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แบบสอบถาม 
เร่ืองความพึงพอใจของลูกคาธุรกิจท่ีมีตอการใชบริการจัดกิจกรรมทางการตลาด ของบริษัท คดิด ี

ทําด ีแรงดี ออแกไนเซอร จํากัด 
 
คําชี้แจง  แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบการศึกษาเร่ือง    ความพึงพอใจของลูกคา
ธุรกิจท่ีมีตอการใชบริการจัดกิจกรรมทางการตลาด ของบริษัท คิดดี ทําดี แรงดี ออแกไน
เซอร จํากัด ขอมูลท่ีไดรับถือเปนผลงานทางวิชาการ  ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการศึกษา  ผูศึกษา
ใครขอความรวมมือจากทานในการกรอกแบบสอบถามตามความคิดเห็น หรือความรูสึกท่ีแทจริง
ของทานมากท่ีสุด  ขอมูลท่ีไดรับจากแบบสอบถามจะถูกเก็บเปนความลับ  และจะใชประโยชน
เฉพาะการศึกษาคร้ังนี้เทานั้น   โดยจะไมมีผลเสียหายตอทานผูตอบแตอยางใดท้ังส้ิน  ผูศึกษา
ขอขอบพระคุณทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้ 
 
คําแนะนํา แบบสอบถามแบงออกเปน  สวน   
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ในชอง (    ) ใหถูกตองตามความเปนจริงมากท่ีสุดเพียง 1 คําตอบ 
 
1. เพศ 
 (   ) 1. ชาย  (   ) 2. หญิง 
 
2. อายุ 
 (   ) 1. นอยกวา 20 ป (   ) 2. 20-30 ป  (   ) 3. 31-40 ป 
 (   ) 4. 41-50 ป  (   ) 5. 51-60 ป  (   ) 6. มากกวา 60 ป 
 
3. ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 
 (   ) 1. ประถมศึกษา   (   ) 2. มัธยมศึกษาตอนตน 
 (   ) 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (   ) 4. ปวส./อนุปริญญา 
 (   ) 5. ปริญญาตรี   (   ) 6. มากกวา 60 ป 
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4. ตําแหนงในองคกร 
 (   ) 1. เจาของกิจการ   (   ) 2. ผูบริหาร/ผูอํานวยการ 
 (   ) 3. กรรมการผูจัดการ   (   ) 4. ผูจัดการท่ัวไป 
 (   ) 5. ผูจัดการฝายการตลาด  (   ) 6. ผูจัดการฝายประชาสัมพันธ 
 (   ) 7. ผูจัดการฝายจัดซ้ือ   (   ) 8. ผูจัดการโครงการ 
 (   ) 9. อ่ืนๆ ระบุ........................................................................................... 
 
5. ประเภทของลูกคาธุรกิจ  
 (   ) 1. หนวยงานรัฐ  (   ) 2. หนวยงานรัฐ 
 (   ) 3. สมาคม/ชมรม  (   ) 4. สถาบันการศึกษา 
 (   ) 5. โรงแรม   (   ) 6. สปา 
 (   ) 7. สายการบิน  (   ) 8. ธนาคาร 
 (   ) 9. รานอาหาร/สถานบันเทิง (   ) 10. ตัวแทนจําหนายรถยนต 
 (   ) 11. ศูนยสรรพสินคา/ศูนยจับจายสินคา/รานคาปลีก 
 (   ) 12. ศูนยจําหนายสินคาไอที/อิเล็กทรอนิกส  
 (   ) 13. ศูนยบันเทิง/สถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
 (   ) 14. ผูใหบริการเครือขายโทรศัพท 
 (   ) 15. อ่ืนๆ ระบุ.......................................................................................... 
6. จํานวนพนักงานในองคกรของทานมีประมาณกี่คน (ระบุ)......................................คน 
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สวนท่ี 2  ความพึงพอใจของลูกคาธุรกิจท่ีมีตอการใชบริการจัดกิจกรรมทางการตลาด ของบริษัท 
คิดดี ทําดี แรงดี ออแกไนเซอร จํากัด 
 
คําชี้แจง: พิจาณาปจจัยท่ีทําใหทานมีความพึงพอใจตอการใชบริการ วามีมากนอยเพียงใด โดยทํา

เคร่ืองหมาย √ ในชองระดับความพึงพอใจบริษัท คิดดี ทําดี แรงดี ออแกไนเซอร จํากัด 

สวนประสมการตลาดบริการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย 
นอย
ท่ีสุด 

1.1 ช่ือเสียงของบริษัท      
1 .2 รูปแบบ  เทคนิค  การวางแผนจัดงานวิธีการ
นําเสนอท่ีนาสนใจ 

     

1.3 ผลงานที่ผานมาของบริษัท      
1.4 ความแตกตาง ความแปลกใหมในการสรางสรรค
งานออแกไนเซอร 

     

1.5 การสรางมาตรฐานและคุณภาพการจัดงานออแก
ไนเซอร 

     

1.6 การมีเครือขายและสายสัมพันธอันดีกับลูกคา
เปาหมาย 

     

2. ดานราคา (Price)      

2.1 งบประมาณการจัดงาน      
2.2 ราคาที่ยืดหยุนและปรับเปลี่ยนไดตามความ
ตองการขององคกร  

     

2.3 มีเง่ือนไขในการชําระเงินแบงตามงวดท่ีเหมาะสม      

3. ดานการจัดจําหนาย (Place)      

3.1 มีทําเลที่ต้ังอยูในแหลงชุมชนเขาถึงงาย มีที่จอดรถ
กวางขวาง ติดตอสะดวก 

     

3.2 ความสะดวกในการติดตอทางโทรศัพท      
3.3 สามารถติดตอไดทาง E-mail       
3.4 มีเว็ปไซดใหบริการแนะนํากิจการและบริการท่ีมี
ให 
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สวนประสมการตลาดบริการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย 
นอย
ท่ีสุด 

4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)      

4.1มีการเผยแพรขาวสารการจัดงานใหลูกคาอยาง
ทั่วถึง 

     

4.2 มีรายการสงเสริมการขายที่นาสนใจ      
4.3 ชวยลูกคาในการประชาสัมพันธ สื่อโทรทัศน สื่อ
สิ่งพิมพ อินเตอรเน็ต ปายคัดเอาท เปนตน 

     

4.4 มีการสื่อสารผานสื่อตางๆ  เ พ่ือใหลูกคาเห็น
คุณภาพของสินค าหรือบริการของบริษัทที ได
มาตรฐานและนาเช่ือถือ 

     

4.5 โฆษณาของบริษัทมีความนาสนใจและนาเช่ือถือ 
จึงทําใหลูกคาเลือกใชบริการ 

     

4.6 การประชาสัมพันธผลงานที่ผานมาทําใหลูกคาเกิด
ความมั่นใจและมีผลตอการเลือกใชบริการ 

     

5. ดานบุคคล หรือพนักงาน (People/Employee)      

5.1 บุคลากร มีความคิดริเริ่มสรางสรรคมีความรู
ความสามารถ และมีทักษะในการแกไขเหตุการณ
เฉพาะหนาไดดี 

     

5.2 บุคลากรฝายการตลาด มีความสามารถในการ
เสนอขาย  

     

5.3 บุคลากรในแตละแผนกของธุรกิจออแกไนเซอรมี
ทักษะ ความชํานาญในดานงานบริการลูกคามีการ
ตอบสนองตอลูกคาทันทีเมื่อลูกคามีปญหาเกิดขึ้น 
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สวนประสมการตลาดบริการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

6. ดานกระบวนการ (Process)      

6.1 มีขั้นตอนการนําเสนอผลงานใหองคกรอยางเปน
ระบบมีมาตรฐาน 

     

6.2 ในกระบวนการทํางาน ไดดําเนินงานตางๆ ให
เปนไปตามแผน  ใหสําเร็จลุลวงตรงตามที่ เสนอ
แผนงานกับองคกรไว 

     

6.3 มีการประเมินผลการจัดงานและสรุปขาวสาร
ทั้งหมดใหแกองคกร เมื่อดําเนินการจัดงานเสร็จสิ้น 

     

6.4 มีความพรอมในดานตางๆ เมื่อจัดงานทั้งอุปกรณ 
ทีมงาน ฯลฯ 

     

6.5 มีบริการหลายรูปแบบใหลูกคาไดเลือกตามความ
พอใจและงบประมาณ 

     

6 .6  มีกระบวนการในการควบคุมคุณภาพการ
ใหบริการของทีมงานที่ใหบริการในวันจัดงาน 

     

7. ดานการสรางและนําลักษณะทางภายภาพ 
(Physical Evidence and Presentation) 

     

7.1 การจัดตกแตงสถานที่ภายในของธุรกิจออแกไน
เซอรมีความสวยงาม มีเอกลักษณ เพ่ิมความนาเช่ือถือ
ในการติดตอใชบริการ 

     

7.2 มีเครื่องมือ อุปกรณในการใหบริการที่ทันสมัย
ควบวงจร อาทิ หองบันทึกเสียง สตูดิโอสําหรับถายทํา
และผลิตรายการ เปนตน 

     

7.3 การแตงกายของพนักงานเปนเอกลักษณและมี
ความนาเช่ือถือ 
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สวนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะ 
............................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................ 
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ประวัติผูเขียน 

 
 
ชื่อ   สกุล  นายจิตติ  โลจนไพบูลย 
 
วัน เดือน ป เกิด  12 ตุลาคม 2513 
 
ประวัติการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนอัสสัมชัญ  ลําปาง  จังหวดัลําปาง 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม 
   ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
 
ประสบการณทํางาน บริษัทกันยงวฒันา  (มหาชน) จํากัด 
   โรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ 
   บริษัท อารเอ  โปรโมช่ัน จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 


