บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้ อค้นพบ และข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาเรื่ องความพึ งพอใจของผูป้ ระกอบการในจังหวัดเชี ยงใหม่ ต่อส่ วนประสม
การตลาดบริ ก ารของอี ม อลล์ ข องบริ ษ ัท ตลาดดอทคอม จากัด ในครั้ งนี้ ได้ใ ช้แ บบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยข้อมูลที่ได้ นามา วิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติที่
ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ และค่าเฉลี่ ย สามารถ สรุ ป ผลการศึ กษา อภิ ปรายผล ข้อค้นพบ และ
ข้อเสนอแนะได้ดงั นี้
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 52.50
อายุ 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 60.50 การศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 61.00 มีจุดประสงค์การ
เปิ ดร้านออนไลน์เป็ นอาชีพเสริ ม คิดเป็ นร้อยละ61.50 มีธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขาย มียอดขายไม่เกิน 10,000
บาท และ100,001 บาทขึ้ นไป คิ ดเป็ นร้อยละ 41.00 ธุ รกิ จประเภทไลฟ์ สไตล์ คิ ดเป็ นร้ อยละ 33.50
อายุสมาชิก 2 ปี คิดเป็ นร้อยละ 31.50 ไม่ได้จดทะเบียนพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็ นร้อยละ 62.00 มี
วัตถุประสงค์ของการใช้บริ การร้านค้าออนไลน์เพื่อเสริ มช่องทางการจัดจาหน่ายให้กบั หน้าร้านหลัก
คิดเป็ นร้อยละ 53.50 มีร้านค้าออนไลน์ท้ งั หมดจานวน 1 ร้าน คิดเป็ นร้อยละ 61.00 มีร้านค้าออนไลน์
นอกเหนือจากเว็บตลาดดอทคอม คือ www.facebook.com คิดเป็ นร้อยละ 69.23
ส่ วนที่ 2 : ข้ อมูลเกี่ยวกับความสาคัญต่ อปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการของ
อี
มอลล์ ของบริษัท ตลาดดอทคอม จากัด
ด้ านผลิตภัณฑ์
ผูต้ อบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญต่อปั จจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ใน
ระดับมาก โดยปั จจัยที่ให้ความสาคัญสู งสุ ด ได้แก่ ร้านค้าออนไลน์สาเร็ จ รู ปใช้งานง่ายประหยัดเวลา
ด้ านราคา
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ผูต้ อบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ ยระดับความสาคัญต่อปั จจัยย่อยด้านราคาทั้งหมดในระดับ
มาก โดยปั จจัยที่ให้ความสาคัญสู งสุ ด ได้แก่ รู ปแบบการชาระค่าสมาชิ กร้านค้าออนไลน์หลากหลาย
ช่องทาง
ด้ านการจัดจาหน่ าย
ผูต้ อบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญต่อปั จจัยย่อยด้านการจัดจาหน่ายทั้งหมด
ในระดับ มาก โดยปั จจัย ที่ ใ ห้ ค วามส าคัญ สู ง สุ ด ได้แ ก่ การสมัค รสมาชิ ก ผ่า นหน้ าเว็บ ไซด์ ข องผู ้
ให้บริ การ
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ผูต้ อบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ ยระดับความสาคัญต่อปั จจัยย่อยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ทั้ง หมดในระดับ มาก โดยปั จ จัย ที่ ใ ห้ ค วามส าคัญ สู ง สุ ด ได้แก่ ผูใ้ ห้บ ริ ก ารมี ก ารโฆษณาตามสื่ อ
ออนไลน์ทาง Facebook/twitter
ด้ านบุคลากร
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค่าเฉลี่ ยระดับความสาคัญต่อปั จจัยย่อยด้านบุ คลากรทั้งหมดใน
ระดับมาก โดยปั จจัยที่ให้ความสาคัญสู งสุ ด ได้แก่ พนักงานบริ การด้วยความเต็มใจ
ด้ านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค่ า เฉลี่ ย ระดับ ความส าคัญ ต่ อ ปั จ จัย ย่อ ยด้า นสิ่ ง น าเสนอทาง
กายภาพทั้งหมดในระดับมาก โดยปั จจัยที่ให้ความสาคัญสู งสุ ด ได้แก่ มีอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย พร้อมใช้งาน
ด้ านกระบวนการให้ บริการ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญต่อปั จจัยย่อยด้านกระบวนการให้บริ การ
ทั้งหมดในระดับมาก โดยปั จจัยที่ให้ความสาคัญสู งสุ ด ได้แก่ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกไม่ยงุ่ ยาก
ด้ านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว
ผูต้ อบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญต่อปั จจัยย่อยด้านกระบวนการให้บริ การ
ทั้งหมดในระดับมาก โดยปั จจัยที่ให้ความสาคัญสู งสุ ด ได้แก่ ไม่เผยแพร่ ขอ้ มูลรายชื่อ หมายเลขบัตร
เครดิต ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ของลูกค้า
ด้ านการให้ บริการส่ วนบุคคล
ผูต้ อบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญต่อปั จจัยย่อยด้านกระบวนการให้บริ การ
ทั้งหมดในระดับมาก โดยปั จจัยที่ให้ความสาคัญสู งสุ ด ได้แก่ ชื่อเว็บไซด์เป็ นชื่อของผูใ้ ช้บริ การ
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ส่ วนที่ 3 : ข้ อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจต่ อปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการของอี
มอลของบริษัทตลาดดอทคอมจากัด
ด้ านผลิตภัณฑ์
ผูต้ อบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อปั จจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่
ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับต่าที่สุด ได้แก่ ผูใ้ ห้บริ การมีบริ การหลังการ
ขาย
ด้ านราคา
ผูต้ อบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อปั จจัยย่อยด้านราคาอยูใ่ นระดับมาก
และปานกลางเท่ากัน โดยปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับต่าที่สุด ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการขอ
คาปรึ กษาหรื อแก้ปัญหาในการใช้งานปั จจุบนั
ด้ านการจัดจาหน่ าย
ผูต้ อบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อปั จจัยย่อยด้านการจัดจาหน่ายส่ วน
ใหญ่ในระดับปานกลาง โดยปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับต่าที่สุด ได้แก่ การสมัครสมาชิก
ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ผู ้ต อบแบบสอบถามมี ค่ า เฉลี่ ย ระดับ ความพึ ง พอใจต่ อ ปั จ จัย ย่อ ยด้ า นการส่ ง เสริ ม
การตลาดส่ วนใหญ่ในระดับปานกลาง โดยปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับต่าที่สุด ได้แก่ ให้
ส่ วนลดในครั้งต่อไป
ด้ านบุคลากร
ผูต้ อบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ ยระดับความพึงพอใจต่อปั จจัยย่อยด้านบุคลากรส่ วนใหญ่
ในระดับมาก โดยปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับต่าที่สุด ได้แก่ พนักงานสามารถให้บริ การ
ได้อย่างถูกต้องแม่นยา
ด้ านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค่ าเฉลี่ ยระดับ ความพึ งพอใจต่ อปั จจัยย่อยด้านสิ่ งนาเสนอทาง
กายภาพส่ วนใหญ่ในระดับมาก โดยปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจในระดับต่ าที่สุด ได้แก่ มีพ้ืนที่
จอดรถกว้างเพียงพอ
ด้ านกระบวนการให้ บริการ
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค่ า เฉลี่ ย ระดับ ความพึ ง พอใจต่ อ ปั จ จัย ย่อ ยด้า นกระบวนการ
ให้บริ การส่ วนใหญ่ในระดับมาก โดยปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจในระดับต่ าที่สุด ได้แก่ มีการ
ปรับปรุ งบริ การหลังการขายตลอด
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ด้ านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว
ผูต้ อบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ ยระดับความพึงพอใจต่อปั จจัยย่อยด้านการรักษาความเป็ น
ส่ วนตัวในระดับมากและปานกลางเท่ากัน โดยปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับต่าที่สุด ได้แก่
มีระบบรักษาความปลอดภัยจากไวรัสและการโจมตีระบบจากภายนอก
ด้ านการให้ บริการส่ วนบุคคล
ผูต้ อบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ ยระดับความพึงพอใจต่อปั จจัยย่อยด้านการให้บริ การส่ วน
บุคคลส่ วนใหญ่ในระดับปานกลางโดยปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับต่าที่สุด ได้แก่
ระบบมีการทักทายลูกค้า ด้วยการระบุชื่อทุกครั้งที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริ การภายในระบบ
ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลการเปรี ยบเทียบความแตกต่ างระหว่ างระดับความสาคัญและความพึง
พอใจของส่ วนประสมการตลาดบริการของอีมอลของบริษัทตลาดดอทคอมจากัด
เมื่ อท าการวิเคราะห์ ค วามส าคัญ และความพึ งพอใจของปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
บริ การตามจุดตัดแกน X= 3.50 (ความพึงพอใจ) และจุดตัดแกน Y = 4.04 (ระดับความสาคัญ) พบว่า
ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ และด้านกระบวนการให้บริ การ อยู่ใน Quadrants B ปั จจัยด้านการจัดจาหน่ าย
ด้า นการส่ งเสริ ม การตลาด และด้านสิ่ ง น าเสนอทางกายภาพ อยู่ใ น Quadrants C ด้านราคาอยู่ใ น
Quadrants D
ในขณะที่ปั จจัย ด้านบุ คลากร ด้านการรั กษาความเป็ นส่ วนตัว และด้านการให้บริ การ
ส่ วนบุคคลอยูใ่ น Quadrants A ซึ่ งหมายความว่า ปั จจัยย่อยดังกล่าวมีคุณลักษณะที่สาคัญต่อลูกค้าแต่
ไม่ ได้รับ การตอบสนองอย่างเพี ย งพอ ดังนั้นบริ ษ ทั ตลาดดอทคอม จากัด ควรปรั บ ปรุ งแก้ไขอย่าง
เร่ งด่วน
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ปั จจัยด้านผลิ ตภัณ ฑ์ที่ ค วรปรั บ ปรุ งแก้ไขอย่างเร่ ง ด่ วน เนื่ องจากอยู่ใน Quadrants A
ได้แก่ ร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ปมีฟังก์ชนั่ ใช้งานตรงตามความต้องการ รองลงมาคือ ร้านค้าออนไลน์
สาเร็ จรู ปสามารถยืดหยุ่น ปรับแต่งตามความต้องการ และผูใ้ ห้บริ การมีคู่มือสอนการใช้งานที่เข้าใจ
ง่าย ตามลาดับ
ปัจจัยด้ านราคา
ปั จจัยด้านราคาที่ควรเก็บรักษาและพัฒนาให้ดีข้ ึนเนื่ องจากอยู่ใน Quadrants B ได้แก่ มี
การให้ส่วนลด รองลงมาคือ ราคาแพ็กเกจมีให้เลือกหลากหลาย รู ปแบบการชาระค่าสมาชิ กร้านค้า
ออนไลน์หลากหลายช่องทาง และแสดงราคาแพ็กเกจไว้อย่างชัดเจนบนหน้าเว็บไซด์ของผูใ้ ห้บริ การ
ตามลาดับ
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ปัจจัยด้ านการจัดจาหน่ าย
ปั จจัยด้านการจัดจาหน่ายที่ควรเก็บรักษาและพัฒนาให้ดีข้ ึนได้แก่ การสมัครสมาชิกผ่าน
หน้าเว็บไซด์ของผูใ้ ห้บริ การ เนื่องจากอยูใ่ น Quadrants B
ปัจจัยด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ปั จจัย ด้านการส่ ง เสริ ม การตลาดที่ ค วรปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขอย่างเร่ ง ด่ วน เนื่ องจากอยู่ใ น
Quadrants A ได้แก่ ผูใ้ ห้บริ การมี ร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ปตัวอย่างให้ทดลองใช้ฟรี รองลงมาคือ ผู้
ให้บริ การมีการแจ้งข่าวสารทางอีเมล์ไปยังผูใ้ ช้บริ การ ตามลาดับ
ปัจจัยด้ านบุคลากร
ปั จ จัย ด้า นบุ ค ลากรที่ ค วรปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขอย่างเร่ ง ด่ ว น เนื่ อ งจากอยู่ใ น Quadrants A
ได้แก่ พนักงานสามารถให้บริ การได้อย่างถูกต้องแม่นยา รองลงมาคือ พนักงานสามารถให้คาแนะนา
เกี่ยวกับการเลือกใช้งานแพ็กเกจต่างๆให้เหมาะสมกับลูกค้า มีพนักงานเพียงพอในการให้บริ การ และ
พนักงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริ การร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ป ตามลาดับ
ปัจจัยด้ านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ปั จจัยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ที่ควรปรับปรุ งแก้ไขอย่างเร่ งด่วน
เนื่ องจากอยู่ใน Quadrants A ได้แก่ มี อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีที่ ทนั สมัย พร้อมใช้งาน
รองลงมาคือ มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จอโปรเจคเตอร์สาหรับอบรมการใช้งานให้ผใู้ ช้บริ การ ตามลาดับ
ปัจจัยด้ านกระบวนการให้ บริการ
ปั จจัย ด้านกระบวนการให้บ ริ ก ารที่ ค วรปรั บ ปรุ งแก้ไขอย่างเร่ งด่ วน เนื่ องจากอยู่ใ น
Quadrants A ได้แก่ มีความสะดวก และรวดเร็ วในการติ ดต่อเจ้าหน้าที่ และผูใ้ ห้บริ การ ผูใ้ ห้บริ การ
ให้บริ การเป็ นมาตรฐานเดียวกันกับทุกคน และมีการปรับปรุ งบริ การหลังการขายตลอด ตามลาดับ
ตามลาดับ
ปัจจัยด้ านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว
ปัจจัยด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว ที่ควรปรับปรุ งแก้ไขอย่างเร่ งด่วน เนื่ องจากอยูใ่ น
Quadrants A ได้แก่ มีระบบรักษาความปลอดภัยจากไวรัสและการโจมตีระบบจากภายนอก มีการแจ้ง
นโยบายการรักษาความเป็ นส่ วนตัวให้ลูกค้าทราบ และมีการเก็บข้อมูลการใช้บริ การของลูกค้าแต่ละ
เว็บไซด์ ตามลาดับ
ปัจจัยด้ านการให้ บริการส่ วนบุคคล
ปั จจัยด้านการการให้บริ การส่ วนบุคคล ที่ควรปรับปรุ งแก้ไขอย่างเร่ งด่วน เนื่ องจากอยู่
ใน Quadrants A ได้แก่ มีฟังก์ชนั่ และเครื่ องมืออานวยความสะดวกให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละแพ็กเกจ
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และลู ก ค้า สามารถติ ด ต่ อ กับ ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารได้ต ลอด 24 ชั่ว โมง เมื่ อ ต้อ งการความช่ ว ยเหลื อ
ตามลาดับ
ส่ วนที่ 5 ข้ อมู ลการเปรี ยบเทียบความแตกต่ างระหว่ างระดับความสาคัญและความพึง
พอใจของปัจจัยส่ วนประสมการตลาดของอีมอลของบริษัทตลาดดอทคอม จาแนกตามแพ็คเกจ
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
แพ็กเกจเบสิ ค สาหรับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ที่ควรปรับปรุ งแก้ไขอย่างเร่ งด่วน เนื่องจาก
อยู่ใ น Quadrants A ได้แ ก่ ร้ า นค้า ออนไลน์ ส าเร็ จ รู ป ใช้ ง านง่ า ย ประหยัด เวลา รองลงมาคื อ ผู ้
ให้บริ การมีแพ็กเกจให้เลือกหลากหลาย ร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ปสามารถยืดหยุน่ ปรับแต่งตามความ
ต้องการ และการคิดค่าขนส่ งสิ นค้าของร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ป ตามลาดับ
แพ็กเกจ บรอนซ์พบว่าปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ที่ควรปรับปรุ งแก้ไขอย่างเร่ งด่วน เนื่องจาก
อยู่ใ น Quadrants A ได้แก่ ร้ านค้าออนไลน์ ส าเร็ จรู ป สามารถยืดหยุ่น ปรั บ แต่ ง ตามความต้องการ
รองลงมาคื อผูใ้ ห้บ ริ ก ารมี คู่ มื อสอนการใช้งานที่ เข้าใจง่ าย ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารมี บ ริ ก ารหลังการขาย และ
ผูใ้ ช้บริ การสามารถปรับแต่งจัดรู ปแบบเนื้อหาร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ป ตามความต้องการ ตามลาดับ
แพ็กเกจซิลเวอร์ พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ที่ควรปรับปรุ งแก้ไขอย่างเร่ งด่วน เนื่องจาก
อยูใ่ น Quadrants A ได้แก่ ร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ปมีฟังก์ชนั่ ใช้งานตรงตามความต้องการ รองลงมา
คือ ผูใ้ ห้บ ริ การมี ป ระสบการณ์ และร้ านค้าออนไลน์ ส าเร็ จรู ป สามารถยืดหยุ่น ปรั บ แต่งตามความ
ต้องการ ตามลาดับ
แพ็กเกจพรี เมียมมอลล์ พบว่าปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ที่ ควรปรับปรุ งแก้ไขอย่างเร่ งด่ วน
เนื่ องจากอยูใ่ น Quadrants A ได้แก่ ร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ปมีฟังก์ชนั่ ใช้งานตรงตามความต้องการ
รองลงมาคือ ร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ปสามารถยืดหยุน่ ปรับแต่งตามความต้องการตามลาดับ
ปัจจัยด้ านราคา
แพ็กเกจเบสิ ค สาหรับปั จจัยด้านราคา ที่ควรเก็บรักษาและพัฒนาให้ดีข้ ึนเนื่ องจากอยูใ่ น
Quadrants B ได้แก่ รู ปแบบการช าระค่าสมาชิ กร้ านค้าออนไลน์ หลากหลายช่ องทาง รองลงมาคื อ
ความเหมาะสมของราคาเมื่อเปรี ยบเทียบกับเว็บไซด์รับจ้างเขียน ตามลาดับ
แพ็กเกจบรอนซ์ สาหรับปัจจัยด้านราคา ที่ควรปรับปรุ งแก้ไขอย่างเร่ งด่วน เนื่ องจากอยู่
ใน Quadrants A ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับฟั งก์ชนั่ การใช้งาน รองลงมาคือ มีการให้ส่วนลด และราคา
แพ็กเกจมีให้เลือกหลากหลาย ตามลาดับ
แพ็กเกจซิ ลเวอร์ สาหรับปั จจัยด้านราคา ที่ควรเก็บรักษาและพัฒนาให้ดีข้ ึนเนื่ องจากอยู่
ใน Quadrants B ได้แก่ มีการให้ส่วนลด รองลงมาคือ ราคาแพ็กเกจมีให้เลือกหลากหลาย แสดงราคา
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แพ็ก เกจไว้อย่างชัดเจนบนหน้าเว็บ ไซด์ข องผูใ้ ห้ บ ริ ก าร และรู ป แบบการช าระค่ า สมาชิ ก ร้ า นค้า
ออนไลน์หลากหลายช่องทาง ตามลาดับ
แพ็ก เกจพรี เมี ย มมอลล์ ส าหรั บ ปั จ จัย ด้านราคา ที่ ค วรเก็ บ รั ก ษาและพัฒ นาให้ ดี ข้ ึ น
เนื่ องจากอยู่ใน Quadrants B ได้แก่ รู ปแบบการชาระค่าสมาชิ กร้ านค้าออนไลน์หลากหลายช่ องทาง
รองลงมาคือ ราคาแพ็กเกจมีให้เลือกหลากหลาย และแสดงราคาแพ็กเกจไว้อย่างชัดเจนบนหน้าเว็บ
ไซด์ของผูใ้ ห้บริ การ ตามลาดับ
ปัจจัยด้ านการจัดจาหน่ าย
แพ็กเกจเบสิ ค สาหรับปั จจัย ด้านการจัดจาหน่ าย ที่ ควรปรับปรุ งแก้ไข เนื่ องจากอยู่ใน
Quadrants C ได้แ ก่ การสมัค รสมาชิ ก ผ่านทางจดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ รองลงมาคื อ ส านัก งานที่
ให้บริ การอยู่ใกล้แหล่ งชุ มชนศูนย์การค้า สานักงานที่ ให้บริ การอยู่ในทาเลที่ สะดวกต่อการเดิ นทาง
และป้ ายบริ ษทั ชัดเจน
แพ็กเกจบรอนซ์ สาหรับปั จจัยด้านการจัดจาหน่ าย ที่ ควรปรับปรุ งแก้ไขอย่างเร่ งด่ วน
เนื่องจากอยูใ่ น Quadrants A ได้แก่ สานักงานที่ให้บริ การอยูใ่ นทาเลที่สะดวกต่อการเดินทาง
แพ็กเกจซิ ลเวอร์ สาหรับปั จจัยด้านการจัดจาหน่ าย ที่ ควรเก็บรั กษาและพัฒนาให้ดีข้ ึ น
เนื่องจากอยูใ่ น Quadrants B ได้แก่ สานักงานที่ให้บริ การอยูใ่ นทาเลที่สะดวกต่อการเดินทางรองลงมา
คือ การสมัครสมาชิกผ่านหน้าเว็บไซด์ของผูใ้ ห้บริ การ ตามลาดับ
แพ็กเกจพรี เมียมมอลล์ สาหรับปัจจัยด้านการจัดจาหน่าย ที่ควรเก็บรักษาและพัฒนาให้ดี
ขึ้นเนื่องจากอยูใ่ น Quadrants B ได้แก่ การสมัครสมาชิกผ่านหน้าเว็บไซด์ของผูใ้ ห้บริ การ
ปัจจัยด้ านการส่ งเสริมการตลาด
แพ็กเกจเบสิ ค สาหรับปั จจัย ด้านการจัดจาหน่ าย ที่ ควรปรับปรุ งแก้ไข เนื่ องจากอยู่ใน
Quadrants C ได้แ ก่ ให้ ส่ วนลดในครั้ งต่ อไป รองลงมาคื อ การบอกต่ อ จากผูอ้ ื่ น ที่ เคยใช้บ ริ ก าร ผู้
ให้บริ การมีร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ปตัวอย่างให้ทดลองใช้ฟรี การบอกต่อจากเพื่อน/ญาติ/ คนรู ้จกั / ที่
เคยใช้บ ริ ก าร มี การโฆษณาทางวิท ยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิ มพ์ ผูใ้ ห้บ ริ ก ารมี ก ารจัดสั ม มนาเผยแพร่
ความรู ้ให้กบั ผูท้ ี่สนใจ มีแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ขอ้ มูลการให้บริ การ ตามลาดับ
แพ็กเกจบรอนซ์ สาหรับปั จจัยด้านการจัดจาหน่ าย ที่ ควรเก็บรักษาและพัฒนาให้ดีข้ ึ น
เนื่ องจากอยู่ใน Quadrants B ได้แก่ ผูใ้ ห้บริ การมีร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ป ตัวอย่างให้ทดลองใช้ฟ รี
รองลงมาคือ ผูใ้ ห้บริ การมีการโฆษณาตามสื่ อออนไลน์ทาง facebook/twitter ฟรี ค่าจดโดเมนเนม 1 ปี
ผูใ้ ห้บริ การมี การแจ้งข่าวสารทางอีเมล์ไปยังผูใ้ ช้บริ การ ผูใ้ ห้บริ การมีการจัดสัมมนาเผยแพร่ ความรู ้
ให้กบั ผูท้ ี่สนใจ และผูใ้ ห้บริ การมีเว็บไซด์ของตัวเองเพื่อนาเสนอข้อมูลการให้บริ การ ตามลาดับ
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แพ็ก เกจซิ ล เวอร์ ส าหรั บ ปั จจัย ด้านการส่ ง เสริ ม การขาย ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขอย่า ง
เร่ งด่วน เนื่ องจากอยูใ่ น Quadrants A ได้แก่ ผูใ้ ห้บริ การมีร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ปตัวอย่างให้ทดลอง
ใช้ฟรี รองลงมาคือให้ส่วนลดในครั้งต่อไป ผูใ้ ห้บริ การมีการร่ วมมือกับหน่ วยงานภาครัฐและเอกชน
ในการให้ความรู้ ทางด้านร้ านค้าออนไลน์ส าเร็ จรู ป ผูใ้ ห้บริ การมีการโฆษณาตามสื่ อออนไลน์ทาง
facebook/twitter และผูใ้ ห้บริ การมีเว็บไซด์ของตัวเองเพื่อนาเสนอข้อมูลการให้บริ การ ตามลาดับ
แพ็กเกจพรี เมียมมอลล์ สาหรับปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการขาย ที่ควรปรับปรุ งแก้ไขอย่าง
เร่ งด่วน เนื่ องจากอยูใ่ น Quadrants A ได้แก่ผใู ้ ห้บริ การมีร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ปตัวอย่างให้ทดลอง
ใช้ฟ รี รองลงมาคื อ ผูใ้ ห้บ ริ ก ารมี ก ารแจ้งข่ าวสารทางอี เมล์ไปยังผูใ้ ช้บ ริ ก าร ผูใ้ ห้บ ริ ก ารมี การจัด
สัมมนาเผยแพร่ ความรู ้ ให้กบั ผูท้ ี่สนใจ และผูใ้ ห้บริ การมีการร่ วมมือกับหน่ วยงานภาครัฐและเอกชน
ในการให้ความรู้ทางด้านร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ปตามลาดับ
ปัจจัยด้ านบุคลากร
แพ็กเกจเบสิ ค สาหรับปั จจัยด้านบุคลากรที่ควรปรับปรุ งแก้ไขอย่างเร่ งด่วน เนื่ องจากอยู่
ใน Quadrants A ได้แก่ พนักงานสามารถให้บริ การได้อย่างถู กต้องแม่นยา รองลงมาคือ พนักงานมี
อัธยาศัยดี ยิม้ แย้ม แจ่มใส พนักงานสามารถให้คาแนะนาเกี่ ยวกับการเลื อกใช้งานแพ็กเกจต่างๆให้
เหมาะสมกับลูกค้า และพนักงานทางานด้วยความรวดเร็ ว ตามลาดับ
แพ็กเกจบรอนซ์ สาหรับปั จจัยด้านบุคลากร ที่ควรปรับปรุ งแก้ไขอย่างเร่ งด่วน เนื่องจาก
อยู่ใ น Quadrants A ได้แ ก่ มี พ นัก งานเพี ย งพอในการให้ บ ริ ก ารรองลงมาคื อ พนั ก งานมี ค วามรู้
ความสามารถในการให้บริ การร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ป พนักงานสามารถตอบข้อซักถามของลูกค้า
และพนัก งานสามารถให้ ค าแนะน าเกี่ ย วกับ การเลื อ กใช้ง านแพ็ก เกจต่ างๆให้ เหมาะสมกับ ลู ก ค้า
ตามลาดับ
แพ็กเกจซิ ลเวอร์ สาหรับปัจจัยด้านบุคลากร ที่ควรปรับปรุ งแก้ไขอย่างเร่ งด่วน เนื่องจาก
อยู่ใน Quadrants A ได้แก่ พนักงานสามารถให้บริ การได้อย่างถูกต้องแม่นยา รองลงมาคือ พนักงาน
สามารถให้คาแนะนาเกี่ ยวกับการเลื อกใช้งานแพ็กเกจต่างๆให้เหมาะสมกับ ลู กค้า และมี พนักงาน
เพียงพอในการให้บริ การ ตามลาดับ
แพ็กเกจพรี เมียมมอลล์ สาหรับปั จจัยด้านบุ คลากร ที่ ควรปรั บปรุ งแก้ไขอย่างเร่ งด่ วน
เนื่ องจากอยู่ใน Quadrants A ได้แก่ พนักงานสามารถให้บริ การได้อย่างถูกต้องแม่นยา รองลงมาคือ
พนัก งานสามารถให้ ค าแนะนาเกี่ ย วกับ การเลื อกใช้งานแพ็ก เกจต่ างๆให้ เหมาะสมกับ ลู ก ค้า และ
พนักงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริ การร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ปตามลาดับ
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ด้ านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
แพ็ก เกจเบสิ ค ส าหรั บ ปั จจัย ด้านการสร้ างและน าเสนอลัก ษณะทางกายภาพ ที่ ควร
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขอย่ า งเร่ ง ด่ ว น เนื่ อ งจากอยู่ ใ น Quadrants A ได้ แ ก่ มี พ้ื น ที่ จ อดรถกว้า งเพี ย งพอ
รองลงมาคือมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีที่ทนั สมัย พร้อมใช้งาน และการเดินทางมาติดต่อ
บริ ษทั สะดวก ในการเดินทาง ทั้งรถส่ วนตัวและรถสาธารณะ ตามลาดับ
แพ็กเกจบรอนซ์ สาหรับปั จจัยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ที่ควรเก็บ
รักษาและพัฒนาให้ดีข้ ึนเนื่ องจากอยูใ่ น Quadrants B ได้แก่ มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย พร้อมใช้งาน
แพ็ก เกจซิ ล เวอร์ ส าหรั บ ปั จจัย ด้านการสร้ างและน าเสนอลัก ษณะทางกายภาพ ควร
ปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขอย่ า งเร่ ง ด่ ว น เนื่ อ งจากอยู่ ใ น Quadrants A ได้ แ ก่ มี อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ จอ
โปรเจคเตอร์ ส าหรั บ อบรมการใช้ง านให้ ผู้ใ ช้บ ริ ก าร รองลงมาคื อ มี อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย พร้อมใช้งาน ตามลาดับ
แพ็กเกจพรี เมียมมอลล์ สาหรับปั จจัยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ที่
ควรเก็ บ รั ก ษาและพัฒ นาให้ ดี ข้ ึ น เนื่ อ งจากอยู่ใ น Quadrants B ได้แ ก่ มี อุ ป กรณ์ ค อมพิ วเตอร์ แ ละ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย พร้อมใช้งาน รองลงมาคือ มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จอโปรเจคเตอร์ สาหรับอบรม
การใช้งานให้ผใู้ ช้บริ การ ตามลาดับ
ปัจจัยด้ านกระบวนการให้ บริการ
แพ็กเกจเบสิ ค สาหรับปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ ที่ควรเก็บรักษาและพัฒนาให้ดี
ขึ้นเนื่ องจากอยูใ่ น Quadrants Bได้แก่ ขั้นตอนการสมัครสมาชิ กไม่ยุ่งยาก รองลงมาคือ ผูใ้ ห้บริ การมี
การดู แ ลเอาใจใส่ และให้ ค าปรึ ก ษา ในระหว่า งที่ เป็ นสมาชิ ก และขั้น ตอนการติ ด ต่ อ พนั ก งาน
ให้บริ การง่ายที่จะติดต่อ ตามลาดับ
แพ็ก เกจบรอนซ์ ส าหรั บ ปั จจัย ด้านกระบวนการให้บ ริ ก าร ควรปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขอย่า ง
เร่ งด่วน เนื่ องจากอยูใ่ น Quadrants A ได้แก่ผใู้ ห้บริ การ และมีการปรับปรุ งบริ การหลังการขายตลอด
รองลงมาคื อ มี ค วามสะดวก และรวดเร็ วในการติ ดต่ อเจ้าหน้าที่ และผูใ้ ห้ บ ริ ก าร และผูใ้ ห้บ ริ ก าร
ให้บริ การเป็ นมาตรฐานเดียวกันกับทุกคนตามลาดับ
แพ็ก เกจซิ ล เวอร์ ส าหรั บ ปั จจัย ด้านกระบวนการให้บริ ก าร ควรปรั บ ปรุ ง แก้ไขอย่าง
เร่ งด่วน เนื่องจากอยูใ่ น Quadrants A ได้แก่ มีการปรับปรุ งบริ การหลังการขายตลอด
แพ็กเกจพรี เมี ยมมอลล์ สาหรับปั จจัย ด้านกระบวนการให้บริ การ ควรปรับ ปรุ งแก้ไข
อย่างเร่ งด่วน เนื่องจากอยูใ่ น Quadrants A ได้แก่ ผูใ้ ห้บริ การมีการดูแลเอาใจใส่ และให้คาปรึ กษา ใน
ระหว่างที่เป็ นสมาชิก
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ปัจจัยด้ านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว
แพ็คเกจเบสิ ก ที่ควรแก้ไขให้ดีข้ ึนเนื่ องจากอยูใ่ น Quadrants C ได้แก่ มีการแจ้งนโยบาย
การรักษาความเป็ นส่ วนตัวให้ลูกค้าทราบ
แพ็กเกจบรอนซ์สาหรับปัจจัยด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว ที่ควรปรับปรุ งแก้ไขอย่าง
เร่ งด่ วน เนื่ องจากอยู่ใน Quadrants A ได้แก่ มี การแจ้งนโยบายการรั กษาความเป็ นส่ วนตัวให้ลูกค้า
ทราบ รองลงมาคือไม่เผยแพร่ ขอ้ มูลรายชื่ อ หมายเลขบัตรเครดิต ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์
ของลูกค้า ตามลาดับ
แพ็กเกจซิ ลเวอร์ สาหรับปั จจัยด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว ควรปรับปรุ งแก้ไขอย่าง
เร่ ง ด่ วน เนื่ องจากอยู่ใน Quadrants A ได้แก่ มี ระบบรัก ษาความปลอดภัยจากไวรั ส และการโจมตี
ระบบจากภายนอก รองลงมาคือมีการเก็บข้อมูลการใช้บริ การของลูกค้าแต่ละเว็บไซด์ ตามลาดับ
แพ็กเกจพรี เมียมมอลล์ สาหรับปั จจัยด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว ควรปรับปรุ งแก้ไข
อย่างเร่ งด่วน เนื่ องจากอยูใ่ น Quadrants A ได้แก่ มีระบบรักษาความปลอดภัยจากไวรัสและการโจมตี
ระบบจากภายนอก รองลงมาคื อ มี ก ารแจ้งนโยบายการรั ก ษาความเป็ นส่ วนตัวให้ ลู ก ค้าทราบไม่
เผยแพร่ ข ้อ มู ล รายชื่ อ หมายเลขบัต รเครดิ ต ที่ อ ยู่ หมายเลขโทรศัพ ท์ และอี เมล์ ข องลู ก ค้า ใช้
เทคโนโลยีใ นการเข้ารหัส ข้อ มู ล ระบบส าหรั บ อัพ เดทข้อ มู ล ของร้ านค้า และมี สั ญ ลัก ษณ์ ค วาม
ปลอดภัย เช่น TRUSTe, VeriSign, TrustMark ตามลาดับ
ปัจจัยด้ านการให้ บริการส่ วนบุคคล
แพ็กเกจเบสิ ค ส าหรับ ปั จจัย ด้านการให้บ ริ การส่ วนบุ ค คลที่ ควรปรั บ ปรุ งแก้ไขอย่าง
เร่ งด่วน เนื่ องจากอยู่ใน Quadrants A ได้แก่ ลู กค้าสามารถติดต่อกับผูใ้ ห้บริ การได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
เมื่อต้องการความช่วยเหลือ รองลงมาคือ ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการติดต่อกับผูใ้ ห้บริ การได้หลาย
ช่องทาง ตามลาดับ
แพ็กเกจบรอนซ์ สาหรับปั จจัยด้านการให้บริ การส่ วนบุคคลที่ควรปรับปรุ งแก้ไขอย่าง
เร่ งด่วน เนื่ องจากอยู่ใน Quadrants A ได้แก่ ลู กค้าสามารถติดต่อกับผูใ้ ห้บริ การได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
เมื่อต้องการความช่วยเหลือ
แพ็กเกจซิ ลเวอร์ สาหรับปั จจัยด้านการให้บริ การส่ วนบุคคลที่ควรปรับปรุ งแก้ไขอย่าง
เร่ งด่วน เนื่ องจากอยูใ่ น Quadrants A ได้แก่ ลูกค้าสามารถเลือกช่ องทางการติดต่อกับผูใ้ ห้บริ การได้
หลายช่องทาง รองลงมาคือ ลูกค้าสามารถติดต่อกับผูใ้ ห้บริ การได้ตลอด 24 ชัว่ โมง เมื่อต้องการความ
ช่วยเหลือ และระบบมีการทักทายลูกค้า ด้วยการระบุชื่อทุกครั้งที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริ การภายในระบบ
ตามลาดับ
แพ็กเกจพรี เมียมมอลล์สาหรับปั จจัยด้านการให้บริ การส่ วนบุคคล ที่ควรเก็บรักษาและ
พัฒนาให้ดีข้ ึนเนื่องจากอยูใ่ น Quadrants Bได้แก่ ชื่อเว็บไซด์เป็ นชื่อของผูใ้ ช้บริ การ
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการในจังหวัดเชี ยงใหม่ต่อส่ วนประสมการตลาด
บริ การของอีมอลของบริ ษทั ตลาดดอทคอม จากัด โดยการวิเคราะห์ความสาคัญและความพึงพอใจด้วย
เทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis: IPA) สามารถอภิปรายผลได้ดงั ต่อไปนี้
ด้ านผลิตภัณฑ์
จากการศึ กษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามพึงพอใจต่อปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์โดยรวมใน
ระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอนวัช กองมงคล (2552) ที่ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้า
ต่อส่ วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิ กส์ ตามลักษณะคุ ณภาพการบริ การของไอเดี ยพลัสดอทเน็ ต พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามพึงพอใจในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมในระดับมากเช่นกัน
เมื่ อ วิเคราะห์ ถึ ง ปั จจัย ย่อ ยแล้วท าให้ ท ราบว่า ปั จจัย ด้า นร้ านค้าออนไลน์ ส าเร็ จรู ป มี
ฟั งก์ชนั่ ใช้งานตามความต้องการเป็ นปั จจัยย่อยอันดับแรกที่บริ ษทั ตลาดดอทคอม จากัด ควรปรับปรุ ง
แก้ไขอย่างเร่ งด่วน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของอนวัช กองมงคล (2552) ที่พบว่า ปั จจัยย่อย
อันดับแรกที่ควรแก้ไขอย่างเร่ งด่วนคือ การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพเครื่ องแม่ข่าย (Server) ที่ให้บริ การ
อยูเ่ สมอ
ด้ านราคา
จากการศึ กษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามพึงพอใจต่อปั จจัยด้านราคาโดยรวมในระดับ
มาก ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอนวัช กองมงคล (2552) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามพึงพอใจ
ในปั จจัยด้านราคาโดยรวมในระดับมากเช่นกัน
เมื่ อวิเคราะห์ ถึงปั จจัยย่อยแล้วทาให้ทราบว่า ปั จจัยด้านมีการให้ส่วนลดเป็ นปั จจัยย่อย
อันดับแรกที่บริ ษทั ตลาดดอทคอม จากัด ควรพัฒนาเป็ นอันดับแรก ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของอนวัช กองมงคล (2552) ที่พบว่า ปั จจัยย่อยอันดับแรกที่ควรแก้ไขอย่างเร่ งด่วนคือ สามารถแบ่ง
ชาระได้ เช่น แบ่งชาระ 2 งวดจ่ายเดือนละ งวดเป็ นต้น
ด้ านการจัดจาหน่ าย
จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามพึงพอใจต่อปั จจัยด้านการจัดจาหน่ ายโดยรวม
ในระดับ ปานกลาง ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ผลการศึ ก ษาของอนวัช กองมงคล (2552) พบว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามพึงพอใจในปัจจัยด้านการจัดจาหน่ายโดยรวมในระดับปานกลางเช่นกัน
ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของอนวัช กองมงคล (2552) ที่พบว่า ปั จจัยย่อยอันดับ
แรกที่ควรแก้ไขอย่างเร่ งด่วนคือ การมีสานักงานของผูใ้ ห้บริ การ
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ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
จากการศึ กษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามพึ งพอใจต่อปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
โดยรวมในระดับปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอนวัช กองมงคล (2552) พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามพึงพอใจในปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดโดยรวมในระดับปานกลางเช่นกัน
เมื่ อวิเคราะห์ ถึงปั จจัยย่อยแล้วท าให้ทราบว่า ปั จจัยด้านผูใ้ ห้บ ริ การมี ร้านค้าออนไลน์
ส าเร็ จ รู ป ตัว อย่า งให้ ท ดลองใช้ฟ รี เป็ นปั จจัย ย่อ ยอัน ดับ แรกที่ บริ ษ ัท ตลาดดอทคอม จ ากัด ควร
ปรับปรุ งแก้ไขอย่างเร่ งด่ วนซึ่ งไม่สอดคล้องกับผลการศึ กษาของอนวัช กองมงคล (2552) ที่ พบว่า
ปัจจัยย่อยอันดับแรกที่ควรแก้ไขอย่างเร่ งด่วนคือ การทากิจกรรมคืนกาไรสู่ สังคมของผูใ้ ห้บริ การ
ด้ านบุคลากร
จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามพึงพอใจต่อปั จจัยด้านบุคลากรโดยรวมในระดับ
ปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของพงศกร พินิจชอบ (2551) ที่ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้า
ต่อการใช้บริ การอินเตอร์ เน็ตเคเบิลโมเด็มของบริ ษทั ทรู อินเตอร์ เน็ตจากัดในจังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามพึงพอใจในปัจจัยด้านบุคลากรโดยรวมในระดับปานกลางเช่นกัน
เมื่ อวิเคราะห์ ถึ ง ปั จจัย ย่อยแล้วท าให้ ท ราบว่า ปั จจัย ด้านพนัก งานสามารถให้บ ริ ก าร
ถู ก ต้องแม่ น ย า เป็ นปั จจัย ย่อยอัน ดับ แรกที่ บริ ษ ัท ตลาดดอทคอม จากัด ควรปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขอย่า ง
เร่ งด่วนซึ่ งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของพงศกร พินิจชอบ (2551) ที่พบว่า ปั จจัยย่อยอันดับแรกที่
ควรแก้ไขอย่างเร่ งด่วนคือ จานวนพนักงานผูใ้ ห้บริ การ
ด้ านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
จากการศึ กษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามพึ งพอใจต่อปั จจัยด้านการสร้ างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพโดยรวมในระดับ ปานกลาง ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผลการศึ กษาของพงศกร พินิจ
ชอบ (2551) ที่พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามพึงพอใจในปั จจัย ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ โดยรวมในระดับมาก
เมื่ อ วิเคราะห์ ถึ ง ปั จจัย ย่อยแล้วท าให้ ท ราบว่า ปั จ จัย ด้า นมี อุ ป กรณ์ ค อมพิ วเตอร์ แ ละ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยพร้อมใช้งาน เป็ นปั จจัยย่อยอันดับแรกที่บริ ษทั ตลาดดอทคอม จากัด ควรพัฒนา
เป็ นอันดับแรก ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของพงศกร พินิจชอบ (2551) ที่พบว่า ปั จจัยย่อยอันดับ
แรกที่ควรแก้ไขอย่างเร่ งด่วนคือ ความทันสมัยของเทคโนโลยี เช่นกัน
ด้ านกระบวนการให้ บริการ
จากการศึ กษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามพึงพอใจต่อปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ
โดยรวมในระดับ มาก ซึ่ งสอดคล้องกับ ผลการศึ ก ษาของพงศกร พิ นิ จชอบ (2551) ที่ พ บว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามพึงพอใจในปัจจัยด้านกระบวนการให้บริ การ โดยรวมในระดับปานกลาง เช่นกัน
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เมื่อวิเคราะห์ถึงปั จจัยย่อยแล้วทาให้ทราบว่า ปั จจัยด้านมีการปรับปรุ งบริ การหลังการ
ขายตลอด เป็ นปั จจัยย่อยอันดับแรกที่บริ ษทั ตลาดดอทคอม จากัด ที่ควรปรับปรุ งแก้ไขอย่างเร่ งด่วน
ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของพงศกร พินิจชอบ (2551) ที่พบว่า ปั จจัยย่อยอันดับแรกที่ควรแก้ไข
อย่างเร่ งด่วนคือ กระบวนการแก้ปัญหาภายหลังการขาย เช่นกัน
ด้ านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว
จากการศึ ก ษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามพึ ง พอใจต่ อ ปั จ จัย ด้านการรั ก ษาความเป็ น
ส่ วนตัวโดยรวมในระดับ มาก ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอนวัช กองมงคล (2552) ที่ศึกษา
เรื่ องความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่ วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิ กส์ ตามลักษณะคุณภาพการบริ การของ
ไอเดี ยพลัสดอทเน็ ตพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามพึ งพอใจในปั จจัย ด้านการรั ก ษาความเป็ นส่ วนตัว
โดยรวมในระดับมาก เช่นกัน
เมื่อวิเคราะห์ถึงปั จจัยย่อยแล้วทาให้ทราบว่า ปั จจัยด้านมีการแจ้งนโยบายการรักษาความ
เป็ นส่ วนตัวให้ลูกค้าทราบ เป็ นปั จจัยย่อยอันดับแรกที่ บริ ษทั ตลาดดอทคอม จากัด ที่ควรปรับปรุ ง
แก้ไขอย่างเร่ งด่วน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของอนวัช กองมงคล (2552) ที่พบว่า ปั จจัยย่อย
อันดับแรกที่ควรแก้ไขอย่างเร่ งด่วนคือ ไม่เผยแพร่ ขอ้ มูลรายชื่ อ หมายเลขบัตรเครดิต
ด้ านการให้ บริการส่ วนบุคคล
จากการศึ ก ษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามพึ ง พอใจต่ อ ปั จ จัย ด้านการรั ก ษาความเป็ น
ส่ วนตัวโดยรวมในระดับปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึ กษาของอนวัช กองมงคล (2552) ที่
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามพึ งพอใจในปั จจัย ด้านการให้บ ริ การส่ วนบุ ค คล โดยรวมในระดับมาก
เช่นกัน
เมื่ อวิเคราะห์ ถึ งปั จจัย ย่อยแล้วท าให้ ท ราบว่าปั จจัย ด้านลู ก ค้าสามารถติ ด ต่ อกับ ผูใ้ ห้
บริ ก ารได้ต ลอด 24 ชั่วโมง เมื่ อต้อ งการความช่ วยเหลื อ เป็ นปั จจัย ย่อยอัน ดับ แรกที่ บริ ษ ัท ตลาด
ดอทคอม จากัด ที่ควรปรับปรุ งแก้ไขอย่างเร่ งด่วน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอนวัช กองมงคล
(2552) ที่ พบว่าปั จจัยด้านลูกค้าสามารถติดต่อกับผูใ้ ห้บริ การได้ตลอด 24 ชัว่ โมง เป็ นปั จจัยที่ควรแก้ไข
เร่ งด่วนเช่นกัน
5.3 ข้ อค้ นพบ
จากการศึกษาความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการในจังหวัดเชี ยงใหม่ต่อส่ วนประสมการตลาด
บริ การของอีมอลล์ของบริ ษทั ตลาดดอทคอม จากัด มีขอ้ ค้นพบดังต่อไปนี้
1. ปัจจัยย่อยด้านร้านค้าออนไลน์สาเร็ จ รู ปใช้งานง่ายประหยัดเวลา ซึ่ งอยูใ่ นปั จจัยหลัก
ด้านผลิตภัณฑ์เป็ นเพียงปั จจัยย่อยเดียวที่มีระดับความสาคัญในระดับมากที่สุด
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2. ปัจจัยด้านบุคลากร ปั จจัยด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว และด้านการให้บริ การส่ วน
บุคคล อยูใ่ น Quadrants A ซึ่ งหมายความว่า ปั จจัยดังกล่าวมีคุณลักษณะที่สาคัญต่อลูกค้าแต่ไม่ได้รับ
การตอบสนองอย่างเพียงพอ ดังนั้นบริ ษทั ตลาดดอทคอม จากัด ควรปรับปรุ งแก้ไขอย่างเร่ งด่วน
3. ปั จจัยย่อยที่อยูใ่ น Quadrants A และควรปรับปรุ งแก้ไขอย่างเร่ งด่วน ได้แก่
ปัจจัยย่อย
ด้า นร้ า นค้า ออนไลน์ ส าเร็ จ รู ป มี ฟั ง ก์ ชั่ น ใช้ ง านตรงตามความ
ต้องการ
ด้านร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ปสามารถยืดหยุน่ ปรับแต่งตามความ
ต้องการ
ด้านผูใ้ ห้บริ การมีคู่มือสอนการใช้งานที่เข้าใจง่าย
ด้านผูใ้ ห้บริ การมีการแจ้งข่าวสารทางอีเมล์ไปยังผูใ้ ช้บริ การ
ด้านผูใ้ ห้บริ การมี ร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ปตัวอย่างให้ทดลองใช้
ฟรี
ด้า นพนั ก งานมี ค วามรู้ ค วามสามารถในการให้ บ ริ ก ารร้ า นค้า
ออนไลน์สาเร็ จรู ป
ด้านพนักงานสามารถให้บริ การได้อย่างถูกต้องแม่นยา
ด้ า นพนั ก งานสามารถให้ ค าแนะน าเกี่ ย วกับ การเลื อ กใช้ ง าน
แพ็กเกจต่างๆให้เหมาะสมกับลูกค้า
ด้านมีพนักงานเพียงพอในการให้บริ การ
มีความสะดวก และรวดเร็ วในการติดต่อเจ้าหน้าที่และผูใ้ ห้บริ การ
ผูใ้ ห้บริ การให้บริ การเป็ นมาตรฐานเดียวกันกับทุกคน
มีการปรับปรุ งบริ การหลังการขายตลอด
มีระบบรักษาความปลอดภัยจากไวรัสและการโจมตีระบบจาก
ภายนอก
มีการแจ้งนโยบายการรักษาความเป็ นส่ วนตัวให้ลูกค้าทราบ
มีการเก็บข้อมูลการใช้บริ การของลูกค้าแต่ละเว็บไซด์
มีฟังก์ชนั่ และเครื่ องมืออานวยความสะดวกให้เหมาะกับลูกค้าแต่
ละแพ็กเกจ
ลูกค้าสามารถติดต่อกับผูใ้ ห้บริ การได้ตลอด 24 ชัว่ โมง เมื่อ
ต้องการความช่วยเหลือ
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ปัจจัยหลัก
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านบุคลากร
ด้านบุคลากร
ด้านบุคลากร
ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการให้บริ การ
ด้านกระบวนการให้บริ การ
ด้านกระบวนการให้บริ การ
ด้านรักษาความเป็ นส่ วนตัว
ด้านรักษาความเป็ นส่ วนตัว
ด้านรักษาความเป็ นส่ วนตัว
ด้านการให้บริ การส่ วน
บุคคล
ด้านการให้บริ การส่ วน
บุคคล

4. ปั จจัยย่อยที่อยูใ่ น Quadrants A ที่ควรแก้ไขอย่างเร่ งด่วนสามารถจาแนกตามแพ็กเกจ
ได้ดงั ต่อไปนี้
แพ็กเกจของบริษัทตลาดดอทคอมสาขาเชียงใหม่

ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการ

แพ็กเกจ
เบสิค

แพ็กเกจ
บรอนซ์

แพ็กเกจ
ซิลเวอร์

แพ็กเกจ
พรีเมียมมอลล์

ด้ านผลิตภัณฑ์

ผลต่าง 0.90

ผูใ้ ห้บริ การมีประสบการณ์
ผูใ้ ห้บริ การมีแพ็กเกจให้เลือกหลากหลาย


ผลต่าง 0.70

ร้านค้าออนไลน์สาเร็จรู ปมีฟังก์ชนั่ ใช้งานตรงตาม
ความต้องการ


ผลต่าง 1.12

ร้านค้าออนไลน์สาเร็จรู ปสามารถยืดหยุน่ ปรับแต่ง
ตามความต้องการ
ร้านค้าออนไลน์สาเร็จรู ปใช้งานง่าย ประหยัดเวลา


ผลต่าง 1.00

ผลต่าง 0.94

ผลต่าง 1.12

ผลต่าง 1.02

ผูใ้ ห้บริ การมีคู่มือสอนการใช้งานที่เข้าใจง่าย
ผูใ้ ห้บริ การมีบริ การหลังการขาย
การคิดค่าขนส่งสิ นค้าของร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ป


ผลต่าง 0.44

ผูใ้ ช้บริ การสามารถปรับแต่งจัดรู ปแบบเนื้อหา
ร้านค้าออนไลน์สาเร็จรู ป ตามความต้องการ


ผลต่าง 1.00

ด้ านราคา

ผลต่าง 1.22

ผลต่าง 1.22

ผลต่าง 1.02

ราคาเหมาะสมกับฟังก์ชนั่ การใช้งาน
มีการให้ส่วนลด
ราคาแพ็กเกจมีให้เลือกหลากหลาย
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ผลต่าง 1.00

แพ็กเกจของบริษัทตลาดดอทคอมสาขาเชียงใหม่

ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการ

แพ็กเกจ
เบสิค

ด้ านการจัดจาหน่ าย
สานักงานที่ให้บริ การอยูใ่ นทาเลที่สะดวกต่อการ
เดินทาง
ด้านการส่งเสริ มการตลาด
ผูใ้ ห้บริ การมีเว็บไซด์ของตัวเองเพื่อนาเสนอข้อมูล
การให้บริ การ

แพ็กเกจ
บรอนซ์

แพ็กเกจ
ซิลเวอร์

แพ็กเกจ
พรีเมียมมอลล์


ผลต่าง 0.98

ผลต่าง 0.86

ผูใ้ ห้บริ การมีการโฆษณาตามสื่ อออนไลน์ทาง
facebook/twitter


ผลต่าง 0.94

ผูใ้ ห้บริ การมีการจัดสัมมนาเผยแพร่ ความรู ้ให้กบั ผู ้
ที่สนใจ


ผลต่าง 0.80

ผูใ้ ห้บริ การมีการแจ้งข่าวสารทางอีเมล์ไปยัง
ผูใ้ ช้บริ การ


ผลต่าง 0.84

ผูใ้ ห้บริ การมีร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ปตัวอย่างให้
ทดลองใช้ฟรี


ผลต่าง 1.44


ผลต่าง 1.10

ผูใ้ ห้บริ การมีการร่ วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในการให้ความรู ้ทางด้านร้านค้าออนไลน์
สาเร็ จรู ป


ผลต่าง 0.94


ผลต่าง 0.74

ให้ส่วนลดในครั้งต่อไป


ผลต่าง 1.26

ด้านบุคลากร
พนักงานมีความรู ้ความสามารถในการให้บริ การ
ร้านค้าออนไลน์สาเร็จรู ป


ผลต่าง 1.14

ผลต่าง 0.94

พนักงานสามารถตอบข้อซักถามของลูกค้า

ผลต่าง 1.14

พนักงานทางานด้วยความรวดเร็ ว
ผลต่าง 0.46

พนักงานสามารถให้บริ การได้อย่างถูกต้องแม่นยา
ผลต่าง 0.98
พนักงานมีอธั ยาศัยดี ยิม้ แย้ม แจ่มใส
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ผลต่าง 1.14


ผลต่าง 1.04

แพ็กเกจของบริษัทตลาดดอทคอมสาขาเชียงใหม่

ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการ

แพ็กเกจ
เบสิค

แพ็กเกจ
บรอนซ์

พนักงานสามารถให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเลือกใช้


ผลต่าง 0.50 ผลต่าง 0.94
งานแพ็กเกจต่างๆให้เหมาะสมกับลูกค้า

มีพนักงานเพียงพอในการให้บริ การ
ผลต่าง 1.20
ด้ านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
พร้อมใช้งาน


ผลต่าง 0.72

แพ็กเกจ
พรีเมียมมอลล์


ผลต่าง 1.04


ผลต่าง 0.90


ผลต่าง 0.94

ผลต่าง 0.72

มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จอโปรเจคเตอร์สาหรับ
อบรมการใช้งานให้ผใู ้ ช้บริ การ
มีพ้นื ที่จอดรถกว้างเพียงพอ

แพ็กเกจ
ซิลเวอร์


ผลต่าง 0.74

ผลต่าง 1.52

การเดินทางมาติดต่อบริ ษทั สะดวก ในการเดินทาง

ผลต่าง 0.52
ทั้งรถส่วนตัวและรถสาธารณะ
ด้านกระบวนการให้บริ การ
มีความสะดวก และรวดเร็ วในการติดต่อเจ้าหน้าที่

ผลต่าง 1.04
และผูใ้ ห้บริ การ
ผูใ้ ห้บริ การให้บริ การเป็ นมาตรฐานเดียวกันกับทุก
คน


ผลต่าง 1.00

ผูใ้ ห้บริ การมีการดูแลเอาใจใส่ และให้คาปรึ กษา ใน
ระหว่างที่เป็ นสมาชิก


ผลต่าง 0.64

ผลต่าง 1.28

มีการปรับปรุ งบริ การหลังการขายตลอด


ผลต่าง 0.94

ด้ านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว

ผลต่าง 1.38

มีระบบรักษาความปลอดภัยจากไวรัสและการโจมตี
ระบบจากภายนอก
ใช้เทคโนโลยีในการเข้ารหัสข้อมูลระบบสาหรับ
อัพเดทข้อมูลของร้านค้า


ผลต่าง 1.28

ผลต่าง 0.96


ผลต่าง 1.18

ไม่เผยแพร่ ขอ้ มูลรายชื่อ หมายเลขบัตรเครดิต ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ของลูกค้า
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ผลต่าง 1.12

แพ็กเกจของบริษัทตลาดดอทคอมสาขาเชียงใหม่

ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการ

แพ็กเกจ
เบสิค

แพ็กเกจ
บรอนซ์

แพ็กเกจ
ซิลเวอร์


ผลต่าง 1.16

มีการแจ้งนโยบายการรักษาความเป็ นส่วนตัวให้
ลูกค้าทราบ

แพ็กเกจ
พรีเมียมมอลล์

ผลต่าง 1.18

มีสญ
ั ลักษณ์ความปลอดภัย เช่น TRUSTe, VeriSign,
TrustMark


ผลต่าง 0.74

มีการเก็บข้อมูลการใช้บริ การของลูกค้าแต่ละเว็บ
ไซด์


ผลต่าง 0.86

ด้ านการให้ บริการส่ วนบุคคล
ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการติดต่อกับผูใ้ ห้บริ การ

ผลต่าง 0.88
ได้หลายช่องทาง


ลูกค้าสามารถติดต่อกับผูใ้ ห้บริ การได้ตลอด 24
ผลต่าง 0.90 ผลต่าง 1.18
ชัว่ โมง เมื่อต้องการความช่วยเหลือ


ผลต่าง 0.72

ระบบมีการทักทายลูกค้า ด้วยการระบุชื่อทุกครั้งที่
ลูกค้าเข้ามาใช้บริ การภายในระบบ


ผลต่าง 1.00


ผลต่าง 1.00

5. ปั จจัยย่อยที่อยู่ใน Quadrants B ที่บริ ษทั ทาดีอยูแ่ ล้ว สามารถจาแนกตามแพ็กเกจ ได้
ดังต่อไปนี้
แพ็กเกจของบริษัทตลาดดอทคอมสาขาเชียงใหม่

ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการ

แพ็กเกจ
เบสิค

แพ็กเกจ
บรอนซ์

แพ็กเกจ
ซิลเวอร์

แพ็กเกจ
พรีเมียมมอลล์

บริ ษทั มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั









ผูใ้ ห้บริ การมีประสบการณ์





ด้ านผลิตภัณฑ์

ผูใ้ ห้บริ การมีแพ็กเกจให้เลือกหลากหลาย
ร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ปมีฟังก์ชนั่ ใช้งานตรงตามความต้องการ



ร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ปใช้งานง่าย ประหยัดเวลา



ผูใ้ ห้บริ การมีอบรมสอนการใช้งานทุกเมนู
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ผูใ้ ห้บริ การมีคู่มือสอนการใช้งานที่เข้าใจง่าย



แพ็กเกจของบริษัทตลาดดอทคอมสาขาเชียงใหม่

ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการ

แพ็กเกจ
เบสิค

แพ็กเกจ
บรอนซ์

แพ็กเกจ
ซิลเวอร์

แพ็กเกจ
พรีเมียมมอลล์
















ผูใ้ ห้บริ การมีบริ การหลังการขาย
ระบบรายการตระกร้าสิ นค้าของร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ป
การรองรับระบบเว็บติดกูเกิ้ลของร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ป
รองรับการชาระเงินออนไลน์
มีระบบVIP เพื่อร้านค้ายืนยันตัวตน



มีระบบรองรับทะเบียนพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์





มีการแยกประเภทสิ นค้าของแต่ละร้านค้าตามหมวดหมู่เพื่อง่ายใน
การค้นหา







ด้านราคา
ความเหมาะสมของราคาเมื่อเปรี ยบเทียบกับเว็บไซด์รับจ้างเขียน



มีการให้ส่วนลด



รู ปแบบการชาระค่าสมาชิกร้านค้าออนไลน์หลากหลายช่องทาง



ราคาแพ็กเกจมีให้เลือกหลากหลาย
แสดงราคาแพ็กเกจไว้อย่างชัดเจนบนหน้าเว็บไซด์ของผู้
ให้บริ การ















ด้านการจัดจาหน่าย
สานักงานที่ให้บริ การอยูใ่ นทาเลที่สะดวกต่อการเดินทาง



การสมัครสมาชิ กผ่านหน้าเว็บไซด์ของผูใ้ ห้บริ การ



ป้ ายบริ ษทั ชัดเจน





ด้านการส่งเสริ มการตลาด
ผูใ้ ห้บริ การมีเว็บไซด์ของตัวเองเพื่อนาเสนอข้อมูลการให้บริ การ





ผูใ้ ห้บริ การมีการโฆษณาตามสื่ อออนไลน์ทาง facebook / twitter





ผูใ้ ห้บริ การมีการจัดสัมมนาเผยแพร่ ความรู ้ให้กบั ผูท้ ี่สนใจ



ผูใ้ ห้บริ การมีการแจ้งข่าวสารทางอีเมล์ไปยังผูใ้ ช้บริ การ



ผูใ้ ห้บริ การมีร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ปตัวอย่างให้ทดลองใช้ฟรี



ฟรี ค่าจดโดเมนเนม 1 ปี
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แพ็กเกจของบริษัทตลาดดอทคอมสาขาเชียงใหม่

ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการ

แพ็กเกจ
เบสิค

แพ็กเกจ
บรอนซ์

แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
ซิลเวอร์ พรีเมียมมอลล์

ด้ านบุคลากร
พนักงานสามารถตอบข้อซักถามของลูกค้า



พนักงานสามารถอธิบายวิธีการใช้งานร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ป




พนักงานสามารถนาเสนอรายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริ การ
พนักงานมีอธั ยาศัยดี ยิม้ แย้ม แจ่มใส
พนักงานบริ การด้วยความเต็มใจ




























พนักงานทางานด้วยความรวดเร็ ว

ด้ านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ทนั สมัย พร้อมใช้งาน



มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จอโปรเจคเตอร์ สาหรับอบรมการใช้งานให้
ผูใ้ ช้บริ การ







ด้ านกระบวนการให้ บริการ
มีความสะดวก และรวดเร็ วในการติดต่อเจ้าหน้าที่และผูใ้ ห้บริ การ



ผูใ้ ห้บริ การให้บริ การเป็ นมาตรฐานเดียวกันกับทุกคน



ขั้นตอนการติดต่อพนักงานให้บริ การง่ายที่จะติดต่อ







ผูใ้ ห้บริ การมีการดูแลเอาใจใส่ และให้คาปรึ กษา ในระหว่างที่เป็ น
สมาชิก







ขั้นตอนการสมัครสมาชิกไม่ยงุ่ ยาก







มีการจัดระดับของลูกค้าที่ซ้ื อสิ นค้าในเว็บไซด์แต่ละราย



ด้ านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว
ใช้เทคโนโลยีในการเข้ารหัสข้อมูลระบบสาหรับอัพเดทข้อมูลของ
ร้านค้า



ไม่เผยแพร่ ขอ้ มูลรายชื่ อ หมายเลขบัตรเครดิต ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ และอีเมล์ของลูกค้า



มีการแจ้งนโยบายการรักษาความเป็ นส่ วนตัวให้ลูกค้าทราบ



มีสญ
ั ลักษณ์ความปลอดภัย เช่น TRUSTe, VeriSign, TrustMark
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แพ็กเกจของบริษัทตลาดดอทคอมสาขาเชียงใหม่

ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการ

แพ็กเกจ
เบสิค

แพ็กเกจ
บรอนซ์

แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
ซิลเวอร์ พรีเมียมมอลล์

ด้ านการให้ บริการส่ วนบุคคล
มีฟังก์ชนั่ และเครื่ องมืออานวยความสะดวกให้เหมาะกับลูกค้าแต่
ละแพ็กเกจ




ชื่อเว็บไซด์เป็ นชื่อของผูใ้ ช้บริ การ





5.4 ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการในจังหวัดเชี ยงใหม่ต่อส่ วนประสมการตลาด
บริ การของอีมอลล์ของบริ ษทั ตลาดดอทคอม จากัด ในครั้งนี้ มีขอ้ เสนอแนะเพื่อที่จะพัฒนาความพึง
พอใจของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยเน้นการพัฒนาในปั จจัยที่ควรแก้ไขอย่างเร่ งด่วน หรื อควรพัฒนาอันดับ
แรก ตามส่ วนประสมการตลาดดังต่อไปนี้
ด้ านผลิตภัณฑ์
สาหรับปั จจัยย่อยด้านร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ปมีฟังก์ชนั่ ใช้งานตามต้องการ เป็ นปั จจัยที่
ควรแก้ไขอย่างเร่ งด่วนนั้น บริ ษทั ตลาดดอทคอม จากัด ควรสารวจความต้องการของลูกค้าว่า ต้องการ
ฟั งก์ชนั่ ใดบ้าง หากฟั งก์ชนั่ ที่ตอ้ งการมีอยู่ในแพ็คเกจใด อาจนาเสนอให้ลูกค้าเลือกแพ็กเกจนั้นหรื อ
ลูกค้าที่ เป็ นสมาชิ กแพ็กเกจเล็กต้องการใช้งานแพ็กเกจที่ สูงขึ้ นสามารถ Upgrade Package ให้สูงขึ้ น
แต่หากไม่มีอยูใ่ นแพ็คเกจใดๆเลย และเป็ นฟั งก์ชนั่ ใหม่ ควรนาเสนอให้แก่บริ ษทั เพื่อนาไปพิจารณา
เพิ่มเติม เพื่อปรับเพิ่มเข้ามาตามที่ลูกค้าต้องการโดยอาจคิดค่าใช้จ่ายจากลูกค้าแต่ละรายเพิ่มเติม หรื อ
เพิ่มไว้ในแพ็คเกจอีกแพ็กเกจเพื่อตอบความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
ด้ านราคา
สาหรับปั จจัยย่อยด้านการให้ส่วนลด เป็ นปัจจัยที่ควรพัฒนาเป็ นอันดับแรกนั้นทางบริ ษทั
ตลาดดอทคอม จากัด อาจทาการเสนอสิ ทธิ พิเศษสาหรับลูกค้าที่เป็ นสมาชิ ก 1 ปี ขึ้นสามารถทาการต่อ
อายุส มาชิ กในปี ต่อไปในแพ็กเกจที่ สูงขึ้ น เพื่อเป็ นการกระตุ น้ ให้ลู กค้าเกิ ดความสนใจ และลูกค้า
สามารถใช้งานฟังก์ชนั่ ที่หลากหลายมากยิง่ ขึ้น
ด้ านการจัดจาหน่ าย
สาหรั บปั จจัยย่อยด้านการสมัครสมาชิ กหน้าเว็บไซด์ของผูใ้ ห้บริ การ เป็ นปั จจัยที่ ควร
พัฒนาเป็ นอันดับแรกแต่เนื่ องจากในปั จจุบนั ได้มีระบบการสมัครสมาชิ กหน้าเว็บไซด์อยูแ่ ล้ว ดังนั้น
บริ ษทั ตลาดดอทคอม จากัด ควรแจ้งข่าวให้ลูกค้าทราบ โดยออกแบบเว็บไซด์ให้มีความน่าสนใจและ
โดดเด่น มี Menu และการเข้าถึงสาหรับการสมัครที่ง่าย ไม่ยงุ่ ยาก หรื อ หากลูกค้าอยากสมัครหรื อต่อ
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อายุสมาชิ กแต่ไม่อยากกรอกรายละเอียด ควรมี พ้ืนที่สาหรับรับฝากข้อความ เพื่อให้พนักงานติดต่อ
กลับลูกค้าในการรับสมัครแทน เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
สาหรั บปั จจัยย่อยด้านผูใ้ ห้บริ การมี ร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ป ตัวอย่างให้ทดลองใช้ฟ รี
เป็ นปั จจัยที่ควรแก้ไขอย่างเร่ งด่วนนั้น บริ ษทั ตลาดดอทคอม จากัด ควรมี Account สาหรับทดลองใช้
งานในแต่ละแพ็กเกจ โดยเปิ ดโอกาสให้ลูกค้าได้ทดลองใช้ 15 วัน และจะมีเจ้าหน้าที่ให้การดูแลอย่าง
ใกล้ชิดในการทดลองใช้งานแต่ละแพ็กเกจหรื อลูกค้าอยากทดลองในระยะเวลานานกว่า 15 วัน สู งสุ ด
ไม่เกิน 1 เดือน และมีแพ็กเกจระยะสั้นในราย 3เดือนให้ลูกค้าได้ลองสมัครสมาชิกใช้งานขายของจริ ง
ถ้าลูกค้าพึงพอใจสามารถสมัครแพ็กเกจระยะต่อไป เป็ นต้น
ด้ านบุคลากร
สาหรับปั จจัยย่อยด้านพนักงานสามารถให้บริ การได้อย่างถูกต้องแม่นยา ดังนั้นบริ ษทั
ตลาดดอทคอม จากัด ควรอบรมพนักงานในเรื่ องของความรอบคอบในการให้บริ การในทุกส่ วน ตั้งแต่
กระบวนการรั บ สมัค รสมาชิ ก การปฏิ บ ัติ งาน การท างาน และการให้ บ ริ ก ารแนะน าต่ า งๆ ควร
ให้บริ การที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริ ง โดยพนักงานต้องเข้าใจในคาสั่งในการใช้งาน
ในแต่ละแพ็กเกจและต้องสามารถประเมินได้วา่ ฟังก์ชนั่ ที่ลูกค้าต้องการอยูใ่ นแพ็กเกจไหนบ้างเพื่อจะ
ได้น าเสนอสิ่ งที่ ลู ก ค้าต้องการให้ ตรงเป้ าหมาย โดยทุ ก ครั้ งต้องถามลู ก ค้าเสมอว่าเรื่ องที่ อยากรั บ
บริ การ ได้รับการตอบสนองครบแล้วหรื อไม่ มีขอ้ คาถาม หรื อข้อสงสัยเพิ่มเติมในส่ วนใดอีกหรื อไม่
ทั้งนี้กริ ยามารยาท คาพูดควรใช้อย่างเหมาะสม อ่อนน้อม เป็ นต้น
ด้ านการสร้ างและนาเสนอลักษณะ
สาหรับปั จจัยย่อยด้านมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีที่ทนั สมัยพร้อมใช้งาน เป็ น
ปั จจัยที่ควรพัฒนาเป็ นอันดับแรก เนื่ องจากเป็ นองค์กรทางด้านเทคโนโลยี ดังนั้นสิ่ งที่ลูกค้าจะสัมผัส
และเชื่ อถือได้น้ นั ทางบริ ษทั ฯ ควรสร้ างสิ่ งที่สัมผัสไม่ได้ ให้กลายเป็ นสิ่ งที่สัมผัสได้ โดยการลงทุน
กับ อุ ป กรณ์ เทคโนโลยีที่ ใช้ในการท างาน คอมพิ วเตอร์ ต่างๆ ระบบ Server ที่ ท ันสมัย และรวดเร็ ว
ระบบดูแลลูกค้า ระบบการนาเสนองาน ควรมีการติดตั้งโปรแกรม Monitor คอมพิวเตอร์ ให้ลูกค้าโดย
ไม่ ต้องให้ ลู ก ค้า เดิ น ทางมาหา อุ ป กรณ์ ค อมพิ วเตอร์ ค วรพร้ อมใช้งานตลอดเวลา เพื่ อ สร้ างความ
ประทับใจและความเชื่อมัน่ ในองค์กร
ด้ านกระบวนการให้ บริการ
สาหรับปั จจัยย่อยด้านมีการปรับปรุ งบริ การหลังการขายของบริ ษทั ตลาดดอทคอม จากัด
ควรทาการส ารวจความพึ งพอใจของลูก ค้าตลอดเวลาในเรื่ องแพ็กเกจ การให้บริ การของพนักงาน
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ระบบserver เพื่อนามาพัฒนาปรับปรุ งการให้บริ การที่สามารตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า เป็ นต้น
ด้ านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว
สาหรับ ปั จจัยย่อยด้านมีระบบรักษาความปลอดภัยจากไวรัสและการโจมตี ระบบจาก
ภายนอกทางบริ ษทั ตลาดดอทคอม จากัดควรมีระบบการรักษาความปลอดภัย ที่ป้องกันได้อย่างแท้จริ ง
ทั้งนี้ บริ ษทั ควรประชาสัมพันธ์ ให้ลูกค้าได้รับรู ้ ถึงระบบป้ องกันดังกล่ าว เพื่อความเชื่ อมัน่ ให้ลูกค้า
เพิ่มขึ้น
ด้ านการให้ บริการส่ วนบุคคล
สาหรับปั จจัยย่อยด้านลูกค้าสามารถติดต่อผูใ้ ห้บริ การได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ดังนั้นบริ ษทั
ตลาดดอทคอม จากัด ควรมีระบบ Call center หรื อ Computer Support ไว้คอยให้บริ การลูกค้าตลอด 24
ชัว่ โมง หรื ออาจทาการจ้างบริ ษทั Call Center ที่มีความรู ้ในธุ รกิ จนี้ เป็ นผูค้ อยให้คาปรึ กษาการแก้ไข
ปั ญหาการใช้งานในเบื้องต้นให้แก่ลูกค้าในช่วงเวลากลางคืน หากไม่สามารถแก้ไขปั ญหาได้ อาจทา
การรับ เรื่ องไว้เพื่อแจ้งให้แก่ เจ้าหน้าที่ โดยตรงทราบเพื่อติ ดต่อแก้ไขปั ญหาให้แก่ ลูก ค้าภายใน 24
ชัว่ โมง
ปัจจัยทีค่ วรแก้ ไขอย่ างเร่ งด่ วนสาหรับลูกค้ าในแต่ ละแพ็คเกจมีดังต่ อไปนี้
แพ็กเกจเบสิ ค
สาหรับ ปั จจัยย่อยด้านมี พ้ื นที่ จอดรถกว้างเพี ยงพอ นั้นเป็ นปั จจัยย่อยอันดับ แรกที่ ควร
แก้ไขอย่างเร่ งด่วน โดยการหาที่จอดรถเพิ่มเติมไว้สาหรับลูกค้ากลุ่มนี้ หรื อเช่าพื้นที่ไว้สารองในกรณี
ที่ลูกค้าเข้ามารับบริ การที่สานักงานสาขา หรื อเพิ่มช่องทางการติดต่อสาหรับกลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้นโดย
อาจให้พนักงานโทรสอบถามถึงปั ญหาการใช้งาน หรื อ ติดต่อช่องทางติดต่ออื่นๆ เพื่อลดขั้นตอนการ
เดินทางของลูกค้าและลูกค้าสามารถได้รับบริ การที่รวดเร็ วขึ้น
รองลงมา คื อ พนั ก งานควรมี
อัธ ยาศัย ดี ยิ้ม แย้ม แจ่ ม ใส ในการท างานเพื่ อ ให้ ลู ก ค้า เกิ ด ความประทับ ใจในการให้ บ ริ ก ารของ
พนักงานและพนักงานสามารถให้บริ การได้อย่างถูกต้อง แม่นยา กับลูกค้าทั้งเรื่ องรายละเอียดแพ็กเกจ
และรายละเอียดการใช้งานในเว็บไซด์ เป็ นต้น
แพ็กเกจบรอนซ์
สาหรับปั จจัยย่อยด้านมีการปรับปรุ งบริ การหลังการขายตลอดเป็ นปั จจัยย่อยอันดับแรกที่
ควรแก้ไขอย่างเร่ งด่วนสาหรับลูกค้ากลุ่มนี้ โดยทางบริ ษทั ควรให้ความสาคัญกับลูกค้ากลุ่มดังกล่าว
เพิ่มมากขึ้นในเรื่ องการบริ การหลังการขาย การสอบถามถึงปั ญหาหลังการใช้งาน การสอบถามความ
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พึงพอใจของลูกค้าในการใช้งาน และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพิ่มมากขึ้น รองลงมาคือ ราคาควร
เหมาะสมกับฟั งก์ชนั่ ใช้งาน โดยทางบริ ษทั ควรจะมีฟังก์ชนั่ หลากหลายฟั งก์ชนั่ เพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้
และมี ฟั งก์ ชั่น ใหม่ ๆ ให้ ลู ก ค้าใช้งาน เพื่ อ ให้ลู ก ค้าเห็ น ว่าราคาแพ็ ก เกจที่ ลู ก ค้าช าระเหมาะสมกับ
ฟังก์ชนั่ ที่เลือกใช้งาน และบริ ษทั ควรมีการให้ส่วนลด ซึ่ งการให้ส่วนลดนี้ เป็ นการให้ส่วนลดโดยการ
ให้ลูกค้าเลือกใช้แพ็กเกจที่สูงขึ้นจากเดิมแต่ชาระเงินในแพ็กเกจเดิม เป็ นต้น
แพ็กเกจซิลเวอร์
สาหรับปั จจัยย่อยด้านผูใ้ ห้บริ การมีร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ป มีตวั อย่างให้ทดลองใช้ฟรี
เป็ นปั จจัย ย่อ ยอัน ดับ แรกที่ ค วรแก้ไ ขอย่า งเร่ ง ด่ ว นโดยทางบริ ษ ัท อาจมี เว็บ ออนไลน์ ไ ว้ส าหรั บ
ให้บริ การทดลองใช้ฟรี 15 วันหรื อ 30วันสาหรับลูกค้าแพ็กเกจนี้ และมีพนักงานคอยให้คาแนะนาใน
การทดลองใช้งานสาหรับแพ็กเกจนี้ รองลงมาคือ บริ ษทั ควรมีการแจ้งให้ทางลูกค้าทราบถึงระบบการ
รักษาความปลอดภัยจากไวรัสและการโจมตีจากระบบภายนอกสาหรับลูกค้ากลุ่มนี้ เพื่อให้ลูกค้าเกิ ด
ความเชื่อมัน่ ในการใช้งานเว็บไซด์เพิ่มมากขึ้น เป็ นต้น
แพ็กเกจพรีเมียมมอลล์
สาหรับ ปั จจัยย่อยด้านมีระบบรักษาความปลอดภัยจากไวรัสและการโจมตี ระบบจาก
ภายนอก เป็ นปั จจัยย่อยอันดับแรกที่ควรแก้ไขอย่างเร่ งด่วน โดยทางบริ ษทั ควรทาการประชาสัมพันธ์
ให้กลุ่มแพ็คเกจดังกล่าวได้ทราบว่า ทางบริ ษทั มีระบบรักษาความปลอดภัย และป้ องกันการโจมตีจาก
ภายนอกอยู่แล้ว และโดยพยายามนาเสนอให้กลุ่มลูกค้าพรี เมี ยมมอลล์ ทราบถึ งความปลอดภัยของ
ระบบเพิ่ ม มากขึ้ น และสร้ างความเชื่ อมัน่ ให้ก ับ ลู ก ค้ากลุ่ ม นี้ รองลงมาคื อ บริ ษ ทั ควรจะมี การแจ้ง
นโยบายการรักษาความเป็ นส่ วนตัวให้ลูกค้ากลุ่มนี้ทราบว่าข้อมูลของลูกค้าหมายเลขบัตรเครดิต ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์จะไม่ถูกเปิ ดเผยโดยเด็ดขาด เป็ นต้น
5.5 ข้ อจากัดของการศึกษา
1. การศึ กษาครั้ งนี้ มุ่งเน้นในการศึ กษาถึ งความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการในจังหวัด
เชี ยงใหม่ต่อส่ วนประสมการตลาดบริ การอีมอลล์ของบริ ษทั ตลาดดอทคอม จากัด ซึ่ งบริ ษทั ตลาด
ดอทคอมเป็ นผูใ้ ห้บริ การด้านร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ปสาหรับผูป้ ระกอบการ แบบสอบถามในแต่ละ
ปั จจัยจึงมุ่งเน้นที่ ตวั ผูป้ ระกอบการเป็ นหลัก ดังนั้น หากผูท้ ี่สนใจต้องการจะศึกษาในเรื่ องดังกล่ าว
เพิ่ ม เติ ม หรื อ ศึ ก ษาต่ อ ยอด กับ การศึ ก ษาครั้ งนี้ ควรที่ จ ะศึ ก ษาถึ ง ความพึ ง พอใจของลู ก ค้า ของ
ผูป้ ระกอบการหรื อลูกค้าลาดับสุ ดท้าย (End user) ด้วย เนื่องจากเมื่อเรารับทราบถึงความพึงพอใจของ
ลูกค้าลาดับสุ ดท้ายแล้ว ก็จะเป็ นผลดีกบั บริ ษทั ตลาดดอทคอมและร้าค้าภายในตลาดดอทคอมในการที่
จะพัฒนาปรับปรุ งกลยุทธ์ในด้านต่างๆเพื่อที่จะได้ตอบสนองความต้องการและสร้ างความพึงพอใจ
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ให้แก่ ลูกค้าได้สู งสุ ด เนื่ องจากลูกค้าลาดับสุ ดท้าย จะเป็ นอุปสงค์ต่อเนื่ อง (Derived Demand) ของ
กิ จการ เพราะหากลู ก ค้าลาดับ สุ ดท้ายไม่พึ งพอใจ ก็จะเกิ ดผลกระทบกับ ลู กค้าผูป้ ระกอบการ และ
ท้ายที่สุดก็จะเกิดผลกระทบโดยตรงกับบริ ษทั อย่างแน่นอน
2. เพื่อเป็ นการพัฒนางานด้านการศึกษาให้ละเอียดเชิงลึกมากขึ้นควรที่จะสอบถามด้าน
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าออนไลน์ดว้ ยเพื่อทางบริ ษทั จะได้ทราบถึงรายละเอียดที่ตอ้ งเพิ่มเติม
หรื อปรับปรุ งรายละเอียดฟังก์ชนั่ ต่างๆในการใช้งานและสามารถออกแบบให้ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า
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