพานปลา

นครศรี 
ธรรมราช 

ท่าเทียบ
เรือประมง

ชุมพร 

ท่าเทียบ
เรือประมง
หลังสวน 

ท่าเทียบ
เรือประมง

สงขลา 

ท่าเทียบ
เรือประมง

ภูเก็ต 

ท่าเทียบ
เรือประมง

ระนอง 

ท่าเทียบ
เรือประมง
ปัตตานี 

1. ความน่าเชื่อถือใน
การบริการ 

4.64 
(มาก
ที่สุด) 

4.72 
(มาก
ที่สุด) 

4.82 
(มาก
ที่สุด) 

4.70 
(มาก
ที่สุด) 

4.67 
(มาก
ที่สุด) 

4.78 
(มาก
ที่สุด) 

4.92 
(มาก
ที่สุด) 

4.56 
(มาก
ที่สุด) 

4.72 
(มาก
ที่สุด) 

2. ด้านความม่ันใจ
การบริการ 

4.84 
(มาก
ที่สุด) 

4.68 
(มาก
ที่สดุ) 

4.75 
(มาก
ที่สดุ) 

4.85 
(มาก
ที่สดุ) 

4.61 
(มาก
ที่สุด) 

4.76 
(มาก
ที่สุด) 

4.73 
(มาก
ที่สดุ) 

4.77 
(มาก
ที่สุด) 

4.71 
(มาก
ที่สุด) 

3. ด้านสิ่งท่ีสามารถ
จับต้องได้ 

4.74 
(มาก
ที่สุด) 

4.83 
(มาก
ที่สุด) 

4.68 
(มาก
ที่สุด) 

4.51 
(มาก
ที่สุด) 

4.55 
(มาก
ที่สุด) 

4.81 
(มาก
ที่สุด) 

4.64 
(มาก
ที่สุด) 

4.45 
(มาก
ที่สุด) 

4.64 
(มาก
ที่สุด) 

4. ด้านความใส่ใจ 4.76 
(มาก
ที่สุด) 

4.71 
(มาก
ที่สุด) 

4.75 
(มาก
ที่สดุ) 

4.70 
(มาก
ที่สดุ) 

4.63 
(มาก
ที่สุด) 

4.77 
(มาก
ที่สุด) 

4.80 
(มาก
ที่สดุ) 

4.78 
(มาก
ที่สุด) 

4.74 
(มาก
ที่สุด) 

5. ด้านความ
รับผิดชอบ 

4.81 
(มาก
ที่สุด) 

4.76 
(มาก
ที่สุด) 

4.68 
(มาก
ที่สดุ) 

4.73 
(มาก
ที่สดุ) 

4.51 
(มาก
ที่สุด) 

4.75 
(มาก
ที่สุด) 

4.77 
(มาก
ที่สดุ) 

4.63 
(มาก
ที่สุด) 

4.70 
(มาก
ที่สุด) 

ภาพรวม 
4.76 
(มาก
ที่สุด) 

4.74 
(มาก
ที่สุด) 

4.73 
(มาก
ที่สุด) 

4.70 
(มาก
ที่สุด) 

4.59 
(มาก
ที่สุด) 

4.77 
(มาก
ที่สุด) 

4.77 
(มาก
ที่สดุ) 

4.64 
(มาก
ที่สุด) 

4.71 
(มาก
ที่สุด) 

  

 จากตารางที่ 15 พบว่า ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการในทุกด้านอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.71 หากพิจารณาเป็นรายด้านจะพบว่า ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจ  
มากที่สุดในด้านความใส่ใจ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที ่ 4.74 และเมื่อพิจารณาเป็นรายพื้นที่ พบว่า 
ผู้ประกอบการในทุกพื้นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดเช่นกัน โดยพื้นที่ที่ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจสูงสุด 
คือ ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตและท่าเทียบเรือประมงระนอง ผู ้ประกอบการมีความพึงพอใจสูงที่สุด            
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที ่4.77 เท่ากัน 
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ตารางท่ี 16 คาดหวังและความพึงพอใจรายประเด็นของผู้ประกอบการในด้านคุณภาพการให้บริการ 

คุณภาพการให้บริการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ สถิติที 
1. ความน่าเชื่อถือในการบริการ 3.77+0.07 4.85+0.07 1.22 
2. ความมั่นใจในการบริการ 4.06+0.06 4.79+0.06 -0.35 
3. ด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้ 3.55+0.07 4.75+0.07 3.60** 
4. ด้านความใส่ใจ 3.95+0.06 4.90+0.08 0.60 
5. ด้านความรับผิดชอบ 3.91+0.06 4.83+0.07 0.33 

 

 จากตารางที่ 16 แสดงให้เห็นว่าระดับค่าเฉลี่ยความคาดหวังกับความพึงพอใจของผู้ประกอบการ
ในด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่าผู้ประกอบการ   
มีระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงกว่าระดับความคาดหวังในทุกด้าน 

 

2. ผลการศึกษาในส่วนของผู้ใช้บริการ 
2.1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ 
ตัวแทนที ่เป ็นผู ้ใช้บริการประกอบด้วยเพศชายและหญิงในสัดส่วนใกล้กัน คือ เพศหญิง        

จำนวน 229 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 55.7 และเพศชายจำนวน 182 คน หรือร้อยละ 44.3 (ภาพที่ 11) 
ด้านอายุนั้นพบว่าตัวแทนส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี จำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 29.93 รองลงมาคือ 
31-40 ปี จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 23.84 และ 51-60 ปี เป็นลำดับที่ 3 มีจำนวน 75 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 18.22 ถัดมาคืออายุ 21-30 ปี จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.11 ลำดับต่อมาคือมากกว่า 60 ปี 
จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 12.91 ลำดับสุดท้ายคืออายุน้อยกว่า 20 ปี จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1 
(ภาพที ่ 12) ด้านระดับการศึกษาพบว่าตัวแทนส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช.              
จำนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 37.20 รองลง คือ ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษา จำนวน 127 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 30.90 รองมาเป็นปริญญาตรี และอนุปริญญา/ปวส. คิดเป็นจำนวน 73 คน และ 57 คนหรือ     
ร ้อยละ 17.80 และ 13.90 ตามลำดับ และสูงกว่าปริญญาตรีจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20            
(ภาพที่ 13) ประเภทของผู้ใช้บริการพบว่า จำนวน 218 คนหรือร้อยละ 53.00 เป็นผู้ซื้อ รองลงมาเป็น
ผ ู ้ขาย ค ิดเป ็นจำนวน 124 คน หร ือร ้อยละ 30.20 และเป็นทั ้งผ ู ้ซ ื ้อและผู ้ขาย  จำนวน 69 คน                  
คิดเป็นร้อยละ 16.80 (ภาพท่ี 14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

ภาพท ี่ 11 เพศของผู้ใช้บริการตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 อายุของผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

น้อยกว่า 20 ปี
1.00% 21-30 ปี

14.11%

31-40 ปี
23.84%

41-50 ปี
29.93%

51-60 ปี
18.22%

มากกว่า 60 ปี 
12.91%

ชาย
44.30%

หญิง
55.70%
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ภาพที่ 12 ระดับการศึกษาของผู้ใช้การที่ตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

ภาพที่ 13 ระดับการศึกษาของผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถาม 

 

ภาพที่ 14 ประเภทของผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถาม 

 

2.2 บทบาทและหน้าที่ขององค์การสะพานปลา 

 ด้านการรับรู้บทบาทขององค์การสะพานปลา พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ร้อยละ 69.60 ทราบว่า  
องค ์การสะพานปลาเป ็นหน ่วยงานร ัฐว ิสาหก ิจ และผ ู ้ ใช ้บร ิการส ่วนใหญ ่ถ ึ งร ้อยละ 66.90                       
ทราบบทบาทหน้าที่ขององค์การสะพานปลา เมื่อพิจารณาเป็นรายบทบาทพบว่า บทบาทด้านการทำหน้าที่
เป็นตลาดกลางเป็นข้อที่มีผู้ตอบมากที่สุด คือ 174 คน รองลงมา บทบาทด้านการเป็นท่าเทียบเรือประมง 
มีจำนวนผู้ตอบ 130 คน ขณะที่บทบาทด้านการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจประมง มีผู้ตอบ 78 คนและ    
การส่งเสริมการประมงเป็นบทบาทที่มีจำนวนผู้ตอบ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 42.30, 31.60, 19.00 และ 

ผู้ขาย
30.20%

ผู้ซื้อ
53.00%

ผู้ซื้อและผู้ขาย
16.80%

ต่่ากว่ามัธยมศึกษา
30.90%

มัธยมศึกษา/ปวช.
37.20%

อนุปริญญา/ปวส.
13.90%

ปริญญาตรี
17.80%

สูงกว่าปริญญาตรี
0.20%
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9.70 ตามลำด ับ นอกจากนี้ ผ ู ้ ใช ้บร ิการร ้อยละ 84.20 หร ือค ิดเป ็นจำนวน 346 คน  ทราบว่า              
องค์การสะพานปลามีการดำเนินการตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย 

ตารางท่ี 17 แสดงการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ขององค์การสะพานปลา 

หัวข้อ จำนวน ร้อยละ 
1. ทราบว่าองค์การสะพานปลาเป็นหน่วยงาน  
   รัฐวิสาหกิจ (n = 411) 

- ทราบ 
- ไม่ทราบ 
- ไม่แน่ใจ 

 
 

286 
100 
25 

 
 

69.60 
24.30 
6.10 

2. ทราบบทบาทหน้าที่ขององค์การสะพานปลา  
    (n=411) 

- ทราบ 
- ไม่ทราบ 

          - ไม่แน่ใจ 

 
 

275 
93 
43 

 
 

66.90 
22.60 
10.50 

2.1 บทบาทของสะพานปลาที่ทราบ (n = 275)   
 - ทำหน้าที่เป็นตลาดกลาง 174 42.30 

          - เป็นท่าเทียบเรือประมง 130 31.60 
          - สนับสนุนการดำเนินธุรกิจประมง  78 19.00 
          - ส่งเสริมการประมง 40 9.70 
3. ทราบว่าองค์การสะพานปลามีการดำเนินการตาม 
    มาตรฐานด้านสุขอนามัย (n=411) 

- ทราบ 
- ไม่ทราบ 

          - ไม่แน่ใจ 

 
 

346 
46 
19 

 
 

84.20 
11.20 
4.60 
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ภาพที่ 15 การรับทราบว่าองค์การสะพานปลาเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของผู้ใช้บริการ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 16 การรับทราบบทบาทหน้าที่ขององค์การสะพานปลา 

 

 

 

ไม่ทราบ 24.30%

ทราบ 66.90%

ไม่ทราบ 
22.60%

ทราบ 69.60% 

ไม่แน่ใจ 6.10% 

ไม่แน่ใจ 10.50% 
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ภาพที่ 17 บทบาทขององค์การสะพานปลาที่ผู้ใช้บริการรับทราบ 

 

 

 

 

ภาพที ่ 18 การรับทราบว่าองค์การสะพานปลามีการดำเนินการตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย ของ
ผู้ใช้บริการ 

 

ตลาดกลาง 42.30%

ท่าเทียบเรือประมง 
31.60%

สนับสนุนธุรกิจประมง 
19.00%

ทราบ 84.20%

ไม่ทราบ 11.20%

ส่งเสริมการประมง 9.70% 

ไม่แน่ใจ 4.60% 
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2.3 ความคาดหวังและความพึงพอใจที่มีต่อการบริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงตาม
มาตรฐานด้านสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา กิจการแพปลา หรือตลาดกลางซื อขาย
สัตว์น ำ 

 ในการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทั้ง 5 ประเด็น ได้แก่ ด้านสถานที่
และโครงสร้าง ด้านการให้บริการวัสดุ/เครื ่องมือ ด้านเจ้าหน้าที ่ ด้านการดูแลรักษาขนถ่ายสัตว์น้ำ                      
ด้านสาธารณูปโภค พบรายละเอียดดังนี้ 

  
ตารางที่ 18 ความคาดหวังและความพึงพอใจที่มีต่อการบริการของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
ตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา กิจการแพปลา หรือตลาดกลางซื้อขาย
สัตว์น้ำเป็นรายประเด็น  

การดำเนินงานตาม
มาตรฐานด้านสุขอนามัย 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ป า น
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ป า น
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ด้านสถานที่/โครงสร้างของสถานประกอบการขององค์การสะพานปลา 
1.1 เป ็นอาคารถาวรมี

หลังคากันแดดกันฝน 
72.3  12.1 14.7 0.9 0 87.3 9.1 3.6 0.0 0.0 

1.2 ม ี การแบ ่ งส ั ดส ่ วน
บริเวณคัดแยก จัดเก็บ
หรือจำหน่ายอย่างถูก
สุขลักษณะ 

75.9 17.7 5.9 0.5 0.0 88.6 6.2 5.1 0.1 0.0 

1.3 พ ื ้ น ท ำ จ า ก ว ั ส ดุ
แข ็ งแรง ไม ่ล ื ่ น  ทำ
ความสะอาดได้ง่าย 

71.7 22.1 4.1 1.5 0.6 91.2 7.5 1.3 0.0 0.0 

1.4 มีที่เก็บหรือกำจัดขยะ
แยกเป็นสัดส่วน ถูก
สุขลักษณะ 

72.4 15.0 8.0 4.1 0.5 94.7 4.1 1.2 0.0 0.0 

1.5 มีอ ่างล ้างม ือพร ้อม
ก ๊อกน ้ำท ี ่ ไม ่ ใช ้ มื อ
สัมผัส สบู่เหลว และ
ผ้าเช็ดมือ 

76.7  13.1 9.6 0.4 0.2 89.3 7.6 3.1 0.0 0.0 

1.6 มีการระบายน้ำเสียที่
ไ ม่ ก ่ อ ใ ห ้ เ ก ิ ด ก า ร
ปนเปื้อน 

80.5 8.9 9.4 0.5 0.7 91.3 6.2 2.5 0.0 0.0 

1.7 มีการติดตั ้งหลอดไฟ
ทุกระยะ 3 เมตรเพ่ือ
คว ามสว ่ า ง ในการ
ปฏิบัติงาน 

64.1 28.9 5.1 1.9 0.0 88.5 7.4 4.1 0.0 0.0 
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การดำเนินงานตาม
มาตรฐานด้านสุขอนามัย 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ป า น
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ป า น
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1.8 มีสถานที่เก็บขยะและ
ข อ ง เ ส ี ย แ ย ก เ ป็ น
ส ั ด ส ่ ว น จ า ก ก า ร
ปฏิบัติงาน 

73.9 18.3 6.4 1.4 0.0 88.4 6.3 3.2 2.1 0.0 

1.9 มีการขนถ่ายขยะและ
ของเส ียออกไปจาก
บริเวณปฏิบัติงานทุก
ว ันและไม ่ เก ิ ดการ
ปนเปื้อนในสัตว์น้ำ 

80.7 8.1 9.7 1.5 0.0 94.6 2.0 3.4 0.0 0.0 

1.10 ม ี ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม 
ป้องกันกำจัด แมลง 
หน ู  และส ัตว ์อ ื ่ นๆ 
และมีการตรวจสอบ
เสมอ 

69.7 18.8 9.1 1.9 0.5 87.5 8.6 2.5 1.4 0.0 

2. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือของสถานประกอบการ 
2.1 ว ั ส ด ุ  อ ุ ป ก ร ณ์  

เครื ่องมือที ่ ใช้อยู ่ใน
สภาพดีและสะอาด 

67.8 21.8 6.7 2.7 1 91.3 5.4 3.3 0.0 0.0 

2.2 ว ั ส ด ุ  อ ุ ป ก ร ณ์  
เครื่องมือที ่ใช้มีผิวเรียบ
และออกแบบเหมาะกับ
การใช้งาน 

64.9 17.6 14.8 2.2 0.5 96.5 2.1 1.4 0.0 0.0 

2.3 ว ั ส ดุ  อ ุ ป ก ร ณ์  
เครื่องมือที่ใช้ไม่ดูดซับ
น้ำและไม่เป็นสนิม 

68.3 17.0 12.3 1.9 0.5 90.3 4.6 3.2 1.9 0.0 

2.4 ว ั ส ด ุ  อ ุ ป ก ร ณ์  
เครื่องมือที่ใช้ทำความ
สะอาดได้ง่าย 

66.1 20.0 11.5 1.9 0.5 95.8 3.4 0.8 0.0 0.0 

2.5 มีที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือที่สะดวกต่อ     
การนำมาใช้งานและ
ปลอดภัย 

77.3 18.9 2.3 1.0 0.5 96.8 3.1 0.1 0.0 0.0 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลา 
3.1 เจ้าหน้าที ่มีสุขภาพดี 

ไ ม ่ เ ป ็ น โ ร ค ต ิ ด ต่ อ
ร้ายแรง ไม่มีแผลเปิด 

74.7 19.1 5.5 0.7 0.0 89.2 7.2 2.2 1.4 0.0 
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การดำเนินงานตาม
มาตรฐานด้านสุขอนามัย 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ป า น
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ป า น
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

3.2 เจ้าหน้าที่มีความรู้ใน
การปฏิบัต ิงานอย่าง
ถูกสุขลักษณะ 

77.5 17.4 4.6 0.5 0.0 91.4 4.5 2.3 1.8 0.0 

3.3 เจ้าหน้าที ่ล ้างมือทั้ง 
ก ่ อนและหล ั ง ก า ร
ปฏิบัติงาน 

68.8 15.5 11.3 3.5 0.9 79.5 8.6 11.0 0.9 0.0 

3.4 เจ ้าหน ้าท ี ่แต ่งกาย
สะอาดสวมถ ุ งม ื อที่
สภาพด ีพร ้อมใช ้งาน
ขณะปฏิบัติงาน 

65.3 19.4 15.3 0.0 0.0 94.4 4.3 1.3 0.0 0.0 

3.5 เ จ ้ า ห น ้ า ท ี ่ ไ ม่
ร ับประทานอาหาร
และเครื่องดื่มขณะ 
ปฏิบัติงาน 

65.6 17.6 16.8 0.0 0.0 92.6 3.4 3.0 1.0 0.0 

3.6 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
ก ฎ ร ะ เ บ ี ย บ ข อ ง
องค์การสะพานปลา
อย่างเคร่งครัด 

79.2 13.3 7.5 0.0 0.0 87.6 10.4 2.0 0.0 0.0 

3.7 เจ้าหน้าที ่ไม่สูบบุหรี่
ขณะปฏิบัติงาน 

78.5 11.1 10.0 0.4 0.0 91.1 4.9 4.0 0.0 0.0 

3.8 เจ้าหน้าที่ไม่ถ่มน้ำลาย  
น ้ ำ ห ม า ก ข ณ ะ
ปฏิบัติงาน 

78.2 18.2 3.6 0.0 0.0 94.2 4.3 1.5 0.0 0.0 

4. ด้านการดูแลรักษา การขนถ่ายสัตว์น ำ 
4.1 ม ี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ

คุณภาพสัตว ์น ้ำก ่อน
จำหน่ายและจดบันทึก
ไว้ 

68.4 21.1 8.2 2.3 0.0 89.8 7.0 3.2 0.0 0.0 

4.2 มีการรักษาสัตว์น้ำสด
ที ่อ ุณหภ ูม ิ ใกล ้ เค ียง      
0 องศาเซลเซียส 

64.5 22.5 12.5 0.5 0.0 88.6 8.4 1.5 1.5 0.0 

4.3 มี ก า ร เ ก ็ บ ร ั ก ษ า      
สัตว์น้ำแช่เยือกแข็งที่
อ ุณห ุภ ูม ิ ใกล ้ เค ี ยง                   
18 องศาเซลเซียส 

70.1 14.3 9.3 6.3 0.0 86.4 7.2 3.4 3 0.0 
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การดำเนินงานตาม
มาตรฐานด้านสุขอนามัย 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ป า น
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ป า น
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

4.4 มีการแยกที ่มาของ
ส ัตว ์น ้ำ และบ ันทึก
รายละเอียด 

67.1 19.9 6.5 6.5 0.0 91.5 7.6 0.9 0.0 0.0 

4.5 ม ี ก า รป ้ อ งก ั นการ
ปนเปื้อนจุลินทรีย์และ
สารเคมีต่างๆ 

63.9 22.3 8.4 5.4 0.0 94.6 5.3 0.1 0.0 0.0 

4.6 ขนถ่ายและค ัดแยก
ส ั ต ว ์ น ้ ำ อ ย ่ า ง ถู ก
ส ุขล ักษณะ ไม่ทำให้
เสียหายและปนเปื้อน  

65.6 23.8 8.7 1.9 0.0 89.6 7.4 3 0.0 0.0 

5. ด้านสาธารณูปโภค 
5.1 ม ี น ้ ำ ส ะอ าด ท ี ่ ไ ด้

มาตรฐานและเพียงพอ
ต่อการใช้งาน 

51.6 9.7 33.8 4.9 0.0 88.4 7.0 3.1 1.5 0.0 

5.2 ถังเก ็บน้ำป ิดม ิดชิด          
ทำความสะอาดง่าย 

53.3 32.3 7.3 7.1 0.0 84.6 9.0 6.4 0.0 0.0 

5.3 ระบบท่อน้ำต้องมีการ
ป้องกันการปนเปื้อน 

48.2 40.6 7.5 3.7 0.0 89.1 6.2 2.7 2.0 0.0 

5.4 น้ำแข็งที ่ใช้ต้องผลิต
จ าก   น ้ ำ ท ี ่ ม ี ค ว า ม
สะอาด 

46.7 42.4 7.5 3.4 0.0 88.4 7.7 3.9 0.0 0.0 

5.5 การผล ิ ต  กา ร เ ก็ บ          
การขนถ่ายน้ำแข็ง ต้อง
ไม่มีการปนเปื้อน 

42.8 41.4 8.5 7.3 0.0 86.5 8.1 3.2 1.5 0.7 

5.6 ห ้องส ุ ขาม ี จ ำนวน
เพียงพอกับคนงานและ
แยกเป ็นส ัดส ่วนจาก
บริเวณปฏิบัติงาน 

21.4 48.7 21.7 7.2 1 87.6 8.3 3.5 0.6 0.0 

5.7 ม ีการแยกห ้องส ุขา
ระหว่างชายและหญิง
อย่างชัดเจน 

31.1 38.0 26.8 3.9 0.2 94.5 4.1 1.4 0.0 0.0 

5.8 ห้องสุขาอยู่ในสภาพดี 
มีกระดาษชำระและถัง
ขยะ และมีการทำความ
ส ะอ า ด ต า ม เ ว ล า ที่
กำหนด 

42.1 21.2 29.6 6.1 1 85.6 2.4 8.5 2.0 1.5 
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การดำเนินงานตาม
มาตรฐานด้านสุขอนามัย 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ป า น
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ป า น
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

5.9 บริเวณหน้าห้องสุขามี   
อ่างล้างมือชนิดไม่ใช้มือ
สัมผัสและมีสบู่เหลว 

46.2 29.7 15.3 8.3 0.5 88.0 8.6 2.1 1.3 0.0 

  
 จากตาราง 18 สามารถอธิบายเป็นรายด้าน ได้ดังนี้ 
 ด้านสถานที่และโครงสร้าง  
 ด้านความคาดหวัง พบว่า ตัวแทนผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความคาดหวังมากที่สุดในประเด็น               
มีการขนถ่ายขยะและของเสียออกไปจากบริเวณปฏิบัติงานทุกวันและไม่เกิดการปนเปื ้อนในสัตว์น้ำ             
(ร้อยละ 80.70) รองลงมา คือ มีการระบายน้ำเสียที ่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื ้อน (ร้อยละ 80.50) และ            
มีอ่างล้างมือพร้อมก๊อกน้ำที่ไม่ใช้มือสัมผัส สบู่เหลว และผ้าเช็ดมือ (ร้อยละ 76.70) 
 ด้านความพึงพอใจ พบว่า ตัวแทนผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็น        
มีที่เก็บหรือกำจัดขยะแยกเป็นสัดส่วน ถูกสุขลักษณะ (ร้อยละ 94.70) รองลงมา คือ มีการขนถ่ายขยะและ
ของเสียออกไปจากบริเวณปฏิบัติงานทุกวันและไม่เกิดการปนเปื ้อนในสัตว์น้ำ  (ร้อยละ 94.60) และ          
มีการระบายน้ำเสียที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน (ร้อยละ 91.30)   
 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือของสถานประกอบการ 
 ด้านความคาดหวัง พบว่า ตัวแทนผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความคาดหวังมากที่สุดในประเด็น         
มีที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่สะดวกต่อการนำมาใช้งานและปลอดภัย  (ร้อยละ 77.30) รองลงมา คือ 
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ไม่ดูดซับน้ำและไม่เป็นสนิม (ร้อยละ 68.30) และและวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่
ใช้อยู่ในสภาพดีและสะอาด (ร้อยละ 67.80)  

 ด้านความพึงพอใจ พบว่า ตัวแทนผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็น        
มีที่เก็บวัสดุ อุปกรณท์ี่สะดวกต่อการนำมาใช้งานและปลอดภัย (ร้อยละ 96.80) รองลงมา คือ วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือที่ใช้มีผิวเรียบและออกแบบเหมาะกับการใช้งาน (ร้อยละ 96.50) และวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ     
ที่ ใช้ทำความสะอาดได้ง่าย (ร้อยละ 95.80)  

 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลา 
 ด้านความคาดหวัง พบว่า ตัวแทนผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความคาดหวังมากที่สุดในประเด็น
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การสะพานปลาอย่างเคร่งครัด  (ร้อยละ 79.20) รองลงมา คือ 
เจ้าหน้าที่ไม่สูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน (ร้อยละ78.50) และ เจ้าหน้าที่ไม่ถ่มน้ำลาย น้ำหมากขณะปฏิบัติงาน 
(ร้อยละ 78.20)  
 ด้านความพึงพอใจ พบว่า ตัวแทนผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็น
เจ้าหน้าที่แต่งกายสะอาดสวมถุงมือที่สภาพดีพร้อมใช้งานขณะปฏิบัติงาน (ร้อยละ 94.40) รองลงมา คือ 
เจ้าหน้าที่ไม่ถ่มน้ำลาย น้ำหมากขณะปฏิบัติงาน (ร้อยละ 94.20) และเจ้าหน้าที่ไม่รับประทานอาหารและ
เครื่องดื่มขณะปฏิบัติงาน (ร้อยละ 92.60) 
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 ด้านการดูแลรักษา การขนถ่ายสัตว์น ำ 
 ด้านความคาดหวัง พบว่า ตัวแทนผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความคาดหวังมากที่สุดในประเด็น         
มีการเก็บสัตว์น้ำแช่เยือกแข็งที ่อุณหภูมิใกล้เคียง 18 องศาเซลเซียส (ร้อยละ 70.10) รองลงมา คือ                
การตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำก่อนจำหน่ายและจดบันทึกไว้ (ร้อยละ 68.40) และการแยกที่มาของสัตว์น้ำ
และบันทึกรายละเอียด (ร้อยละ 67.10) 
 ด้านความพึงพอใจ พบว่า ตัวแทนผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็น        
มีการป้องกันการปนเปื้อนจุลินทรีย์และสารเคมีต่างๆ (ร้อยละ 94.60) รองลงมา คือ มีการแยกที่มาของ
สัตว์น้ำและบันทึกรายละเอียด (ร้อยละ 91.50) และมีการตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำก่อนจำหน่ายและ     
จดบันทึกไว้ (ร้อยละ 89.8)  
 ด้านสาธารณูปโภค 
 ด้านความคาดหวัง พบว่า ตัวแทนผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความคาดหวังมากที่สุดในประเด็น       
ถังเก็บน้ำปิดมิดชิด ทำความสะอาดง่าย (ร้อยละ 53.30) รองลงมา คือ มีน้ำสะอาดที่ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อการใช้งาน (ร้อยละ 51.60) และระบบท่อน้ำต้องมีการป้องกันการปนเปื้อน (ร้อยละ 48.20) 
 ด้านความพึงพอใจ พบว่า ตัวแทนผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็น     
การแยกห้องสุขาระหว่างชายและหญิงอย่างชัดเจน (ร้อยละ 94.50) รองลงมา คือ ระบบท่อน้ำต้องมี     
การป้องกันการปนเปื้อน (ร้อยละ 89.10) และมีน้ำสะอาดที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อการใช้งาน และ
น้ำแข็งที่ใช้ต้องผลิตจากน้ำที่มีความสะอาด ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจเท่ากัน (ร้อยละ 88.40) 
 

ตารางท่ี 19 ค่าเฉลี่ยความคาดหวังของผู้ใช้บริการในการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย 

การดำเนินงานตาม
มาตรฐานด้าน

สุขอนามัย 

ความคาดหวังผู้ใช้บริการ 

ภาพรวม 
สะพานปลา
สมุทรสาคร 

สะพานปลา
นครศรี 

ธรรมราช 

ท่าเทียบ
เรือประมง

ชุมพร 

ท่าเทียบ
เรือประมง
หลังสวน 

ท่าเทียบ
เรือประมง
สงขลา 2 

ท่าเทียบ
เรือประมง

ภูเก็ต 

ท่าเทียบ
เรือประมง

ระนอง 

ท่าเทียบ
เรือประมง
ปัตตานี 

1. ด ้ า น ส ถ า น ที่ /
โครงสร้างของสถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ข อ ง
องค์การสะพานปลา 

4.11 
(มาก) 

4.23 
(มาก
ที่สุด) 

4.35 
(มาก
ที่สุด) 

4.07 
(มาก) 

4.21 
(มาก
ที่สุด) 

4.15 
(มาก) 

4.32 
(มาก
ที่สุด) 

4.03 
(มาก) 

4.21 
(มาก
ที่สุด) 

2. ด้านวัสดุอุปกรณ์
และเคร ื ่ องม ื อของ
สถานประกอบการ 

4.25 
(มาก
ที่สุด) 

 

4.46 
(มาก
ที่สุด) 

4.34 
(มาก
ที่สุด) 

4.03 
(มาก) 

4.30 
(มาก
ที่สุด) 

4.18 
(มาก) 

4.28 
(มาก
ที่สุด) 

4.13 
(มาก) 

4.24 
(มาก
ที่สุด) 

3. ด ้ า น เ จ ้ า หน ้ า ที่
ผ ู ้ ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง านของ
องค์การสะพานปลา 

4.14 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

4.22 
(มาก
ที่สุด) 

4.25 
(มาก
ที่สุด) 

4.27 
(มาก
ที่สุด) 

4.05 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

4.26 
(มาก
ที่สุด) 

4.17 
(มาก) 
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การดำเนินงานตาม
มาตรฐานด้าน

สุขอนามัย 

ความคาดหวังผู้ใช้บริการ 

ภาพรวม 
สะพานปลา
สมุทรสาคร 

สะพานปลา
นครศรี 

ธรรมราช 

ท่าเทียบ
เรือประมง

ชุมพร 

ท่าเทียบ
เรือประมง
หลังสวน 

ท่าเทียบ
เรือประมง
สงขลา 2 

ท่าเทียบ
เรือประมง

ภูเก็ต 

ท่าเทียบ
เรือประมง

ระนอง 

ท่าเทียบ
เรือประมง
ปัตตานี 

4. ด้านบริการการดูแล
รักษาการขนถ่ายสัตว์
น ำ 

4.34 
(มาก
ที่สุด) 

4.13 
(มาก) 

4.29 
(มาก
ที่สุด) 

4.15 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

4.24 
(มาก
ที่สุด) 

4.16 
(มาก) 

4.22 
(มาก
ที่สุด) 

4.19 
(มาก) 

5. ด้านสาธารณูปโภค 4.41 
(มาก
ที่สุด) 

4.33 
(มาก
ที่สุด) 

4.20 
(มาก) 

4.21 
(มาก
ที่สุด) 

4.31 
(มาก
ที่สุด) 

4.25 
(มาก
ที่สุด) 

4.23 
(มาก
ที่สุด) 

4.36 
(มาก
ที่สุด) 

4.28 
(มาก
ที่สุด) 

ภาพรวม 4.25 
(มาก
ที่สุด) 

4.23 
(มาก
ที่สุด) 

4.28 
(มาก
ที่สุด) 

4.14 
(มาก) 

4.22 
(มาก
ที่สุด) 

4.17 
(มาก) 

4.23 
(มาก
ที่สุด) 

4.2 
(มาก) 

4.21 
(มาก
ที่สุด) 

 

 จากตารางที่ 19 พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม    
อยู่ที ่4.21 โดยด้านที่มีความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านสาธารณูปโภค มีค่าเฉลี่ยอยู่ที 4.28 เมื่อพิจารณาเป็น       
รายพื้นที่ พบว่า ท่าเทียบเรือประมงชุมพรเป็นพื้นที่ท่ีมีความคาดหวังสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.28 

 

ตารางท่ี 20 ค่าเฉลี่ยความความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย 

การดำเนินงานตาม
มาตรฐานด้าน

สุขอนามัย 

ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 

ภาพรวม 
สะพานปลา
สมุทรสาคร 

สะพานปลา
นครศรี 

ธรรมราช 

ท่าเทียบ
เรือประมง

ชุมพร 

ท่าเทียบ
เรือประมง
หลังสวน 

ท่าเทียบ
เรือประมง

สงขลา 

ท่าเทียบ
เรือประมง

ภูเก็ต 

ท่าเทียบ
เรือประมง

ระนอง 

ท่าเทียบ
เรือประมง
ปัตตานี 

1.ด ้ า น ส ถ า น ที่ /
โครงสร้างของสถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ข อ ง
องค์การสะพานปลา 

4.72 
(มาก
ที่สุด) 

4.68 
(มาก
ที่สุด) 

4.75 
(มาก
ที่สุด) 

4.63 
(มาก
ที่สุด) 

4.46 
(มาก
ที่สุด) 

4.80 
(มาก
ที่สุด) 

4.65 
(มาก
ที่สุด) 

4.77 
(มาก
ที่สุด) 

4.68 
(มาก
ที่สุด) 

2. ด้านวัสดุอุปกรณ์
และเคร ื ่ องม ื อของ
สถานประกอบการ 

4.45 
(มาก
ที่สุด) 

4.72 
(มาก
ที่สุด) 

4.62 
(มาก
ที่สุด) 

4.71 
(มาก
ที่สุด) 

4.68 
(มาก
ที่สุด) 

4.61 
(มาก
ที่สุด) 

4.78 
(มาก
ที่สุด) 

4.66 
(มาก
ที่สุด) 

4.65 
(มาก
ที่สุด) 

3. ด ้ า น เ จ ้ า หน ้ า ที่
ผ ู ้ ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง านของ
องค์การสะพานปลา 

4.70 
(มาก
ที่สุด) 

4.73 
(มาก
ที่สุด) 

4.68 
(มาก
ที่สุด) 

4.75 
(มาก
ที่สุด) 

4.53 
(มาก
ที่สุด) 

4.84 
(มาก
ที่สุด) 

4.87 
(มาก
ที่สุด) 

4.47 
(มาก
ที่สุด) 

4.70 
(มาก
ที่สุด) 
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การดำเนินงานตาม
มาตรฐานด้าน

สุขอนามัย 

ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 

ภาพรวม 
สะพานปลา
สมุทรสาคร 

สะพานปลา
นครศรี 

ธรรมราช 

ท่าเทียบ
เรือประมง

ชุมพร 

ท่าเทียบ
เรือประมง
หลังสวน 

ท่าเทียบ
เรือประมง

สงขลา 

ท่าเทียบ
เรือประมง

ภูเก็ต 

ท่าเทียบ
เรือประมง

ระนอง 

ท่าเทียบ
เรือประมง
ปัตตานี 

4. ด้านบริการการดูแล
รักษาการขนถ่ายสัตว์
น ำ 

4.74 
(มาก
ที่สุด) 

4.83 
(มาก
ที่สุด) 

4.67 
(มาก
ที่สุด) 

4.81 
(มาก
ที่สุด) 

4.70 
(มาก
ที่สุด) 

4.87 
(มาก
ที่สุด) 

4.80 
(มาก
ที่สุด) 

4.71 
(มาก
ที่สุด) 

4.76 
(มาก
ที่สุด) 

5. ด้านสาธารณูปโภค 4.62 
(มาก
ที่สุด) 

4.75 
(มาก
ที่สุด) 

4.71 
(มาก
ที่สุด) 

4.83 
(มาก
ที่สุด) 

4.57 
(มาก
ที่สุด) 

4.75 
(มาก
ที่สุด) 

4.86 
(มาก
ที่สุด) 

4.78 
(มาก
ที่สุด) 

4.71 
(มาก
ที่สุด) 

ภาพรวม 4.64 
(มาก
ที่สุด) 

4.74 
(มาก
ที่สุด) 

4.68 
(มาก
ที่สุด) 

4.75 
(มาก
ที่สุด) 

4.59 
(มาก
ที่สุด) 

4.77 
(มาก
ที่สุด) 

4.78 
(มาก
ที่สุด) 

4.68 
(มาก
ที่สุด) 

4.70 
(มาก
ที่สุด) 

 

 จากตารางที่ 20 พบว่า ในภาพรวมผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ย
อยู ่ท ี ่  4.70 หากพิจารณาเป็นรายด้านจะพบว่า ด้านที ่ผ ู ้ใช ้บริการมีความพึงพอใจ มากที ่ส ุด คือ                               
ด้านบริการการดูแลรักษาการขนถ่ายสัตว์น้ำ มีค่าเฉลี่ย 4.76 เมื่อพิจารณาเป็นรายพ้ืนที่ พบว่า ในภาพรวม
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดเช่นกัน โดยพื้นที่ที ่ผู ้ใช้บริการมีความพึงพอใจสูงสุด คือ              
ท่าเทียบเรือประมงระนอง มีค่าเฉลี่ย 4.78  

 

ตารางท่ี 21 คาดหวังและความพึงพอใจรายประเด็นของผู้ใช้บริการ 

การดำเนินงานตามมาตรฐานด้าน
สุขอนามัย 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ สถิติที 

1. ด้านสถานที/่โครงสร้างของสถาน
ประกอบการ 

3.71+0.03 4.58+0.04 2.51** 

2. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ 3.59+0.03 4.26+0.04 -3.84** 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 4.00+0.03 4.27+0.04 -7.85** 
4. ด ้านการด ูแลร ักษา การขนถ ่าย     
สัตว์น้ำ 

3.61+0.03 4.76+0.04 -3.88** 

5. ด้านสาธารณูปโภค 3.70+0.03 4.21+0.04 8.57** 
  

 จากตารางที ่21  แสดงให้เห็นว่าระดับค่าเฉลี่ยความคาดหวังกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการใน
ประเด็นด้านสถานที่/โครงสร้างของสถานประกอบการ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการดูแลรักษา การขนถ่ายสัตว์น้ำ และด้านสาธารณูปโภคแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่าผู้ใช้บริการมีระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงกว่าค่าเฉลี่ยความคาดหวังใน
ทุกด้าน 
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2.4 ความคาดหวังและความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ 
 ในการศ ึกษาความคาดหว ังและความพึงพอใจของผ ู ้ ใช ้บร ิการท ั ้ ง 5 ประเด ็น ได ้แก่                 
ความน่าเชื่อถือในการบริการ ความมั่นใจในการบริการ ด้านสิ่งที ่สามารถจับต้องได้ ด้านความใส่ใจ       
ด้านความรับผิดชอบ พบรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 22 ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านคุณภาพในการให้บริการ 

คุณภาพการให้บริการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ความน่าเชื่อถือในการบริการ 
1.1มีป้าย/ข้อความที่ระบุ
ข ั ้นตอนในการบร ิการที่
ชัดเจน 

5.4 44.3 48.2 1.7 0.4 92.3 5.5 2.2 0.0 0.0 

1.2 มีการให ้บร ิการตรง
ตามเวลาที่กำหนดไว้ 

12.9 46.2 38.9 2 0.0 88.7 6.4 4.9 0.0 0.0 

2. ความม่ันใจในการบริการ 
2.1 เ จ ้ าหน ้ าที่ /คนง าน
ให้บริการด้วยความสุภาพ
เป็นมิตร 

23.6 51.8 23.6 1.0 0.0 90.1 6.3 2.4 1.2 0.0 

2.2 เจ้าหน้าที่และคนงาน 
ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร ด ้ ว ย ค ว า ม
ซื่อสัตย์ 

24.1 50.3 24.6 1.0 0.0 85.2 11.3 3.5 0.0 0.0 

2.3 สัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์สัตว์
น ้ำแปรร ูปที ่ม ีการนำมา
จำหน่าย มีความสะอาด
ปลอดภัยได้มาตรฐาน 

15.6 58.4 24.1 1.9 0.0 93.3 6.4 0.3 0.0 0.0 

2.4 มีการซื้อขายสัตว์น้ำ/
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูป
ในราคาท ี ่ เป ็นธรรมกับ    
ทุกฝ่าย 

15.1 58.4 25.5 1.0 0.0 88.6 7.7 2.6 1.1 0.0 

3. ด้านสิ่งท่ีสามารถจับต้องได้ 
3.1 ม ี การ ใช ้ เ คร ื ่ อ งชั่ ง
น ้ำหน ักแบบดิจ ิท ัลท ี ่ มี
ความเท ี ่ ย งตรง ในการ
ให้บริการ 

9.7 29.7 42.1 17.5 1 73.8 12.1 8.4 3.2 2.5 

3.2 ม ี ส ิ ่ ง อ ำน วยคว าม
สะดวก เช ่น ท ี ่ จอดรถ 

14.1 31.6 39.9 13.1 1.3 84.6 11.4 2.0 2.0 0.0 
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คุณภาพการให้บริการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เก้าอี้นั่ง เพียงพอกับความ
ต้องการ 
3.3 มีการประชาสัมพันธ์/ 
วิธีการให้บริการ 

5.8 38.7 49.9 5.6 0.0 92.4 5.8 1.8 0.0 0.0 

4. ด้านความใส่ใจ 
4.1 เจ้าหน้าที่/คนงาน มี
ค ว า ม พ ร ้ อ ม ใ น ก า ร
ให้บริการ 

48.2 35.8 13.1 2.9 0.0 87.6 8.0 2.6 1.8 0.0 

4.2 มีช่องทางในการติดต่อ
ท ี ่ ห ล า ก ห ล า ย  เ ช่ น 
โทรศัพท์ เว็บไซต์ เฟสบุก๊ 

52.6 42.3 5.1 0.0 0.0 87.5 6.3 3.4 2.8 0.0 

5. ด้านความรับผิดชอบ 
5.1 เ จ ้ าหน ้ าที่ /คนงาน 
ให้บริการด้วยความรวดเร็ว
ภายในเวลาที่กำหนด 

10.5 48.4 40.4 0.7 0.0 92.3 5.5 2.2 0.0 0.0 

5.2 เมื่อเกิดปัญหาจากการ
บร ิการท ่านได ้ร ับความ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่/
คนงานภาย ใน เ วลา  1 
ชั่วโมง 

8.5 51.1 39.7 0.7 0.0 85.5 8.1 3.7 2.0 0.7 

  
 จากตารางที่ 22 สามารถอธิบายความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านคุณภาพ
การให้บริการ ได้ดังนี้ 
 ความน่าเชื่อถือในการบริการ ด้านความคาดหวัง พบว่า ตัวแทนผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความ
คาดหวังมากที่สุดในประเด็น มีการให้บริการตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ (ร้อยละ 12.90) รองลงมา คือ          
มีป้าย/ข้อความทีร่ะบขุั้นตอนในการบริการที่ชัดเจน (ร้อยละ 5.40)  
 สำหรับความพึงพอใจ พบว่า ตัวแทนผู้ใช้บริการส่วนใหญ่พึงพอใจมากที่สุดในประเด็นมีป้าย/
ข้อความที่ระบุขั้นตอนในการบริการที่ชัดเจน (ร้อยละ 92.30) รองลงมา คือ มีการให้บริการตรงตามเวลา    
ที่กำหนดไว้ (ร้อยละ 88.07) 
 ความมั่นใจในการบริการ ด้านความคาดหวัง พบว่า ตัวแทนส่วนใหญ่มีความคาดหวังมากที่สุด
ในประเด็นเจ้าหน้าที่และคนงาน ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์  (ร้อยละ 24.10) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่/
คนงาน ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร (ร้อยละ 23.60)  
 สำหรับความพึงพอใจ พบว่า ตัวแทนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจประเด็นสัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์    
สัตว์น้ำแปรรูปที่มีการนำมาจำหน่าย มีความสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน (ร้อยละ 93.30) รองลงมา คือ           
เจ้าหน้าที/่คนงาน ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร (ร้อยละ 90.10)  
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 ด้านสิ ่งที ่สามารถจับต้องได้  ด้านความคาดหวัง พบว่า ตัวแทนผู ้ใช้บริการส่วนใหญ่มี           
ความคาดหวังมากที ่ส ุดในประเด็นมีสิ ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที ่จอดรถ เก้าอี ้น ั ่ง เพียงพอกับ           
ความต้องการ (ร้อยละ 14.10) รองลงมา คือ มีการใช้เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัลที่มีความเที่ยงตรง        
ในการให้บริการ (ร้อยละ 9.70)  

 สำหร ับความพ ึ งพอ ใจ  พบว ่ า  ต ั วแทนส ่ วน ใหญ ่พ ึ งพอ ใจมากท ี ่ ส ุ ด ในประ เด็ น                                          
มีการประชาสัมพันธ์/วิธีการให้บริการ (ร้อยละ 92.40) รองลงมา คือ มีสิ ่งอำนวยความสะดวก เช่น           
ที่จอดรถ เก้าอ้ีนั่ง เพียงพอกับความต้องการ (ร้อยละ 84.60) 

 ด้านความใส่ใจ ด้านความคาดหวัง พบว่า ตัวแทนผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความคาดหวังมากที่สุด
ในประเด็น มีช่องทางในการติดต่อที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก (ร้อยละ 52.60) รองลงมา 
คือ เจ้าหน้าที/่คนงาน มีความพร้อมในการให้บริการ (ร้อยละ 48.20)  
 สำหรับความพึงพอใจ พบว่า ตัวแทนส่วนใหญ่พึงพอใจมากที่สุดในประเด็นเจ้าหน้าที่/คนงาน     
มีความพร้อมในการให้บริการ (ร้อยละ 87.60) รองลงมา คือ มีช่องทางในการติดต่อที่หลากหลาย เช่น 
โทรศัพท์ เว็บไซต์ เฟสบุก๊ (ร้อยละ 87.50) 
 ด้านความรับผิดชอบ ด้านความคาดหวัง พบว่า ตัวแทนผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความคาดหวังมาก
ที่สุดในประเด็นเจ้าหน้าที่/คนงานให้บริการด้วยความรวดเร็วภายในเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 10.50) 
รองลงมา คือ เมื่อเกิดปัญหาจากการบริการท่านได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่/คนงานภายในเวลา     
1 ชั่วโมง (ร้อยละ 8.50)  
 สำหรับความพึงพอใจ พบว่า ตัวแทนส่วนใหญ่พึงพอใจมากที่สุดในประเด็นเจ้าหน้าที่/คนงาน
ให้บริการด้วยความรวดเร็วภายในเวลาที ่กำหนด (ร้อยละ 92.30) รองลงมา คือ เมื ่อเกิดปัญหาจาก        
การบริการท่านได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่/คนงานภายในเวลา 1 ชั่วโมง (ร้อยละ 85.50) 
 
 

ตารางท่ี 23 ค่าเฉลี่ยความคาดหวังของผู้ใช้บริการด้านคุณภาพการให้บริการ 

คุณภาพการให้บริการ 
 

ความคาดหวังผู้ใช้บริการ 
ภาพรวม สะพานปลา

สมุทรสาคร 
สะพานปลา

นครศรี 
ธรรมราช 

ท่าเทียบ
เรือประมง

ชุมพร 

ท่าเทียบ
เรือประมง
หลังสวน 

ท่าเทียบ
เรือประมง

สงขลา 

ท่าเทียบ
เรือประมง

ภูเก็ต 

ท่าเทียบ
เรือประมง

ระนอง 

ท่าเทียบ
เรือประมง
ปัตตานี 

1. ความน่าเชื่อถือใน
การบริการ 

4.14 
(มาก) 

4.24 
(มาก
ที่สุด) 

4.43 
(มาก
ที่สุด) 

4.41 
(มาก
ที่สุด) 

4.07 
(มาก) 

4.37 
(มาก
ที่สุด) 

4.31 
(มาก
ที่สุด) 

4.28 
(มาก
ที่สุด) 

4.28 
(มาก
ที่สุด) 

2. ด้านความม่ันใจการ
บริการ 

4.25 
(มาก
ที่สุด) 

4.31 
(มาก
ที่สุด) 

4.21 
(มาก
ที่สุด) 

4.25 
(มาก
ที่สุด) 

4.12 
(มาก) 

4.31 
(มาก
ที่สุด) 

4.26 
(มาก
ที่สุด) 

4.32 
(มาก
ที่สุด) 

4.25 
(มาก
ที่สุด) 

3. ด้านสิ่งท่ีสามารถจับ
ต้องได้ 

4.42 
(มาก
ที่สุด) 

4.37 
(มาก
ที่สุด) 

4.33 
(มาก
ที่สุด) 

4.41 
(มาก
ที่สุด) 

4.27 
(มาก
ที่สุด) 

4.17 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

4.29 
(มาก
ที่สุด) 

4. ด้านความใส่ใจ 4.36 
(มาก
ที่สุด) 

4.03 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

4.22 
(มาก
ที่สุด) 

4.34 
(มาก
ที่สุด) 

3.93 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 
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คุณภาพการให้บริการ 
 

ความคาดหวังผู้ใช้บริการ 
ภาพรวม สะพานปลา

สมุทรสาคร 
สะพานปลา

นครศรี 
ธรรมราช 

ท่าเทียบ
เรือประมง

ชุมพร 

ท่าเทียบ
เรือประมง
หลังสวน 

ท่าเทียบ
เรือประมง

สงขลา 

ท่าเทียบ
เรือประมง

ภูเก็ต 

ท่าเทียบ
เรือประมง

ระนอง 

ท่าเทียบ
เรือประมง
ปัตตานี 

5. ด้านความรับผิดชอบ 4.28 
(มาก
ที่สุด) 

4.08 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

3.85 
(มาก) 

4.26 
(มาก
ที่สุด) 

3.90 
(มาก) 

4.24 
(มาก
ที่สุด) 

4.14 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

ภาพรวม 4.29 
(มาก
ที่สุด) 

4.24 
(มาก
ที่สุด) 

4.26 
(มาก
ที่สุด) 

4.20 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

4.19 
(มาก) 

4.27 
(มาก
ที่สุด) 

4.15 
(มาก) 

4.24 
(มาก
ที่สุด) 

 

 จากตารางที่ 23 พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่
ที ่ 4.24  โดยด้านที ่มีความคาดหวังสูงที ่ส ุด คือ ด้านสิ ่งที ่สามารถจับต้องได้ มีค่าเฉลี ่ยอยู ่ที ่ 4.29                        
(อยู่ในระดับมากที่สุด) เมื่อพิจารณาเป็นรายพื้นที่ พบว่า พื้นที่ที่ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังสูงที่สุด คือ              
สะพานปลาสมุทรสาคร มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.29 (อยู่ในระดับมากที่สุด) 

 

ตารางท่ี 24 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านคุณภาพการให้บริการ 

คุณภาพการให้บริการ 
 

ความพึงพอผู้ใช้บริการ 
ภาพรวม สะพานปลา

สมุทรสาคร 
สะพานปลา

นครศรี 
ธรรมราช 

ท่าเทียบ
เรือประมง

ชุมพร 

ท่าเทียบ
เรือประมง
หลังสวน 

ท่าเทียบ
เรือประมง
สงขลา 

ท่าเทียบ
เรือประมง

ภูเก็ต 

ท่าเทียบ
เรือประมง

ระนอง 

ท่าเทียบ
เรือประมง
ปัตตานี 

1. ความน่าเชื่อถือใน
การบริการ 

4.61 
(มาก
ที่สุด) 

4.58 
(มาก
ที่สุด) 

4.70 
(มาก
ที่สุด) 

4.74 
(มาก
ที่สุด) 

4.53 
(มาก
ที่สุด) 

4.72 
(มาก
ที่สุด) 

4.82 
(มาก
ที่สุด) 

4.68 
(มาก
ที่สุด) 

4.67 
(มาก
ที่สุด) 

2. ด้านความม่ันใจ
การบริการ 

4.59 
(มาก
ที่สุด) 

4.75 
(มาก
ที่สุด) 

4.71 
(มาก
ที่สุด) 

4.44 
(มาก
ที่สุด) 

4.78 
(มาก
ที่สุด) 

4.83 
(มาก
ที่สุด) 

4.80 
(มาก
ที่สุด) 

4.73 
(มาก
ที่สุด) 

4.70 
(มาก
ที่สุด) 

3. ด้านสิ่งท่ีสามารถ
จับต้องได้ 

4.72 
(มาก
ที่สุด) 

4.84 
(มาก
ที่สุด) 

4.68 
(มาก
ที่สุด) 

4.70 
(มาก
ที่สุด) 

4.78 
(มาก
ที่สุด) 

4.79 
(มาก
ที่สุด) 

4.88 
(มาก
ที่สุด) 

4.62 
(มาก
ที่สุด) 

4.76 
(มาก
ที่สุด) 

4. ด้านความใส่ใจ 4.71 
(มาก
ที่สุด) 

4.85 
(มาก
ที่สุด) 

4.73 
(มาก
ที่สุด) 

4.69 
(มาก
ที่สุด) 

4.72 
(มาก
ที่สุด) 

4.86 
(มาก
ที่สุด) 

4.84 
(มาก)
ที่สุด 

4.62 
(มาก
ที่สุด) 

4.75 
(มาก
ที่สุด) 

5. ด้านความ
รับผิดชอบ 

4.60 
(มาก
ที่สุด) 

4.64 
(มาก
ที่สุด) 

4.80 
(มาก
ที่สุด) 

4.74 
(มาก
ที่สุด) 

4.60 
(มาก
ที่สุด) 

4.87 
(มาก)
ที่สุด 

4.81 
(มาก
ที่สุด) 

4.76 
(มาก
ที่สุด) 

4.72 
(มาก
ที่สุด) 

ภาพรวม 4.63 
(มาก
ที่สุด) 

4.73 
(มาก
ที่สุด) 

4.72 
(มาก
ที่สุด) 

4.67 
(มาก
ที่สุด) 

4.69 
(มาก
ที่สุด) 

4.81 
(มาก
ที่สุด) 

4.83 
(มาก
ที่สุด) 

4.68 
(มาก
ที่สุด) 

4.72 
(มาก
ที่สุด) 
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 ในภาพรวมผู ้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากที ่สุดในทุกด้าน  มีค่าเฉลี ่ยอยู ่ที ่ 4.72         
เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจมากที ่สุด คือ ด้านสิ ่งที ่สามารถจับต้องได้               
มีค่าเฉลี่ย 4.76 เมื่อพิจารณาเป็นรายพ้ืนที่ พบว่า ทุกพ้ืนที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดในพื้นท่ีท่าเทียบเรือประมงระนอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.83  

 

ตารางท่ี  25 คาดหวังและความพึงพอใจรายประเด็นของผู้ใช้บริการในด้านคุณภาพการให้บริการ 

คุณภาพการให้บริการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ สถิติที 
1. ความน่าเชื่อถือในการบริการ 3.61+0.03 4.67+0.04 -1.10** 
2. ความมั่นใจในการบริการ 3.93+0.03 4.14+0.03 -5.66** 
3. ด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้ 3.40+0.03 4.41+0.04 -0.30 
4. ด้านความใส่ใจ 3.62+0.03 4.62+0.04 -4.85** 
5. ด้านความรับผิดชอบ 3.66+0.03 4.51+0.04 -3.47** 

 

 จากตารางที่ 25 แสดงให้เห็นว่าระดับค่าเฉลี่ยความคาดหวังกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ        
ด้านความน่าเชื่อถือในการบริการ ด้านความมั่นใจในการบริการ ด้านความใส่ใจ และด้านความรับผิดชอบ      
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่าผู้ใช้บริการมีระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ      
สูงกว่าระดับค่าเฉลี่ยความคาดหวังทั้ง 5 ด้าน 

 

3.ค่าเฉลี่ยรวมความคาดหวังและความพึงพอใจทุกด้านของผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ 

ตารางท่ี 26 ค่าเฉลี่ยความคาดหวังและความพึงพอใจทุกด้านของผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ 

ประเภทผู้ใช้บริการ ค่าเฉลี่ยความคาดหวังรวมทุกด้าน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวมทุกด้าน 
ผู้ประกอบการ 3.78 4.75 
ผู้ใช้บริการ 4.23 4.71 

รวม 4.01 4.73 
 
จากตารางที่ 26 สรุปผลการศึกษาได้ว่า ผู้ประกอบการมีความคาดหวังการใช้บริการสะพานปลา

และท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลารวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.78 และ
ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในการใช้บริการรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.75  

สำหรับผู ้ใช้บริการมีความคาดหวังการใช้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงของ            
องค์การสะพานปลารวมทุกด้านอยู ่ในระดับมากที ่ส ุด มีค่าเฉลี ่ยอยู ่ท ี ่ 4.23 และมีความพึงพอใจ               
ในการใช้บริการรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.71  

เมื่อพิจารณาความคาดหวังโดยรวมทุกด้านของทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ จะพบว่า มีระดับ
ความคาดหวังอยู ่ในระดับมาก มีค่าฉลี ่ยอยู ่ท ี ่  4.01 และมีความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านของทั้ง
ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.73  
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4.ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการต่อองค์การสะพานปลา 

 การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการสะพานปลาและ    
ท่าเทียบเร ือขององค์การสะพานปลา ยังได้ร ับข้อเสนอแนะจากผู ้ประกอบการและผู ้ใช ้บร ิการ                                                   
ที่มาใช้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา  เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุง
การดำ เน ิ น งานให ้ ม ี ประส ิทธ ิ ภ าพมากข ึ ้ น  โดยต ั วแทนผ ู ้ ป ระกอบการและผ ู ้ ใ ช ้ บร ิ การ
ที่ตอบแบบสัมภาษณ์มีข้อเสนอแนะ โดยแบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการที่มีต่อ
การใช้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาด้านการดำเนินงานตามมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา กิจการแพปลาหรือตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ำ 
  ด้านสถานที่/โครงสร้าง 

  ด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ 

  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

  ด้านบริการ การดูแลรักษา ขนถ่ายสัตว์น้ำ 

  ด้านสาธารณูปโภค 

ข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับความคาดหวังและความพึงพอใจของผู ้ประกอบการและผู ้ใช้บริการ        
ด้านคุณภาพการให้บริการ 
  ด้านความน่าเชื่อถือในการบริการ 

  ด้านความมั่นใจในการบริการ 

  ด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้ 

  ด้านความใส่ใจ 

  ด้านความรับผิดชอบ 

4.1 ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ 

สะพานปลาสมุทรสาคร (ผู้ประกอบการ) 

การดำเนินงานตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย 

ด้านสถานที่/โครงสร้าง ได้แก่  

- ต้องการให้ตรวจสอบหลังคาป้องกันปัญหาหลังคารั่วในบางจุด 

- พ้ืนลื่นบ้างแค่บางจุด อยากให้ทำความสะอาดให้ดีขึ้นอีกนิด 

- ปัจจุบันมีอ่างล้างมือแล้ว แต่อยากให้ติดตั้งเพ่ิมเพ่ือความสะดวกมากขึ้น 
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ด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ได้แก่ 

- อยากให้เพ่ิมจำนวนถาดสำหรับแยกปลา 

ด้านสาธารณูปโภค ได้แก ่

- อยากให้ปรับปรุงห้องน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ 

คุณภาพการให้บริการ ได้แก ่

- เวลาเรือเยอะจะไม่เป็นระบบ (สถานที่แคบไป) ควรจัดสรรการจอดเรือให้ดีกว่าปัจจุบัน 

- เจ้าหน้าทีท่ำงานดี ให้ความช่วยเหลือดี แต่อยากให้เพ่ิมความรวดเร็วอีกนิด 

อ่ืนๆ ได้แก่ 

-  ราคาปลาที ่ขายในสะพานปลาสู ้ราคาปลาข้างนอกไม่ได้  จึงอยากให้ทางสะพานปลาช่วย

ปรับลดราคาค่าขึ้นปลาให้ถูกลงเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในสภาพเศรษฐกิจปัจุบัน 

 

สะพานปลานครศรีธรรมราช (ผู้ประกอบการ) 

การดำเนินงานตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย 

ด้านสถานที่/โครงสร้าง ได้แก่  

- อยากให้ช่วยปรับปรุงโครงสร้างอาคารให้ดูใหม่ขึ้น 

- ควรมีการแยกประเภทขยะให้ชัดเจน 

- บางครั้งอ่างล้างมือไม่มีสบู่เหลว 

- ในบริเวณรอบนอกมีสุนัขเยอะและค่อนข้างดุ รวมทั้งมียุงเยอะ 

ด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ได้แก่ 

- อุปกรณ์ที่ให้มาไม่เหมาะกับการใช้งาน เช่น ถาดคัดแยกปลา 

- เครื่องชั่งดิจิทัลไม่เคยได้ใช้งาน เพราะใช้งานยาก ทำให้เสียเวลาเพิ่มข้ึน 

ด้านสาธารณูปโภค ได้แก ่

- การหาซื้อน้ำแข็งค่อนข้างหาซื้อยาก 

คุณภาพการให้บริการ ได้แก ่

- เวลาเกิดปัญหาอะไรเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลดี แต่จำนวนเจ้าหน้าที่มีน้อยเกินไป 
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ท่าเทียบเรือประมงชุมพร (ผู้ประกอบการ) 

การดำเนินงานตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย 

ด้านสถานที่/โครงสร้าง ได้แก่ 

- ควรมีการทำความสะอาดพ้ืนที่บริเวณโดยรอบในทุกๆวันไม่ควรปล่อยให้มีน้ำท่วมขัง 

- ควรมีการเพ่ิมไฟตามทางเดินให้ด้วยเนื่องจากไม่มีไฟตามทางเดินหรือตามถนน 

- บางครั้งอ่างล่างมือน้ำไม่ไหล หรือไหลช้า 

- บริเวณรอบนอกท่าเทียบเรือสุนัขค่อนข้างเยอะและเป็นสุนัขจรจดั กลัวว่าจะเกิดอันตราย 

- การทำบ่อบำบัดน้ำเสียไว้ตรงกลางคืนที่ทำให้เสียพ้ืนที่ใช้สอยโดยเปล่าประโยชน์ 

ด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ได้แก่ 

- ถาดคัดแยกปลาไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 

- เครื่องชั่งดิจิทัลไม่สะดวกต่อการใช้งาน 

อ่ืนๆ ได้แก่ 

- ท่าจอดเรือไม่เพียงพอเนื่องจากมีบางลำจอดแช่ค้างนานเกินไป ควรมีการจัดระเบียบการเข้าออก

ของเรือ เพ่ือให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้น 

- ควรทำท่าจอดเรือเพ่ิมสำหรับการจอดเทียบท่าของเรือเพ่ือให้เพียงพอต่อเจ้าของแพปลา 

- ควรมีการขุดลอกแม่น้ำเพ่ือให้เรือสามารถจอดเทียบท่าได้ทุกช่องไม่ติดหล่ม 

- เศรษฐกิจในช่วงนี้ไม่ค่อยดีอยากให้ปรับลดราคาค่าขึ้นปลาลง  

 

ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน (ผู้ประกอบการ) 

การดำเนินงานตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย 

ด้านสถานที่/โครงสร้าง ได้แก่  

- ความยาวของหลังคามีขนาดสั ้นเกินไป ไม่สามารถกันฝนที ่สาดเข ้ามาในตัวอาคารได้  

ควรปรับปรุงต่อขยายไปอีกประมาณ 1 เมตร 

- หินที่ใช้เทบริเวณริมตลิ่งเป็นหินกรวด เมื่อเกิดปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งส่งผลให้ตลิ่งอาจจะพังได้ 

- รถเข้ามาขนปลาได้ไม่ค่อยสะดวก ระยะทางระหว่างการขนปลาขึ้นรถยาวเกินไป 
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ด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ได้แก่ 

- ควรปรับปรุงถาดคัดแยกปลาให้มีขนาดเล็กลงและเพิ่มจำนวนให้มากขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อ  

การคัดแยก 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ 

- ควรมีกฎให้หันหัวเรือเข้าท่าไม่ใช่จอดเทียบเพื่อจะได้เพิ่มจำนวนการเข้าจอดเรือเพื่อขึ้นปลาได้  

มากขึ้น 

ด้านสาธารณูปโภค ได้แก ่

- ควรมีจุดบริการสายยางสำหรับการล้างปลาให้มากข้ึน 

อ่ืนๆ ได้แก่ 

- เวลาเรือเสียไม่มีที่ยกเรือไปซ่อมแซม ทำให้ต้องเรือจอดคาไว้ 

 

ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน) (ผู้ประกอบการ) 

การดำเนินงานตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย 

ด้านสถานที่/โครงสร้าง ได้แก่  

- ควรมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เพราะว่ามีหลังคารั่วในบางจุด 

- ควรจะสร้างอาคารจอดรถที่มีหลังคาให้สำหรับผู้ที่มาซื้อปลาโดยเฉพาะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเวลา  

ขนปลา (ปลาโดนแดดแล้วจะทำให้ปลาไม่สด) 

- อยากให้มีการดัดแปลงโครงสร้างอาคารท่าเทียบเรือควรจะเปิดโล่ง  ไม่มีกำแพงแบบที่เป็นอยู่     

ซ ึ ่ งกำแพงตรงท ่า เท ี ยบเร ื อ ไม ่ ได ้มาตรฐานเป ็นสนิ ม  ทำให ้บร ิ เวณโดยรอบด ู เก่ า                         

รู ้สึกไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไปและบางครั้งยัง อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ ้นได้ เพราะ      

ตัวกำแพงบังรถท่ีวิ่งสวนกันทำให้มองไม่เห็น 

- อ่างล้างมือมีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ ควรเพิ่มให้มีหลายจุดมากข้ึน  

ด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ได้แก่ 

- เครื่องชั่งดิจิทัลไม่สามารถใช้งานได้จริงตามหน้างาน 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ 

- เจ้าหน้าที่ควรดูแลเรื่องความปลอดภัยเพ่ือป้องกันปัญหาต่างๆ เช่น การขโมยปลาที่อาจเกิดข้ึน 

-  
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ด้านบริการการดูแลรักษา/การขนถ่ายสัตว์น้ำ ได้แก่ 

- ควรมีการควบคุมคนภายนอกไม่ให้เข้ามามาวุ่นวายในพ้ืนที่ขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ 

ด้านสาธารณูปโภค ได้แก ่

- บางครั้งห้องน้ำไม่เปิดใช้บริการทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้งาน  

คุณภาพการให้บริการ ได้แก ่

- อยากให้ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ฟังรู้เรื่องและชัดเจนกว่าปัจจุบัน 

- เจ้าหน้าที่ควรการจัดสรรระบบจอดของเรือ มีการกำหนดเวลาให้เรือเข้า-ออกอย่างชัดเจน 

- ควรจัดระเบียบการจอดรถและเส้นทางการวิ่งรถเข้า-ออกในพ้ืนที่ให้เป็นระบบระเบียบมากกว่านี้ 

อ่ืนๆ ได้แก่ 

- สถานที่ละหมาดไม่เพียงพออยากให้จัดเพ่ิมและแยกเป็นสัดส่วนมากขึ้น 

 

ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต (ผู้ประกอบการ) 

การดำเนินงานตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย 

ด้านสถานที่/โครงสร้าง ได้แก่  

- โรงคลุมที่กำลังก่อสร้างยังไม่เสร็จตามที่แจ้งไว้  

- ท่าจอดเรือน้อย 

- อยากให้เพ่ิมขนาดล็อคให้กว้างกว่านี้ เพราะในช่วงที่คนเยอะค่อนข้างแออัด ทำงานลำบาก 

ด้านสาธารณูปโภค ได้แก ่

 -  อยากให้เพ่ิมจำนวนห้องน้ำให้เพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ 

คุณภาพการให้บริการ ได้แก ่

- ควรจัดระเบียบการจอดรถและเส้นทางการวิ่งรถเข้า-ออกในพื้นที่ให้เป็นระบบมากกว่านี้ 

 

ท่าเทียบเรือประมงระนอง (ผู้ประกอบการ) 

การดำเนินงานตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย 

ด้านสถานที่/โครงสร้าง ได้แก่  

- หลังคาที่ถูกออกแบบมาค่อนข้างสูง และกันสาดยื่นออกไปไม่มาก ทำให้เวลาฝนตกหนักเกิดฝน

สาดเข้ามาในบริเวณพ้ืนที่  
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- การจ ัดการเร ื ่องการกำจัดขยะค่อนข้างเป ็นระบบดี  แต ่ควรเพิ ่มจ ุดทิ ้งขยะให้มากขึ้น 

โดยเพิ่มถังขยะในจุดที่เหมาะสมบริเวณรอบโรงคลุม 

- ควรเพิ่มอ่างล้างมือตามจุดต่างๆ ให้มากกว่านี้  

ด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ได้แก่ 

- อุปกรณ์ที่ช่วยในการขนปลา(กระบะ/พาเลซ) มีน้อย 

- เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัล ไม่เหมาะสมที่จะใช้ในสภาพการณ์จริง 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ 

- เจ้าหน้าทีดู่แลให้บริการดี เต็มใจในการบริการ 

ด้านสาธารณูปโภค ได้แก ่

- ควรมีสายยางไว้บริการตามจุดที่ให้บริการน้ำสะอาด 

- บางครั้งห้องน้ำไม่เปิดให้ใช้บริการ  

คุณภาพการให้บริการ ได้แก ่

- ควรจัดระเบียบการจอดรถและเส้นทางการวิ่งรถเข้า-ออกในพ้ืนที่ให้เป็นระบบระเบียบมากกว่านี้ 

โดยกำหนดให้เดินรถเส้นทางเดียว และไม่ให้จอดแช่นานเกินไป 

- ควรจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากข้ึน เช่น เก้าอ้ีนั่ง 

 

ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี(ผู้ประกอบการ) 

การดำเนินงานตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย 

ด้านสถานที่/โครงสร้าง ได้แก่   

- บางครั้งพ้ืนลื่นเกิดอุบัติเหตุบ่อย 

- อยากให้ปรับปรุงถนนที่เป็นหลุมบ่อในบางจุด 

ด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ได้แก่ 

- กล้องวงจรปิดควรใช้ได้ทุกตัว 

ด้านสาธารณูปโภค ได้แก ่

- อยากให้ปรับปรุงเรื่องความสะอาดของห้องน้ำและควรเพ่ิมเวลาเปิดให้บริการในแต่ละวันเร็วขึ้น  
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คุณภาพการให้บริการ ได้แก ่

-     อยากให้เจ้าหน้าที่คอยเดินตรวจเป็นประจำ เพ่ือป้องกันปัญหา 

อ่ืนๆ ได้แก่ 

-      ที่ละหมาดไม่ค่อยสะอาดและไม่เพียงพอต่อความต้องการ  

-     อยากให้พัฒนาพ้ืนที่ว่างเพ่ือสร้างรายได้ให้มากขึ้น(พ้ืนที่ข้างตลาดสัตว์น้ำในช่วงเช้า) 

-    อยากให้เจ้าหน้าที่จัดอบรมความรู้ในด้านต่างๆเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับผู้ประกอบการมากข้ึน 

 

4.2 ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ 

สะพานปลาสมุทรสาคร (ผู้ใช้บริการ) 
การดำเนินงานตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย 
ด้านสถานที่/โครงสร้าง ได้แก่  

- ควรปรับปรุงเรื่องหลังคาเก่าและชำรุดบางจุด 

- มีการทำความสะอาดพ้ืนทุกวัน แตพ้ื่นยังลื่นในบางจุด 

ด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ได้แก่ 

- เพ่ิมจำนวนถาดคัดแยกปลา 

ด้านสาธารณูปโภค ได้แก ่

- ห้องน้ำสะอาดดี แต่ควรแยกห้องน้ำชายและหญิงให้ชัดเจน และควรให้ห้องน้ำหญิงอยู่ด้านหน้า

เพ่ือเวลาใช้บริการจะได้ไม่ต้องเดินผ่านห้องน้ำชาย 

- ควรเพิ่มจำนวนห้องน้ำให้เพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ 

คุณภาพการให้บริการ ได้แก่ 

- อยากให้เพ่ิมเก้าอ้ีสำหรับผู้มาใช้บริการ จะได้สะดวกในการรอและซื้อสัตว์น้ำ 

- เจ้าหน้าทีม่ีจำนวนน้อยทำให้บางครั้งการบริการมีความล่าช้า 

สะพานปลานครศรีธรรมราช (ผู้ใช้บริการ) 

การดำเนินงานตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย 

ด้านสถานที่/โครงสร้าง ได้แก่  

- ควรขุดลอกท่อบ้าง เพ่ือป้องกันปัญหาขยะอุดตัน 
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ด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ได้แก่ 

- เพ่ิมจำนวนถาดคัดแยกปลาให้เพียงพอ 

ด้านสาธารณูปโภค ได้แก ่

- ควรมีห้องน้ำให้เพียงพอต่อจำนวนผู้มาใช้บริการ  

คุณภาพการให้บริการ ได้แก ่

- อยากให้เพ่ิมเก้าอ้ีสำหรับผู้มาใช้บริการ จะได้สะดวกในการรอขณะมาซื้อสัตว์น้ำ 

- อยากให้เจ้าหน้าที่บริการฉีดยุง เพราะยุงเป็นปัญหาหลักสำหรับผู้มาใช้บริการ 

 

ท่าเทียบเรือประมงชุมพร (ผู้ใช้บริการ) 

การดำเนินงานตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย 

ด้านสถานที่/โครงสร้าง ได้แก่  

- อยากให้เพ่ิมถังขยะให้มากกว่านี้  

- บางวันพ้ืนลื่น แต่โดยรวมพ้ืนสะอาดมาก 

- รอบๆ สุนัขเยอะและค่อนข้างดุ 

ด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ได้แก่ 

- เพ่ิมจำนวนถาดคัดแยกปลา 

ด้านสาธารณูปโภค ได้แก ่

- ห้องน้ำสะอาด แต่ควรมีสบู่เหลว และกระดาษชำระบริการเสมอด้วย  

คุณภาพการให้บริการ ได้แก ่

- อยากให้เพ่ิมเก้าอ้ีสำหรับผู้มาใช้บริการ จะได้สะดวกในการรอและซื้อสัตว์น้ำ 

ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน (ผู้ใช้บริการ) 

การดำเนินงานตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย 

ด้านสถานที่/โครงสร้าง ได้แก่  

- ควรปรับปรุงเรื่องหลังคา เพราะถ้าฝนตกหนักฝนสาด ทำให้ไม่สะดวกในการซื้อขาย 

- ควรขัดพื้นให้สะอาดกว่านี้ เพ่ือป้องกันกลิ่นเหม็น 

ด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ได้แก่ 

- ควรดูแลถาดคัดแยกปลาให้สะอาดเสมอ 
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ด้านสาธารณูปโภค ได้แก ่

- ควรมีห้องน้ำให้เพียงพอต่อจำนวนผู้มาใช้บริการ 

คุณภาพการให้บริการ ได้แก ่

- อยากให้เพ่ิมเก้าอ้ีสำหรับผู้มาใช้บริการ จะได้สะดวกในการรอและซื้อสัตว์น้ำ 

 

ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน) (ผู้ใช้บริการ) 

การดำเนินงานตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย 

ด้านสถานที่/โครงสร้าง ได้แก่  

- อยากให้ซ่อมแซมหลังคาให้ทนทาน และไม่มีรอยรั่ว เวลาฝนตกจะได้ไม่มีน้ำรั่วซึม 

- กำแพงที่สร้างในโรงคลุมไม่มีประโยชน์และยังทำให้การนำรถเข้าไปขนปลาลำบากมากข้ึน  

- อยากให้มีจุดให้บริการอ่างล้างมือ และสบู่ให้มากข้ึน 

ด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ได้แก่ 

- ซ่อมกล้องวงจรปิดให้ใช้งานได้อยู่เสมอ รวมถึงเพ่ิมระบบรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้น 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ 

- เจ้าหน้าที่ใจดีมาก อยากให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎของสะพานปลาอย่างเคร่งครัดกว่านี้ 

ด้านสาธารณูปโภค ได้แก ่

- เพ่ิมจุดบริการห้องน้ำให้มากข้ึน โดยแบ่งเป็นโซนตลาดกับท่าเรือ และรักษาห้องน้ำให้สะอาด 

โดยทำความสะอาดห้องน้ำให้เป็นเวลา และควรเปิดให้ใช้บริการตลอดเวลา 

คุณภาพการให้บริการ ได้แก ่

- เพ่ิมเวลาประกาศเสียงตามสายให้มากขึ้นไม่ควรประกาศตอนเช้ารอบเดียว 

- อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ให้คนเข้ามาซื้อปลาในตลาดของท่าเทียบเรือมากข้ึน 

อ่ืนๆ ได้แก่ 

- ตั้งกฎให้ชัดเจนเรื่องเวลาเข้าของเรือ กำหนดเวลาเรือเข้า เช่น 00.00-16.00 น. 

- อยากให้ทางองค์การสะพานปลาออกมาตรการช่วยเหลือหลังโควิด  
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ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต (ผู้ใช้บริการ) 

การดำเนินงานตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย 

ด้านสถานที่/โครงสร้าง ได้แก่  

- ควรเร่งสร้างอาคารท่าจอดเรือให้เสร็จเพื่อขยายพ้ืนที่ซื้อขายปลา 

- ควรมีการขุดลอกท่อเสมอๆ เพ่ือไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นของบ่อบำบัดน้ำเสีย 

- ควรมีอ่างล้างมือให้บริการ และมจีำนวนถังขยะให้มากกว่าขึ้น 

ด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ได้แก่ 

- รางแยกปลาเคลื่อนย้ายไม่สะดวก 

ด้านสาธารณูปโภค ได้แก ่

- เพ่ิมจุดบริการน้ำสะอาดเพ่ือให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการที่ต้องการล้างปลา 

- อยากให้มีการล้างห้องน้ำให้สะอาดเสมอเพ่ือพร้อมใช้งาน  

- ซ่อมห้องน้ำบางห้องไม่มีที่ล็อกประตู  

- ห้องน้ำมืดไปหน่อย มีแรงงานต่างด้าวเยอะ  ผู้หญิงไม่ค่อยกล้าเข้ากลัวอันตราย ดังนั้น

ควรเพิ่มไฟมากข้ึน 

คุณภาพการให้บริการ ได้แก ่

- ที่จอดรถไม่พอถ้าคนเยอะ ควรมีเจ้าหน้าที่มาจัดระเบียบ 

- การบริการของเจ้าหน้าที่ค่อนข้างช้า อยากให้เพิ่มจำนวนของเจ้าหน้าที่ให้มากข้ึน 

 

ท่าเทียบเรือประมงระนอง (ผู้ใช้บริการ) 

การดำเนินงานตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย 

ด้านสถานที่/โครงสร้าง ได้แก่  

- สถานที่ควรก่อสร้างให้มีทางเดินเฉพาะคนมาดูปลา ไม่ให้ปะปนกับคนขายปลา 

- บางจุดมีหลังคารั่ว เวลาลมแรงกระเบื้องหลังคาปลิว อาจเกิดอันตรายได้ 

- พื้นควรต้องปรับปรุงแก้ไข ชำรุดบ่อยเพราะเทปูนบาง เวลาแตกก็จะเป็นแอ่งกะทะ ทำให้น้ำขัง 

ควรล้างพ้ืนด้วยคลอรีน นานๆครั้ง เพ่ือฆ่าเชื้อ 

- อยากให้เพิ่มจุดทิ้งขยะให้มากขึ้น ควรมีการรณรงค์ให้ทิ้งขยะให้เป็นที่  

- ในบางจุดไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ  
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- จุดบริการล้างมือน้อยเกินไป บางจุดใช้งานไม่ได้ ควรดูแลให้มีสบู่เหลวทุกจุด 

ด้านบริการการดูแลรักษา/การขนถ่ายสัตว์น้ำ ได้แก่ 

- อยากให้ทางสะพานปลาออกกฎอย่างเคร่งครัดไม่ให้วางปลากับพ้ืนโดยตรง 

ควรมีวัสดุมารองเพ่ือความสะอาด  

ด้านสาธารณูปโภค ได้แก ่

- บางครั้งห้องน้ำไม่เปิดให้ใช้บริการ  เพราะเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดไม่พอ หรือไม่มีเจ้าหน้าที่

สำหรับทำความสะอาด อยากให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ท่ีดูแลในเรื่องนี้โดยตรง 

คุณภาพการให้บริการ 

- ควรมีการจัดที่นั่งบริการให้กับคนที่มาซื้อปลาด้วย 

- เจ้าหน้าทีห่ลายท่านให้บริการดี มีความเต็มใจบริการ 

- การประชาสัมพันธ์ ระบบเสียงตามสายฟังไม่ค่อยชัดเจนควรแก้ไขปรับปรุง 

- เจ้าหน้าที่ควรจัดการเรื ่องที่จอดรถให้เป็นระบบมากขึ้นควรให้เดินรถทางเดียวเพื่อจะได้เป็น  

ระเบียบมากยิ่งขึ้น,จอดรถไม่ตรงวัตถุประสงค์  

 

ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี (ผู้ใช้บริการ) 

การดำเนินงานตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย 

ด้านสถานที่/โครงสร้าง ได้แก่  

- บางจุดพ้ืนลื่นเกิดอุบัติเหตุบ่อย 

- อยากให้ปรับปรุงถนนที่เป็นหลุมบ่อ 

- ควรควบคุมการทิ้งขยะมูลฝอยในทุกๆวันและอยากให้เพ่ิมจุดทิ้งขยะให้มากข้ึน 

- เมื่อเกิดฝนตกทำให้มีน้ำขังการระบายน้ำเสียทำได้ไม่ดีและส่งกลิ่นเหม็น 

- ไฟส่องสว่างควรติดเพ่ิมและมีช่วงเวลาเปิดปิด 

- อ่างล้างมือไม่เพียงพออยากให้เพิ่มจุดล้างมือให้มากขึ้น  

ด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ได้แก่ 

- กล้องวงจรปิดควรใช้ได้ทุกตัว เผื่อว่าเวลามีปัญหาอะไรจะได้ตรวจสอบได้ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ 

- เจ้าหน้าทีใ่ห้บริการด้วยความเต็มใจ แต่อยากให้เพ่ิมความรวดเร็ว 
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ด้านบริการการดูแลรักษา/การขนถ่ายสัตว์น้ำ ได้แก่ 

- อยากให้มีการควบคุมปริมาณการใช้สารเคมีในการควบคุมคุณภาพความสดใหม่ของสัตว์น้ำ

ควรอนุญาตให้ใช้สารเคมีโดยมีการชั่งเป็นอัตราส่วนที่ชัดเจน 

ด้านสาธารณูปโภค ได้แก ่

- อยากให้เพ่ิมสิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่านี้ เช่น สบู่เหลวล้างมือ เก้าอ้ีนั่ง 

คุณภาพการให้บริการ 

- อยากให้เจ้าหน้าที่คอยสอบถามความต้องการความช่วยเหลือของผู้มาใช้บริการ 

- อยากให้เจ้าหน้าที่จัดการเรื่องที่จอดรถให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 

อ่ืนๆ  

- ก่อนปรับปรุงพ้ืนที่ควรสอบถามผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการก่อนควรมีการลงประชามติ 

- ห้องละหมาดไม่ค่อยสะอาดและไม่เพียงพอต่อความต้องการ อยากให้เพ่ิมจำนวนห้องละหมาด 

- ควรให้ปรับปรุงพ้ืนที่โรงอาหาร   
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