
 

         

    
              บันทกึขอความ

 

สวนราชการ  สํานักธุรกจิการตลาด (สวนวจัิยพัฒนาธุรกจิการตลาด) โทร. 142  

ท่ี  ทส 1407/1322                                       วันท่ี   9  ธันวาคม  2563   

เรื่อง  บันทกึขอตกลงประเมนิผลการดําเนนิงานระหวางหนวยงาน กับ อ.อ.ป. ประจําปบัญชี 2563  

 

เรยีน   ผูอํานวยการ 
 

        ตามบันทึกสารบรรณกลาง องคการอุตสาหกรรมปาไม ที่ ทส 1401/ว 1684 ลงวันที่ 19 

พฤษภาคม 2563 เรื่อง จัดสงบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานระหวางหนวยงาน กับ อ.อ.ป.

ประจําปบัญชี 2563 สงบันทึกสั่งการผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 

2563 ตอทายบันทกึสํานักธุรกจิการตลาด ที่ ทส 1407/569 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เรื่องเดียวกัน 

เห็นชอบตาม ขอ 1. ดําเนนิการตาม ขอ 2.  นัน้ 
 

        สํานักธุรกิจการตลาด ขอเรียนวาไดดํ าเนินการตามบันทึกขอตกลงประเมินผล            

การดําเนินงานระหวางหนวยงาน กับ อ.อ.ป. ประจําปบัญชี 2563 โดยการวิเคราะหขอมูล และจัดทํา

รายงานเปนรูปเลม แนบมาพรอมนี้แลว  
 

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา และเห็นควรให ส.นผ. เพื่อทราบดําเนินการใน

สวนที่เกี่ยวของ พรอมให ออป.เหนือบน, ออป.เหนือลาง, ออป.กลาง และออป.ใต เพื่อทราบเปน

แนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนนิงานตอไป  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

สําเนา 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

รายงาน 
การพัฒนาตลาดเชิงรุก 

กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจ 

ของลูกคาที่ซื้อผลิตภัณฑ  

องคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2563 
 

 

 
 

 

 

     สํานักธุรกจิการตลาด องคการอุตสาหกรรมปาไม      

     โทรศัพท 0 2282 3243 – 7  โทรสาร 0 2282 4197 

Email : Market1417@hotmail.com  

mailto:Market1417@hotmail.com


 

คํานํา 

 
        การพัฒนาตลาดเชิงรุก สํานักธุรกิจการตลาด เปนกิจกรรมการประเมินความพึงพอใจ

ของลูกคาที่ซื้อผลิตภัณฑเครื่องเรือน, ผลิตภัณฑไมแปรรูป และผลิตภัณฑไมประสาน องคการ-

อุตสาหกรรมปาไม ป 2563 ซึ่งไดรับความรวมมือจากงานแปรรูปไมและผลิตภัณฑไมรองกวาง       

งานแปรรูปไมและผลิตภัณฑไมแมเมาะ สวนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม สังกัดองคการ-

อุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน และสวนอุตสาหกรรมไมบางโพ สวนอุตสาหกรรมไมวังนอย         

สวนอุตสาหกรรมไมอยุธยา สังกัดองคการอุตสาหกรรมปาไมภาคกลาง ในการประเมินความพึงพอใจ

ใหลูกคากรอกขอมูลในการซื้อไมสักสวนปา ผลิตภัณฑไมแปรรูป, ผลิตภัณฑเครื่องเรือนไมสัก และ

ผลิตภัณฑไมประสาน ใหสํานักธุรกิจการตลาดวิเคราะหขอมูล และจัดทํารายงานสรุปผลการสํารวจ

ประเมนิความพงึพอใจของลูกคาสนิคาผลติภัณฑไม องคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2563 เสร็จสมบูรณ

แลว ซึ่ งที่มีความสําคัญอยางยิ่ งในการสํารวจความพึงพอใจครั้งนี้  สํานักธุรกิจการตลาด 

ขอขอบพระคุณผูตอบแบบสํารวจทุกทานไว ณ ที่นี้ดวย 

 

 

สํานักธุรกจิการตลาด 

องคการอุตสาหกรรมปาไม 

ธันวาคม  2563 
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สรุปผลการประเมนิความพึงพอใจของลูกคาในการซื้อผลติภัณฑเครื่องเรือน อ.อ.ป.  5 
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ปญหาและขอเสนอแนะการดําเนนิการสํารวจความพึงพอใจสนิคาผลติภัณฑไมของ อ.อ.ป.          24 

  

                   

  

            

            

      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานการประเมนิความพงึพอใจของลูกคา 

องคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2563 

   
 

สถานการณท่ัวไป 

        องคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) ดําเนินธุรกิจดานอุตสาหกรรมปาไม ทั้งระบบ

ครอบคลุมตั้งแตการเลือกสายพันธุไม การปลูก ดูแล และการนําไมมาใชประโยชนทั้งดานเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดลอม ปจจุบันองคการอุตสาหกรรมปาไมเปนผูปลูกสวนปาเศรษฐกิจ และผลิตวัตถุดิบ

ไมรายใหญสุดของประเทศโดยเฉพาะไมสัก  นอกจากจําหนายเปนไมทอนองคการอุตสาหกรรมปาไม 

ยังนําไมสกัสงเขาโรงเลื่อยโรงงาน แปรรูปไม ผลติสนิคาผลติภัณฑไม เครื่องเรือนและครุภัณฑ จําหนาย

แขงขันกับภาคเอกชน 

        การสํารวจขอมูลประเมินความพึงพอใจของลูกคา เปนเครื่องมือใหทราบถึงความตองการ

ของลูกคา และวัดระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใชสินคาและบริการ การคนหาวิธีการ

ตอบสนองความคาดหวัดของลูกคาที่ดีกวา องคกรธุรกิจตองเก็บรวบรวมขอมูลทั้งลูกคาปจจุบันและ

ลูกคาในอนาคตอยางตอเนื่อง เพื่อจัดลําดับความตองการ และความสําคัญของความพึงพอใจ นําไป

พัฒนาผลิตภัณฑและการบริการตาง ๆ รวมถึงการตั้งราคาที่เหมาะสม ซึ่งกอใหเกิดความพึงพอใจ    

ตอสินคาและบริการ ดังนั้น  จึงตองจัดทําแผนการพัฒนาตลาดเชิงรุกโดยจัดกิจกรรมการประเมิน     

ความพึงพอใจและความภักดีของลูกคา ดวยการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจและความภักดีของ

ลูกคาที่ซื้อผลติภัณฑ องคการอุตสาหกรรมปาไม ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ นําผลสํารวจไปวิเคราะห

หาจุดเดนและจุดดอยของสินคาและการบริการ มาแกไขปรับปรุงพัฒนาจนกระทั่งลูกคาปจจุบันและ

อนาคตมคีวามพงึพอใจมากที่สุด 

        ดังนั้น การตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอผลิตภัณฑ และ 

การใหบรกิาร จงึมคีวามสําคัญตอการดําเนินธุรกิจดานอุตสาหกรรมไมขององคการอุตสาหกรรมปาไม

เปนอยางยิ่ง การสํารวจประเมินความพึงพอใจสินคาผลิตภัณฑไม จึงเปนการนําขอมูลจากแบบสํารวจ

มาวิเคราะหกําหนดมาตรฐาน การผลิต การขายสินคาและบริการ ตอบสนองความคาดหวังความ

ตองการและความพงึพอใจของลูกคาในการซื้อผลิตภัณฑไมครัง้ตอไป 
 

วัตถุประสงค 

        เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจประเมนิความพงึพอใจของลูกคาซื้อผลิตภัณฑเครื่องเรือน

ผลิตภัณฑไมประสาน และผลิตภัณฑไมแปรรูป มาดําเนินการวิเคราะหเพื่อปรับปรุงพัฒนาสินคา     

และบริการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ใหตรงตามความตองการของลูกคา และใหลูกคาเกิด         

ความพงึพอใจมากที่สดุ 
 

ผลที่คาด.../ 
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ผลที่คาดวาจะไดรับ 

        แนวทางปรับปรุงผลิตภัณฑ มาตรฐานการผลิต การจําหนาย และการใหบริการลูกคา               

ดานอุตสาหกรรมไมใหตรงตามความตองการของลูกคา และลูกคาเกดิความพึงพอใจ และซื้อผลิตภัณฑ

ไมขององคการอุตสาหกรรมปาไมครัง้ตอไป 
 

ประชากรที่ใชในการสํารวจ 

        ประชากรที่ใชในการสํารวจประเมินความพึงพอใจ คือ ลูกคาทั่วไปที่ซื้อผลิตภัณฑ    

เครื่องเรือน, ผลิตภัณฑไมประสาน และผลิตภัณฑไมแปรรูป ขององคการอุตสาหกรรมปาไมที่วาง

จําหนาย ณ งานแปรรูปไมและผลิตภัณฑไมรองกวาง งานแปรรูปไมและผลิตภัณฑไมแมเมาะ         

สวนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม  สังกัดองคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน  สวน

อุตสาหกรรมไมบางโพ สวนอุตสาหกรรมไมวังนอย สวนอุตสาหกรรมไมอยุธยา สังกัดองคการ-

อุตสาหกรรมปาไมภาคกลาง และหองแสดงสินคาสํานักงานกลาง สํานักธุรกิจการตลาด จํานวนผูตอบ

แบบสอบถาม ดังนี้ 

        - ผลติภัณฑเครื่องเรอืน  จํานวน   52  คน   

        - ผลิตภัณฑไมประสาน   จํานวน   29 คน   

        - ผลติภัณฑไมแปรรูป    จํานวน   48 คน   
 

เครื่องมอืท่ีใชในการสํารวจ 

        แบบสํารวจประเมินความพึงพอใจ เปนการสแกน QR Code คําถามแบงออกเปน 3 ตอน 

ดังนี้ 

        ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสํารวจ เชน เพศ อายุ อาชีพ

ลักษณะที่อยูอาศัย และรูจักผลติภัณฑ อ.อ.ป. จากสื่อใด  

        ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคา ซึ่งเปนการเลือกตอบใหตรงกับ

ระดับความพงึพอใจของผูทําการตอบแบบสํารวจ 

   คาเฉลี่ยอยูในระหวาง 1.00 - 1.50  แปลความไดวาอยูในระดับนอยที่สุด 

  คาเฉลี่ยอยูในระหวาง 1.51 - 2.50  แปลความไดวาอยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ยอยูในระหวาง 2.51 - 3.50  แปลความไดวาอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยอยูในระหวาง 3.51 - 4.50  แปลความไดวาอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ยอยูในระหวาง 4.51 - 5.00  แปลความไดวาอยูในระดับมากที่สุด 

        ตอนที่ 3 เปนขอเสนอแนะอื่น ๆ  

 

 

วธิกีาร.../ 
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วธิกีารเก็บขอมูล 

        เก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการใหกลุมตัวอยางที่เขาซื้อ

ผลติภัณฑเครื่องเรอืน, ผลิตภัณฑไมประสาน และผลิตภัณฑไมแปรรูป ขององคการอุตสาหกรรมปาไม

สแกน QR Code เพื่อตอบแบบประเมนิความพงึพอใจ 
 

การวเิคราะหขอมลู 

        โดยการใช Google ฟอรมชวยในการรวบรวมขอมูลทั้งหมดแลวนํามาวิเคราะห โดยนํา

หลักการคํานวณมาชวยในการวเิคราะห ดังนี้        

       ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไป วเิคราะหเปนคารอยละ 

   สูตร P = n x 100 

           N 

    เมื่อ  P = แทนคารอยละ 

    n   = จํานวนผูตอบแบบสํารวจ 

    N = จํานวนผูตอบแบบสํารวจทัง้หมด 

        ตอนที่ 2  การสํารวจความพงึพอใจวเิคราะหเปนคาเฉลี่ย (Mean)  

         สูตร        = 
fx

N
∑  

          เมื่อ        = คาเฉลี่ยของคะแนน 

         fx = ผลคูณระหวางคะแนนกับความถี่ของคะแนนนัน้ 

         N = จํานวนขอมูลในกลุมประชากร 

         สูตร S.D. = 

2( )f X Xi

N

−∑
     

          เมื่อ S.D. = คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมประชากร 

x = คาของขอมูลแตละตัวหรอืคาของจุดกึ่งกลางช้ันแตละช้ัน  

 i = คาเฉลี่ยของกลุมประชากร 

  N = จํานวนขอมูลทัง้หมดของกลุมประชากร 

∑f = ผลรวมความถี่ของขอมูลแตละช้ัน 

       ตอนที่ 3  เปนการรวบรวมขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 

 

 

การนําเสนอ.../ 
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การนําเสนอขอมูล 

        นําเสนอโดยการใชตารางประกอบคําบรรยาย 
 

ผูนําเสนอรายงาน 

        สํานักธุรกจิการตลาด  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สรุปผล.../ 
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สรุปผลการสาํรวจความพึงพอใจของลูกคาท่ีซื้อผลติภัณฑเครื่องเรอืน ของ อ.อ.ป. 
 

        การสํารวจความพึงพอใจของลูกคาในการซื้อผลิตภัณฑเครื่องเรือน อ.อ.ป. จากการสุม

ตัวอยางลูกคาที่สแกน QR Code ตอบแบบสอบถาม ทัง้หมด 52 คน ผลการวเิคราะหขอมูลสรุปได ดังนี้    

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ 
 

ตารางท่ี 1 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม เพศ 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

ชาย 19 36.50 

หญงิ 33 63.50 

รวม 52 100 

        จากตารางที่ 1 กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากที่สุด จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 63.50 

และเปนเพศชาย จํานวน 19 คน คดิเปนรอยละ 36.50 

 

ตารางท่ี 2 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม อายุ 

อาย ุ จํานวน (คน) รอยละ 

20 – 35 ป 9 17.30 

36 - 45 ป 24 46.20 

46 - 55 ป 12 23.00 

56  ป ขึ้นไป 7 13.50 

รวม 52 100 

        จากตารางที่ 2 กลุมตัวอยางมีอายุระหวาง 36 - 45 ป มากที่สุด จํานวน 24 คน คิดเปน

รอยละ 46.20 รองลงมาอายุระหวาง 46 - 55 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 23.00 รองลงมาอายุ

ระหวาง  20 - 35 ป จํานวน 9 คน คดิเปนรอยละ 17.30 และรองมา 56 ป ขึ้นไป จํานวน 7 คน คิดเปน

รอยละ 13.50 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3 .../ 
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ตารางท่ี 3 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม อาชีพ 

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 

รับราชการ 9 17.30 

พนักงานรัฐวสิาหกจิ 17 32.70 

พนักงานบรษิัท 9 17.30 

ธุรกจิสวนตัว 13 28.00 

ไมไดประกอบอาชีพใด ๆ 4 7.70 

รวม 52 100 

        จากตารางที่ 3 กลุมตัวอยางประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจมากที่สุด 17 คน คิดเปน

รอยละ 32.70 รองลงมาธุรกิจสวนตัว จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 25.00 รองลงมารับราชการ และ 

พนักงานบริษัท เทากัน จํานวนละ 9 คน คิดเปนรอยละ 17.30 และรองลงมา ไมไดประกอบอาชีพใด ๆ 

จํานวน 4 คน คดิเปนรอยละ 7.70 
 

ตารางท่ี 4 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม ลักษณะที่อยูอาศัย 

ลักษณะที่อยูอาศัย จํานวน (คน) รอยละ 

บานเดี่ยว 23 45.10 

ทาวนเฮาส 8 15.70 

คอนโดมเินยีม 13 25.50 

อพารทเมนท 3 5.90 

บานเชา หรอื หองเชา 4 7.80 

รวม 51 100 

        จากตารางที่ 4 กลุมตัวอยางลักษณะที่อยูอาศัยประเภทบานเดี่ยวมากที่สุด จํานวน 23 คน   

คิดเปนรอยละ 45.10 รองลงมาคอนโดมิเนียม จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 25.50 รองลงมา      

ทาวนเฮาส จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 15.70 รองลงมาบางเชา หรือ หองเชา จํานวน 4 คน คิดเปน

รอยละ 7.80 และรองลงมาอพารทเมนท จํานวน 3 คน คดิเปนรอยละ 5.90 

(กลุมตัวอยางไมตอบคําถามในขอนี้ 1 คน) 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 5.../  
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ตารางท่ี 5 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม ทานรูจักผลติภัณฑ อ.อ.ป. จากสื่อ 

ลักษณะที่อยูอาศัย จํานวน (คน) รอยละ 

เว็ปไซต อ.อ.ป. 23 44.20 

คนรูจักแนะนํา 27 51.90 

สื่อ อื่น ๆ เชน หนังสอืพมิพ โทรทัศน 2 3.90 

รวม 52 100 

        จากตารางที่ 5 กลุมตัวอยางรูจักผลิตภัณฑ อ.อ.ป. จากคนรูจักแนะนํามากที่สุด จํานวน 

27 คน คิดเปนรอยละ 51.90 รองลงมาเว็ปไซต อ.อ.ป. จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 44.20 และ

รองลงมาสื่อ อื่น ๆ เชน หนังสอืพมิพ โทรทัศน จํานวน 2 คน คดิเปนรอยละ 3.90 

 

 ตอนท่ี 2 ความพงึพอใจของลูกคา 
 

ตารางท่ี 6 ดานคุณภาพสนิคา 

ดานคุณภาพสนิคา 

ระดับความพงึพอใจ 

ไมพงึ

พอใจ 

(1) 

นอย 

 

(2) 

ปานกลาง 

 

(3) 

มาก 

 

(4) 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

รวม 

คา 

เฉลี่ย 

 

S.D. แปลผล 

1. ความแนบเนยีนของ 

โครงสราง รอยตอ 
0 1 5 5 41 52 4.65 0.73 มากที่สุด 

2. ผลติภัณฑได

มาตรฐาน  

(ไมเบี้ยวหรอืบดิเอยีง) 

0 2 4 5 41 52 4.63 0.79 มากที่สุด 

3. ความประณตีของ

ผลติภัณฑ 
0 2 5 4 41 52 4.62 0.81 มากที่สุด 

รวม 4.63 0.78 มากท่ีสุด 

       จากตารางที่ 6 พบวากลุมตัวอยางมคีวามพงึพอใจในดานคุณภาพสนิคา โดยรวมอยูใน

ระดับมากที่สุด (X ̅=4.63, S.D.=0.78) เมื่อพจิารณารายละเอยีดพบวา  

ความแนบเนยีนของโครงสราง รอยตอ มคีวามพึงพอใจในระดับมากที่สุด (X̅=4.65, S.D.=0.73)  

ผลติภัณฑไดมาตรฐาน (ไมเบี้ยวหรอืบดิเอยีง) มคีวามพึงพอใจในระดับมากที่สุด (X̅=4.63, S.D.=0.79)  

ความประณีตของผลติภัณฑ มคีวามพงึพอใจในระดับมากที่สุด (X ̅=4.62, S.D.=0.81) 

 
 

ตารางที่ 7.../ 
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ตารางท่ี 7 ดานการบรกิาร 

ดานการบรกิาร 

ระดับความพงึพอใจ 

ไมพงึ

พอใจ 

(1) 

นอย 

 

(2) 

ปานกลาง 

 

(3) 

มาก 

 

(4) 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

รวม 

คา 

เฉลี่ย 

 

S.D. แปลผล 

1. ใหบริการดวย 

ความสุภาพม ี

มนุษยสัมพันธที่ด ี

0 0 4 5 43 52 4.75 0.58 มากที่สุด 

2. ดูแลเอาใจใส 

กระตอืรอืรน  

เต็มใจใหบริการ 

0 0 4 6 42 52 4.73 0.59 มากที่สุด 

3. ใหคําแนะนํา 

หรอืตอบขอซักถาม 

เปนอยางด ี

0 0 4 7 41 52 4.71 0.60 มากที่สุด 

รวม 4.73 0.59 มากท่ีสุด 

        จากตารางที่ 7 พบวากลุมตัวอยางมคีวามพงึพอใจในดานการบรกิาร โดยรวมอยูในระดับ   

มากที่สุด (X ̅=4.73, S.D.=0.59) เมื่อพจิารณารายละเอียดพบวา  

ใหบรกิารดวยความสุภาพมีมนุษยสัมพันธที่ด ีมคีวามพึงพอใจในระดับมากที่สุด (X̅=4.75, S.D.=0.58) 

ดูแลเอาใจใส กระตอืรอืรน เต็มใจใหบรกิาร มคีวามพึงพอใจในระดับมากที่สุด (X ̅=4.73, S.D.=0.59)  

ใหคําแนะนํา หรอืตอบขอซักถามเปนอยางดี มคีวามพึงพอใจในระดับมากที่สุด (X̅=4.71, S.D.=0.60)  
 

ตารางท่ี 8 ดานรูปแบบ 

ดานรูปแบบ 

ระดับความพงึพอใจ 

ไมพงึ

พอใจ 

 (1) 

นอย 

 

(2) 

ปานกลาง 

 

(3) 

มาก 

 

(4) 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

รวม 

คา 

เฉลี่ย 

 

S.D. แปลผล 

1. ประโยชนใชสอย 0 0 6 8 38 52 4.62 0.68 มากที่สุด 

2. รูปแบบทันสมยั 0 1 8 7 36 52 4.50 0.82 มาก 

3. การออกแบบ

สวยงาม 
0 0 7 9 36 52 4.56 0.72 มากที่สุด 

รวม 4.56 0.74 มากท่ีสุด 
   

 

จากตารางที่ 8 .../ 
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         จากตารางที่ 8 พบวากลุมตัวอยางมคีวามพงึพอใจในดานรูปแบบ โดยรวมอยูในระดับ 

มากทีสุ่ด (X ̅=4.56, S.D.=0.74) เมื่อพจิารณารายละเอียดพบวา  

ประโยชนใชสอย มคีวามพงึพอใจในระดับมาก (X ̅=4.62, S.D.=0.68)  

รูปแบบทันสมัย มคีวามพึงพอใจในระดับมาก (X ̅=4.50, S.D.=0.82)        

การออกแบบสวยงาม มคีวามพงึพอใจในระดับมาก (X ̅=4.56, S.D.=0.72)  
 

ตารางท่ี 9 ดานราคา/การสงเสรมิการจําหนาย 

ดานราคา/ 

การสงเสรมิ 

การจําหนาย 

ระดับความพงึพอใจ 

ไมพงึ

พอใจ 

 (1) 

นอย 

 

(2) 

ปานกลาง 

 

(3) 

มาก 

 

(4) 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

รวม 

คา 

เฉลี่ย 

 

S.D. แปลผล 

1. การลดราคา

ผลติภัณฑที่จําหนาย 
0 2 5 12 33 52 4.46 0.82 มาก 

2. ผลติภัณฑเหมาะสม

กับราคา 
0 2 5 12 33 52 4.46 0.82 มาก 

3. การจัดเรียงและปาย

ราคางายตอการหาซื้อ

สนิคา 

0 2 7 13 30 52 4.37 0.80 มาก 

4. แผนพับ/โบรชัวร/

ใบปลวิ 
0 11 9 10 22 52 3.83 1.19 มาก 

รวม       4.28 0.91 มาก 

        จากตารางที่ 9 พบวากลุมตัวอยางมคีวามพงึพอใจในดานราคา/การสงเสริมการจําหนาย 

โดยรวมอยูในระดับมาก (X ̅=4.28, S.D.=0.91) เมื่อพจิารณารายละเอยีดพบวา  

การลดราคาผลติภัณฑที่จําหนาย มคีวามพึงพอใจในระดับมาก (X ̅=4.46, S.D.=0.82)  

ผลติภัณฑเหมาะสมกับราคา มคีวามพงึพอใจในระดับมาก (X ̅=4.46, S.D.=0.82)  

การจัดเรยีงและปายราคางายตอการหาซื้อสนิคา มคีวามพงึพอใจในระดับมาก (X ̅=4.37, S.D.=0.80)  

แผนพับ / โบรชัวร / ใบปลวิ มคีวามพึงพอใจใน 

 
 

 

 

 

 ตารางที่ 10 .../ 
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ตารางท่ี 10 การรองเรยีนของลกูคา 

(กรณไีมรองเรยีนใหใสเครื่องหมาย √ ในชองนอย) 

การรองเรยีน 

ของลูกคา 

ระดับความตองการรองเรยีน 

ไมพงึ 

พอใจ 

นอย ปานกลาง มาก มาก

ท่ีสุด 

รวม คา 

เฉลี่ย 

แปลผล 

ทานมักจะตอง

รองเรียน หรอื

ทักทวงถึงการบริการ

หรอืสนิคา 

0 46 1 0 5 52 2.31 นอย 

        จากตารางที่ 10 พบวากลุมตัวอยาง 52 คน มีจํานวน 46 คน ไมมคีวามประสงคจะ

รองเรยีน หรอืทักทวงถงึการบรกิารหรอืสินคา คดิเปนรอยละ 88.46  
 

ตารางท่ี 11 ความภักดใีนสินคา หรอืบรกิาร 

(กรณกีลับมาซื้อใหใสเครื่องหมาย √ ในชองมากที่สุด) 

ความภักดีในสนิคา 

หรอืบรกิาร 

ระดับความตองการรองเรยีน 

ไมพงึพอใจ นอย ปานกลาง มาก มาก 

ท่ีสุด 

รวม คา 

เฉลี่ย 

แปลผล 

ในคราวตอไปทานยัง 

คงกลับมาเลอืกซื้อ 

สนิคาจาก อ.อ.ป. 

0 1 2 2 47 52 4.83 
มาก

ที่สุด 

        จากตารางที่ 11 พบวากลุมตัวอยาง 52 คน มีจํานวน 47 คน ในคราวตอไปยังคงกลับมา

เลอืกซื้อสนิคาจาก อ.อ.ป. คดิเปนรอยละ 90.38  

 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ 

        - ถูกใจในสนิคาและบรกิาร  

    - ไมรู ถาไมมคีนบอก  

       - ไมเคยเห็นโบวชัวรของที่นี้เลย 

    - สวย และทน ตองสนิคา อ.อ.ป.  
 

........................................ 

 

 

สรุปผล .../ 
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สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาท่ีซื้อผลติภัณฑไมประสาน อ.อ.ป. 
 

        การสํารวจความพึงพอใจของลูกคาในการซื้อผลิตภัณฑไมประสาน อ.อ.ป. จากการสุม

ตัวอยางลูกคาที่สแกน QR Code ตอบแบบสอบถาม ทัง้หมด 29 คน ผลการวเิคราะหขอมูลสรุปได ดังนี้    

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ 
 

ตารางท่ี 1 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม เพศ 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

ชาย 17 58.60 

หญงิ 12 41.40 

รวม 29 100 

        จากตารางที่ 1 กลุมตัวอยางเปนเพศชายมากที่สุด จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 58.60 

และเปนเพศหญงิ จํานวน 12 คน คดิเปนรอยละ 41.40 

 

ตารางท่ี 2 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม อายุ 

อาย ุ จํานวน (คน) รอยละ 

20 – 35 ป 7 24.10 

36 - 45 ป 9 31.10 

46 - 55 ป 7 24.10 

56  ป ขึ้นไป 6 20.70 

รวม 29 100 

        จากตารางที่ 2 กลุมตัวอยางมีอายุระหวาง 36 - 45 ป มากที่สุด จํานวน 9 คน คิดเปน

รอยละ 31.10 รองลงมาอายุระหวาง 20 - 35 และ 46 - 55 ป เทากัน จํานวนละ 7 คน คิดเปนรอยละ 

24.10 และรองลงมา 56 ป ขึ้นไป จํานวน 6 คน คดิเปนรอยละ 20.70 
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ตารางท่ี 3 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม อาชีพ 

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 

รับราชการ 5 17.20 

พนักงานรัฐวสิาหกจิ 7 24.10 

พนักงานบรษิัท 6 20.80 

ธุรกจิสวนตัว 7 24.10 

ไมไดประกอบอาชีพใด ๆ 4 13.80 

รวม 29 100 

        จากตารางที่ 3 กลุมตัวอยางประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ และธุรกิจสวนตัว      

มากที่สุด จํานวนละ 7 คน เทากัน คดิเปนรอยละ 24.10 รองลงมาพนักงานบริษัท จํานวน 6 คน คิดเปน

รอยละ 20.80 รองลงมารับราชการ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 17.20 และรองลงมาไมไดประกอบ

อาชีพใด จํานวน 4 คน คดิเปนรอยละ 13.80 
 

ตารางท่ี 4 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม ทานรูจักผลติภัณฑ อ.อ.ป. จากสื่อ 

ลักษณะท่ีอยูอาศัย จํานวน (คน) รอยละ 

เว็ปไซต อ.อ.ป. 10 34.50 

คนรูจักแนะนํา 18 62.10 

สื่อ อื่น ๆ เชน หนังสอืพมิพ โทรทัศน 1 3.40 

รวม 29 100 

        จากตารางที่ 4 กลุมตัวอยางรูจักผลิตภัณฑ อ.อ.ป. จากคนรูจักแนะนํามากที่สุด จํานวน 

18 คน คิดเปนรอยละ 62.10 รองลงมาเว็ปไซต อ.อ.ป. จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 34.50 และ

รองลงมาสื่อ อื่น ๆ เชน หนังสอืพมิพ โทรทัศน จํานวน 1 คน คดิเปนรอยละ 3.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 2 .../ 
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 ตอนท่ี 2 ความพงึพอใจของลูกคา 
 

ตารางท่ี 5 ดานคุณภาพสินคา 

ดานคุณภาพสนิคา 

ระดับความพงึพอใจ 

ไมพงึ

พอใจ 

(1) 

นอย 

 

(2) 

ปานกลาง 

 

(3) 

มาก 

 

(4) 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

รวม 

คา 

เฉลี่ย 

 

S.D. แปลผล 

1. ไมไมเบี้ยว หรอื 

บดิเอยีง 
1 0 5 4 19 29 4.38 1.00 มาก 

2. ผลติภัณฑได

มาตรฐาน  

(ไมเบี้ยวหรอืบดิเอยีง) 

1 0 4 5 19 29 4.41 0.97 มาก 

3. ความประณตีของ

ผลติภัณฑ 
1 0 3 6 19 29 4.45 0.93 มาก 

รวม 4.41 0.96 มาก 

       จากตารางที่ 5 พบวากลุมตัวอยางมคีวามพงึพอใจในดานคุณภาพสนิคา โดยรวมอยูใน

ระดับมาก (X ̅=4.41, S.D.=0.96) เมื่อพจิารณารายละเอียดพบวา  

ไมไมเบี้ยว หรอืบดิเอยีง มคีวามพงึพอใจในระดับมาก (X ̅=4.38, S.D.=1.00)  

ขนาดไมไดมาตรฐาน มคีวามพงึพอใจในระดับมาก (X ̅=4.41, S.D.=0.97)  

ไมประสานกันไดสนทิ มคีวามพงึพอใจในระดับมาก (X ̅=4.45, S.D.=0.93) 
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ตารางท่ี 6 ดานการบรกิาร 

ดานการบรกิาร 

ระดับความพงึพอใจ 

ไมพงึ

พอใจ 

(1) 

นอย 

 

(2) 

ปานกลาง 

 

(3) 

มาก 

 

(4) 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

รวม 

คา 

เฉลี่ย 

 

S.D. แปลผล 

1. ใหบริการดวยความ

สุภาพมมีนษุยสมัพันธ

ที่ด ี

0 0 4 6 19 29 4.52 0.72 มากที่สุด 

2. ดูแลเอาใจใส 

กระตอืรอืรน เต็มใจ

ใหบริการ 

0 0 4 7 18 29 4.48 0.72 มาก 

3. ใหคําแนะนํา หรอื

ตอบขอซักถามเปน

อยางด ี

0 0 5 6 18 29 4.45 0.77 มาก 

4. ความรวดเร็วในการ

ใหบริการ 
0 1 4 6 18 29 4.41 0.85 มาก 

รวม 4.47 0.77 มาก 

        จากตารางที่ 6 พบวากลุมตัวอยางมคีวามพงึพอใจในดานการบรกิาร โดยรวมอยูในระดับ

มาก (X̅=4.47, S.D.=0.77) เมื่อพจิารณารายละเอยีดพบวา  

ใหบรกิารดวยความสุภาพมีมนุษยสัมพันธที่ด ีมคีวามพึงพอใจในระดับมาก (X̅=4.52, S.D.=0.72)  

ดูแลเอาใจใส กระตอืรอืรน เต็มใจใหบรกิาร มคีวามพึงพอใจในระดับมาก (X ̅=4.48, S.D.=0.72)  

ใหคําแนะนํา หรอืตอบขอซักถามเปนอยางดี มคีวามพึงพอใจในระดับมาก (X̅=4.45, S.D.=0.77)  

ความรวดเร็วในการใหบรกิาร มคีวามพงึพอใจในระดับมาก (X̅=4.41, S.D.=0.85) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 7 .../ 
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ตารางท่ี 7 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ดานสิ่งอํานวยความ

สะดวก 

ระดับความพงึพอใจ 

ไมพงึ

พอใจ 

(1) 

นอย 

 

(2) 

ปานกลาง 

 

(3) 

มาก 

 

(4) 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

รวม 

คา 

เฉลี่ย 

 

S.D. แปลผล 

1. ปายบอกจดุ

ใหบริการ 
1 0 5 5 18 29 4.34 0.99 มาก 

2. มสีถานที่จอดรถ

เพยีงพอ 
1 0 4 5 19 29 4.41 0.97 มาก 

3. มหีองน้ําทีส่ะอาด 

และเพยีงพอ 

ตอการใชงาน 

1 0 5 5 18 29 4.34 0.99 มาก 

รวม 4.37 0.98 มาก 

        จากตารางที่ 7 พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวม

อยูในระดับมาก (X ̅=4.37, S.D.=0.98) เมื่อพจิารณารายละเอยีดพบวา  

ปายบอกจุดใหบรกิาร มคีวามพงึพอใจในระดับมาก (X ̅=4.34, S.D.=0.99)  

มสีถานที่จอดรถเพยีงพอ มคีวามพงึพอใจในระดับมาก (X ̅=4.41, S.D.=0.97)  

มหีองน้ําที่สะอาด และเพยีงพอตอการใชงาน มคีวามพงึพอใจในระดับมาก (X ̅=4.34, S.D.=0.99) 
 

ตารางท่ี 8 ดานราคา/การสงเสรมิการจําหนาย 

ดานราคา/ 

การสงเสรมิ 

การจําหนาย 

ระดับความพงึพอใจ 

ไมพงึ 

พอใจ 

(1) 

นอย 

 

(2) 

ปานกลาง 

 

(3) 

มาก 

 

(4) 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

รวม 

คา 

เฉลี่ย 

 

S.D. แปลผล 

1. ผลติภัณฑเหมาะสม

กับราคา 
1 0 7 9 12 29 4.07 0.98 มาก 

2. การจดัเรียงกองไม

งายตอการพจิารณา

สนิคา 

1 0 6 10 12 29 4.10 0.96 มาก 

3. แผนพับ / โบโชวร / 

ใบปลวิ 
2 0 6 12 9 29 3.90 1.06 มาก 

รวม 4.02 1.00 มาก 

  จากตารางที่ 8 .../ 
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        จากตารางที่ 8 พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในดานราคา/การสงเสริมการจําหนาย

โดยรวมอยูในระดับมาก (X ̅=4.02, S.D.=1.00) เมื่อพจิารณารายละเอยีดพบวา  

ผลติภัณฑเหมาะสมกับราคา มคีวามพงึพอใจในระดับมาก (X ̅=4.07, S.D.=0.98)  

การจัดเรยีงกองไมงายตอการพจิารณาสนิคา มคีวามพงึพอใจในระดับมาก (X ̅=4.10, S.D.=0.96) 

แผนพบั / โบชัวร / ใบปลวิ มคีวามพงึพอใจในระดับปานกลาง (X ̅=3.90, S.D.=1.00) 
 

ตารางท่ี 9 การรองเรยีนของลูกคา 

(กรณไีมรองเรยีนใหใสเครื่องหมาย √ ในชองนอย) 

การรองเรยีน 

ของลูกคา 

ระดับความตองการรองเรยีน 

ไมพงึพอใจ นอย ปานกลาง มาก มาก 

ท่ีสุด 

รวม คา 

เฉลี่ย 

แปลผล 

ทานมักจะตอง

รองเรียน หรอื

ทักทวงถึงการบริการ

หรอืสนิคา 

0 27 0 0 2 29 2.21 นอย 

        จากตารางที่ 9 พบวากลุมตัวอยาง 29 คน มจํีานวน 27 คน ไมมคีวามประสงคจะรองเรยีน 

หรอืทักทวงถงึการบรกิารหรอืสนิคา คิดเปนรอยละ 93.10  
 

ตารางท่ี 10 ความภักดใีนสินคา หรอืบรกิาร 

(กรณีกลับมาซื้อใหใสเครื่องหมาย √ ในชองมากที่สดุ) 

ความภักดีในสนิคา 

หรอืบรกิาร 

ระดับความตองการรองเรยีน 

ไมพงึพอใจ นอย ปานกลาง มาก มาก 

ท่ีสุด 

รวม คา 

เฉลี่ย 

แปลผล 

ในคราวตอไปทานยัง 

คงกลับมาเลอืกซื้อ 

สนิคาจาก อ.อ.ป. 

0 2 0 1 26 29 4.76 
มาก 

ที่สุด 

        จากตารางที่ 10 พบวากลุมตัวอยาง 29 คน มีจํานวน 26 คน ในคราวตอไปยังคงกลับมา

เลอืกซื้อสนิคาจาก อ.อ.ป. คดิเปนรอยละ 89.66  

 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ 

        ไมมขีอเสนอแนะ  

........................................ 

สรุปผล.../ 
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สรุปผลการสาํรวจความพึงพอใจของลูกคาท่ีซื้อผลติภัณฑไมแปรรูปของ อ.อ.ป. 
 

        การสํารวจความพึงพอใจของลูกคาในการซื้อผลิตภัณฑไมแปรรูป อ.อ.ป. จากการสุม

ตัวอยางลูกคาที่สแกน QR Code ตอบแบบสอบถาม ทัง้หมด 48 คน ผลการวเิคราะหขอมูลสรุปได ดังนี้    

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ 
 

ตารางท่ี 1 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม เพศ 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

ชาย 29 60.40 

หญงิ 19 39.60 

รวม 48 100 

        จากตารางที่ 1 กลุมตัวอยางเปนเพศชายมากที่สุด จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 60.40 

และเปนเพศหญงิ จํานวน 19 คน คดิเปนรอยละ 36.50 

 

ตารางท่ี 2 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม อายุ 

อาย ุ จํานวน (คน) รอยละ 

20 – 35 ป 7 14.60 

36 - 45 ป 18 37.50 

46 - 55 ป 13 27.10 

56  ป ขึ้นไป 10 20.80 

รวม 48 100 

        จากตารางที่ 2 กลุมตัวอยางมีอายุระหวาง 36 - 45 ป มากที่สุด จํานวน 18 คน คิดเปน

รอยละ 37.50 รองลงมาอายุระหวาง 46 - 55 ป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 27.10 รองลงมา 56 ป 

ขึ้นไป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 20.80 และรองลงมาอายุระหวาง 20 - 35 ป จํานวน 7 คน คิด

เปน  รอยละ 14.60  

 

 

 

 
 

 

ตารางที่ 3 .../ 
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ตารางท่ี 3 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม อาชีพ 

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 

รับราชการ 11 22.90 

พนักงานรัฐวสิาหกจิ 8 16.70 

พนักงานบรษิัท 7 14.60 

ธุรกจิสวนตัว 16 33.30 

ไมไดประกอบอาชีพใด ๆ 6 12.50 

รวม 48 100 

        จากตารางที่ 3 กลุมตัวอยางประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวมากที่สุด จํานวน 16 คน คิดเปน

รอยละ 33.30 รองลงมารับราชการ จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 22.90 รองลงมาพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 8 คน คิดเปนรอยละ 16.70 รองลงมาพนักงานบริษัท จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 14.60

และรองลงมา ไมไดประกอบอาชีพใด ๆ จํานวน 6 คน คดิเปนรอยละ 12.50 
 

ตารางท่ี 4 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม ทานรูจักผลติภัณฑ อ.อ.ป. จากสื่อ 

ลักษณะที่อยูอาศัย จํานวน (คน) รอยละ 

เว็ปไซต อ.อ.ป. 17 35.40 

คนรูจักแนะนํา 31 64.60 

สื่อ อื่น ๆ เชน หนังสอืพมิพ โทรทัศน 0 0 

รวม 48 100 

        จากตารางที่ 4 กลุมตัวอยางรูจักผลิตภัณฑ อ.อ.ป. จากคนรูจักแนะนํามากที่สุด จํานวน 

31 คน คดิเปนรอยละ 64.60 และรองลงมาเว็ปไซต อ.อ.ป. จํานวน 31 คน คดิเปนรอยละ 35.40  
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 ตอนท่ี 2 ความพงึพอใจของลูกคา 
 

ตารางท่ี 5 ดานคุณภาพสินคา 

ดานคุณภาพ

สนิคา 

ระดับความพงึพอใจ 

ไมพงึ

พอใจ 

(1) 

นอย 

 

(2) 

ปานกลาง 

 

(3) 

มาก 

 

(4) 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

รวม 

คา 

เฉลี่ย 

 

S.D. แปลผล 

1. ไมไมเบี้ยว หรอื

บดิเอยีง 
0 2 5 15 26 48 4.35 0.83 มาก 

2. ขนาดไมได

มาตรฐาน 
0 2 4 14 28 48 4.42 0.81 มาก 

3. ไมไมมตีาํหน ิ

หรอืมตีาไมนอย 
0 4 7 13 24 48 4.19 0.97 มาก 

รวม 4.32 0.87 มาก 

         จากตารางที่ 5 พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในดานคุณภาพสินคา โดยรวมอยูใน

ระดับมาก (X ̅=4.32, S.D.=0.87) เมื่อพจิารณารายละเอยีดพบวา  

ไมไมเบี้ยว หรอืบดิเอยีง มคีวามพงึพอใจในระดับมาก (X ̅=4.35, S.D.=0.83)  

ขนาดไมไดมาตรฐาน มคีวามพงึพอใจในระดับมาก (X ̅=4.42, S.D.=0.81)  

ไมไมมตํีาหน ิหรอืมตีาไมนอย มคีวามพงึพอใจในระดับมาก (X ̅=4.19, S.D.=0.97) 
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ตารางท่ี 6 ดานการบรกิาร 

ดานการบรกิาร 

ระดับความพงึพอใจ 

ไมพงึ

พอใจ 

(1) 

นอย 

 

(2) 

ปานกลาง 

 

(3) 

มาก 

 

(4) 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

รวม 

คา 

เฉลี่ย 

 

S.D. แปลผล 

1. ใหบริการดวย

ความสุภาพมมีนุษย

สัมพันธที่ด ี

0 3 2 11 32 48 4.50 0.84 มาก 

2. ดูแลเอาใจใส 

กระตอืรอืรน เต็มใจ

ใหบริการ 

0 2 3 8 35 48 4.58 0.79 มากที่สุด 

3. ใหคําแนะนํา หรอื

ตอบขอซักถามได

เปนอยางด ี

0 2 2 10 34 48 4.58 0.76 มากที่สุด 

4. ความรวดเร็วใน 

การใหบริการ 
0 2 2 9 35 48 4.60 0.76 มากที่สุด 

รวม 4.57 0.79 มากท่ีสุด 

        จากตารางที่ 6 พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในดานการบริการ โดยรวมอยูในระดับ

มากที่สุด (X ̅=4.57, S.D.=0.79) เมื่อพจิารณารายละเอยีดพบวา  

ใหบรกิารดวยความสุภาพมมีนุษยสัมพันธที่ด ีมคีวามพงึพอใจในระดับมาก (X ̅=4.50, S.D.=0.84)  

ดูแลเอาใจใส กระตอืรอืรน เต็มใจใหบรกิาร มคีวามพงึพอใจในระดับมากที่สุด (X ̅=4.58, S.D.=0.79)  

ใหคําแนะนํา หรอืตอบขอซักถามไดเปนอยางด ีมคีวามพงึพอใจในระดับมากที่สุด (X ̅=4.58, S.D.=0.76)  

ความรวดเร็วในการใหบรกิาร มคีวามพงึพอใจในระดับมากที่สุด (X ̅=4.60, S.D.=0.76) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ตารางที่ 7.../ 
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ตารางท่ี 7 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ดานสิ่งอํานวย

ความสะดวก 

ระดับความพงึพอใจ 

ไมพงึ

พอใจ 

(1) 

นอย 

 

(2) 

ปานกลาง 

 

(3) 

มาก 

 

(4) 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

รวม 

คา 

เฉลี่ย 

 

S.D. แปลผล 

1. ปายบอกจดุ

ใหบริการ 
0 2 4 12 30 48 4.46 0.82 มาก 

2. มสีถานที่จอดรถ

เพยีงพอ 
0 2 3 9 34 48 4.56 0.79 มากที่สดุ 

3. มหีองน้ําทีส่ะอาด 

และเพยีงพอตอ 

การใชงาน 

0 3 5 14 26 48 4.31 0.89 มาก 

รวม 4.44 0.83 มาก 

        จากตารางที่ 7 พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวม

อยูในระดับมาก (X ̅=4.44, S.D.=0.83) เมื่อพจิารณารายละเอยีดพบวา  

ปายบอกจุดใหบรกิาร มคีวามพงึพอใจในระดับมาก (X ̅=4.46, S.D.=0.82)  

มสีถานที่จอดรถเพยีงพอ มคีวามพงึพอใจในระดับมากที่สุด (X ̅=4.56, S.D.=0.79)  

มหีองน้ําที่สะอาด และเพยีงพอตอการใชงาน มคีวามพงึพอใจในระดับมาก (X ̅=4.31, S.D.=0.89)  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 8.../ 
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ตารางท่ี 8 ดานราคา/การสงเสรมิการจําหนาย 

ดานราคา/การ

สงเสรมิ 

การจําหนาย 

ระดับความพงึพอใจ 

ไมพงึ

พอใจ 

(1) 

นอย 

 

(2) 

ปานกลาง 

 

(3) 

มาก 

 

(4) 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

รวม 

คา 

เฉลี่ย 

 

S.D. แปลผล 

1. การลดราคา

ผลติภัณฑที่จําหนาย 
1 5 7 12 23 48 4.06 1.11 มาก 

2. ผลติภณัฑ

เหมาะสมกับราคา 
1 1 11 14 21 48 4.10 0.96 มาก 

3. การจัดเรียงกองไม

งายตอการพจิารณา

สนิคา 

1 1 4 18 24 48 4.31 0.88 มาก 

4. แผนพับ / โบชัวร / 

ใบปลวิ 
0 9 10 15 14 48 3.71 1.08 มาก 

รวม 4.05 0.79 มาก 
   

  จากตารางที่ 8 พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในดานราคา/การสงเสริมการจําหนาย 

โดยรวมอยูในระดับมาก (X ̅=4.05, S.D.=0.79) เมื่อพจิารณารายละเอยีดพบวา  

การลดราคาผลติภัณฑที่จําหนาย มคีวามพงึพอใจในระดับมาก (X ̅=4.06, S.D.=1.11)  

ผลติภัณฑเหมาะสมกับราคา มคีวามพงึพอใจในระดับมาก (X ̅=4.10, S.D.=0.96)  

การจัดเรยีงกองไมงายตอการพจิารณาสนิคา มคีวามพงึพอใจในระดับมาก (X ̅=4.31, S.D.=0.88) 

แผนพบั / โบชัวร / ใบปลวิ มคีวามพงึพอใจในระดับมาก (X ̅=3.71, S.D.=1.08) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ตารางที่ 9 .../ 

 



- 23 - 

 

ตารางท่ี 9 การรองเรยีนของลูกคา 

(กรณไีมรองเรยีนใหใสเครื่องหมาย √ ในชองนอย) 

การรองเรยีน 

ของลูกคา 

ระดับความตองการรองเรยีน 

ไมพงึพอใจ นอย ปานกลาง มาก มาก 

ท่ีสุด 

รวม คา 

เฉลี่ย 

แปลผล 

ทานมักจะตอง

รองเรียน หรอื

ทักทวงถึงการบริการ

หรอืสนิคา 

0 35 2 3 8 48 2.67 ปานกลาง 

        จากตารางที่ 9 พบวากลุมตัวอยาง 48 คน มีจํานวน 35 คน ไมมคีวามประสงคจะ

รองเรยีน หรอืทักทวงถงึการบรกิารหรอืสินคา คดิเปนรอยละ 78.92  
 

ตารางท่ี 10 ความภักดใีนสินคา หรอืบรกิาร 

(กรณีกลับมาซื้อใหใสเครื่องหมาย √ ในชองมากที่สดุ) 

ความภักดีในสนิคา 

หรอืบรกิาร 

ระดับความตองการรองเรยีน 

ไมพงึพอใจ นอย ปานกลาง มาก มาก 

ท่ีสุด 

รวม คา 

เฉลี่ย 

แปลผล 

ในคราวตอไปทานยัง 

คงกลับมาเลอืกซื้อ 

สนิคาจาก อ.อ.ป. 

0 1 2 12 33 48 4.60 
มาก 

ที่สุด 

        จากตารางที่ 10 พบวากลุมตัวอยาง 48 คน มจํีานวน 33 คน ในคราวตอไปยังคงกลับมา

เลอืกซื้อสนิคาจาก อ.อ.ป. คดิเปนรอยละ 68.57  

 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ 

        - ขนาดไมที่ตองการมีนอย 

        - ไมมขีนาดไมที่ตองการ 

        - ควรปรับรูปแบบสนิคาใหหลากหลาย เพือ่ดงึดูดความสนใจ 

 

....................................... 

 

 
 

ปญหา.../ 
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ปญหา และขอเสนอแนะ 

การดําเนินการสํารวจความพงึพอใจสนิคาผลติภัณฑไมของ องคการอุตสาหกรรมปาไม 

 

ปญหา และอุปสรรค 

        1. ขาดบุคลากรที่มคีวามเช่ียวชาญเฉพาะดานการวิจัยฯ สนิคาและบรกิารขององคการ 

อุตสาหกรรมปาไม 

        2. จํานวนแบบสํารวจประเมนิความพงึพอใจที่ไดรับมจํีานวนนอยราย เนื่องดวย

สถานการณการแพรเช้ือโรคโควดิ 19 

   

ขอเสนอแนะ 

        1. ควรรับสมัครผูมคีวามรูสาขาการวิจัยตลาดเพื่อใหการออกแบบวจัิยหรอืแบบสํารวจ       

มขีอมูลเชิงลกึในการสงเสริมหรอืแกไขปญหาดานการตลาดสนิคาและบรกิารขององคการ 

อุตสาหกรรมปาไม 

        2. ควรจางที่ปรกึษาที่มคีวามเช่ียวชาญมาวิจัยตลาด สนิคา และบรกิารขององคการ

อุตสาหกรรมปาไม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

สรุปผลการวเิคราะหแบบสํารวจประเมนิความพงึพอใจของลูกคาป 2563 
 

สรุปผลการประเมนิความพึงพอใจของลูกคาในการซื้อผลติภัณฑเครื่องเรือน (กลุมตัวอยาง 52 คน) 

1. เพศ   หญงิ 33 คน รอยละ 63.5   ชาย 19 คน รอยละ 36.5 

2. อายุ  36-45 ป 24 คน รอยละ 46.20   46-55 ป 12 คน รอยละ 23.00  

   20-35 ป 9 คน รอยละ 17.30   56 ป ขึ้นไป 7 คน รอยละ 13.50 

3. อาชีพ  พนักงานรัฐวสิาหกจิ 17 คน รอยละ 32.70   

   ธุรกจิสวนตัว 13 คน รอยละ 28.00   

   รับราชการ และพนักงานบริษัท 9 คน รอยละ 17.30 

   ไมไดประกอบอาชีพใด ๆ 4 คน รอยละ 7.70 

4. ที่อยูอาศัย  บานเดี่ยว 23 คน รอยละ 45.10   คอนโดมเินยีม 13 คน รอยละ 25.50 

   ทาวนเฮาส 8 คน รอยละ 15.70   บานเชา หรอื หองเชา 4 คน รอยละ 7.80 

   อพารทเมนท 3 คน รอยละ 5.90 

5. รูจักผลิตภัณฑ อ.อ.ป.   คนรูจักแนะนํา 27 คน รอยละ 51.90   

   เว็บไซต อ.อ.ป. 23 คน รอยละ 44.20 สื่อ อื่นๆ 2 คน รอยละ 3.90 

6. ความพึงพอใจดานคุณภาพสนิคา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (เฉลี่ย 4.63) 

 - ความแนบเนยีนของโครงสราง รอยตอ มคีวามพึงพอใจในระดับมากที่สุด (เฉลี่ย 4.65) 

- ผลิตภัณฑไดมาตรฐาน (ไมเบี้ยวหรอืบดิเอยีง) มคีวามพงึพอใจในระดับมากที่สุด (เฉลี่ย 4.63)  

- ความประณีตของผลติภัณฑ มคีวามพงึพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.62) 

7. ความพงึพอใจดานการบรกิาร โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (เฉลี่ย 4.73) 

  - ใหบรกิารดวยความสุภาพมมีนุษยสัมพันธที่ด ีมคีวามพงึพอใจในระดับมากที่สุด (เฉลี่ย 4.75)  

  - ดูแลเอาใจใส กระตอืรือรน เต็มใจใหบรกิาร มคีวามพงึพอใจในระดับมากที่สุด (เฉลี่ย 4.73)  

- ใหคําแนะนํา หรอืตอบขอซักถามเปนอยางด ีมคีวามพงึพอใจในระดับมากที่สุด (เฉลี่ย 4.71) 

8. ความพงึพอใจในดานรูปแบบ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (เฉลี่ย 3.56)  

- ประโยชนใชสอย มคีวามพงึพอใจในระดับมากที่สุด (เฉลี่ย 4.62)  

  - รูปแบบทันสมัย มคีวามพึงพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.50)        

  - การออกแบบสวยงาม มีความพงึพอใจในระดับมากที่สุด ( เฉลี่ย 4.56) 

9. ความพึงพอใจในดานราคา/การสงเสรมิการจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก (เฉลี่ย 4.28) 

  - การลดราคาผลิตภัณฑที่จําหนาย มคีวามพึงพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.46)  

  - ผลิตภัณฑเหมาะสมกับราคา มคีวามพงึพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.46)  

- การจัดเรยีงและปายราคางายตอการหาซื้อสนิคา มีความพงึพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.37)  

- แผนพับ / โบรชัวร / ใบปลวิ มคีวามพึงพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 3.83)  
 

10. การรองเรยีน.../ 



- 2 - 

 

10. การรองเรยีนของลกูคา  

  - กลุมลูกคาตัวอยางที่ซื้อผลติภัณฑเครื่องเรอืน รอยละ 88.46 ไมมคีวามประสงคจะรองเรยีน

หรอืทักทวงถงึการบรกิาร หรอืสนิคา  

11. ความภักดใีนสนิคา หรอืบรกิาร 

  - กลุมลูกคาตัวอยางที่ซื้อผลติภัณฑเครื่องเรอืน รอยละ 90.38 ในคราวตอไปยังคงกลับมา

เลอืกซื้อสนิคาจาก อ.อ.ป.    

ขอเสนอแนะอื่น ๆ 

      - ตองการใหลดราคาลงอกี เพราะราคาคอนขางสูง 

   - ควรมกีารออกแบบผลติภัณฑใหทันสมัย ชวยใหผลติภัณฑนาซื้อมากขึ้น 

      - ควรมกีารประชาสัมพันธลวงหนา เมื่อมีการลดราคา  
 

........................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



สรุปผลการประเมนิความพึงพอใจของลูกคาในการซื้อผลติภัณฑไมประสาน (กลุมตัวอยาง 29 คน) 

1. เพศ   ชาย 17 คน รอยละ 58.60  หญงิ 12 คน รอยละ 41.40    

2. อายุ  36-45 ป 9 คน รอยละ 31.10   20-35 และ 46-55 ป 7 คน รอยละ 24.10 

  51 ป ขึ้นไป 6 คน รอยละ 20.70    

3. อาชีพ พนักงานรัฐวสิาหกจิและ ธุรกจิสวนตัว 7 คน รอยละ 24.10 

   พนักงานบรษิัท 6 คน รอยละ 20.80 รับราชการ 5 คน รอยละ 17.20   

   ไมไดประกอบอาชีพใด ๆ 4 คน รอยละ 13.80 

4. รูจักผลติภัณฑ อ.อ.ป.   คนรูจักแนะนํา 18 คน รอยละ 62.10   

   เว็บไซต อ.อ.ป. 10 คน รอยละ 34.50 สื่อ อื่นๆ 1 คน รอยละ 3.40 

5. ความพึงพอใจในดานคุณภาพสนิคา โดยรวมอยูในระดับมาก (เฉลี่ย 4.41)  

  - ไมไมเบี้ยว หรอืบดิเอยีง มคีวามพงึพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.38)  

  - ขนาดไมไดมาตรฐาน มคีวามพงึพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.41)  

  - ไมประสานกันไดสนทิ มคีวามพงึพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.45) 

6. ความพึงพอใจในดานการบรกิาร โดยรวมอยูในระดับมาก (เฉลี่ย 4.47)  

  - ใหบรกิารดวยความสุภาพมมีนุษยสัมพันธทีด่ ีมคีวามพงึพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.52)  

  - ดูแลเอาใจใส กระตอืรือรน เต็มใจใหบรกิาร มคีวามพงึพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.48)  

  - ใหคําแนะนํา หรอืตอบขอซักถามเปนอยางด ีมคีวามพงึพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.45)  

  - ความรวดเร็วในการใหบรกิาร มคีวามพงึพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.41) 

7. ความพงึพอใจในดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับมาก (เฉลี่ย 4.37)  

  - ปายบอกจุดใหบรกิาร มคีวามพงึพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.34)  

   - สถานทีจ่อดรถเพยีงพอ มคีวามพงึพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.41)  

  - หองน้ําที่สะอาด และเพยีงพอตอการใชงาน มคีวามพงึพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.34) 

8. ความพงึพอใจในดานราคา/การสงเสรมิการจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก (เฉลี่ย 4.02) 

    - ผลติภัณฑเหมาะสมกับราคา มคีวามพงึพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.07)  

  - การจัดเรยีงกองไมงายตอการพจิารณาสนิคา มคีวามพงึพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.10) 

  - แผนพับ / โบชัวร / ใบปลวิ มคีวามพงึพอใจในระดับปานกลาง (เฉลี่ย 3.90) 

9. การรองเรยีนของลูกคา  

  - กลุมลูกคาตัวอยางที่ซื้อผลติภัณฑไมประสาน รอยละ 93.10 ไมมคีวามประสงคจะรองเรยีน

หรอืทักทวงถงึการบรกิาร หรอืสนิคา  

10. ความภักดใีนสนิคา หรือบรกิาร 

  - กลุมลูกคาตัวอยางที่ซื้อผลติภัณฑไมประสาน รอยละ 89.66 ในคราวตอไปยังคงกลับมา

เลอืกซื้อสนิคาจาก อ.อ.ป.        

ขอเสนอแนะอื่น ๆ ไมมี 

………………………………………. 



 สรุปผลการประเมนิความพงึพอใจของลูกคาในการซื้อผลติภัณฑไมประสาน (กลุมตัวอยาง 48 คน) 

1. เพศ   ชาย 29 คน รอยละ 60.40  หญงิ 19 คน รอยละ 39.60    

2. อายุ  36-45 ป 18 คน รอยละ 37.50   46-55 ป 13 คน รอยละ 27.10 

  51 ป ขึ้นไป 10 คน รอยละ 20.80  20-35 ป 7 คน รอยละ 14.60    

3. อาชีพ ธุรกจิสวนตัว 16 คน รอยละ 33.30  รับราชการ 11 คน รอยละ 22.90   

   พนักงานรัฐวสิาหกจิ 8 คน รอยละ 16.70   พนักงานบรษิัท 7 คน รอยละ 14.60 

  ไมไดประกอบอาชีพใด ๆ 6 คน รอยละ 12.50 

4. รูจักผลติภัณฑ อ.อ.ป. คนรูจักแนะนํา 31 คน รอยละ 64.60   เว็บไซต อ.อ.ป. 17 คน รอยละ 35.40 

5. ความพึงพอใจในดานคุณภาพสนิคา โดยรวมอยูในระดับมาก (เฉลี่ย 4.32)  

  - ไมไมเบี้ยว หรอืบดิเอยีง มคีวามพงึพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.35)  

  - ขนาดไมไดมาตรฐาน มคีวามพงึพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.42)  

  - ไมประสานกันไดสนทิ มคีวามพงึพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.19) 

6. ความพึงพอใจในดานการบรกิาร โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (เฉลี่ย 4.57)  

  - ใหบรกิารดวยความสุภาพมมีนุษยสัมพันธทีด่ ีมคีวามพงึพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.50)  

  - ดูแลเอาใจใส กระตอืรือรน เต็มใจใหบรกิาร มคีวามพงึพอใจในระดับมากที่สุด (เฉลี่ย 4.58)  

  - ใหคําแนะนํา หรอืตอบขอซักถามเปนอยางด ีมคีวามพงึพอใจในระดับมากที่สุด (เฉลี่ย 4.58)  

  - ความรวดเร็วในการใหบรกิาร มคีวามพงึพอใจในระดับมากที่สุด (เฉลี่ย 4.60) 

7. ความพงึพอใจในดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับมาก (เฉลี่ย 4.44)  

  - ปายบอกจุดใหบรกิาร มคีวามพงึพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.46)  

   - สถานทีจ่อดรถเพยีงพอ มคีวามพงึพอใจในระดับมากที่สุด (เฉลี่ย 4.56)  

  - หองน้ําที่สะอาด และเพยีงพอตอการใชงาน มคีวามพงึพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.31) 

8. ความพงึพอใจในดานราคา/การสงเสรมิการจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก (เฉลี่ย 4.05) 

  - การลดราคาผลติภัณฑที่จําหนาย มคีวามพงึพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.06) 

    - ผลติภัณฑเหมาะสมกับราคา มคีวามพงึพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.10)  

  - การจัดเรยีงกองไมงายตอการพจิารณาสนิคา มคีวามพงึพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.31) 

  - แผนพับ / โบชัวร / ใบปลวิ มคีวามพงึพอใจในระดับปานกลาง (เฉลี่ย 3.71) 

9. การรองเรยีนของลูกคา  

  - กลุมลูกคาตัวอยางที่ซื้อผลติภัณฑไมแปรรูป รอยละ 78.92 ไมมคีวามประสงคจะรองเรยีน

หรอืทักทวงถงึการบรกิาร หรอืสนิคา  

10. ความภักดใีนสนิคา หรือบรกิาร 

  - กลุมลูกคาตัวอยางที่ซื้อผลติภัณฑไมแปรรูป รอยละ 68.57 ในคราวตอไปยังคงกลับมาเลอืก

ซื้อสนิคาจาก อ.อ.ป.     

 

ขอเสนอแนะ.../ 
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ขอเสนอแนะอื่น ๆ ไมมี 

  - ขนาดไมที่ตองการมนีอย 

  - ไมมขีนาดไมที่ตองการ 

  - ควรปรับรูปแบบสนิคาใหหลากหลาย เพื่อดงึดูดความสนใจ 
 

 

……………………………………… 

 


