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แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส 
ตามลักษณะคณุภาพการบริการของ ไอเดีย พลัส ดอท เน็ต                

 
คําช้ีแจง 
 แบบสอบถามชุดนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความพึง
พอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกสตามลักษณะคุณภาพการบริการของ ไอเดีย 
พลัส ดอท เน็ต จึงขอความรวมมือมายังทานเพ่ือตอบแบบสอบถามฉบับนี้ตามความเปนจริง ท้ังนี้
เพื่อเปนขอมูลในการศึกษาแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาการทํางานของไอเดีย พลัส ดอท เน็ต 
ตอไป 
 สําหรับขอมูลท่ีทานไดตอบในแบบสอบถามชุดนี้ จะนําไปใชประโยชนเชิงวิชาการซ่ึงจะ
ไมมีผลกระทบใดๆ ตอทาน โดยผูศึกษาจะปกปดเปนความลับ และขอขอบพระคุณทุกทานมา ณ 
โอกาสนี้ 
 
สวนท่ี 1: ขอมูลท่ัวไปทางนิติบุคคล / หนวยงานราชการที่ตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน  และเติมขอความในชองวาง 
1. ขอมูลองคกร/กิจการของทาน 
 1.1 รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย 
  1. หนวยงานเอกชน 

2. หนวยงานราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
3. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................... 

 
 1.2 ประเภทกจิกรรมทางเศรษฐกิจ 
  1. ภาคผลิต เกษตรกรรม  2. ภาคผลิต อุตสาหกรรม  
         3. ภาคบริการ    4. ภาคการคา คาปลีก/คาสง 

5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................... 
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 1.3 ตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม  
   1. ตําแหนงท่ีเกี่ยวของกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ    

 2. ตําแหนงท่ีไมเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................... 

 
 1.4 ระยะเวลาการจัดต้ังองคกร/กิจการของทานจนถึงปจจุบัน 
  1. 1-5 ป    2. 6-10 ป  
         3. 11-15 ป    4. 16-20 ป 

5. 20 ป ข้ึนไป 
 
สวนท่ี 2: ความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกสตามลักษณะคุณภาพการ
บริการของ ไอเดีย พลัส ดอท เน็ต 

คําชี้แจง : โปรดพิจารณาขอความท่ีกําหนดใหตอไปนี้แลวทําเคร่ืองหมาย ✓ ลงในชองวางของ
ระดับความพึงพอใจท่ีทานมีตอสวนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกสตามลักษณะคุณภาพการ
บริการของ ไอเดีย พลัส ดอท เน็ต  
 หมายเหตุ ระดับความพึงพอใจ 
   มากท่ีสุด = 5 นอย  = 2 
   มาก  = 4 นอยท่ีสุด = 1 
   ปานกลาง = 3 
 

สวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) 
1. ความหลากหลายของ Package การใชบริการ 

     

2. สามารถเขาถึงเว็บไซตผูใหบริการไดอยางรวดเร็ว      
3. มีการปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองแมขาย (Server) ท่ีใหบริการ
อยูเสมอ 

     

4. การจํากัดผูใชงานเคร่ืองแมขาย (Server) เพื่อความเร็วในการ
รับสงขอมูล 
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สวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
5. สามารถปรับ เพิ่ม-ลด คุณสมบัติการใชงานภายหลังจากการ
สมัครใชบริการได เชน การเพิ่ม-ลด พื้นท่ีในการเก็บขอมูล และ
ปริมาณการรับสงขอมูล เปนตน 

     

6. แสดงคําแนะนําและเง่ือนไขในการใชบริการเว็บโฮสต้ิง      
7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..........................................................................      
ปจจัยดานราคา (Price) 
1. ราคาตอพื้นท่ีท่ีเชาทําเว็บไซต 

     

2. ราคามีความคุมคาเม่ือเทียบกับผูใหบริการรายอ่ืน      
3. การคิดคาบริการสวนเกนิของการรับสงขอมูลในอัตราท่ี
เหมาะสม เชน เม่ือมีการรับสงขอมูลเกิน Package ท่ีใชบริการ มี
คาบริการตามปริมาณขอมูลท่ีรับสงเกิน เปนตน  

     

4. ไมมีคาธรรมเนียมในการติดต้ังระบบ      
5. กําหนดราคา Packageไวหลากหลายระดบัตามกลุมลูกคา      
6. มีราคาคาบริการแบบรายป      
7. ไมมีคาใชจายในการขอคําปรึกษาหรือแนะนําวิธีการใชงาน      
8. สามารถแบงชําระเงินได เชน แบงชําระ 2 งวด จายเดือนละงวด 
เปนตน   

     

9. แสดงราคา Package ไวอยางชัดเจนบนหนาเว็บไซตของผู
ใหบริการ 

     

10. ใหสวนลดสําหรับสัญญาการใชงานท่ีนานกวา 1 ป เชน เม่ือตอ
อายุการใชบริการในปท่ีสอง ลดคาบริการ 10 % เปนตน 

     

11. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................................................................      
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  (Place) 
1. การสมัครใชบริการผานทางหนาเว็บไซตของผูใหบริการเว็บโฮส
ต้ิง 

     

2. การมีสํานักงานของผูใหบริการ      
3. การรับสมัครทางโทรศัพท/โทรสาร      
4. การรับสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส/อีเมล      
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สวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
5. การแจงตอสัญญาการใชบริการจากพนกังานขาย      
6. จําหนายผานตัวแทนท่ีเปน Reseller ของผูใหบริการ      
7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..........................................................................      
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
1. ใหสวนลดในการใชบริการคร้ังถัดไป 

     

2. ฟรีคาจดทะเบียนโดเมนเนม 1 ป      
3. เพิ่มพื้นท่ีการใชงานจากปกติ เชน พืน้ท่ีใหบริการ 100 Mb เพิ่ม
เปน 120 Mb เปนตน 

     

4. การเขียนและเผยแพรบทความท่ีเปนประโยชน เชน การใชงาน
อินเทอรเน็ต การปองกันไวรัส เปนตน 

     

5. การฝกอบรมการใชงานระบบโดยไมคิดคาใชจาย      
6. ใหบริการลงชื่อเว็บไซตของลูกคาในเสิรชเอ็นจิ้น เชน google 
เปนตน 

     

7. จัดทําขาวสารประจําวนับนเว็บไซตของผูใหบริการ      
8. สรางพื้นท่ีใหลูกคาแสดงขอคิดเห็นเกี่ยวกับบริการไดอยางอิสระ 
(Webboard) 

     

9. มีการโฆษณาทางวารสาร นิตยสาร และเว็บไซตตางๆ      
10. การทํากิจกรรมคืนกําไรสูสังคมของผูใหบริการ      
11. การใหคําแนะนําการเลือกใชงาน Package ตางๆใหเหมาะสม
ของพนักงานขาย 

     

12. พนักงานตอบปญหาของลูกคา 24 ช่ัวโมง      
13. เพิ่มล้ิงเว็บไซตของลูกคาบนหนาเว็บไซตของผูใหบริการ      
14. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................................      
ปจจัยดานการรักษาความเปนสวนตัว (Privacy) 
1. มีระบบรักษาความปลอดภัยจากไวรัสและการโจมตีระบบจาก
ภายนอก 

     

2. ใชเทคโนโลยี SSL ในการเขารหัสขอมูลท่ีใชรับ-สง 
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สวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
3. ไมเผยแพรขอมูลรายช่ือ หมายเลขบัตรเครดิต ท่ีอยู หมายเลข
โทรศัพท  และอีเมลของลูกคา 

     

4. ไมสงเอกสาร ขาวสาร ไปยังอีเมลของลูกคาโดยไมไดรับอนุญาต       
5. มีการแจงนโยบายการรักษาความเปนสวนตัวใหลูกคาทราบ      
6. มีสัญลักษณความปลอดภยั เชน TRUSTe, Verisign, TrustMark 
(ของรัฐบาลไทย โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา) 

     

7. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................................................................      
ปจจัยดานการใหบริการสวนบุคคล (Personalization) 
1. การใหบริการผานเว็บไซตสามารถเก็บขอมูลของลูกคาแตละ
องคกรหรือรายบุคคลได 

     

2. มีเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกท่ีเหมาะกับลูกคาแตละองคกร
หรือรายบุคคลในการใชงานภายในเว็บไซต 

     

3. ลูกคาสามารถเลือกชองทางในการติดตอกับผูใหบริการไดหลาย
ชองทาง 

     

4. ลูกคาสามารถติดตอกับผูใหบริการไดตลอด 24 ช่ัวโมง      
5. สรางบริการและเสนอขายสินคาท่ีเหมาะสมตรงตามความ
ตองการใหแกลูกคาในแตละองคกรหรือรายบุคคล 

     

6. ผูใชบริการเว็บไซตสามารถปรับแตงจัดรูปแบบเนื้อหา และสีสัน
ตามความตองการของลูกคาได 

     

7. ระบบมีการทักทายลูกคา ดวยการระบุช่ือทุกคร้ังท่ีลูกคาเขามาใช
บริการภายในเว็บไซต 

     

8. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..........................................................................      
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สวนท่ี 3: ทานพบปญหาใดบางในการใชบริการของไอเดีย พลัส ดอท เน็ต 

คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน  และเติมขอความในชองวาง 
1. ปญหาดานผลิตภัณฑ (Product) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  1. ไมมีความหลากหลาย Package การใชงาน 
  2. การเขาถึงเว็บไซตผูใหบริการทําไดชา 
  3. ไมสามารถปองกันไวรัสและการโจมตีระบบจากภายนอกได 
  4. เคร่ืองแมขาย (Server) ท่ีใหบริการไมทันสมัย ขาดประสิทธิภาพ 

 5. ระบบเครือขาย (Network) หรือเครื่องแมขาย (Server) ไมสามารถใหบริการหรือลม
บอย 
  6. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...................................................................... 
 
2. ปญหาดานราคา (Price) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
  1. การชําระเงินยุงยาก 
  2. ไมมีบริการชําระคาสินคาผานบัตรเครดิต 
  3. ราคาแพงกวาผูใหบริการรายอ่ืน 
  4. ไมสามารถผอนชําระได 
  5. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...................................................................... 
 
3. ปญหาดานชองทางการจดัจําหนาย (Place) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  1. ชองทางในการติดตอ/สอบถามไมหลากหลาย 
  2. โดเมนเนมเว็บไซตของผูใหบริการจาํไดยาก 
  3. คนหาผูใหบริการในเสิรชเอ็นจิ้น (Search Engine) ไมเจอหรืออยูลําดับทายๆ 
  4. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...................................................................... 
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4. ปญหาดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  1. การโฆษณา/ประชาสัมพันธนอย  
  2. การสงเสริมตลาดดวยการ ลด แลก แจก แถม ไมนาสนใจ 
  3. ไมมีการสงเสริมการตลาดใหกับลูกคาเดิม 
  4. ไมมีการอบรม แนะนาํ สาธิตวิธีการใชงานใหกับลูกคา 
  5. พนักงานไมมีความกระตือรือรนในการขาย 
  6. ไมมีการสรางเครือขายกับเว็บไซตอ่ืนเพื่อประชาสัมพันธ 
  7. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...................................................................... 
 
5. ปญหาดานการรักษาความเปนสวนตัว (Privacy) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  1. ไมมีการเขารหัสขอมูลในการรับ-สงขอมูล 
  2. สงเอกสาร ขาวสาร ไปยังอีเมลของลูกคาโดยไมไดรับอนุญาต 
  3. ระบบการรักษาความปลอดภัยใชงานยาก 
  4. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...................................................................... 
 
6. ปญหาดานการใหบริการสวนบุคคล (Personalization) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  1. ไมมีการเก็บขอมูลการใชบริการของลูกคาเปนรายองคกรหรือรายบุคคล 
  2. ไมมีเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกท่ีเหมาะกับลูกคาแตละรายในการใชงานภายใน
เว็บไซต 
  3. ไมสามารถปรับแตงจัดรูปแบบเนื้อหา และสีสันตามความตองการของลูกคาได 
  4. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...................................................................... 
 
ขอเสนอแนะในการใหบริการของไอเดีย พลัส ดอท เน็ต 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

ขอบพระคุณทุกทาน ท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
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ตัวอยางหนาจอท่ีใชเก็บขอมูล 
 

 
 



  
149 
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ประวัติผูเขียน 
 
ชื่อ – สกุล  นายอนวัช กองมงคล 
 
วัน เดือน ปเกิด  4 กรกฎาคม 2524 
 
ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษามัธยมตอนปลาย โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จังหวดัพะเยา 

ปการศึกษา 2542 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2546 

 
ประสบการณทํางาน  พ.ศ. 2546 – 2550 ตําแหนงวิศวกรคอมพิวเตอร ศูนยบริหารจัดการความรู

และถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
 พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 


