บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
ในสั งคมปั จจุ บ ัน อิ น เทอร์ เน็ ต ได้ เข้ามามี บ ทบาทส าคัญ กับ การติ ดต่ อสื่ อสาร เพราะ
อิ น เทอร์ เน็ ต ท าให้ ก ารติ ด ต่ อ สื่ อสารง่ ายขึ้ น ช่ วยลดระยะเวลาในการพบปะกั น ด้ วยเหตุ น้ ี ทุ ก ๆ
อุตสาหกรรม จึงได้นาเอาอินเทอร์ เน็ตเข้ามาช่ วยในการทาธุ รกิ จไม่ว่าจะเป็ นธุ รกิ จขนาดเล็กขนาดกลาง
หรื อขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มช่องทางการดาเนิ นธุ รกิจให้กบั ธุ รกิจของตนอีกช่องทางหนึ่ ง
ร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ปจึงเป็ นช่ องทางหนึ่ งที่ผปู ้ ระกอบการใช้เป็ นช่ องทางดาเนิ นธุ รกิ จ
จากเดิ มที่ เปิ ดเพียงหน้าร้ านค้าเท่านั้น เพื่อลดต้นทุ นค่าใช้จ่าย เพิ่มช่ องทางการจัดจาหน่ ายและยังรองรั บ
ลูกค้าได้ทวั่ โลก ด้วยเหตุน้ ี จึงทาให้บริ ษทั ที่ ให้บริ การร้ านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ปรายเดิ มที่ ให้บริ การไม่กี่
ราย ได้แก่ บริ ษ ทั สนุ กออนไลน์ จากัด บริ ษ ัท ทรู คอร์ ปเปอเรชั่น จากัด บริ ษ ัท ตลาดดอทคอม จากัด
(บริ ษ ัท สนุ กออนไลน์ จ ากัด, 2555: ออนไลน์ ;บริ ษ ัท ทรู คอร์ ปเปอเรชั่น จากัด, 2555:ออนไลน์ ;บริ ษ ัท
ตลาดดอทคอม จากัด, 2555:ออนไลน์) ต้องรักษาลูกค้าเก่าไว้ให้แน่ นและขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่ม โดยทา
โปรโมชั่นส าหรั บลู กค้าเก่ า มี เจ้าหน้าที่ คอยให้คาแนะนาในการท าการตลาดเพื่อเพิ่ มยอดขาย และต้อง
แข่งขันกับบริ ษทั ใหม่ที่เกิดขึ้นหลายบริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั ไอบายจากัด บริ ษทั พลาซ่ าคูล จากัด บริ ษทั เอ็ท
เว็บส์ จากัด บริ ษทั ดีไซน์มีดอทคอม และ บริ ษทั ช็อปทูไทยดอทคอม จากัด ซึ่ งบริ ษทั ที่เปิ ดใหม่จะใช้กล
ยุทธ์ ต่ างๆในการดึ งดู ดลู กค้ายกตัวอย่างเช่ น ปรั บแต่ งร้ านค้าส าเร็ จรู ปและออกแบบร้ านค้าตามความ
ต้องการของลูกค้าและยังเสนอราคาถูกกว่าบริ ษทั รายเดิมเพื่อดึงดูดลูกค้าในการตัดสิ นใจได้ง่ายขึ้น(บริ ษทั
ไอบาย จากัด, 2555: ออนไลน์ ;บริ ษ ัท พลาซ่ าคู ล จากัด,2555:ออนไลน์ ;บริ ษ ัท เอ็ทเว็บส์ จากัด, 2555:
ออนไลน์;บริ ษทั ดีไซน์มีดอทคอม, 2555:ออนไลน์;บริ ษทั ช็อปทูไทยดอทคอม จากัด, 2555:ออนไลน์
บริ ษทั ตลาดดอทคอม จากัด เป็ นบริ ษทั แรกที่ดาเนิ นการให้บริ การร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ป
มาเป็ นเวลา 12 ปี และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 บริ ษทั ตลาดดอทคอม จากัด ได้ร่วมทุนกับบริ ษทั รากุเทน
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ งเป็ นบริ ษทั อีคอมเมิร์ซที่ใหญ่เป็ นอันดับที่ 6 ของโลก และได้เข้าถือหุ ้นของบริ ษทั ตลาด
ดอทคอม จากัด เป็ นจานวน 67 เปอร์ เซ็นต์ และเมื่อปี 2551 บริ ษทั ได้ขยายสาขามาเปิ ดที่ จงั หวัดเชี ยงใหม่
และเป็ นบริ ษ ทั เดี ยวที่ มาเปิ ดสาขาที่ เชี ยงใหม่เพื่ อรองรับผูป้ ระกอบการทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางใน
จังหวัดเชี ยงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนื อ ซึ่ งจานวนร้านค้าออนไลน์ที่อยู่ในจังหวัดเชี ยงใหม่มี
จานวน 323 ร้ านค้า โดยแยกเป็ นร้ านค้าในกลุ่ มแพ็กเกจเบสิ คจานวน 55 ร้ านค้า กลุ่ มแพ็กเกจบรอนซ์
จานวน 58 ร้านค้า กลุ่มแพ็กเกจซิ ลเวอร์ จานวน 134 ร้าน และกลุ่มแพ็กเกจพรี เมียมมอลล์จานวน 76 ร้านค้า
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ซึ่ งลักษณะการต่ออายุสมาชิกของลูกค้าเก่านั้น บางรายต่อสมาชิ กแพ็กเกจเดิม ที่สมัครสมาชิกครั้งแรก บาง
รายต่อสมาชิ กแพ็กเกจเล็กลง บางรายต่อสมาชิ กแพ็กเกจใหญ่ข้ ึน หรื อบางรายไม่ต่อสมาชิ กแพ็กเกจ และ
หันไปใช้บริ การกับบริ ษ ัทคู่ แข่ งแทน ซึ่ งแสดงให้ เห็ นถึ งจานวนลู กค้าในแต่ ละปี ลดลงจากเดิ มทุ กปี
(บริ ษทั ตลาดดอทคอม จากัด,2557:ออนไลน์)
จากปั ญหาที่เกิ ดขึ้นดังกล่าวนั้น การวัดความพึงพอใจถือเป็ นวิธีหนึ่ งที่ช่วยให้บริ ษทั ทราบ
ถึงปั ญหาที่ลูกค้าไม่ต่อสมาชิ กแพ็กเกจ และปั จจัยด้านไหนที่ลูกค้าให้ความสาคัญมากที่สุดและสิ่ งที่
ลูกค้าต้องการให้บริ ษทั เพิม่ เติม ปรับปรุ ง แก้ไขมีอะไรบ้าง หรื อคาแนะนาจากลูกค้าหลังการใช้บริ การ
ของบริ ษ ัท เพื่ อน าผลที่ ได้ ไปปรั บ ปรุ งและแก้ ไขการให้ บ ริ ก ารลู กค้าต่ อไป ปรั บ ปรุ ง กลยุ ท ธ์ ก าร
ด าเนิ น งานและพั ฒ นารู ป แบบการให้ บ ริ การเพื่ อ รองรั บ ลู ก ค้ า กลุ่ ม ใหม่ ซึ่ งถื อ เป็ นการเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันอีกทางหนึ่ง (ปรี ยาภัสสร์ การเดิม, 2557: สัมภาษณ์)
ด้วยเหตุ น้ ี ผศู ้ ึกษาจึงต้องการศึกษาถึ งความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการในจังหวัดเชี ยงใหม่
ต่ อ ส่ วนประสมการตลาดบริ การของอี ม อลล์ ข องบริ ษัท ตลาดดอทคอม จ ากั ดว่ าปั จจัยด้ านใดที่
ผูป้ ระกอบการให้ความสาคัญมากที่สุดและหลังจากใช้บริ การแล้วลูกค้าพึงพอใจต่อการใช้บริ การหรื อไม่
ต่ อความส าคัญต่ อปั จจัยทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ การจาหน่ าย ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคลากร ด้านการสร้ างและนาเสนอลักษณะกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริ การ
และเนื่ องจากบริ ษทั เป็ นธุ รกิ จที่ดาเนิ นธุ รกิ จอิเล็คทรอนิ กส์ จึงมีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดเพิ่มเติม
อี ก 2 ปั จจัยได้แก่ ปั จจัยด้านการรั กษาความเป็ นส่ วนตัวและด้านการให้ บริ การส่ วนบุ คคล เพื่ อน าผล
การศึกษามาปรับปรุ งคุณภาพการบริ การเพื่อตอบสนองให้ตรงตามความต้องการของผูป้ ระกอบการ และ
นาผลที่ได้วางแผนกลยุทธ์ของธุ รกิจต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
เพื่อศึกษาความพึ งพอใจของผูป้ ระกอบการในจังหวัดเชี ยงใหม่ต่อส่ วนประสมการตลาด
บริ การของอีมอลล์ของบริ ษทั ตลาดดอทคอม จากัด
1.3 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1. ท าให้ทราบถึ งความพึ งพอใจของผูป้ ระกอบการในจังหวัดเชี ยงใหม่ ต่อส่ วนประสม
การตลาดบริ การของอีมอลล์ของบริ ษทั ตลาดดอทคอม จากัด
2. สามารถใช้เป็ นข้อมู ลในการวางแผน ก าหนดและปรั บกลยุทธ์ ทางการตลาดส าหรั บ
บริ ษทั ตลาดอทคอม จากัด ต่อไป
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1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ
ควำมพึ งพอใจ หมายถึ ง ความรู้ สึ กของผูป้ ระกอบการหลังจากที่ ได้ใช้บริ การร้ านค้า
ออนไลน์สาเร็ จรู ปของบริ ษทั ตลาดดอทคอม จากัด สาขาเชี ยงใหม่ ในด้านปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด
บริ การ 9 ด้าน ประกอบด้วย ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ การจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านบุคคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านสิ่ งแวดล้อมทาง ด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว
และด้านการให้บริ การส่ วนบุคคล
ควำมสำคัญของควำมพึงพอใจ คือ ความสาคัญที่ผปู ้ ระกอบการให้ความสาคัญมากที่สุดทั้ง
9 ด้าน ประกอบด้วย ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ การจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านบุคคลากร ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านการรักษาความ
เป็ นส่ วนตัวและด้านการให้บริ การส่ วนบุคคล ว่าปั จจัยด้านไหนให้ความสาคัญมากที่สุด
ปั จ จั ยส่ วนประสมทำงกำรตลำดบริ กำร (Electronic Marketing Mix) หมายถึ ง ปั จจัย
ส่ วนผสมทางการตลาดบริ การใน 7 ด้าน ประกอบด้วย ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ การ
จาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุ คคลากร ด้านกระบวนการให้ บริ การ ด้านสิ่ งแวดล้อมทาง
กายภาพ
ปั จจั ย ส่ วนประสมกำรตลำดอิ เลคทรอนิ กส์ (Electronic Marketing Mix) หมายถึ ง
ผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัดจ าหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด การรั กษาความเป็ นส่ วนตัว และการ
ให้บริ การส่ วนบุคคล
ธุรกิจพำณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (Ecommerce) หมายถึง การทาธุรกรรมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ในทุกๆ
ช่องทางที่เป็ นอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การซื้ อขายสิ นค้าและการบริ การ การโอนเงิน
ร้ ำนค้ ำออนไลน์ สำเร็ จรู ป (E-Mall) คือ บริ การร้ านค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ที่รองรับระบบ
ขายของออนไลน์ มีการจัดการร้ านค้าทั้งหน้าร้านและหลังร้านให้ใช้งานง่าย รองรับระบบตระกร้าสิ นค้า
การชาระเงิน ทารายการสัง่ ซื้ อทางออนไลน์ มีระบบอีเมล์อตั โนมัติแจ้งรายการสัง่ ซื้ อ มีระบบคิดค่าขนส่ ง
แพ็ กเกจเบสิ ค หมำยถึ ง แพ็กเกจร้ านค้าออนไลน์ ส าเร็ จรู ปที่ รองรั บการแสดงสิ นค้า 50
รายการ มีระบบตระกร้าสิ นค้า มีระบบการชาระเงิน มีอายุ 1 ปี ราคา 399 บาท
แพ็กเกจบรอนซ์ หมำยถึง แพ็กเกจร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ปที่รองรับการแสดงสิ นค้า 100
รายการ มีระบบตระกร้าสิ นค้า มีระบบการชาระเงิน มีอายุ 1 ปี ราคา 1,880 บาท
แพ็กเกจซิ ลเวอร์ หมำยถึง แพ็กเกจร้ านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ปที่รองรับการแสดงสิ นค้าไม่
จากัดจานวน มีระบบตระกร้ าสิ นค้า มีระบบการชาระเงิน มีระบบรองรับการค้นหาในหน้ากูเกิ้ล มีอายุ 1
ปี ราคา 3,900 บาท
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แพ็กเกจพรีเมียมมอลล์ หมำยถึง แพ็กเกจร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ปที่รองรับการแสดงสิ นค้า
500 รายการ มีระบบตระกร้าสิ นค้า มีระบบการชาระเงินทุกช่ องทาง ผ่าน เพย์พาว เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส บัตร
เครดิ ต ระบบเงินผ่อน มีเจ้าหน้าที่การตลาดทาการตลาดและคอยให้คาแนะนาและช่วยเพิ่มยอดขาย มีอายุ
1 ปี ราคา 10,000 บาท
ผู้ ประกอบกำร หมายถึ ง ผู้ที่ สมัครสมาชิ กแพ็กเกจร้ านค้าออนไลน์ ส าเร็ จรู ปของบริ ษ ัท
ตลาดดอทคอม จากัด สาขาเชียงใหม่
บริ ษั ท ตลำดดอทคอม จำกัด สำขำเชี ยงใหม่ หมายถึ ง บริ ษ ทั ดาเนิ นการให้บริ การร้ านค้า
ออนไลน์ ส าเร็ จรู ป มาเป็ นเวลา 12 ปี บริ ษั ท ได้ ข ยายสาขามาเปิ ดที่ จ ัง หวัด เชี ย งใหม่ เพื่ อ รองรั บ
ผูป้ ระกอบการในจังหวัดเชี ยงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง
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