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บทคัดยอ 
 

 การคนควาแบบอิสระเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการของ บริษัท
ทักษะ เพอเฟคท พรีเซนทเทชั่น เอเจนซี่ จํากัด สาขาเชียงใหม มวีัตถุประสงคเพื่อ  ศึกษาความพึง
พอใจของลูกคา ที่มีตอการใหบริการของผูใหบริการ กอนรับบริการ ระหวางรับบริการ และหลังรับ
บริการ จากบรษิัท ทักษะเพอเฟคท พรีเซนทเทชั่น เอเจนซี่ จํากัด และ เพื่อศึกษาปญหาของลูกคาใน
การใชบริการจากบริษัท ทักษะเพอเฟคท พรีเซนทเทชั่น เอเจนซี่ จํากดั  

 การศึกษาในครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากรายชื่อลูกคา 
ของบริษัททักษะเพอเฟคท พรีเซนทเทชั่น เอเจนซี่ จํากดัระหวางป พ.ศ. 2547 -  2550  จํานวน
ทั้งหมด 150 รายวิเคราะหขอมูลโดยใช สถิติเชิงพรรณนา คาสถิติที่ใชไดแกความถี่ รอยละ และ
คาเฉลี่ย  
 ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ ระหวาง 30 – 39 
ป จบการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี  มีตําแหนงงานอยูในระดับผูจดัการและเจาของกิจการ    
มีงบประมาณตอปในการทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ และกิจกรรมทางการตลาดขององคการต่ํา
กวา 1,000,000 บาทองคการของผูตอบแบบสอบถาม เปนบริษัทเอกชน เปนลูกคาของบริษัทฯ มา 1 
– 2 ป รูจักบริษัทฯ จากสื่อปายโฆษณา เคยใชบริการทางดานงานปายขนาดเล็ก ในป2550 ใชบริการ
มูลคาไมเกิน 100,000 บาท และไมเคยใชการบริการกับบริษัทโฆษณารายอื่น ในอนาคตคิดวาจะใช
บริการกับทางบริษัทฯอีก ในครั้งตอไป  
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 ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมตอการใหบริการของ
บริษัท ฯ ในปจจัยที่มีผลกอนรับบริการในระดับปานกลาง    ปจจัยที่มีผลระหวางรับบริการใน
ระดับมาก และ ปจจัยที่มีผลหลังรับบริการ ในระดับปานกลาง  
 ปญหาที่ผูตอบแบบสอบถามพบในการใชบริการจากบริษัทฯมากที่สุดคือ การสงงาน
ลาชากวากําหนดรอง ลงมาคือช่ือเสียงของบริษัทไมเปนที่รูจัก  
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ABSTRACT 

 
 The objectives of this independent study were to study the customer satisfaction towards 
services of Taksa Perfect Presentation Agency Company Limited, Chiang Mai  branch for the pre 
services, during services and post services, also the problems arising from using the company 
services. 

The data was collected via questionnaires distributed to 150 customers of the years  
2004-2007, the data was analyzed by descriptive statistics using frequency, percentage and mean  
 The results of the study were found that most of the respondents were women between 
30-39 years old. The highest level of education was bachelor degree. They were managers and 
owners of the organizations. An organizational budget for promotional activities was under 
1,000,000 Baht a year. Most of the organizations were private business. They had used the 
company services for one to two years. They knew the company from advertising signboards and 
had used the company’s services for small advertising signs. In the year 2007 their deals were not 
more than 100,000 Baht. They did not use the services from any other advertising agencies and 
planned to be loyal customers. 
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The study found that the respondents were satisfied with the company services based 
upon the influenced factors. For the pre-service, during services and post services they were 
moderately, highly and moderately satisfied orderly.  

The main problems for using the company services were over due dates for work 
submitting and unrecognized company reputation.       
 

   

 


