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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง ความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการของบริษัททักษะเพอเฟคท 
พรีเซ็นทเทชั่น เอเจนซี่ จํากดั สาขาเชียงใหม  

   
แบบสอบถามนี้จัดขึ้นเพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษาการคนควาแบบอิสระเรื่อง ความพึง 

พอใจของลูกคาตอการใหบริการของบริษัททักษะเพอเฟคท พรีเซ็นทเทชั่น เอเจนซี่ จํากัด สาขา
เชียงใหม  ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจสําหรับผูบริหาร คณะบรหิารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ขอมลูจากแบบสอบถามนี้จะนําไปวิเคราะหในภาพรวมเพื่อใชประโยชนใน
การศึกษา ผูศกึษาขอขอบพระคุณทานผูตอบแบบสอบถามที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
คร้ังนี้ 
 
                       นางสาวประไพศรี  ประเสริฐแกว 

                                                                                                    นักศึกษาปริญญาโท 
 
คําชี้แจง: 
 แบบสอบถามชุดนี้แบงเปน 3 สวน 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเกีย่วกบัผูตอบแบบสอบถาม 
   สวนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาตอการปฏิบัติงานของผู
ใหบริการ กอนรับบริการ ระหวางรับบริการ และหลังรับบริการ  ของบริษัท ทักษะเพอเฟคท พรีเซนท
เทชั่น เอเจนซี่  จํากัด     
   สวนที่ 3  ขอมูลเกี่ยวกับปญหา และขอเสนอแนะของลูกคาในการใชบริการ
จากบริษัท ทักษะเพอเฟคท พรีเซนทเทชั่น เอเจนซี่  จํากดั   
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สวนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามและองคกร  (กรุณาทําเครื่องหมาย   ลงใน   ท่ี
ทานตองการเลือกหรือเติมขอความลงในชองวาง) 
1. เพศ  1. ชาย     2. หญิง 
 

2. อายุ  1. 20 – 29 ป      2. 30 – 39 ป  
  3. 40 – 49 ป     4. 50  ปขึ้นไป   
 

3. ระดับการศกึษาสูงสุด  
 1. ไมเกนิมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช หรือ เทียบเทา 
 2. อนุปริญญา / ปวส. หรือ เทียบเทา  3. ปริญญาตรี 

  4. สูงกวาปริญญาตรี 
 

4. ตําแหนงงานของทาน  
 1. เจาของกิจการ    2. ผูจัดการ 
 3. พนักงานฝายการตลาด   4. พนักงานฝายประชาสมัพันธ 
 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................... 

 

5. งบประมาณการทําสื่อโฆษณาประชาสมัพันธและกจิกรรมทางการตลาดขององคกรของทานทั้งหมด
ตอป 

 1.  ต่ํากวา 1,000,000  บาท   2. 1,000,001 – 3,000,000   บาท 
  3. 3,000,001 – 5,000,000  บาท  4. 5,000,001 – 7,000,000  บาท 
  5. มากกวา 7,000,000   บาท 
 

6. ธุรกิจของทานเปนธุรกิจประเภทใด 
 1. หนวยงานราชการ    2. บริษัทเอกชน 
 3.เอเจนซีโ่ฆษณา    4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………. 

 

7. ทานเปนลูกคาบริษัททักษะเพอเฟคทฯมานานเทาใด 
  1. นอยกวา 1 ป    2. 1 – 2 ป  
  3. 3 ปขึ้นไป 
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8. ทานรูจักบรษิัททักษะเพอเฟคทฯ จากสื่อใด 
 1. ปายโฆษณา    2. เวปไซด (Web site) 
 3. นิตยสาร (magazine)    4. หนังสือพิมพ 
 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………................. 

9. ทานเคยใชบริการใดบางจากบริษัททักษะเพอเฟคทฯ (ตอบไดมากกวา1 ขอ) 
  1.งานปายขนาดเล็ก    2.  ติดตอพิธีกร และ Presenter 
  3. ส่ือส่ิงพิมพ    4. งานอีเวนท (กจิการสงเสริมการขาย) 
  5. ผลิตโฆษณาเพื่อออกสื่อวิทย ุ  6. ถายทําตัดตอ VDO (Presentation) 
  7.งานปายโฆษณาขนาดใหญ   8. บริหารพนักงานสงเสริมการขาย (PG) 

 9. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................................................... 
 

10. มูลคาที่ทานเคยใชบริการกับทางบริษทัทักษะเพอเฟคทฯเปนจํานวนเทาใด ในป2550 
 1.  ไมเกนิ 100,000  บาท   2. 100,001 – 200,000   บาท 

  3. 200,001 – 300,000  บาท   4.  300,001 – 400,000    บาท 
 5. มากกวา 400,000 บาทขึ้นไป 

 

11. ทานเคยใชบริการบริษัทโฆษณารายอืน่หรือไม 
  1. เคย ใชกับบริษัทใด (โปรดระบุ) ...………………………………………………….. 
  2. ไมเคย 
 

12. ทานจะใชบริการจากทางบริษัททักษะเพอเฟคทฯในการทําสื่อโฆษณาประชาสมัพันธและกจิกรรม
ทางการตลาดในครั้งตอไปหรือไม 
  1. ใช    

 2. ไมใชเนือ่งจาก(โปรดระบุ)........................................................................................... 
  3. ไมแนใจ เนื่องจาก (โปรดระบ)ุ………………............................................................ 
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สวนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของลูกคาตอการปฏิบตัิงานของบริบริษัททักษะเพอเฟคทพรี
เซนทเทชั่น เอเจนซี่ จํากัด (กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในชองวางทีต่รงกับความพงึพอใจของทาน) 
 

ระดับความพึงพอใจ     
  ปจจัยท่ีเปนองคประกอบของบริการ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

ปจจัยท่ีมีผลกอนรับบริการ  
1.    ช่ือเสียงของบริษัท 

     

2.    การมีสวนรวมกับสังคมของบริษัทฯ      

3.    ความไววางใจตอการทํางานของบริษัทฯ      

4.    ความชัดเจนของสัญญาการทํางาน      

5.    การคิดราคาคาบริการ      

6.    ความแปลกใหมของบรกิารที่นําเสนอ      

ปจจัยท่ีมีผลระหวางรับบริการ 
7.    การรายงานผลการทํางานขณะทํางาน 

     

8.    ความครบถวนของการชีแ้จงอธิบาย  
       รายละเอียดของงาน(ครบทุกขั้นตอน) 

     

9.    ความรวดเร็วของการใหบริการ      

10.  ความกระตือรือรนในการใหบริการ      

11.  ความเต็มใจและยิ้มแยมแจมใสของผู 
       ใหบริการ 

     

     12.  บุคลิก ความนาเชื่อถือความนอบนอม    
       ของผูใหบริการ      

13.  การติดตอกับลูกคาเพื่อการติดตามงาน 
       อยางตอเนื่อง 

     

14. ความระมัดระวังในการทํางาน       

15. ความเชี่ยวชาญ  ความชํานาญ แล 
      ความสามารถของผูใหบริการ 

     

สวนท่ี 2   ตอ  (กรุณาทําเครื่องหมาย   ลงใน ชองวางทีต่รงกับความพึงพอใจของทาน) 
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 ระดับความพึงพอใจ 

  ปจจัยท่ีเปนองคประกอบของบริการ มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง 

นอย นอยท่ีสุด 

ปจจัยท่ีมีผลหลังการรับบริการแลว 
16.   การสงมอบงานทันตามเวลาที่กําหนด 

     

17.    ความสมบูรณของผลงานที่ไดรับจาก  บริษัทฯ  
         ครบถวนตามที่ทําสัญญาไว 

     

18.   ความสม่ําเสมอของคุณภาพในการใหบริการ   
        ของทางบริษัทฯ 

     

19.   การปฏิบัติตอคํารองเรียนจากลูกคาเมือ่ไดรับขอ  
        รองเรียนและไดรับการแกไขตามขอรองเรียน 

     

20.   ผลงานที่ไดรับความคุมคาเงิน หรือ คาใชจาย      

21.   การรักษาความสัมพันธกับลูกคา      
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สวนท่ี 3      ปญหาในการใชบริการและขอเสนอแนะในการใชบริการของบริษัท ทักษะเพอเฟคท  

      พรีเซนทเทชั่น เอเจนซ่ี  จํากัด    (กรุณาทําเครื่องหมาย   ลงใน ชองวาง) 
 

     ปญหาในการใชบริการ พบ ไมพบ 

1. ช่ือเสียงของบริษัทไมเปนทีรู่จัก   

2. ไมมีการชี้แจงรายละเอียดของงานใหแกลูกคาทราบกอนปฏิบัติงาน   

3. การออกแบบงานไมทันสมัย   

4. การคิดคาบริการแพงกวาความเปนจริงไมสมเหตุสมผล   

5. ผลงานที่ไดรับผิดรูปแบบ (ผิดสเปก) หรือไมเปนไปตามสญัญา   

6. คุณภาพของผลงานไมมีความสม่ําเสมอ   

7. สงงานลาชากวากําหนด   

8. การปฏิบัติงานของผูใหบริการไมมีความยดืหยุน   

9. การติดตอประสานงานกับพนักงานเปนไปดวยความยากลําบาก   

10. พนักงานผูใหบริการกริยาไมสุภาพ   

11. พนักงานไมกระตือรือรนและไมเอาใจใสตอลูกคา   

12. พนักงานไมมคีวามชํานาญในงานที่ใหบริการ   

13. พนักงานละทิง้งานในหนาทีไ่มติดตามงานอยางตอเนื่อง   

14. พนักงานไมแกไขขอผิดพลาดเมื่อไดรับคาํติชมจากลูกคา   

15. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 

 
ขอเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
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……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

ประวัติผูเขียน 
 
ชื่อ   นางสาวประไพศรี  ประเสริฐแกว 
 
วัน เดือน ป เกิด  26 กุมภาพนัธ 2519 
 
ประวัติการศึกษา  ปการศึกษา 2539  สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
      โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม 

 
   ปการศึกษา 2544  สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต  
      มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวดัเชยีงใหม 
ประวัติการทํางาน 
   พ.ศ. 2545-2546  เลขานุการกรรมการผูจัดการ 
      หางหุนสวน จาํกัด นัมเบอรวนัมีเดีย 
      จังหวดัเชยีงใหม 
   พ.ศ. 2546-2547  เจาหนาทีก่ารตลาด ฝายบริหารงานลูกคา 
      บริษัท ดนตรสีีสัน จํากัด จังหวัดเชียงใหม 
   พ.ศ. 2547-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ 
      บริษัททักษะเพอเฟคท พรีเซนทเทชั่น  
      เอเจนซี่ จํากดั จังหวดัเชยีงใหม  

 
 
 


