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หลักการและเหตุผล 

ปจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการ
ติดตอส่ือสารทางเครือขายอินเทอรเน็ต ซ่ึงมีอัตราการใชงานท่ีเพิ่มข้ึนสูงอยางตอเนือ่ง โดยจากการ
สํารวจของ สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พบวาในป 
พ.ศ. 2549 ประชากรอายุ 6 ปข้ึนไปท่ีใชอินเทอรเน็ต มีจํานวน 14.2 ลานคน เพิ่มข้ึนจาก ป พ.ศ. 
2548 ท่ีมีผูใชงานอินเทอรเน็ต จํานวน 12.0 ลานคน และป พ.ศ. 2547 จํานวน 11.9 ลานคน 
ตามลําดับ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร: 2550) ซ่ึงเกิดจากปจจยัดานความ
สะดวกสบายของการใชงาน ผูใชสามารถติดตอส่ือสารไดทุกท่ีทุกเวลา สามารถเขาถึงขอมูลได
อยางไรพรมแดน อีกท้ังอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันก็มีแนวโนมของราคาท่ีลดลง
เร่ือยๆ สงผลใหมีการใชอินเทอรเน็ตอยางแพรหลายและเพิ่มมากข้ึนทําใหหนวยงาน องคกร และ
ธุรกิจตางๆ จําเปนท่ีจะตองมีเว็บไซตเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ ติดตอส่ือสาร และประกอบธุรกิจ
ของตนเอง เพือ่เปนการรองรับความตองการและสรางความพึงพอใจของลูกคาในทุกๆ ดาน   

สภาพตลาดและการแขงขันของธุรกิจโฮสต้ิงในปจจุบัน มีการขยายตัวอยางตอเนือ่ง มี
ลูกคาท่ีเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆไมวาจะเปนหนวยงานราชการ หนวยงานเอกชน ตลอดจนบุคคลท่ัวไป ซ่ึง
จากผลสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (สถานประกอบการ) ของสํานัก
สถิติพยากรณ สํานักงานสถิติแหงชาติ พบวาในป พ.ศ. 2550 สถานประกอบการท่ีต้ังอยูในเขต
เทศบาลท่ัวประเทศจํานวน 820,137 แหง มีการใชอินเทอรเน็ตรอยละ 13.0 เพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2549 
ท่ีมีการใชอินเทอรเน็ตรอยละ 11.3 ป พ.ศ. 2548 รอยละ 10.7 และป พ.ศ. 2547 รอยละ 9.0 
ตามลําดับ  ซ่ึงสถานประกอบการท่ีมีเว็บไซตในการประกอบกิจการ มีรอยละ 4.4 โดยในจํานวนน้ี
เปนเจาของเวบ็ไซตเอง รอยละ 83.8 และ ฝากขอมูลไวกับเว็บไซตของท่ีอ่ืน รอยละ 16.6 (สํานกั
สถิติพยากรณ สํานักงานสถิติแหงชาติ : 2551) แสดงใหเห็นวาสถานประกอบการสวนใหญยังไมมี
เว็บไซตเปนของตนเอง ทําใหชองทางในการขยายตลาดของธุรกิจโฮสต้ิงและจดทะเบียนโดเมนเนม
มีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมสูงมากข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงภายใตปจจัยแวดลอมทางเศรษฐกจิและการตลาดท่ี
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว กอใหเกดิความเส่ียงท่ีสําคัญซ่ึงอาจกระทบกบัการดําเนนิธุรกิจ เชน การ
เขามาในธุรกิจท่ีงายข้ึน คูแขงขันรายใหมสามารถเขามาดําเนินธุรกจิไดงาย เนื่องจากตนทุนและ
คาใชจายในอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีลดลงเปนอยางมาก การทําตลาดใหมๆ ของคูแขงขัน
รายเดิม หรือคูแขงขันจากบริษัทใหญๆ ท่ีขยายกจิการอยางตอเนื่อง การที่ลูกคามีอํานาจตอรอง
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ท่ีมากข้ึน เนื่องจากมีทางเลือกท่ีหลากหลายในการตัดสินใจมีการใหบริการท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ อีกท้ังลูกคายังสามารถใชบริการอ่ืนๆทดแทนได เชน การใชบริการเว็บไซตสําเร็จรูป 
และการใชบริการโฮสติ้งฟรี เปนตน ดวยสาเหตุเหลานี้ธุรกิจจึงมีความพยายามท่ีจะตองเพ่ิม หรือ 
รักษายอดขาย สรางความพึงพอใจใหแกลูกคา และรักษาลูกคาเดมิไว อีกท้ังยงัเปนฐานขอมูล
สําหรับใชในการสรางลูกคาใหมและกําหนดทิศทางในการทําการตลาดตอไป 

ไอเดีย พลัส ดอทเน็ต เดิมใชช่ือวา ไทย ไอเดีย ดอท เน็ต กอต้ังข้ึนเม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2547 จากนัน้จึงเปล่ียนช่ือมาเปน ไอเดีย พลัส ดอทเนต็ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551  เปนธุรกจิ
เกี่ยวกับการใหบริการโฮสติ้งและจดทะเบียนโดเมนเนม  ซ่ึงในป พ.ศ. 2551 มีกลุมลูกคาท้ังประเทศ
จํานวน 143 ราย โดยแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมหนวยงานราชการ มีจํานวน 69 รายโดยเปนองคการ
บริหารสวนตําบล (อบต.) องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) โรงเรียน สถานการศึกษาตางๆ เปน
ตน และ กลุมหนวยงานเอกชน มีจํานวน 74 ราย โดยจะเปน ผูประกอบการธุรกิจขายปลีก 
รานอาหาร โรงแรม ตัวแทนธุรกิจทองเท่ียว บุคคลท่ัวไปท่ีตองการมเีวบ็ไซตสวนตัว เปนตน (ศักดา 
ชัชวาลย, 2552: สัมภาษณ) ซ่ึงในปจจุบันไอเดีย พลัส ดอทเน็ต ไดประสบกับสภาวะการแขงขันท่ี
เพิ่มสูงข้ึน เนือ่งจากมีคูแขงขันรายใหมเขามาในธุรกิจ และคูแขงขันเดิมก็มีการขยายธุรกิจโดยการ
เพิ่มศักยภาพในการรองรับลูกคาใหเพิ่มมากข้ึน ทําใหลูกคามีทางเลือกท่ีหลากหลาย สงผลใหสวน
แบงการตลาดลดลงสวนทางกับความตองการของลูกคาท่ีมีเพิ่มมากข้ึน 

ในสภาพแวดลอมท่ีมีการแขงขันอยางรุนแรง เพื่อรักษาลูกคาฐานเดมิ เพิ่มลูกคารายใหมๆ 
รวมถึงการสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา ดังนั้นผูศึกษาจึงตองการท่ีจะศึกษาความพึงพอใจ
ของลูกคาตอสวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกสของ ไอเดีย พลัส ดอทเน็ต เพื่อเปนแนวทางใน
การนํามาปรับปรุงกลยุทธทางการตลาดบริการของธุรกิจใหมีความเหมาะสม และสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากที่สุดตอไป 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกสตามลักษณะ
คุณภาพการบริการของ ไอเดีย พลัส ดอท เน็ต 

2. เพื่อศึกษาปญหาจากการใชบริการของ ไอเดีย พลัส ดอทเน็ต 
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ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
1. ทําใหทราบถึงความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกสของ      

ไอเดีย พลัส ดอทเน็ต 
2. ไดขอมูลไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและวางแผนการตลาดของ ไอเดีย พลัส ดอท

เน็ต 
 

นิยามศัพท 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก หรือทัศนคติท่ีดีหลังจากซ้ือสินคาไปใชแลว ซ่ึงถา
สามารถใชงานไดตามท่ีคาดหวังไว จะทําใหลูกคาเกดิความพอใจ แตถาสินคาไมไดประสิทธิภาพ
ตามท่ีไดคาดหวังไว ลูกคาจะเกดิความไมพึงพอใจ 
 ลูกคา หมายถึง บุคคลท่ีเปนตัวแทนของธุรกิจ หรือหนวยงานท่ีมาติดตอซ้ือบริการของ    
ไอเดีย พลัส ดอท เน็ต โดยจาํแนกเปนลูกคากลุมหนวยงานราชการ จํานวน 69 ราย และ ลูกคากลุม
หนวยงานเอกชน จํานวน 74 ราย ในท่ีนี้จะหมายถึงผูมีตําแหนงในระดับหวัหนางาน ผูบริหาร
ระดับสูง เจาหนาท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ เจาของธุรกิจ หรือเจาของเวบ็ไซต 
 สวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดอิเล็กทรอนิกสท่ี
ควบคุมได ซ่ึงธุรกิจใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพงึพอใจแกกลุมเปาหมายประกอบดวย ดาน
ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด การรักษาความเปนสวนตัว และการ
ใหบริการสวนบุคคล 
 ไอเดีย พลัส ดอทเน็ต หมายถึง ผูใหบริการโฮสติ้งและจดทะเบียนโดเมนเนม ซ่ึงเปนกิจการ
ท่ีนําเอาเทคโนโลยีท่ีจําเปน สําหรับงานสรางเวบ็ไซตมาใหบริการโดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
เว็บไซตของผูใชบริการนั้นสามารถเขาถึงไดบนเครือขายอินเทอรเน็ต ต้ังอยูเลขท่ี 107/2 หมู 3 
ตําบลเหมืองแกว อําเภอแมริม จังหวดัเชียงใหม 50180 
   
 
 
 
 
 
 
 


