
สรุปผลความพอใจของผู้จ าหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ 
งาน “มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกคร้ังที่ ๑” 

ณ ศูนย์แสดงสินค้า มา’ยอง OTOP  วันที่ ๙- ๑๒ ธันวาคม  ๒๕๕๔ 
 

ความพอใจต่อการเข้าร่วมงาน 
๑. ผู้จ าหน่ายสินค้ามีความพึงพอใจใน การช้ีแจงท าความเข้าใจในการร่วมงานครั้งนี้  ในเกณฑ์ประเมินระดับดี 

(๒.๕๖) 
๒. ผู้จ าหน่ายสินค้ามีความพึงพอใจใน การอ านวยความสะดวกในการมาร่วมงาน  ในเกณฑ์ประเมินระดับดี 

(๒.๘๓) 
๓. ผู้จ าหน่ายสินค้ามีความพึงพอใจการประชาสัมพันธ์/การให้ข้อมูลข่าวสารในงาน ในเกณฑ์ประเมินระดับพอใช้ 

(๒.๑๖) 
๔. ผู้จ าหน่ายสินค้ามีความพึงพอใจใน สถานท่ีจัดงาน ในเกณฑ์ประเมินระดับดี (๒.๙๓) 
๕. ผู้จ าหน่ายสินค้ามีความพึงพอใจ การด าเนินงานในภาพรวม ของการจัดงาน ในเกณฑ์ประเมินระดับพอใช้

(๒.๒๖) 
 
โดยภาพรวมความพอใจในการเข้าร่วมงานของผู้จ าหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ อยู่ในเกณฑ์

ประเมินระดับดี (๒.๕๔) 
 
ประโยชน์ที่ได้จากการมาร่วมงานในคร้ังนี้ (เรียงล าดับจากมากไปน้อย) 

๑. ได้ประชาสัมพันธ์สินค้า  
๒. มีโอกาสในการเสนอสินค้าให้ลูกค้ารู้จักมากข้ึน 
๓. มีแหล่งจ าหน่ายสินค้าเพิ่มข้ึน    
๔. มีเครือข่ายการผลิตและการตลาด 
๕. ได้ข้อมูลในการพัฒนาสินค้าจากผู้ซื้อ 

ถ้ามีการจดังานครั้งต่อไปท่านจะมาร่วมหรือไม ่      มา จ านวน ๗๖.๗ % ไม่มา  จ านวน ๒๓.๓ % เพราะ มี
ลูกค้าน้อย 
มีการเจรจาติดต่อซ้ือขายหรือไม ่  
        มี  จ านวน ๗๐%  

 -   ขอข้อมูล/ตัวอย่างสินค้า  
 -   ส่ังจองสินค้า  

 ไม่มี จ านวน ๓๐% 
ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น  เพื่อปรับปรุงการจัดงานในคร้ังต่อไป 

๑. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ 
๒. ควรจัดบริเวณด้านหน้าให้ดึงดูดใจแก่ผู้ผ่านไปมา สถานท่ีจัดงานไม่มีความโดดเด่น 
๓. ควรมีการจัดงานเป็นประจ าทุกปี ระยะเวลาท่ีเหมาะสมอยู่ท่ี ๗ – ๑๐ วัน 
๔. ป้ายประชาสัมพันธ์มีน้อย และขนาดเล็กเกินไป 
๕. คณะผู้จัดควรมีความพร้อมในการจัดงานให้ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานในระดับภาค โดยศึกษาจากการจัดงานท่ี

ประสบผลส าเร็จ เช่น การจัดงานพฤกษาตะวันออก จังหวัดชลบุรี เป็นต้น 
๖. อาหารและเครื่องด่ืมในสถานท่ีจัดงานมีน้อยเกินไป ผู้จ าหน่ายสินค้าไม่ได้รับความสะดวกสบายในการซื้อหา  



สรุปผลความพอใจของผู้เข้าชมงาน “มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกครั้งที่ ๑” 
ณ ศูนย์แสดงสินค้า มา’ยอง OTOP  วันที่ ๙- ๑๒ ธันวาคม  ๒๕๕๔ 

 
๑. ผู้เข้าชมส่วนใหญ่เป็นหญิง ร้อยละ ๗๒.๗ และเป็นชาย ร้อยละ ๒๗.๓ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อย

ละ ๓๓.๕ รองมาคือ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ ๒๐.๔ และ ๑๖.๕ ตามล าดับ 
๒. อายุของผู้เข้าชมงาน ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี ร้อยละ ๒๕ รองลงมา ๕๑-๖๐ ปี ร้อยละ ๒๓.๕ และ 

๓๑-๔๐ ปี ร้อยละ ๒๐.๔ ตามล าดับ 
๓. ผู้เข้าชมทราบ ว่ามีการจัดงาน “มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกครั้งท่ี ๑” ร้อยละ ๙๒.๗  โดยทราบ

ข่าวจาก แผ่นโฆษณา/โปสเตอร์ ร้อยละ ๓๙.๖ เพื่อน/ญาติ ร้อยละ ๓๘.๑ และอื่นๆ เช่น เจ้าหน้าท่ี ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ร้อยละ ๒๔.๒  

๔. ผู้เข้าชมส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดระยอง ร้อยละ ๘๔.๖ จังหวัดอื่น ร้อยละ ๑๕.๔ 
๕. ผู้เข้าชมส่วนใหญ่ไม่ได้ชมนิทรรศการและการสาธิตเทคโนโลยีการเกษตร ร้อยละ ๖๕.๔  เข้าชมเพียง ร้อยละ 

๓๔.๖ และผู้เข้าชมส่วนใหญ่ ร้อยละ ๘๐.๗๔ มีความพอใจต่อ นิทรรศการและการสาธิตเทคโนโลยีการเกษตร  พอใจ
มาก ร้อยละ ๑๘.๖๔ และควรเห็นปรับปรุง ร้อยละ ๐.๖๒ 

๖. ผู้เข้าชมเกือบท้ังหมดร้อยละ ๙๐.๓๘ จะมาหากมีการจัดงานในลักษณะนี้อีก ไม่มาร้อยละ ๙.๖๒ 
 
ความพึงพอใจต่องาน “มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกคร้ังที่ ๑” 

๑. ผู้เข้าชมมีความพึงพอใจต่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า ในเกณฑ์ประเมินระดับดี (๓.๐๘) 
๒. ผู้เข้าชมมีความพึงพอใจต่อความสะดวกในการเดินทางมาซื้อสินค้า ในเกณฑ์ประเมินระดับดี (๓.๐๕) 
๓. ผู้เข้าชมมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของสินค้า ในเกณฑ์ประเมินระดับดี (๓.๐๒) 
๔. ผู้เข้าชมมีความพึงพอใจต่อความหลากหลายของสินค้า ในเกณฑ์ประเมินระดับดี (๒.๙๑) 
๕. ผู้เข้าชมมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดงาน ในเกณฑ์ประเมินระดับดี (๓.๐๑) 
๖. ผู้เข้าชมมีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสินค้า ในเกณฑ์ประเมินระดับดี (๒.๘๘) 
๗. ผู้เข้าชมมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของราคา ในเกณฑ์ประเมินระดับดี (๒.๘๔) 

 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่องาน “มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกครั้งท่ี ๑” ของผู้เข้าชม 
ในเกณฑ์ประเมินระดับดี (๒.๙๗) 
 
ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น  เพื่อปรับปรุงการจัดงานในครั้งต่อไป 

๑. สถานท่ีอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองมาก หากไม่ต้ังใจมาจริง คงว่าจะไม่ค่อยมีคนมาเท่าไร 
๒. ควรมีสินค้า ต้นไม้ท่ีหลากหลายมากกว่านี้  
๓. สินค้า และร้านค้ามีจ านวนน้อยเกินไปส าหรับการจัดงานในระดับภาค ขาดความหลากหลายของสินค้า 
๔. ราคาสินค้าค่อนข้างสูง 
๕. ควรมีการประชาสัมพันธ์การจัดงานใหม้ากกว่านี้ 
๖. เครื่องเสียงและการประกาศประชาสัมพันธ์ในบริเวณงานมีน้อย 
๗. ควรเลือกวันจัดงานให้เหมาะสมอย่าให้ทับซ้อนกับงานเกษตรบริเวณใกล้เคียง เช่นงานเกษตรแฟร์

บางพระ 
๘. ควรจัดงานในลักษณะนี้ให้บ่อยขึ้น 



๙. ควรขึงแสลนในบริเวณทางเดินเพื่อให้เกิดร่มเงา 
๑๐.  ควรจะมีสวนน้ า น้ าพุ การจัดสวนกล้วยไม้ สวนไม้ของจังหวัดระยอง 
๑๑.  พื้นท่ีในการจัดงานควรจะกว้างกว่านี ้
๑๒.  เพื่อดึงดูดให้มีผู้เข้าชมงานมากขึ้น ควรจัดหาพันธุ์ไม้ใหม่ แปลก มาจัดแสดง 
๑๓.  บริเวณงานควรจะครอบคลุมไปถึงด้านนอก เพื่อให้คนสัญจรไปมาได้พบเห็น 

 
หมายเหตุ 
ช่วงเกณฑ์ค่าคะแนนในการประเมิน 
๑.๐๐ - ๑.๗๕ ปรับปรุง  
๑.๗๖ – ๒.๕๑ พอใช้  
๒.๕๒ – ๓.๒๗ ดี  
๓.๒๘ – ๔.๐๐ ดีมาก  
 
 
 


