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ค าน า 

 
        โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมป่าไม้ กิจกรรมการส ารวจความต้องการและประเมิน

ความพึงพอใจลูกค้า ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้ปี 2562 ได้รับความร่วมมือจากงานแปรรูปไม้และ

ผลิตภัณฑ์ไม้ร้องกวาง งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แม่เมาะ ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้ 

สังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไมภ้าคเหนือบน  ส่วนอุตสาหกรรมไม้บางโพ ส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย 

ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา สังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง ในการส่งแบบการส ารวจ 

ความต้องการและแบบประเมินความพึงพอใจ ให้ลูกค้ากรอกข้อมูลในการซื้อไม้สักสวนป่าแปรรูป 

ผลติภัณฑ์เครื่องเรอืนไม้สัก และผลติภัณฑ์ไม้ประสาน  พร้อมทั้งรวบรวมส่งคืนใหส้ านักธุรกิจการตลาด

วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท ารายงานสรุปผลการส ารวจความต้องการ และประเมินความพึงพอใจลูกค้า

สินคา้ผลติภัณฑ์ไม้ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้ปี 2562 เสร็จสมบูรณ์ และที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง

ในการส ารวจครั้งนี ้ส านักธุรกิจการตลาด ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบส ารวจทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ดว้ย 

 

 

ส านักธุรกิจการตลาด 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

พฤศจกิายน  2562 
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รายงานการส ารวจความต้องการและประเมินความพึงพอใจลูกค้าของ 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2562 

 
 

สถานการณ์ทั่วไป 
 

        องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ด าเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมป่าไม้ ทั้งระบบ

ครอบคลุมตั้งแต่การเลือกสายพันธุ์ไม้ การปลูก และการน าไม้มาใช้ประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ปลูกสวนป่าเศรษฐกิจ และผลิตวัตถุดิบไม้ราย

ใหญ่สุดของประเทศโดยเฉพาะไม้สัก  นอกจากจ าหน่ายเป็นไม้ท่อนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ยังน า  

ไม้สักส่งเข้าโรงเลื่อยโรงงาน แปรรูปไม้ ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ไม้ เครื่องเรือนและครุภัณฑ์ จ าหน่าย

แขง่ขันกับภาคเอกชน 

        ดังนั้น การตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ และ 

การใหบ้ริการ จึงมีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

เป็นอย่างยิ่ง การส ารวจความต้องการและประเมินความพึงพอใจสินค้าผลิตภัณฑ์ไม้ จึงเป็นการน า

ข้อมูลจากแบบส ารวจมาวิเคราะห์ก าหนดมาตรฐาน การผลิต การขายสินค้าและบริการ ตอบสนอง

ความคาดหวงั ความตอ้งการและความพึงพอใจของลูกค้าในการซื้อผลิตภัณฑไ์ม้ครั้งต่อไป 
         
วัตถุประสงค ์

        เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจความต้องการและประเมินความพึงพอใจของลูกค้า     

ซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน, ผลิตภัณฑ์ไม้ประสาน และผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป มาด าเนินการวิเคราะห์เพื่อ

ปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

และให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

        แนวทางปรับปรุงผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการผลิต การจ าหน่าย และการให้บริการลูกค้า               

ด้านอุตสาหกรรมไม้ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และซื้อผลิตภัณฑ์

ไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครั้งต่อไป 
 

ประชากรที่ใช้ในการส ารวจ 

        ประชากรที่ใชใ้นการส ารวจความตอ้งการ และประเมินความพึงพอใจ คือ ลูกค้าทั่วไปที่ซื้อ

ผลติภัณฑ์เครื่องเรอืน, ผลิตภัณฑ์ไม้ประสาน และผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ที่วางจ าหนา่ย  
 

 ประเมิน.../ 
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   ประเมินความพึงพอใจ 

- ผลติภัณฑ์เครื่องเรอืน จ านวน  321  ฉบับ   

         - ผลติภัณฑ์ไม้ประสาน  จ านวน  102  ฉบับ   

         - ผลติภัณฑ์ไม้แปรรูป   จ านวน  238  ฉบับ   

         ส ารวจความตอ้งการ 

- ผลติภัณฑ์เครื่องเรอืน จ านวน  315  ฉบับ   

   - ผลติภัณฑ์ไม้ประสาน  จ านวน  99  ฉบับ   

       - ผลติภัณฑ์ไม้แปรรูป   จ านวน  230  ฉบับ   
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการส ารวจ 

        แบบส ารวจความต้องการ และแบบประเมินความพึงพอใจมีลักษณะเป็นค าถาม         

แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

        ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ เช่น เพศ อายุ อาชีพ

ลักษณะที่อยู่อาศัย รู้จักผลิตภัณฑ์ อ.อ.ป. จากสื่อใด และต้องการให้ อ.อ.ป. ติดต่อหรือส่งข่าวสาร    

ไปที่ใด แบบส ารวจเป็นการเลือกตอบ 

        ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นการเลือกตอบให้ตรงกับ 

ความต้องการของผู้ท าการตอบแบบส ารวจ และเป็นค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็น

การเลือกตอบให้ตรงกับระดับความพึงพอใจของผู้ท าการตอบแบบส ารวจ 

   ค่าเฉลี่ยอยู่ในระหว่าง 1.00 - 1.50  แปลความได้วา่อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

  ค่าเฉลี่ยอยู่ในระหว่าง 1.51 - 2.50  แปลความได้วา่อยู่ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระหว่าง 2.51 - 3.50  แปลความได้วา่อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระหว่าง 3.51 - 4.50  แปลความได้วา่อยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระหว่าง 4.51 - 5.00  แปลความได้วา่อยู่ในระดับมากที่สุด 

        ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
  
วิธีการเก็บข้อมูล 

        เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการแจกแบบส ารวจให้กลุ่ม

ตัวอย่างที่เข้าซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน, ผลิตภัณฑ์ไม้ประสาน และ ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป ขององค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้ 

 
 

 

 

การวิเคราะห.์../ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

        โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วน ามาวิเคราะห์ โดยน าหลักการค านวณมาช่วยใน

การวิเคราะห ์ดังนี้        

       ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป วเิคราะหเ์ป็นค่าร้อยละ 

   สูตร P = n x 100 

           N 

    เมื่อ  P = แทนค่าร้อยละ 

    n   = จ านวนผูต้อบแบบส ารวจ 

    N = จ านวนผูต้อบแบบส ารวจทั้งหมด 

        ตอนที่ 2  การส ารวจความต้องการ วิเคราะหเ์ป็นค่าร้อยละ 

           สูตร P = n x 100 

           N 

    เมื่อ  P = แทนค่าร้อยละ 

    n   = จ านวนผูต้อบแบบส ารวจ 

    N = จ านวนผูต้อบแบบส ารวจทั้งหมด   

          และ   การส ารวจความพงึพอใจวิเคราะหเ์ป็นค่าเฉลี่ย (Mean)  

         สูตร        = 
fx

N

  

          เมื่อ        = ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

         fx = ผลคูณระหว่างคะแนนกับความถี่ของคะแนนนัน้ 

         N = จ านวนข้อมูลในกลุ่มประชากร 

         สูตร S.D. = 

2( )f X Xi

N


     

          เมื่อ S.D. = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มประชากร 

x = ค่าของขอ้มูลแตล่ะตัวหรอืค่าของจุดกึ่งกลางช้ันแต่ละช้ัน  

 i = ค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากร 

  N = จ านวนข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มประชากร 

f = ผลรวมความถี่ของข้อมูลแต่ละช้ัน 

       ตอนที่ 3  เป็นการรวบรวมข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

การน าเสนอ.../ 
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การน าเสนอข้อมูล 

        น าเสนอโดยการใชต้ารางประกอบค าบรรยาย 

 

 
 

สรุปผลการส ารวจความต้องการของลูกค้าในการซื้อผลิตภัณฑ์เคร่ืองเรือน อ.อ.ป. 

        จากการส ารวจ ความต้องการของลูกค้าในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน อ.อ.ป.          

จากการสุ่มตัวอย่างกลุ่มลูกค้าทั้งหมด 315 คน ผลการวิเคราะหข์้อมูลสรุปได้ ดังนี้    
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 

ตารางที่ 1  จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม เพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 159 50.48 

หญิง 156 49.52 

รวม 315 100 
   

   จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายมากที่สุด จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 50.48 และ

เป็นเพศหญิง จ านวน 156 คน คิดเป็นรอ้ยละ 49.52 
 

ตารางที่ 2  จ านวนรอ้ยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม อายุ 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

20 - 30 ปี 48 15.24 

31 - 40 ปี 89 28.25 

41 - 50 ปี 108 34.29 

มากกว่า 51 ปี ขึน้ไป 70 22.22 

รวม 315 100 
   

  จากตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี มากที่สุด จ านวน 108 คน คิดเป็น    

ร้อยละ 34.29 รองลงมาอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 28.25 รองลงมาอายุ

มากกว่า 51 ปี ขึน้ไป จ านวน 70 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.22 และอายุระหว่าง 20 - 30 ปี จ านวน 48 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 15.24 

ตารางที่ 3.../ 
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ตารางที่ 3  จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม อาชพี 
 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ข้าราชการ 78 24.76 

รัฐวิสาหกิจ 51 16.19 

พนักงานองค์กรเอกชน 58 18.41 

ธุรกิจส่วนตัว 107 33.97 

อื่น ๆ 21 6.67 

รวม 315 100 
   

  จากตารางที่ 3 กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวมากที่สุด จ านวน 107 คน คิดเป็น   

ร้อยละ 33.97 รองลงมาข้าราชการ จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 24.76 รองลงมาพนักงานองค์กร

เอกชน จ านวน 58 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18.41 รองลงมารัฐวิสาหกิจ จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 16.19 

และ อื่น ๆ (แมบ่้าน, เกษียณอายุราชการ) จ านวน 21 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.67 
 

ตารางที่ 4 จ านวนรอ้ยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม ลักษณะที่อยู่อาศัย 
 

ลักษณะที่อยู่อาศัย จ านวน (คน) ร้อยละ 

บ้านเดี่ยว 173 54.92 

บ้านแฝด 43 13.65 

ทาวน์เฮ้าส์ 46 14.60 

คอนโดมิเนยีม 33 10.48 

อื่น ๆ 20 6.35 

รวม 315 100 
   

  จากตารางที่ 4 กลุ่มตัวอย่างลักษณะที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวมากที่สุด จ านวน 173 คน    

คิดเป็นร้อยละ 54.92 รองลงมาทาวน์เฮ้าส์ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 14.60 รองลงมาบ้านแฝด 

จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 13.65 รองลงมาคอนโดมิเนียม จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 10.48 

และ อื่น ๆ (หอ้งเช่า และบ้านพักสวัสดิการ) จ านวน 20 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.35 

 

 

 

 

ตารางที่ 5.../ 
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ตารางที่ 5  จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม รู้จักผลิตภัณฑเ์ครื่องเรอืน อ.อ.ป. จากสื่อใด 
 

รู้จักผลิตภัณฑ์เคร่ืองเรือน อ.อ.ป. จาก จ านวน (คน) ร้อยละ 

เว็ปไซต์ อ.อ.ป. 89 28.25 

คนรู้จักแนะน า 132 41.90 

ใบปลิว / แผน่พับ 16 5.08 

วารสาร 6 1.90 

นิตยสาร 57 18.10 

อื่น ๆ 15 4.77 

รวม 315 100 
   

จากตารางที่ 5 กลุ่มตัวอย่างรู้จักผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน อ.อ.ป. จากคนรู้จักแนะน ามากที่สุด 

จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 41.90 รองลงมาเว็ปไซต์ อ.อ.ป. จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 28.25 

รองลงมานิตยสาร จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 18.10 รองลงมาใบปลิว / แผ่นพับ จ านวน 16 คน     

คิดเป็นร้อยละ 5.08 รองลงมาอื่น ๆ (Facebook line เดินผ่าน) จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.77 และ

วารสาร จ านวน  6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.90  
 

ตอนที่ 2 ความต้องการของลูกค้าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เคร่ืองเรือน 
 

ตารางที่ 6  จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม ท่านค านึงถึงปัจจัยใดมากที่สุด 

                          ในการตัดสินใจซื้อเครื่องเรือน 
 

ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ความสะดวกในการซื้อ 77 19.20 

ราคา 69 17.21 

รูปแบบ / ความสวยงาม 68 16.96 

ประโยชน์ในการใช้งาน 93 23.19 

ความคงทน 93 23.19 

อื่น ๆ 1 0.25 

รวม 401 100 

   

 

 

จากตารางที่ 6.../ 
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  จากตารางที่ 6 กลุ่มตัวอย่างค านึงถึงประโยชน์ในการใช้งาน และความคงทนมากที่สุด จ านวน 

93 คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 23.19 รองลงมาราคา จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.21 รองลงมา

รูปแบบ/ความสวยงาม จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 16.96 รองลงมาความสะดวกในการซื้อ จ านวน 

77 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19.20 และ อื่น ๆ (ความชอบส่วนตัว) จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.25 
 

ตารางที่ 7  จ านวนรอ้ยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม ท่านต้องการเครื่องเรอืนเป็นไม้ประเภทใด 
 

ต้องการเคร่ืองเรือนเป็นไม้ 

ประเภทใด 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม้สักสวนป่า 255 79.44 

ไม้ยางพารา 28 8.72 

ไม้กระยาเลย (ไม้เนื้อแข็ง) 33 10.28 

อื่น ๆ  5 1.56 

รวม 321 100 
   

  จากตารางที่ 7 กลุ่มตัวอย่างต้องการเครื่องเรือนเป็นไม้สักสวนป่า มากที่สุด จ านวน 255 คน 

คิดเป็นร้อยละ 79.44 รองลงมาไม้กระยาเลย (ไม้เนื้อแข็ง) จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 10.28 

รองลงมาไม้ยางพารา จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 8.72 และไม้ อื่น ๆ (ไม้พยุง, ไม้สน) จ านวน 5 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 1.56  
 

ตารางที่ 8  จ านวนรอ้ยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม ท่านต้องการให้มีการปรับปรุง 

                          รูปแบบการผลิตไม้สักสวนป่าของ อ.อ.ป. แบบใด 
 

ต้องการให้มีการปรับปรุงรูปแบบการผลิต

ไม้สักสวนป่าของ อ.อ.ป. แบบใด 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

แบบถอดประกอบ (Knockdown) 108 31.58 

ผสมผสานกับโลหะ 92 26.90 

เครื่องเรอืนไม้แกะสลัก 42 12.28 

แบบส าเร็จรูป เช่น ชุดห้องครัว ฯลฯ 100 29.24 

รวม 342 100 
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จากตารางที่ 8 กลุ่มตัวอย่างต้องการให้มีการปรับปรุงรูปแบบการผลิตไม้สักเป็นแบบถอด

ประกอบ (Knockdown) มากที่สุด จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 31.58 รองลงมาแบบส าเร็จรูป เช่น 

ชุดห้องครัว ฯลฯ จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 29.24 รองลงมาผสมผสานกับโลหะ จ านวน 92 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 26.90 และเครื่องเรอืนไม้แกะสลัก จ านวน 42 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.28 
 

ตารางที่ 9  จ านวนรอ้ยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม ท่านชอบผลติภัณฑ์ไม้ที่ท าพืน้ผิวอย่างไร 
 

ผลิตภัณฑ์ไม้ที่ท าพื้นผิว จ านวน (คน) ร้อยละ 

สีธรรมชาติไม่เคลือบ 75 21.93 

สีธรรมชาติเคลือบเงา 127 37.13 

สีรักษาเนือ้ไม้ 83 24.27 

สีน้ ามัน 14 4.10 

สีโอ๊ค 42 12.28 

อื่น ๆ  1 0.29 

รวม 342 100 
   

  จากตารางที่ 9 กลุ่มตัวอย่างต้องการผลิตภัณฑ์ไม้ที่ท าพื้นผิว สีธรรมชาติเคลือบเงา จ านวน     

127 คน คิดเป็นร้อยละ 37.13 รองลงมาสีรักษาเนื้อไม้ จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 24.27 รองลงมา 

สีธรรมชาติไม่เคลือบ จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 21.93 รองลงมาสีโอ๊ค จ านวน 42 คน คิดเป็น  

ร้อยละ 12.28 รองลงมาสีน้ ามัน จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.10 และ อื่น ๆ (ลงสีวาดลวดลาย 

ส าหรับเด็ก) จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.29 
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ตารางที่ 10  จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม ประเภทเครื่องเรอืนที่ท่านต้องการ 
 

ประเภทผลิตภัณฑเ์คร่ืองเรือน จ านวน (ชิน้) ร้อยละ 

ตู้โชว ์ 80 8.49 

ตู้เสื้อผ้า 107 11.36 

ตู้วางโทรทัศน์ 83 8.81 

เก้าอี ้ 65 6.90 

ตู้แขวงลอย 26 2.76 

ตู้รองเท้า 68 7.22 

ตู้ขา้งเตียง 63 6.69 

โต๊ะอาหาร 84 8.92 

โซฟา 32 3.40 

โต๊ะสนาม 16 1.70 

เตียงนอน 83 8.81 

โต๊ะคอมพวิเตอร์ 60 6.37 

โต๊ะเครื่องแป้ง 36 3.82 

ชิงช้า 12 1.27 

ชุดโต๊ะหมู่บูชา 28 2.97 

ชุดรับแขก 37 3.93 

ชุดห้องนอน 32 3.40 

ชุดห้องครัว 24 2.55 

อื่น ๆ 6 0.63 

รวม 942 100 
  

  จากตารางที่ 10 กลุ่มตัวอย่างใน 5 ล าดับแรก ต้องการตู้เสื้อผ้ามากที่สุด จ านวน 107 ชิ้น     

คิดเป็นรอ้ยละ 11.36 รองลงมาโต๊ะอาหาร จ านวน 84 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 8.92 รองลงมาตู้วางโทรทัศน์ 

และเตียงนอน เท่ากัน จ านวนละ 83 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 8.81 รองลงมาตู้โชว์ จ านวน 80 ชิ้น คิดเป็น

ร้อยละ 8.49 และตู้รองเท้า จ านวน 68 ชิน้ คิดเป็นรอ้ยละ 7.22 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

        - อยากใหท้ ารูปทรง Modern ทันสมัย 

        - การจัดโปรโมชั่น ควรจัดใหเ้หมอืนกันทุกที่ 

       - ปรับปรุงโบชัวร์ใส่ภาพ และขนาดของเครื่องเรือนให้ตรงและครบตามที่โชว์มากที่สดุ 

   

 

   

 สรุปผลการส ารวจความต้องการของลูกค้าในการซื้อผลิตภัณฑ์ไม้ประสาน อ.อ.ป. 
 

        จากการส ารวจ ความต้องการของลูกค้าในการซื้อผลิตภัณฑ์ไม้ประสาน อ.อ.ป. จากการ

สุ่มตัวอย่างกลุ่มลูกค้าทั้งหมด 99 คน ผลการวิเคราะหข์้อมูลสรุปได้ ดังนี้    
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 

ตารางที่ 1  จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม เพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 58 58.59 

หญิง 41 41.41 

รวม 99 100 
   

   จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายมากที่สุด จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 58.59 และ

เป็นเพศหญิง จ านวน 41 คน คิดเป็นรอ้ยละ 41.41 
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ตารางที่ 2  จ านวนรอ้ยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม อายุ 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

20 - 30 ปี 5 5.05 

31 - 40 ปี 24 24.25 

41 - 50 ปี 39 39.39 

มากกว่า 51 ปี ขึ้นไป 31 31.31 

รวม 99 100 
   

  จากตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างมอีายุระหว่าง 41 - 50 ปี มากที่สุด จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 

39.39 รองลงมาอายุมากกว่า 51 ปี ขึ้นไป จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 31.31 รองลงมาอายุระหว่าง 

31 - 40 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 และอายุระหว่าง 20 – 30 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็น

ร้อยละ 5.05  

 

ตารางที่ 3  จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม อาชพี 
 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ข้าราชการ 18 18.18 

รัฐวิสาหกิจ 12 12.12 

ผลติเฟอร์นิเจอร์ 36 36.36 

พนักงานบริษัท 19 19.20 

อื่น ๆ 14 14.14 

รวม 99 100 
   

  จากตารางที่ 3 กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพผลิตเฟอร์นิเจอร์ มากที่สุด จ านวน 36 คน คิดเป็น

ร้อยละ 36.36 รองลงมาพนักงานบริษัท จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19.20 รองลงมาข้าราชการ 

จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 รองลงมาอื่น ๆ (ลูกจ้าง เกษียณอายุราชการ ธุรกิจส่วนตัว) 

จ านวน 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.14 และรัฐวิสาหกิจ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.12 
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ตอนที่ 2 ความต้องการไม้ประสาน 
 

ตารางที่ 4 จ านวนรอ้ยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม ตอ้งการไม้ประสานรูปแบบใด 
 

ต้องการไม้ประสานรูปแบบใด จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม้โครง 8 8.08 

ไม้แผ่น 20 20.20 

ไม้พืน้ 7 7.07 

ทั้ง 3 ชนิด 64 64.65 

รวม 99 100 
   

  จากตารางที่ 4 กลุ่มตัวอย่างต้องการรูปแบบของไม้ประสานทั้ง 3 ชนิด (ไม้โครง ไม้แผ่น และ 

ไม้พืน้) มากที่สุด จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 64.65 รองลงมาไม้แผ่น จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 

20.20 รองลงมาไม้โครง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.08 และไม้พื้น จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 

7.07 
 

ตารางที่ 5  จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม ต้องการไม้ประสาน เป็นไม้ชนิดใด 
 

ต้องการไม้ประสาน เป็นไมช้นิดใด จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม้สัก 75 75.76 

ไม้ยางพารา 7 7.07 

อื่น ๆ 17 17.17 

รวม 99 100 
   

จากตารางที่ 5 กลุ่มตัวอย่างต้องการไม้ประสาน เป็นไม้สักมากที่สุด จ านวน 75 คน คิดเป็น

ร้อยละ 75.76 รองลงมาไม้อื่น ๆ (ไม้เนื้อแข็ง) จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.17 และไม้ยางพารา 

จ านวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.07 
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ตารางที่ 6  จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม ต้องการไม้ประสาน ไม้โครง ขนาดใด 
 

ต้องการไม้ประสาน ไม้โครง ขนาดใด จ านวน (คน) ร้อยละ 

ขนาดหนา 17 มม. หน้ากวา้ง 45 มม. ยาว 2.50 ม.  29 32.58 

ขนาดหนา 17 มม. หน้ากวา้ง 35 มม. ยาว 2.50 ม. 35 39.33 

ขนาดหนา 23 มม. หนา้กวา้ง 45 มม. ยาว 2.50 ม. 25 28.09 

ขนาดอื่น ๆ 0 0.00 

รวม 89 100 
   

  จากตารางที่ 6 กลุ่มตัวอย่างต้องการไม้ประสานแบบไม้โครง ขนาด 17 มม. หน้ากว้าง 35 มม. 

ยาว 2.50 ม. มากที่สุด จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 39.33 รองลงมาขนาดหนา 17 มม. หน้ากว้าง   

45 มม. ยาว 2.50 ม. จ านวนละ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 32.58 และขนาดหนา 23 มม. หน้ากว้าง 45 

มม. ยาว 2.50 ม. จ านวน 25 คน คิดเป็นรอ้ยละ 28.09 
 

ตารางที่ 7  จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม ต้องการไม้ประสาน ไม้แผน่ ขนาดใด 
 

ต้องการไม้ประสาน ไม้แผ่น ขนาดใด จ านวน (คน) ร้อยละ 

ขนาดหนา 1.0 มม. หนา้กวา้ง 60 มม. ยาว 2.50 ม. 6 5.66 

ขนาดหนา 1.2 มม. หน้ากวา้ง 60 มม. ยาว 2.50 ม. 32 30.19 

ขนาดหนา 1.4 มม. หนา้กวา้ง 60 มม. ยาว 2.50 ม. 13 12.26 

ขนาดหนา 1.6 มม. หน้ากว้าง 60 มม. ยาว 2.50 ม. 30 28.30 

ขนาดหนา 2.0 มม. หนา้กวา้ง 60 มม. ยาว 2.50 ม. 11 10.38 

ขนาดหนา 2.2 มม. หน้ากวา้ง 60 มม. ยาว 2.50 ม. 14 13.21 

ขนาดอื่น ๆ 0 0.00 

รวม 106 100 
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  จากตารางที่ 7 กลุ่มตัวอย่างต้องการไม้ประสานแบบไม้แผ่น ขนาดหนา 1.2 มม. หน้ากว้าง   

60 มม. ยาว 2.50 ม. มากที่สุด จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 30.19 รองลงมาขนาดหนา 1.6 มม.      

หน้ากว้าง 60 มม. ยาว 2.50 ม. จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 28.30 รองลงมาขนาดหนา 2.2 มม. 

หน้ากว้าง 60 มม. ยาว 2.50 ม. จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 13.21 รองลงมาขนาดหนา 1.4 มม.  

หน้ากว้าง 60 มม. ยาว 2.50 ม. จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 12.26 รองลงมาขนาดหนา 2.0 มม. 

หนา้กว้าง 60 มม. ยาว 2.50 ม. จ านวน 11 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.38 และขนาดหนา 1.0 มม. หน้ากว้าง 

60 มม. ยาว 2.50 ม. จ านวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.66 
 

ตารางที่ 8 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม ต้องการไม้ประสาน ไม้พื้น ขนาดใด 
 

ต้องการไม้ประสาน ไม้พื้น ขนาดใด จ านวน (คน) ร้อยละ 

ขนาดหนา 1 นิ้ว กว้าง 4 นิว้ ยาว 3 เมตร 30 38.96 

ขนาดหนา 1 นิ้ว กว้าง 6 นิว้ ยาว 3 เมตร 23 29.87 

ขนาดหนา 1 นิว้ กว้าง 8 นิว้ ยาว 3 เมตร 20 25.97 

ขนาดหนา 1½ นิว้ กว้าง 5 นิว้ ยาว 3 เมตร 1 1.30 

ขนาดหนา 1½ นิว้ กว้าง 6 นิว้ ยาว 3 เมตร 3 3.90 

ขนาดหนา 1½ นิว้ กว้าง 8 นิว้ ยาว 3 เมตร 0 0.00 

ขนาดหนา 2 นิว้ กว้าง 5 นิ้ว ยาว 3 เมตร 0 0.00 

ขนาดหนา 2 นิว้ กว้าง 6 นิว้ ยาว 3 เมตร 0 0.00 

ขนาดหนา 2 นิว้ กว้าง 8 นิ้ว ยาว 3 เมตร 0 0.00 

ขนาดอื่น ๆ  0 0.00 

รวม 77 100 
  

 

  จากตารางที่ 8 กลุ่มตัวอย่างต้องการไม้ประสานแบบไม้พื้นขนาดหนา 1 นิ้ว กว้าง 4 นิ้ว ยาว 3 

เมตร มากที่สุด จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 38.96 รองลงมาขนาดหนา 1 นิ้ว กว้าง 6 นิ้ว ยาว 3 

เมตร จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 29.87 รองลงมาขนาดหนา 1 นิ้ว กว้าง 8 นิ้ว ยาว 3 เมตร จ านวน 

20 คน คิดเป็นร้อยละ 25.97 รองลงมาขนาดหนา 1½ นิ้ว กว้าง 6 นิ้ว ยาว 3 เมตร จ านวน 3 คน     

คิดเป็นรอ้ยละ 3.90 และขนาดหนา 1½ นิว้ กว้าง 5 นิว้ ยาว 3 เมตร จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.30 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

        - ไม่มขี้อเสนอแนะ 
 

 

 

สรุปผลการส ารวจความต้องการของลูกค้าในการซื้อผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป อ.อ.ป. 
 

        จากการส ารวจ ความตอ้งการของลูกค้าในการซื้อผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป อ.อ.ป. จากการสุ่ม

ตัวอย่างกลุ่มลูกค้าทั้งหมด 230 คน ผลการวิเคราะหข์้อมูลสรุปได้ ดังนี้    
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 

ตารางที่ 1  จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม เพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 140 60.87 

หญิง 90 39.13 

รวม 230 100 
   

   จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายมากที่สุด จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 60.87 

รองลงมาเป็นเพศหญิง จ านวน 90 คน คิดเป็นรอ้ยละ 39.13 
 

ตารางที่ 2  จ านวนรอ้ยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม อายุ 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

20 - 30 ปี 30 13.04 

31 - 40 ปี 68 29.57 

41 - 50 ปี 94 40.87 

มากกว่า 51 ปี ขึ้นไป 38 16.52 

รวม 230 100 
   

  จากตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างมอีายุระหว่าง 41 - 50 ปี มากที่สุด จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 

40.87 รองลงมาอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 29.57 รองลงมาอายุมากกว่า 

51 ปี ขึ้นไป จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 16.52 และอายุระหว่าง 20 - 30 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็น

ร้อยละ 13.04 

ตารางที่ 3.../ 
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ตารางที่ 3  จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม อาชพี 
 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ข้าราชการ 50 21.74 

รัฐวิสาหกิจ 32 13.91 

ผลติเฟอร์นิเจอร์ 55 23.92 

โรงงานแปรรูปไม้ 7 3.04 

พนักงานบริษัท 29 12.61 

อื่น ๆ 57 24.78 

รวม 230 100 
   

  จากตารางที่ 3 กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพอื่น ๆ (ลูกจ้าง เกษียณอายุราชการ และธุรกิจ

ส่วนตัว) มากที่สุด จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 24.78 รองลงมาผลิตเฟอร์นิเจอร์ จ านวน 55 คน   

คิดเป็นร้อยละ 23.92 รองลงมาข้าราชการ จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 21.74 รองลงมารัฐวิสาหกิจ 

จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 13.91 รองลงมาพนักงานบริษัท จ านวน 29 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.61 

และโรงงานแปรรูปไม้ จ านวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.04  
 

ตารางที่ 4  จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม รู้จักผลิตภัณฑ ์อ.อ.ป. จากสื่อใด 
 

รู้จักผลิตภัณฑ์ อ.อ.ป. จากสื่อใด จ านวน (คน) ร้อยละ 

เว็บไซต์ อ.อ.ป. 75 32.61 

คนรู้จักแนะน า 138 60.00 

อื่น ๆ 17 7.39 

รวม 230 100 
   

  จากตารางที่ 4 กลุ่มตัวอย่างรู้จักผลิตภัณฑ์ อ.อ.ป. จากคนรู้จักแนะน า มากที่สุด จ านวน 138 

คน คิดเป็นรอ้ยละ 60.00 รองลงมาเว็บไซต์ อ.อ.ป. จ านวน 75 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.61 และอื่น ๆ เช่น 

Line และป้ายประกาศ จ านวน 17 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.39  
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ตอนที่ 2 ความต้องการไม้แปรรูป 
 

ตารางที่ 5  จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม ขนาดของไม้สักแปรรูปที่ท่านต้องการ 
 

ขนาดของไม้สักแปรรูปที่ต้องการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ขนาดกวา้ง 7.5 นิว้ หนา 1.125 นิว้ ยาว 3.5 ฟตุ  55 21.07 

ขนาดกวา้ง 7.5 นิว้ หนา 1.125 นิว้ ยาว 5 ฟุต 68 26.05 

ขนาดกวา้ง 7.5 นิว้ หนา 1.125 นิว้ ยาว 7 ฟุต 85 32.58 

ขนาดกวา้ง 7.5 นิว้ หนา 1.125 นิว้ ยาว 8.5 ฟุต 27 10.34 

ขนาดกวา้ง 7.5 นิว้ หนา 1.125 นิว้ ยาว 9 ฟุต 26 9.96 

รวม 261 100 
   

  จากตารางที่ 5 กลุ่มตัวอย่างต้องการขนาดของไม้สักแปรรูปขนาดกว้าง 7.5 นิ้ว หนา 1.125 นิ้ว 

ยาว 7 ฟุต มากที่สุด จ านวน 85 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.58 รองลงมาขนาดกว้าง 7.5 นิ้ว หนา 1.125 นิ้ว 

ยาว 5 ฟุต จ านวนละ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 26.05 รองลงมาขนาดกว้าง 7.5 นิ้ว หนา 1.125 นิ้ว ยาว 

3.5 ฟุต จ านวน 55 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21.07 รองลงมาขนาดกว้าง 7.5 นิ้ว หนา 1.125 นิ้ว ยาว 8.5 ฟุต 

จ านวน 27 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.34 และขนาดกว้าง 7.5 นิ้ว หนา 1.125 นิ้ว ยาว 9 ฟุต จ านวน 26 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 9.96   
 

ตารางที่ 6 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม ปริมาณการใชไ้ม้สักแปรรูปต่อปีที่ท่านต้องการ 
 

ปริมาณการใช้ไม้สักแปรรูปต่อปี จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 5,000 ลบ.ฟ. 159 68.83 

5,000 ลบ.ฟ. – 10,000 ลบ.ฟ. 31 13.42 

10,000 ลบ.ฟ. – 20,000 ลบ.ฟ. 37 16.02 

20,000 ลบ.ฟ. ขึ้นไป 4 1.73 

รวม 231 100 
   

  จากตารางที่ 6 กลุ่มตัวอย่างต้องการปริมาณการใช้ไม้สักแปรรูปต่อปี  ต่ ากว่า 5,000 ลบ.ฟ. 

มากที่สุด จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 68.83 รองลงมาปริมาณ 10,000 ลบ.ฟ. – 20,000 ลบ.ฟ. 

จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 16.02 รองลงมาปริมาณ 5,000 ลบ.ฟ. – 10,000 ลบ.ฟ. จ านวน 31 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 13.42 และปริมาณ 20,000 ลบ.ฟ. ขึน้ไป จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.73 

 

ตารางที่ 7.../ 
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ตารางที่ 7 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม ระดับความตอ้งการไม้เหลากลม 
 

ระดับความต้องการไม้แปรรูป 

เหลากลม 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

มีความตอ้งการมาก 44 19.13 

มีความตอ้งการน้อย 186 80.87 

รวม 230 100 
   

   จากตารางที่ 7 กลุ่มตัวอย่างมีระดับความตอ้งการไม้เหลากลมอยู่ในระดับ มีความต้องการน้อย 

จ านวน 186 คน คิดเป็นรอ้ยละ 80.87 และมีความตอ้งการมาก จ านวน 44 คน คิดเป็น ร้อยละ 19.13 
 

ตารางที่ 8  จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม ขนาดของไม้สักเหลากลมที่ท่านต้องการ 
 

ขนาดของไม้สักเหลากลมที่ต้องการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 2.50 นิ้ว (6 ซ.ม.) 39 15.85 

ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 3 นิว้ (7.50 ซ.ม.) 53 21.54 

ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 4 นิ้ว (10 ซ.ม.) 53 21.54 

ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 5 นิว้ (12.50 ซ.ม.) 35 14.23 

ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 6 นิว้ (15 ซ.ม.) 36 14.63 

ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 7 นิ้ว (17.50 ซ.ม.) 14 5.69 

ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 8 นิว้ (20 ซ.ม.) 16 6.52 

รวม 246 100 
   

  จากตารางที่ 8 กลุ่มตัวอย่างต้องการขนาดของไม้สักเหลากลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว (7.50  

ซ.ม.) และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว (10 ซ.ม.) เท่ากัน จ านวนละ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 21.54 

รองลงมาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.25 นิ้ว (6 ซ.ม.) จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 15.85 รองลงมา

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว (15 ซ.ม.) จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 14.63 รองลงมาขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว (12.50 ซ.ม.) จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 14.23 รองลงมาขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว (20 ซ.ม.) จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 6.52 และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 นิ้ว 

(17.50 ซ.ม.) จ านวน 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.69 
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ตารางที่ 9 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม ปริมาณการใช้ไม้สักเหลากลมต่อปี 

                      ที่ท่านต้องการ 
 

ปริมาณการใช้ไม้สัก 

เหลากลมต่อปี 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 5,000 ลบ.ฟ. 135 58.70 

5,000 ลบ.ฟ. – 10,000 ลบ.ฟ. 56 24.35 

10,000 ลบ.ฟ. – 20,000 ลบ.ฟ. 25 10.87 

20,000 ลบ.ฟ. ขึ้นไป 14 6.08 

รวม 230 100 

 

  จากตารางที่ 9 กลุ่มตัวอย่างต้องการปริมาณการใช้ไม้สักเหลากลมต่อปี ต่ ากว่า 5,000 ลบ.ฟ. 

มากที่สุด จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 58.70 รองลงมาปริมาณ 5,000 ลบ.ฟ.–10,000 ลบ.ฟ. 

จ านวน 56 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.35 รองลงมาปริมาณ 10,000 ลบ.ฟ.–20,000 ลบ.ฟ. จ านวน 25 คน     

คิดเป็นรอ้ยละ 10.87 และปริมาณ 20,000 ลบ.ฟ. ขึ้นไป จ านวน 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.08 
 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

        - ไม่มขีนาดไม้ที่ต้องการ 

    - ควรมีขนาดไม้หลากหลายใหเ้ลือก 

    - ไม่มปีระเภทไม้ที่ตอ้งการ 

    - ควรท าทางเข้า – ออก เพื่อใหส้ะดวกในการใชบ้ริการ  

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

ปัญหา.../ 
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ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

การด าเนินงานกิจกรรมส ารวจความต้องการของลูกค้า อ.อ.ป. 

 

ปัญหาและอุปสรรค  
 

        อุตสาหกรรมไม้ของ อ.อ.ป. ยังขาดกระบวนการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ไม้ อาทิเช่น     

เครื่องเรือน ไม้ประสาน และไม้แปรรูป โรงเลื่อยแปรรูปไม้ และโรงงานผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ไม้ ทั้งใน

ส่วนกลางและสว่นภูมภิาคไม่ทันสมัย ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ไม้ 

ให้ตรงกับความต้องการหรือสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าของ อ.อ.ป. ทั้งด้านคุณภาพและ

ปริมาณ ท าให้สนิค้าผลติภัณฑ์ไม้บางประเภท และบางชนิด ค้างสต็อก เสื่อมคุณภาพ  ไม่เป็นที่ต้องการ

ของตลาด 

         

ข้อเสนอแนะ 
 

        อ.อ.ป. ต้องจัดล าดับความส าคัญตามความต้องการของลูกค้า โดยน าข้อมูลไปด าเนินการ

ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ไม้แต่ละประเภท รวมถึงการตั้งราคา ให้ตรงกับความต้องการของ

ลูกค้าแต่ละประเภทสินค้าให้มากที่สุด ซึ่งจะท าให้การสต๊อกสินค้า และการเสื่อมสภาพของสินค้า

ผลติภัณฑ์ไม้ของ อ.อ.ป. ลดลง 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สรุปผล.../ 
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สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าในการซื้อผลิตภัณฑ์เคร่ืองเรือน อ.อ.ป. 
 

        จากการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน อ.อ.ป. จาก   

การสุ่มตัวอย่างกลุ่มลูกค้าทั้งหมด 321 คน ผลการวิเคราะหข์้อมูลสรุปได้ ดังนี้    
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 

ตารางที่ 1 จ านวนรอ้ยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม เพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 155 48.29 

หญิง 166 51.71 

รวม 321 100 
   

  จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากที่สุด จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 51.71 และ

เป็นเพศชาย จ านวน 155 คน คิดเป็นรอ้ยละ 48.29 

 

ตารางที่ 2 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม อายุ 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

20 – 30 ปี 42 13.08 

31 - 40 ปี 91 28.36 

41 - 50 ปี 113 35.20 

มากกว่า 51 ปี 75 23.36 

รวม 321 100 
  

  จากตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างมอีายุระหว่าง 41 - 50 ปี มากที่สุด จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 

35.20 รองลงมาอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 28.36 รองลงมาอายุมากกว่า 

51 ปี จ านวน 75 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.36 และอายุระหว่าง 20 - 30 ปี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 

13.08 

 
 

 

 
 

ตารางที่ 3.../ 
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ตารางที่ 3 จ านวนรอ้ยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม อาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ราชการ 75 23.36 

รัฐวิสาหกิจ 43 13.40 

เอกชน 71 22.12 

ธุรกิจส่วนตัว 118 36.76 

อื่น ๆ 14 4.36 

รวม 321 100 
   

  จากตารางที่ 3 กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว มากที่สุด จ านวน 118 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 36.76 รองลงมารับราชการ จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 23.36 รองลงมาเอกชน จ านวน   

71 คน คิดเป็นร้อยละ 22.12 รองลงมารัฐวิสาหกิจ จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 13.40 และอื่น ๆ 

(เกษียณอายุราชการ) จ านวน 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.36 
 

ตารางที่ 4 จ านวนรอ้ยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม ลักษณะที่อยู่อาศัย 
 

ลักษณะที่อยู่อาศัย จ านวน (คน) ร้อยละ 

บ้านเดี่ยว 184 57.32 

บ้านแฝด 39 12.15 

ทาวน์เฮ้าส์ 47 14.64 

คอนโดมิเนยีม 24 7.48 

อพารท์เม้นท์ 15 4.67 

อื่น ๆ 12 3.74 

รวม 321 100 
   

  จากตารางที่ 4 กลุ่มตัวอย่างลักษณะที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวมากที่สุด จ านวน 184 คน   

คิดเป็นร้อยละ 57.32 รองลงมาทาวน์เฮ้าส์ จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 14.64 รองลงมาบ้านแฝด 

จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 12.15 รองลงมาคอนโดมิเนียม จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 7.48 

รองลงมาอพาร์ทเม้นท์ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.67 และอื่น ๆ (ห้องเช่า, บ้านพักสวัสดิการ) 

จ านวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.74 

 

 

ตอนที่ 2.../  
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 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของลูกค้า 
 

ตารางที่ 5 ด้านคุณภาพสินค้า 
 

ด้านคุณภาพสินคา้ 

ระดับความพงึพอใจ 

น้อย

ท่ีสุด 

(1) 

น้อย 

 

(2) 

ปานกลาง 

 

(3) 

มาก 

 

(4) 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

รวม X  

 

S.D. แปลผล 

1. ความแนบเนยีนของ 

โครงสรา้ง รอยต่อ 
0 0 49 181 91 321 4.13 0.65 มาก 

2. ผลิตภัณฑไ์ด้

มาตรฐาน  

(ไม่เบีย้วหรอืบิดเอยีง) 

0 0 52 191 78 321 4.08 0.63 มาก 

3. ความประณีตของ

ผลิตภัณฑ ์
0 0 70 174 77 321 4.02 0.68 มาก 

รวม 4.07 0.65 มาก 
 

X  =   ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

S.D  =   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

จากตารางที่ 5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพสินค้า โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก (X =4.07, S.D.=0.65) เมื่อพจิารณารายละเอียดพบว่า  

ความแนบเนียนของโครงสร้าง รอยต่อ มีความพึงพอใจในระดับมาก (X  =4.13, S.D.=0.65)  

ผลติภัณฑไ์ด้มาตรฐาน (ไม่เบี้ยวหรอืบิดเอียง) มคีวามพึงพอใจในระดับมาก (X =4.08, S.D.=0.63)  

ความประณีตของผลติภัณฑ ์มคีวามพึงพอใจในระดับมาก (X =4.02, S.D.=0.68)  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ตารางที่ 6.../ 
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ตารางที่ 6 ด้านการบริการ 
 

ด้านการบริการ 

ระดับความพงึพอใจ 

น้อย

ท่ีสุด 

(1) 

น้อย 

 

(2) 

ปานกลาง 

 

(3) 

มาก 

 

(4) 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

รวม X  

 

S.D. แปลผล 

1. ให้บริการด้วย 

ความสุภาพม ี

มนุษยสัมพันธ์ที่ด ี

0 0 30 128 163 321 4.41 0.66 มาก 

2. ดูแลเอาใจใส ่

กระตือรอืร้น  

เต็มใจให้บริการ 

0 0 40 137 144 321 4.32 0.68 มาก 

3. ให้ค าแนะน า 

หรือตอบขอ้ซักถาม 

เป็นอย่างด ี

0 1 37 154 129 321 4.28 0.67 มาก 

รวม 4.33 0.67 มาก 

  
X   =   ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

S.D  =   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

  จากตารางที่ 6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับ   

มาก (X =4.33, S.D.=0.67) เมื่อพจิารณารายละเอียดพบว่า  

ให้บริการด้วยความสุภาพมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความพึงพอใจในระดับมาก (X =4.41, S.D.=0.66) 

ดูแลเอาใจใส่ กระตอืรอืร้น เต็มใจใหบ้ริการ มีความพึงพอใจในระดับมาก (X  =4.32, S.D.=0.68)  

ให้ค าแนะน า หรอืตอบข้อซักถามเป็นอย่างดี มีความพึงพอใจในระดับมาก (X =4.28, S.D.=0.67)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 7.../ 
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ตารางที่ 7 ด้านรูปแบบ 
 

ด้านรูปแบบ 

ระดับความพงึพอใจ 

น้อย

ท่ีสุด 

(1) 

น้อย 

 

(2) 

ปานกลาง 

 

(3) 

มาก 

 

(4) 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

รวม X  

 

S.D. แปลผล 

1. ประโยชนใ์ช้สอย 0 1 43 180 97 321 4.16 0.65 มาก 

2. รูปแบบทันสมยั 1 5 74 177 64 321 3.93 0.72 มาก 

3. การออกแบบ

สวยงาม 
0 6 80 177 58 321 3.89 0.70 มาก 

รวม 3.99 0.69 มาก 
   

X   =   ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

S.D  =   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

  จากตารางที่ 7 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านรูปแบบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก    

(X =3.99, S.D.=0.69) เมื่อพจิารณารายละเอียดพบว่า  

ประโยชน์ใชส้อย มีความพึงพอใจในระดับมาก (X  =4.16, S.D.=0.65)  

รูปแบบทันสมัย มีความพึงพอใจในระดับมาก (X  =3.93, S.D.=0.72)        

การออกแบบสวยงาม มีความพึงพอใจในระดับมาก (X  =3.89, S.D.=0.70)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตารางที่ 8.../ 
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ตารางที่ 8 ด้านราคา/การส่งเสริมการจ าหน่าย 
 

ด้านราคา/การส่งเสรมิ 

การจ าหน่าย 

ระดับความพงึพอใจ 

น้อย

ท่ีสุด 

(1) 

น้อย 

 

(2) 

ปานกลาง 

 

(3) 

มาก 

 

(4) 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

รวม X  

 

S.D. แปลผล 

1. การลดราคา

ผลิตภัณฑท์ี่จ าหน่าย 
5 18 86 137 75 321 3.81 0.91 มาก 

2. ผลิตภัณฑเ์หมาะสม

กับราคา 
3 6 85 160 67 321 3.88 0.79 มาก 

3. การจัดเรยีงและป้าย

ราคาง่ายต่อการหาซื้อ

สินคา้ 

5 9 84 153 70 321 3.85 0.78 มาก 

4. แผ่นพับ/โบรชัวร/์

ใบปลิว 
8 20 112 115 66 321 3.66 0.95 มาก 

รวม       3.80 0.85 มาก 
 

X   =   ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

S.D  =   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

  จากตารางที่ 8 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านราคา/การส่งเสริมการจ าหนา่ย 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  =3.80, S.D.=0.85) เมื่อพจิารณารายละเอียดพบว่า  

การลดราคาผลติภัณฑท์ี่จ าหนา่ย มีความพึงพอใจในระดับมาก (X  =3.81, S.D.=0.91)  

ผลติภัณฑเ์หมาะสมกับราคา มีความพึงพอใจในระดับมาก (X  =3.88, S.D.=0.79)  

การจัดเรยีงและป้ายราคาง่ายต่อการหาซือ้สินค้า มีความพึงพอใจในระดับมาก (X  =3.85, S.D.=0.78)  

แผ่นพับ / โบรชัวร์ / ใบปลิว มคีวามพึงพอใจในระดับมาก (X =3.66, S.D.=0.95)   
 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

        - ต้องการให้ลดราคาลงอีก เพราะราคาค่อนข้างสูง 

    - ควรมกีารออกแบบผลติภัณฑ์ให้ทันสมัย ช่วยใหผ้ลติภัณฑ์นา่ซือ้มากขึ้น 

       - ควรมีการประชาสัมพันธ์ลว่งหนา้ เมื่อมีการลดราคา  
 

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

 

สรุปผล .../ 
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สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าในการซื้อผลิตภัณฑ์ไม้ประสาน อ.อ.ป. 
 

        จากการส ารวจ ความพึงพอใจของลูกค้าในการซื้อผลิตภัณฑ์ไม้ประสาน อ.อ.ป. จาก    

การสุ่มตัวอย่างกลุ่มลูกค้าทั้งหมด  102 คน ผลการวิเคราะหข์้อมูลสรุปได้ ดังนี้    
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 

ตารางที่ 1 จ านวนรอ้ยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม เพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 60 58.82 

หญิง 42 41.18 

รวม 102 100 
   

  จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายมากที่สุด จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 58.82 และ

เป็นเพศหญิง จ านวน 42 คน คิดเป็นรอ้ยละ 41.18 
 

ตารางที่ 2 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม อายุ 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

20 - 30 ปี 6 5.88 

31 - 40 ปี 23 22.55 

41 - 50 ปี 45 44.12 

มากกว่า 51 ปี 28 27.45 

รวม 102 100 
  

  จากตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างมอีายุระหว่าง 41 - 50 ปี มากที่สุด จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 

44.12 รองลงมาอายุมากกว่า 51 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 27.45 รองลงมาอายุระหว่าง 31 - 

40 ปี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 22.55 และอายุระหว่าง 20 - 30 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 

5.88 
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ตารางที่ 3 จ านวนรอ้ยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม อาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ราชการ 9 8.82 

รัฐวิสาหกิจ 22 21.57 

ผลติเฟอร์นิเจอร์ 25 24.51 

โรงงานแปรรูปไม้ 7 6.86 

พนักงานบริษัท 24 23.53 

อื่น ๆ 15 14.71 

รวม 102 100 
   

  จากตารางที่ 3 กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพผลิตเฟอร์นิเจอร์ มากที่สุด จ านวน 25 คน คิดเป็น

ร้อยละ 24.51 รองลงมาพนักงานบริษัท จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 23.53 รองลงมารัฐวิสาหกิจ 

จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 21.57 รองลงมาอื่น ๆ (เกษียณอายุราชการ) จ านวน 15 คน คิดเป็น  

ร้อยละ 14.71 รองลงมาราชการ จ านวน 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.82 และโรงงานแปรรูปไม้ จ านวน 7 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 6.86 
 

ตารางที่ 4 จ านวนรอ้ยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม รู้จักผลิตภัณฑ์ อ.อ.ป. จากสื่อใด 
 

รู้จักผลิตภัณฑ์ อ.อ.ป.จากสื่อ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เว็บไซต์ อ.อ.ป. 21 20.59 

คนรู้จักแนะน า 69 67.65 

อื่น ๆ 12 11.76 

รวม 102 100 
   

  จากตารางที่ 4 กลุ่มตัวอย่างรู้จักผลิตภัณฑ์ อ.อ.ป. จากคนรู้จักแนะน ามากที่สุด จ านวน       

69 คน คิดเป็นรอ้ยละ 67.65 รองลงมาเว็บไซต์ อ.อ.ป. จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 20.59 และอื่น ๆ 

(Facebook line) จ านวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.76  

 
 

 

 

 

ตอนที่ 2.../ 



- 29 - 

 

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของลูกค้า 
 

ตารางที่ 5 ด้านคุณภาพสินค้า 
 

ด้านคุณภาพสินคา้ 

ระดับความพงึพอใจ 

น้อย

ท่ีสุด 

(1) 

น้อย 

 

(2) 

ปานกลาง 

 

(3) 

มาก 

 

(4) 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

รวม X  

 

S.D. แปลผล 

1. ไม้ไม่เบีย้ว หรือ 

บิดเอียง 
0 0 32 48 22 102 3.90 0.72 มาก 

2. ขนาดไมไ้ด้

มาตรฐาน 
0 0 31 49 22 102 3.91 0.72 มาก 

3. ไม้ประสานกันได้

สนิท 
0 0 33 46 23 102 3.90 0.73 มาก 

รวม 3.90 0.72 มาก 
 

X   =   ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

S.D  =   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

จากตารางที่ 5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพสินค้า โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก (X  =3.90, S.D.=0.72) เมื่อพจิารณารายละเอียดพบว่า  

ไม้ไม่เบีย้ว หรอืบิดเอียง มีความพึงพอใจในระดับมาก (X  =3.90, S.D.=0.72)  

ขนาดไม้ได้มาตรฐาน มีความพึงพอใจในระดับมาก (X  =3.91, S.D.=0.72)  

ไม้ประสานกันได้สนทิ มีความพึงพอใจในระดับมาก (X  =3.90, S.D.=0.73) 
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ตารางที่ 6 ด้านการบริการ 
 

ด้านการบริการ 

ระดับความพงึพอใจ 

น้อย

ท่ีสุด 

(1) 

น้อย 

 

(2) 

ปานกลาง 

 

(3) 

มาก 

 

(4) 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

รวม X  

 

S.D. แปลผล 

1. ให้บริการด้วยความ

สุภาพมมีนุษยสมัพันธ์

ที่ดี 

0 0 25 46 31 102 4.06 0.74 มาก 

2. ดูแลเอาใจใส ่

กระตือรอืร้น เต็มใจ

ให้บริการ 

0 1 26 43 32 102 4.04 0.78 มาก 

3. ให้ค าแนะน า หรือ

ตอบข้อซักถามเป็น

อย่างด ี

0 1 22 52 27 102 4.03 0.72 มาก 

4. ความรวดเร็วในการ

ให้บริการ 
0 0 23 52 27 102 4.04 0.70 มาก 

รวม 4.04 0.73 มาก 
 

X   =   ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

S.D  =   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

  จากตารางที่ 6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(X =4.04, S.D.=0.73) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า  

ให้บริการด้วยความสุภาพมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความพึงพอใจในระดับมาก (X =4.06, S.D.=0.74)  

ดูแลเอาใจใส่ กระตอืรอืร้น เต็มใจใหบ้ริการ มีความพึงพอใจในระดับมาก (X  =4.04, S.D.=0.78)  

ให้ค าแนะน า หรอืตอบข้อซักถามเป็นอย่างดี มีความพึงพอใจในระดับมาก (X =4.03, S.D.=0.72)  

ความรวดเร็วในการให้บริการ มีความพึงพอใจในระดับมาก (X =4.04, S.D.=0.70) 
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ตารางที่ 7 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวก 

ระดับความพงึพอใจ 

น้อย

ท่ีสุด 

(1) 

น้อย 

 

(2) 

ปานกลาง 

 

(3) 

มาก 

 

(4) 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

รวม X  

 

S.D. แปลผล 

1. ปา้ยบอกจดุ

ให้บริการ 
0 0 41 47 14 102 3.74 0.68 มาก 

2. มีสถานที่จอดรถ

เพยีงพอ 
0 0 35 53 14 102 3.79 0.66 มาก 

3. มหี้องน้ าทีส่ะอาด 

และเพยีงพอ 

ต่อการใช้งาน 

0 1 33 57 11 102 3.76 0.64 มาก 

รวม 3.76 0.66 มาก 
     

 X   =   ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

S.D  =   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

  จากตารางที่ 7 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (X  =3.76, S.D.=0.66) เมื่อพจิารณารายละเอียดพบว่า  

ป้ายบอกจุดใหบ้ริการ มีความพึงพอใจในระดับมาก (X  =3.74, S.D.=0.68)  

มีสถานที่จอดรถเพียงพอ มีความพึงพอใจในระดับมาก (X  =3.79, S.D.=0.66)  

มีห้องน้ าที่สะอาด และเพียงพอต่อการใชง้าน มีความพึงพอใจในระดับมาก (X  =3.76, S.D.=0.64)  
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ตารางที่ 8 ด้านราคา/การส่งเสริมการจ าหน่าย 
 

ด้านราคา/ 

การส่งเสรมิ 

การจ าหน่าย 

ระดับความพงึพอใจ 

น้อย

ท่ีสุด 

(1) 

น้อย 

 

(2) 

ปานกลาง 

 

(3) 

มาก 

 

(4) 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

รวม X  

 

S.D. แปลผล 

1. ผลิตภัณฑเ์หมาะสม

กับราคา 
0 1 25 63 13 102 3.86 0.63 มาก 

2. การจดัเรียงกองไม้

ง่ายต่อการพิจารณา

สินคา้ 

0 1 34 55 12 102 3.76 0.67 มาก 

3. แผ่นพับ / โบโชวร์ / 

ใบปลิว 
0 3 52 43 4 102 3.47 0.62 ปานกลาง 

รวม 3.69 0.64 มาก 

   
X   =   ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

S.D  =   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   

  จากตารางที่ 8 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านราคา/การส่งเสริมการจ าหน่าย

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  =3.69, S.D.=0.64) เมื่อพจิารณารายละเอียดพบว่า  

ผลติภัณฑ์เหมาะสมกับราคา มีความพึงพอใจในระดับมาก (X  =3.86, S.D.=0.63)  

การจัดเรยีงกองไม้งา่ยต่อการพิจารณาสินค้า มีความพึงพอใจในระดับมาก (X  =3.76, S.D.=0.67) 

แผ่นพับ / โบชัวร์ / ใบปลิว มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง (X  =3.47, S.D.=0.62) 
  
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

    - ไม่มผีูใ้ห้ข้อเสนอแนะ 

          

  

 

........................................ 
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สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าในการซื้อผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป อ.อ.ป. 
 

        จากการส ารวจ ความพึงพอใจของลูกค้าในการซื้อผลิตภัณฑไ์ม้แปรรูป อ.อ.ป. จากการสุ่ม

ตัวอย่างกลุ่มลูกค้าทั้งหมด 238 คน ผลการวิเคราะหข์้อมูลสรุปได้ ดังนี้    
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที่ 1 จ านวนรอ้ยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม เพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 147 61.76 

หญิง 91 38.24 

รวม 238 100 
   

  จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายมากที่สุด จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 61.76 

รองลงมาเป็นเพศหญิง จ านวน 91 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.24 
 

ตารางที่ 2 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม อายุ 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

20 - 30 ปี 28 11.76 

31 - 40 ปี 66 27.73 

41 - 50 ปี 99 41.60 

มากกว่า 51 ปี 45 18.91 

รวม 238 100 
  

  จากตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างมอีายุระหว่าง 41 - 50 ปี มากที่สุด จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 

41.60 รองลงมาอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 27.73 รองลงมาอายุมากกว่า   

51 ปี จ านวน 45 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18.91 และอายุระหว่าง 20 - 30 ปี จ านวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 

11.76 
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ตารางที่ 3 จ านวนรอ้ยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม อาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ราชการ 42 17.65 

รัฐวิสาหกิจ 31 13.03 

ผลติเฟอร์นิเจอร์ 47 19.74 

โรงงานแปรรูปไม้ 17 7.14 

พนักงานบริษัท 30 12.61 

อื่น ๆ 71 29.83 

รวม 238 100 
   

  จากตารางที่ 3 กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพอื่น ๆ (เกษียณ, ธุรกิจส่วนตัว) มากที่สุด จ านวน 71 

คน คิดเป็นร้อยละ 29.83 รองลงมาผลิตเฟอร์นิเจอร์ จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 19.74 รองลงมา 

รับราชการ จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 17.65 รองลงมารัฐวิสาหกิจ จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 

13.03 รองลงมาพนักงานบริษัท จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 12.61 และโรงงานแปรรูปไม้ จ านวน 17 

คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 
 

ตารางที่ 4 จ านวนรอ้ยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม รู้จักผลิตภัณฑ์ อ.อ.ป. จากสื่อ 
 

รู้จักผลิตภัณฑ์ อ.อ.ป. จากสื่อ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เว็บไซต์ อ.อ.ป. 60 25.21 

คนรู้จักแนะน า 155 65.13 

อื่น ๆ 23 9.66 

รวม 238 100 
   

  จากตารางที่ 4 กลุ่มตัวอย่างรู้จักผลิตภัณฑ์ อ.อ.ป. จากคนรู้จักแนะน ามากที่สุด จ านวน 155 

คน คิดเป็นร้อยละ 65.13 รองลงมาเว็บไซต์ อ.อ.ป. จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 25.21 และอื่น ๆ 

(Facebook) จ านวน 23 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 9.66 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของลูกค้า 
 

ตารางที่ 5 ด้านคุณภาพสินค้า 
 

ด้านคุณภาพ

สนิค้า 

ระดับความพงึพอใจ 

น้อย

ท่ีสุด 

(1) 

น้อย 

 

(2) 

ปานกลาง 

 

(3) 

มาก 

 

(4) 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

รวม X  

 

S.D. แปลผล 

1. ไม้ไม่เบีย้ว หรือ

บิดเอียง 
1 16 70 80 71 238 3.86 0.94 มาก 

2. ขนาดไมไ้ด้

มาตรฐาน 
1 9 45 109 74 238 4.03 0.83 มาก 

3. ไม้ไม่มีต าหน ิ

หรือมีตาไมน้้อย 
1 17 82 86 52 238 3.72 0.90 มาก 

รวม 3.87 0.89 มาก 
 

X   =   ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

S.D  =   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

จากตารางที่ 5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพสินค้า โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก (X  =3.87, S.D.=0.89) เมื่อพจิารณารายละเอียดพบว่า  

ไม้ไม่เบีย้ว หรอืบิดเอียง มีความพึงพอใจในระดับมาก (X  =3.86, S.D.=0.94)  

ขนาดไม้ได้มาตรฐาน มีความพึงพอใจในระดับมาก (X  =4.03, S.D.=0.83)  

ไม้ไม่มตี าหน ิหรอืมีตาไม้น้อย มีความพึงพอใจในระดับมาก (X  =3.72, S.D.=0.90) 
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ตารางที่ 6 ด้านการบริการ 
 

ด้านการบริการ 

ระดับความพงึพอใจ 

น้อย

ท่ีสุด 

(1) 

น้อย 

 

(2) 

ปานกลาง 

 

(3) 

มาก 

 

(4) 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

รวม X  

 

S.D. แปลผล 

1. ให้บริการด้วย

ความสุภาพมีมนุษย

สัมพันธ์ที่ด ี

0 0 34 100 104 238 4.29 0.70 มาก 

2. ดูแลเอาใจใส ่

กระตือรอืร้น เต็มใจ

ให้บริการ 

0 0 27 112 99 238 4.30 0.66 มาก 

3. ให้ค าแนะน า หรือ

ตอบข้อซักถามได้

เป็นอย่างด ี

0 0 24 112 102 238 4.33 0.65 มาก 

4. ความรวดเร็วใน 

การให้บริการ 
0 1 25 132 80 238 4.22 0.64 มาก 

รวม 4.28 0.66 มาก 
 

X   =   ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

S.D  =   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

 จากตารางที่ 6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(X  =4.28, S.D.=0.66) เมื่อพจิารณารายละเอียดพบว่า  

ให้บริการด้วยความสุภาพมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความพึงพอใจในระดับมาก (X  =4.29, S.D.=0.70)  

ดูแลเอาใจใส่ กระตอืรอืร้น เต็มใจใหบ้ริการ มีความพึงพอใจในระดับมาก (X  =4.30, S.D.=0.66)  

ให้ค าแนะน า หรอืตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างด ีมีความพึงพอใจในระดับมาก (X  =4.33, S.D.=0.65)  

ความรวดเร็วในการให้บริการ มีความพึงพอใจในระดับมาก (X  =4.22, S.D.=0.64) 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 7.../ 
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ตารางที่ 7 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ด้านสิ่งอ านวย

ความสะดวก 

ระดับความพงึพอใจ 

น้อย

ท่ีสุด 

(1) 

น้อย 

 

(2) 

ปานกลาง 

 

(3) 

มาก 

 

(4) 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

รวม X  

 

S.D. แปลผล 

1. ปา้ยบอกจดุ

ให้บริการ 
0 3 59 115 61 238 3.98 0.74 มาก 

2. มีสถานที่จอดรถ

เพยีงพอ 
0 3 34 127 74 238 4.14 0.70 มาก 

3. มหี้องน้ าทีส่ะอาด 

และเพยีงพอตอ่ 

การใช้งาน 

2 8 48 127 53 238 3.93 0.79 มาก 

รวม 4.01 0.74 มาก 
   

 X   =   ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

S.D  =   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

 จากตารางที่ 7 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (X  =4.01, S.D.=0.74) เมื่อพจิารณารายละเอียดพบว่า  

ป้ายบอกจุดใหบ้ริการ มีความพึงพอใจในระดับมาก (X  =3.98, S.D.=0.74)  

มีสถานที่จอดรถเพียงพอ มีความพึงพอใจในระดับมาก (X  =4.14, S.D.=0.70)  

มีห้องน้ าที่สะอาด และเพียงพอต่อการใชง้าน มีความพึงพอใจในระดับมาก (X  =3.93, S.D.=0.79)  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 8.../ 
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ตารางที่ 8 ด้านราคา/การส่งเสริมการจ าหน่าย 
 

ด้านราคา/การ

ส่งเสรมิ 

การจ าหน่าย 

ระดับความพงึพอใจ 

น้อย

ท่ีสุด 

(1) 

น้อย 

 

(2) 

ปานกลาง 

 

(3) 

มาก 

 

(4) 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

รวม X  

 

S.D. แปลผล 

1. การลดราคา

ผลิตภัณฑท์ี่จ าหน่าย 

3 

 
13 86 73 63 238 3.76 0.95 มาก 

2. ผลิตภัณฑ์

เหมาะสมกับราคา 
0 11 79 86 62 238 3.84 0.87 มาก 

3. การจัดเรียงกองไม้

ง่ายต่อการพิจารณา

สินคา้ 

0 8 72 95 63 238 3.89 0.86 มาก 

4. แผ่นพับ / โบชัวร ์/ 

ใบปลิว 
2 32 74 92 38 238 3.55 0.94 มาก 

รวม 3.76 0.90 มาก 
   

  จากตารางที่ 8 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านราคา/การส่งเสริมการจ าหน่าย 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  =3.76, S.D.=0.90) เมื่อพจิารณารายละเอียดพบว่า  

การลดราคาผลิตภัณฑท์ี่จ าหนา่ย มีความพึงพอใจในระดับมาก (X  =3.76, S.D.=0.95)  

ผลติภัณฑ์เหมาะสมกับราคา มีความพึงพอใจในระดับมาก (X  =3.84, S.D.=0.87)  

การจัดเรยีงกองไม้งา่ยต่อการพิจารณาสินค้า มีความพึงพอใจในระดับมาก (X  =3.89, S.D.=0.86) 

แผ่นพับ / โบชัวร์ / ใบปลิว มีความพึงพอใจในระดับมาก (X  =3.55, S.D.=0.94) 
 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

     - ขนาดไม้ที่ตอ้งการมนี้อย 

 

  

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

 
 

 

 

ปัญหา.../ 
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ปัญหา และข้อเสนอแนะ 

การด าเนินการส ารวจความพึงพอใจสินค้าผลิตภัณฑ์ไม้ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 

ปัญหา และอุปสรรค 

        ขาดบุคลากรที่มคีวามเช่ียวชาญเฉพาะด้านการวิจัยฯ สนิค้าและบริการของ อ.อ.ป. 

 

ข้อเสนอแนะ 

        ควรรับสมัครผู้มีความรู้สาขาการวิจัยตลาดเพื่อให้การออกแบบวิจัยหรอืแบบส ารวจ       

มีขอ้มูลเชิงลกึในการสง่เสริมหรอืแก้ไขปัญหาด้านการตลาดสนิค้าและบริการของ อ.อ.ป. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



         

    
              บันทึกข้อความ

 

ส่วนราชการ  ส านักธุรกิจการตลาด (ส่วนวิจัยพัฒนาธุรกิจการตลาด) โทร. 142  

ที่  ทส 1407/                                      วันท่ี           พฤศจกิายน  2562   

เรื่อง  จัดส่งบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนนิงานระหว่าง อ.อ.ป. กับ หน่วยงาน ประจ าปี 2562  
 

เรียน   ผู้อ านวยการ 
 

        ตามบันทึกสารบรรณกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ ทส 1401/ว 1224 ลงวันที่ 3 

เมษายน 2562 เรื่อง จัดส่งบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานระหว่าง อ.อ.ป. กับ หน่วยงาน 

ประจ าปี 2562 ส าเนาบันทึกสั่งการผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 

เรื่องเดียวกัน เห็นชอบตาม ข้อ 1. และ ข้อ 3. ลงนามตามข้อ 2.  นั้น 
 

        ส านักธุรกิจการตลาด ขอเรียนว่าได้ด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงประเมินผล            

การด าเนินงานระหว่าง อ.อ.ป. กับ หน่วยงานประจ าปี 2562 โดยการวิเคราะห์ข้อมูล และจัดท ารายงาน

เป็นรูปเล่ม พร้อมสรุปผลการวเิคราะหแ์บบส ารวจโดยย่อเป็นรอ้ยละ แนบมาพรอ้มนี้แล้ว  
 

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา และเห็นควรให้ ส.นผ. เพื่อทราบและด าเนินการ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และให ้ออป.เหนอืบน และ ออป.กลาง เพื่อทราบเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

สรุปผลการวิเคราะห์แบบส ารวจความต้องการ และประเมินความพึงพอใจของลูกค้าปี 2562 
 

สรุปผลการส ารวจความตอ้งการของลูกค้าในการซื้อผลิตภัณฑเ์ครื่องเรอืน (กลุ่มตัวอย่าง 315 คน) 

1. เพศ   ชาย 159 คน ร้อยละ 50.48   หญิง 156 คน ร้อยละ 49.52 

2. อายุ  41-50 ปี 108 คน ร้อยละ 34.29 31-40 ปี 89 คน รอ้ยละ 28.25  

  51 ปี ขึน้ไป 70 คน ร้อยละ 22.22  

3. อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว 107 คน รอ้ยละ 33.97 ข้าราชการ 78 คน ร้อยละ 24.76 

  พนักงานองค์กรเอกชน 58 คน รอ้ยละ 18.41 

4. ที่อยู่อาศัย  บ้านเดี่ยว 173 คน ร้อยละ 54.92 ทาวน์เฮ้าส์ 46 คน ร้อยละ 14.60 

  บ้านแฝด 43 คน ร้อยละ 13.65 

5. รู้จักผลิตภัณฑ ์อ.อ.ป.   คนรู้จักแนะน า 132 คน ร้อยละ 41.90   

   เว็ปไซต์ อ.อ.ป. 89 คน ร้อยละ 28.25   นิตยสาร 57 คน รอ้ยละ 18.10 

6. การตัดสินใจซือ้       ประโยชน์ใชง้าน และความคงทน อย่างละ 93 คน ร้อยละ 23.19 

                ความสะดวกในการซื้อ 77 คน รอ้ยละ 19.20 ราคา 69 คน ร้อยละ 17.21 

7. ต้องการไมป้ระเภท ไม้สักสวนป่า 255 คน ร้อยละ 79.44 ไม้กระยาเลย 33 คน ร้อยละ 10.28 

    ไม้ยางพารา  28 คน ร้อยละ 8.72 

8. ปรับปรุงรูปแบบ  Knockdown 108 คน ร้อยละ 31.58 แบบส าเร็จรูป 100 คน ร้อยละ 29.24

    ผสานกับโลหะ 92 คน ร้อยละ 26.90 

9. ไม้ที่ท าพืน้ผิว  สีธรรมชาติเคลือบเงา  127 คน รอ้ยละ 37.13 

    สีรักษาเนือ้ไม้ 83 คน ร้อยละ 24.27 

   สีธรรมชาติไม่เคลือบ 75 คน ร้อยละ 21.93  

10. เครื่องเรอืนที่ต้องการ (5 ล าดับ) 

   ตู้เสื้อผ้า 107 คน รอ้ยละ 11.36  โต๊ะอาหาร 84 คน ร้อยละ 8.92 

    ตู้วางโทรทัศน์ และเตียงนอน อย่างละ 83 รอ้ยละ 8.81 

ตู้โชว ์80 คน ร้อยละ 8.49  ตู้รองเท้า 68 คน ร้อยละ 7.22  
 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

  - อยากใหท้ ารูปทรง Modern ทันสมัย 

  - การจัดโปรโมชั่น ควรจัดใหเ้หมอืนกันทุกที ่

  - ปรับปรุงโบชัวร์สินค้าใส่ภาพ และขนาดของเครื่องเรอืนให้ตรงและครบตามที่โชว์ใหม้ากที่สุด  

……………………………………………….. 
 

 

 

 



 

สรุปผลการส ารวจความตอ้งการของลูกค้าในการซื้อผลิตภัณฑไ์ม้ประสาน (กลุ่มตัวอย่าง 99 คน) 

1. เพศ   ชาย 58 คน ร้อยละ 58.59  หญิง 41 คน ร้อยละ 41.41 

2. อายุ  41-50 ปี 39 คน รอ้ยละ 39.39  51 ปี ขึน้ไป 31 คน รอ้ยละ 31.31 

   31-40 ปี 24 คน รอ้ยละ 24.25 

3. อาชีพ ผลติเฟอร์นิเจอร์ 36 คน รอ้ยละ 36.36  พนักงานบริษัท 19 คน รอ้ยละ 19.20 

  ขา้ราชการ 18 คน ร้อยละ 18.18  

4. ต้องการไม้ประสานรูปแบบ   ทั้ง 3 ชนิด ไม้โครงสร้าง, ไม้แผน่ และไม้พืน้ 64 คน ร้อยละ 64.65 

  ไม้แผ่น 20 คน ร้อยละ 20.20  ไม้โครง 8 คน ร้อยละ 8.08 

5. ตอ้งการไม้ประสานเป็นไม้ ไม้สักสวนป่า 75 คน ร้อยละ 75.76 

  อื่น ๆ (ไม้เนื้อแข็ง) 17 คน ร้อยละ 17.17 ไม้ยางพารา 7 คน รอ้ยละ 7.07   

6. ตอ้งการไม้ประสาน ไม้โครงสร้างขนาด 

  หนา 17 มม. กว้าง 35 มม. ยาว 2.50 ม. 35 คน ร้อยละ 39.33 

หนา 17 มม. กว้าง 45 มม. ยาว 2.50 ม. 29 คน รอ้ยละ 32.58 

   หนา 23 มม. กว้าง 45 มม. ยาว 2.50 ม. 25 คน ร้อยละ 28.09 

7. ต้องการไมป้ระสาน ไม้แผน่ ขนาด 

         หนา 1.2 มม. กว้าง 60 มม. ยาว 2.50 ม. 32 คน ร้อยละ 30.19 

   หนา 1.6 มม. กว้าง 60 มม. ยาว 2.50 ม. 30 คน ร้อยละ 28.30 

หนา 2.2 มม. กว้าง 60 มม. ยาว 2.50 ม. 14 คน รอ้ยละ 13.21 

 8. ตอ้งการไมป้ระสาน ไม้พืน้ ขนาด 

หนา 1 นิ้ว กว้าง 4 นิว้ ยาว 3 เมตร 30 คน รอ้ยละ 38.96 

หนา 1 นิ้ว กว้าง 6 นิ้ว ยาว 3 เมตร 23 คน ร้อยละ 29.87 

   หนา 1 นิ้ว กว้าง 8 นิ้ว ยาว 3 เมตร 20 คน ร้อยละ 25.97 
 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ไม่มี 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



สรุปผลการส ารวจความตอ้งการของลูกค้าในการซื้อผลิตภัณฑไ์ม้แปรรูป (กลุ่มตัวอย่าง 230 คน) 

1. เพศ   ชาย 140 คน ร้อยละ 60.87  หญิง 90 คน ร้อยละ 39.13 

2. อายุ  41-50 ปี 94 คน ร้อยละ 40.87  31-40 ปี 68 คน รอ้ยละ 29.57 

  51 ปี ขึน้ไป 38 คน รอ้ยละ 16.52 20-30 ปี 30 คน ร้อยละ 13.04 

3. อาชีพ อื่น ๆ ลูกจ้าง, เกษียณ และท าธุรกิจส่วนตัว 57 คน รอ้ยละ 24.78 

   ผลติเฟอร์นิเจอร์ 55 คน ร้อยละ 23.92 ข้าราชการ 50 คน รอ้ยละ 21.74 

   รัฐวิสาหกิจ  32 คน รอ้ยละ 13.91  พนักงานบริษัท 29 คน ร้อยละ 12.61 

   โรงงานแปรรูปไม้ 7 คน ร้อยละ 3.04  

4. รู้จักผลติภัณฑ ์อ.อ.ป.   คนรู้จักแนะน า 138 คน รอ้ยละ 60.00   

   เว็ปไซต์ อ.อ.ป. 75 คน รอ้ยละ 32.61  อื่นๆ Line ป้ายประกาศ 17 คน รอ้ยละ 7.39 

5. ขนาดของไม้สักแปรรูป 

กว้าง 7.5 นิว้ หนา 1.125 นิ้ว ยาว 7 ฟุต 85 คน ร้อยละ 32.58 

   กว้าง 7.5 นิว้ หนา 1.125 นิ้ว ยาว 5 ฟุต 68 คน รอ้ยละ 26.05 

  กว้าง 7.5 นิ้ว หนา 1.125 นิ้ว ยาว 3.5 ฟุต 55 คน ร้อยละ 21.07 

6. ปริมาณการใชไ้ม้สักแปรรูปต่อปี 

   ต่ ากว่า 5,000 ลบ.ฟ. 159 คน รอ้ยละ 68.83 

   10,000 ลบ.ฟ. – 20,000 ลบ.ฟ. 37 คน รอ้ยละ 16.02 

   5,000 ลบ.ฟ. – 10,000 ลบ.ฟ. 31 คน รอ้ยละ 13.42 

7. ระดับความต้องการไมเ้หลากลม 

  ต้องการน้อย 186 คน รอ้ยละ 80.87  ต้องการมาก 44 คน รอ้ยละ 19.13 

8. ขนาดของไม้สักเหลากลมที่ต้องการ 

   ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลาง 3 นิว้ (7.5 ซ.ม.) และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว  

(10 ซ.ม.) 53 คน เท่ากัน ร้อยละ 21.54 

   ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลาง 2.50 นิว้ (6 ซ.ม.) 39 คน รอ้ยละ 15.85 

ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลาง 6 นิว้ (15 ซ.ม.) 36 คน รอ้ยละ 14.63 

 9. ปริมาณการใช้ไม้สักเหลากลมตอ่ปี 

   ต่ ากว่า 5,000 ลบ.ฟ. 135 คน รอ้ยละ 58.70 

   5,000 ลบ.ฟ. – 10,000 ลบ.ฟ. 56 คน รอ้ยละ 24.35 

  10,000 ลบ.ฟ. – 20,000 ลบ.ฟ. 25 คน รอ้ยละ 10.87 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

     - ไม่มขีนาดไม้ที่ตอ้งการ 

    - ควรมีขนาดไม้หลากหลายใหเ้ลือก 

    - ไม่มปีระเภทไม้ที่ตอ้งการ 

    - ควรท าทางเข้า – ออก เพื่อใหส้ะดวกในการใชบ้ริการ  
 



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในการซื้อผลติภัณฑเ์ครื่องเรือน (กลุ่มตัวอย่าง 321 คน) 

1. เพศ   หญิง 166 คน ร้อยละ 51.71   ชาย 155 คน ร้อยละ 48.29 

2. อายุ  41-50 ปี 113 คน รอ้ยละ 35.20   31-40 ปี 91 คน รอ้ยละ 28.36  

   51 ปี ขึน้ไป 75 คน ร้อยละ 23.36  20-30 ปี 42 คน รอ้ยละ 13.08 

3. อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว 118 คน ร้อยละ 36.76 ราชการ 75 คน ร้อยละ 23.36 

   เอกชน 71 คน รอ้ยละ 22.12   รัฐวิสาหกิจ 43 คน รอ้ยละ 13.40 

  อื่น ๆ เกษียณ 14 คน รอ้ยละ 4.36 

4. ที่อยู่อาศัย  บ้านเดี่ยว 184 คน ร้อยละ 57.32 ทาวน์เฮ้าส์ 47 คน รอ้ยละ 14.64 

  บ้านแฝด 39 คน รอ้ยละ 12.15 

5. ความพึงพอใจด้านคุณภาพสินค้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (เฉลี่ย 4.07) 

 - ความแนบเนียนของโครงสร้าง รอยต่อ มีความพึงพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.13) 

- ผลิตภัณฑไ์ด้มาตรฐาน (ไม่เบีย้วหรือบิดเอียง) มีความพึงพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.08)  

- ความประณีตของผลติภัณฑ ์มคีวามพึงพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.02) 

6. ความพึงพอใจด้านการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (เฉลี่ย 4.33) 

  - ให้บริการด้วยความสุภาพมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความพึงพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.41)  

  - ดูแลเอาใจใส่ กระตอืรอืร้น เต็มใจให้บริการ มีความพึงพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.32)  

- ให้ค าแนะน า หรอืตอบข้อซักถามเป็นอย่างดี มีความพึงพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.28) 

7. ความพึงพอใจในด้านรูปแบบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (เฉลี่ย 3.99)  

- ประโยชน์ใชส้อย มีความพึงพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.16)  

  - รูปแบบทันสมัย มีความพึงพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 3.93)        

  - การออกแบบสวยงาม มีความพึงพอใจในระดับมาก ( เฉลี่ย 3.89) 

8. ความพึงพอใจในด้านราคา/การส่งเสริมการจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (เฉลี่ย 3.80) 

  - การลดราคาผลิตภัณฑท์ี่จ าหน่าย มีความพึงพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 3.81)  

  - ผลิตภัณฑเ์หมาะสมกับราคา มีความพึงพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 3.88)  

- การจัดเรียงและป้ายราคางา่ยต่อการหาซือ้สินค้า มีความพึงพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 3.85)  

- แผน่พับ / โบรชัวร์ / ใบปลิว มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง (เฉลี่ย 3.66)  
 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

      - ต้องการให้ลดราคาลงอีก เพราะราคาค่อนข้างสูง 

   - ควรมีการออกแบบผลติภัณฑ์ให้ทันสมัย ช่วยใหผ้ลติภัณฑ์นา่ซือ้มากขึ้น 

      - ควรมีการประชาสัมพันธ์ลว่งหนา้ เมื่อมีการลดราคา  
 

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

 

 



 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในการซื้อผลติภัณฑ์ไม้ประสาน (กลุ่มตัวอย่าง 102 คน) 

1. เพศ   ชาย 60 คน รอ้ยละ 58.82  หญิง 42 คน รอ้ยละ 41.18    

2. อายุ  41-50 ปี 45 คน ร้อยละ 44.12  51 ปี ขึน้ไป 28 คน ร้อยละ 27.45 

   31-40 ปี 23 คน ร้อยละ 22.55   20-30 ปี 6 คน รอ้ยละ 5.88   

3. อาชีพ ผลติเฟอร์นิเจอร์ 25 คน รอ้ยละ 24.51 พนักงานบริษัท 24 คน รอ้ยละ 23.53   

   รัฐวิสาหกิจ 22 คน รอ้ยละ 21.57 อื่น ๆ เกษียณ 15 คน รอ้ยละ 14.71 

4. รู้จักผลติภัณฑ ์อ.อ.ป.   คนรู้จักแนะน า 69 คน รอ้ยละ 67.65   

   เว็บไซต์ อ.อ.ป. 21 คน ร้อยละ 20.59 อื่นๆ Line Facebook 12 คน ร้อยละ 11.76 

5. ความพึงพอใจในด้านคุณภาพสินค้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (เฉลี่ย 3.90)  

  - ไม้ไม่เบีย้ว หรอืบิดเอียง มีความพึงพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 3.90)  

  - ขนาดไม้ได้มาตรฐาน มีความพึงพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 3.91)  

  - ไม้ประสานกันได้สนทิ มีความพึงพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 3.90) 

6. ความพึงพอใจในด้านการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (เฉลี่ย 4.04)  

  - ให้บริการด้วยความสุภาพมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความพึงพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.06)  

  - ดูแลเอาใจใส่ กระตอืรอืร้น เต็มใจให้บริการ มีความพึงพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.04)  

  - ให้ค าแนะน า หรอืตอบข้อซักถามเป็นอย่างด ีมีความพึงพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.03)  

  - ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ มีความพึงพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.04) 

7. ความพึงพอใจในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (เฉลี่ย 3.76)  

  - ป้ายบอกจุดใหบ้ริการ มีความพึงพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 3.74)  

   - สถานที่จอดรถเพียงพอ มีความพึงพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 3.79)  

  - หอ้งน้ าที่สะอาด และเพียงพอต่อการใชง้าน มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง (เฉลี่ย 3.76) 

8. ความพึงพอใจในด้านราคา/การส่งเสริมการจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (เฉลี่ย 3.69) 

    - ผลติภัณฑ์เหมาะสมกับราคา มีความพึงพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 3.86)  

  - การจัดเรยีงกองไม้งา่ยต่อการพิจารณาสินค้า มีความพึงพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 3.76) 

  - แผ่นพับ / โบชัวร์ / ใบปลิว มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง (เฉลี่ย 3.47) 
 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ไม่ม ี

 

………………………………………. 

    

 

 

 

 



 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในการซื้อผลติภัณฑ์ไม้แปรรูป (กลุ่มตัวอย่าง 238 คน) 

1. เพศ   ชาย 147 คน รอ้ยละ 61.76  หญิง 91 คน ร้อยละ 38.24    

2. อายุ  41-50 ปี 99 คน รอ้ยละ 41.60  31-40 ปี 66 คน รอ้ยละ 27.73 

51 ปี ขึน้ไป 45 คน ร้อยละ 18.91 20-30 ปี 28 คน ร้อยละ 11.76  

3. อาชีพ อื่น ๆ เกษียณ, ธุรกิจส่วนตัว 71 คน รอ้ยละ 29.83 

   ผลติเฟอร์นิเจอร์ 47 คน รอ้ยละ 19.74  ราชการ 42 คน ร้อยละ 17.65 

รัฐวิสาหกิจ 31 คน รอ้ยละ 13.03  พนักงานบริษัท 30 คน ร้อยละ 12.61   

โรงงานแปรรูปไม้ 17 คน ร้อยละ 7.14  

4. รู้จักผลติภัณฑ ์อ.อ.ป.   คนรู้จักแนะน า 155 คน รอ้ยละ 65.13   

   เว็บไซต์ อ.อ.ป. 60 คน รอ้ยละ 25.21 อื่นๆ Facebook 23 คน ร้อยละ 9.66 

5. ความพึงพอใจในด้านคุณภาพสินค้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (เฉลี่ย 3.87)  

  - ไม้ไม่เบีย้ว หรอืบิดเอียง มีความพึงพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 3.86)  

  - ขนาดไม้ได้มาตรฐาน มีความพึงพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.03)  

  - ไม้ไม่มตี าหน ิหรอืมีตาไม้น้อย มีความพึงพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 3.72) 

6. ความพึงพอใจในด้านการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (เฉลี่ย 4.28)  

  - ให้บริการด้วยความสุภาพมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความพึงพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.29)  

  - ดูแลเอาใจใส่ กระตอืรอืร้น เต็มใจใหบ้ริการ มีความพึงพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.30)  

  - ให้ค าแนะน า หรอืตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างด ีมีความพึงพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.33)  

  - ความรวดเร็วในการให้บริการ มีความพึงพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.22) 

7. ความพึงพอใจในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (เฉลี่ย 4.01)  

  - ป้ายบอกจุดใหบ้ริการ มีความพึงพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 3.98)  

  - สถานที่จอดรถเพียงพอ มีความพึงพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.14)  

  - หอ้งน้ าที่สะอาด และเพียงพอต่อการใชง้าน มีความพึงพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 3.93) 

8. ความพึงพอใจในด้านราคา/การส่งเสริมการจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (เฉลี่ย 3.76)  

  - การลดราคาผลิตภัณฑท์ี่จ าหนา่ย มีความพึงพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 3.76)  

  - ผลติภัณฑ์เหมาะสมกับราคา มีความพึงพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 3.84)  

  - การจัดเรยีงกองไม้งา่ยต่อการพิจารณาสินค้า มีความพึงพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 3.89) 

  - แผ่นพับ / โบรชัวร์ / ใบปลิว มีความพึงพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 3.55) 
 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

     - ขนาดไม้ที่ตอ้งการมนี้อย 

 

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

 



 

         

    
              บันทึกข้อความ

 

ส่วนราชการ  ส านักธุรกิจการตลาด (ส่วนวิจัยพัฒนาธุรกิจการตลาด) โทร. 142  

ที่  ทส 1407/                                       วันท่ี         พฤศจกิายน  2562    

เรื่อง  ร่างบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานของ อ.อ.ป. ประจ าปีบัญชี 2562  
 

เรียน   ผู้อ านวยการ 
         

1. เรื่องเดิม 

        1.1 ตามบันทึกสารบรรณกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ ทส 1401/ว  ลงวันที่ 20 

มีนาคม 2560 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงาน ครั้งที่ 1/2560 ส่ง

ส าเนาบันทึกสั่งการรองผู้อ านวยการ (นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ) รักษาการแทนผู้อ านวยการองค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้ ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560 ท้ายบันทึกส านักนโยบายแผนและงบประมาณ ที่ ทส 

1406.3/255 ลงวันที่ 13 มนีาคม 2560 เรื่องเดียวกัน แจ้งทุกหน่วยงานด าเนนิการที่เกี่ยวข้อง  

        1.2 ตามบันทึกสั่งการรองผู้อ านวยการ (นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ) รักษาการแทน

ผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 ท้ายบันทึก ส.ธต. ที่ ทส 1417/449 

ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงาน ครั้งที่ 

1/2560 โดยอนุมัติแผนปฏิบัติการตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงาน  

ครั้งที่ 1/2560 เกณฑ์วัดผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 5 การส ารวจความพึงพอใจในสินค้าและ 

ผลิตภัณฑ์ไม้ จ านวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย ไม้สักสวนป่าแปรรูป, ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้สัก และ

ผลติภัณฑ์ไม้ประสาน  นั้น  
 

2. การด าเนินงาน 

        ส านักธุรกิจการตลาด ได้ด าเนินการออกแบบส ารวจความพึงพอใจสินค้าผลิตภัณฑ์ไม้  

ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2560 และจัดส่งให้ ออป.เหนือบน และ ออป.กลาง (ส.อก. เดิม)    

ให้ลูกค้ากรอกแบบส ารวจและส่งคืนให้  ส.ธต. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ตามเอกสารแนบ 
 

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา และเห็นควรให้ ส.นผ. เพื่อทราบและด าเนินการ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และให ้ออป.เหนอืบน และ ออป.กลาง เพื่อทราบเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป  
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