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แนวคิด  ทฤษฎี   และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
แนวคิดและทฤษฎ ี
 สําหรับแนวคิดและทฤษฎีท่ีนํามาใชประกอบการศึกษาในคร้ังนี้  ผูศึกษาไดรวบรวมทฤษฎี
และแนวคิดเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา แนวคิดเกีย่วกับสวนประสมสวนประสมการตลาด
อิเล็กทรอนิกส     และแนวคิดเกีย่วกับคุณภาพของการใหบริการ เพือ่นํามาเปนกรอบแนวคิดใน
การศึกษาโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1. แนวความคดิเร่ืองความพงึพอใจของลูกคา (Consumer Satisfaction) 
Philip Kotler (1994 อางใน ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ, 2547) อธิบายวา ความ        

พึงพอใจ (Satisfaction) เปนความรูสึกของลูกคาหลังจากการซ้ือสินคาหรือบริการ ซ่ึงเปนผลมาจาก
การเปรียบเทียบระหวางการรับรูตอการปฏิบัติงานของผูใหบริการหรือประสิทธิภาพของสินคา 
(Perceived Performance) กับการใหบริการหรือประสิทธิภาพของสินคาท่ีลูกคาคาดหวัง (Expected 
Performance) ถาผลที่ไดรับจากสินคาหรือบริการ (Product Performance) ตํ่ากวาความคาดหวังของ
ลูกคา จะทําใหลูกคาเกิดความไมพึงพอใจ (Dissatisfied Customer) แตถาระดับของผลท่ีไดรับจาก
สินคาหรือบริการตรงกับความคาดหวังของลูกคา จะทําใหลูกคาเกดิความพึงพอใจ (Satisfied 
Customer) และถาผลที่ไดรับจากสินคาหรือบริการสูงกวาความคาดหวังท่ีลูกคาต้ังไวก็จะทําให
ลูกคาเกิดความประทับใจ (Delight Customer)  

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541) กลาววา ความพึงพอใจของลูกคา เปนระดับความรูสึก
ของลูกคาท่ีมีผลจากการเปรียบเทียบระหวางผลประโยชนจากคุณสมบัติของสินคาหรือบริการกับ
ความคาดหวังของลูกคา โดยระดับความพึงพอใจของลูกคาจะเกิดจากความแตกตางระหวาง
ผลประโยชนจากวนิคาหรือบริการและความคาดหวังของบุคคล ซ่ึงความคาดหวังของลูกคา 
(Expectation) เกิดจากประสบการณและความรูในอดตีของลูกคาเอง ส่ิงสําคัญท่ีจะสรางความพงึ
พอใจใหกับลูกคาก็คือการเสนอสินคาหรือบริการที่มีประโยชน สอดคลองกับความคาดหวังของ
ลูกคา โดยยดึถือหลักการสรางความพึงพอใจรวมสําหรับลูกคา 

Campbell (1976 อางใน วิภาวดี สายนําทาน, 2542) กลาววา ความพึงพอใจเปนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลสําเร็จท่ีแตละคนเปรียบเทียบระหวางความคิดเห็นตอสภาพการณท่ีเปนอยูกับ
สภาพการณท่ีอยากใหเปน หรือคาดหวัง หรือรูสึกวาสมควรจะไดรับ ผลท่ีไดจะเปนความพึงพอใจ
หรือไมพึงพอใจเปนการตัดสินของแตละบุคคล  
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2. สวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Marketing Mix) (กุลฉัตร ฉัตรกุล  ณ 
อยุธยา, 2549) 

สวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส เปนองคประกอบการตลาดแบบใหม ซ่ึง
ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) การสงเสริม
การตลาด (Promotion) การรักษาความเปนสวนตัว (Privacy) และการใหบริการสวนบุคคล 
(Personalization) โดยสวนประกอบทุกปจจัยมีความเกีย่วพันและเทาเทียมกัน มีความสําคัญอยางยิ่ง
ในการดําเนินการของธุรกิจดานอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงมีสวนประกอบดังนี้  

1) ผลิตภัณฑ (Product) คือ ส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีนําเสนอแกตลาด เพื่อตอบสนองความตองการ
ของลูกคาและตองสรางคุณคาใหเกิดข้ึน แบงการพิจารณาออกเปน 3 ประเภท ไดแก สินคาท่ี
สามารถจับตองได (Physical Goods) สินคาดิจิตอล (Digital Goods) และธุรกิจบริการ (Services) 

2) ราคา (Price) คือ ตนทุนท้ังหมดท่ีลูกคาตองจายในการแลกเปล่ียนกบัสินคาและบริการ
รวมถึงเวลา ความพยายามในการใชความคิด และการกอพฤติกรรม ซ่ึงตองจายพรอมราคาสินคาท่ี
เปนตัวเงิน ดังนั้นราคาจึงมีบทบาทในการกาํหนดวาลูกคาจะซ้ือผลิตภัณฑหรือไม รวมท้ังมีอิทธิพล
ตอความสามารถในการทํากาํไรของผลิตภัณฑดวย ปจจัยในการต้ังราคา ตองคํานงึถึงราคาตลาด
เปนหลัก การคิดเผ่ือราคาคาขนสง สินคาราคาถูกอาจจะขายไมไดเสมอไป เนนเร่ืองความสะดวกใน
การส่ังซ้ือ สินคาท่ีมีราคาถูกเกินไปอาจขายแบบรวมหรือขายในปริมาณมากๆ 

3) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) คือ กระบวนการทาํงานท่ีทําใหสินคาหรือบริการไปสู
ตลาด เพื่อใหผูบริโภคไดบริโภคสินคาหรือบริการตามท่ีตองการ โดยตองพิจารณาถึงองคการตางๆ 
และทําเลที่ต้ังเพื่อใหอยูในพืน้ท่ีท่ีจะเขาถึงลูกคาได เม่ือเทคโนโลยีเจริญข้ึน การสงสินคาและ
บริการก็งายข้ึนสําหรับท้ังผูผลิตและสําหรับลูกคา เชน มีระบบการส่ังซ้ือ ระบบการชําระเงิน มีการ
คิดคาสมัครสมาชิก รับจางโฆษณาสินคาหรือบริการ เปนตน 

4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) คือ การส่ือสารการตลาดท่ีตองแนใจวาตลาด
เปาหมายเขาใจและใหคุณคาแกส่ิงท่ีเสนอขาย การสงเสริมการตลาดจะชวยกระตุนใหลูกคาทําตาม
ในส่ิงท่ีเราคาดหวัง ไดแก การรูจักและตระหนกัถึงตัวสินคาหรือบริการ เกิดความตองการใช และ
ตัดสินใจซ้ือและซ้ือมากข้ึน โดยอาศัยเคร่ืองมือท่ีแตกตางกัน เชน โฆษณาดวยแบนเนอร (ปาย
โฆษณา)  โฆษณาผานทางอีเมล โฆษณาดวยการเสียคาใชจายกับเว็บไซตอ่ืน โฆษณาดวยระบบ
สมาชิกแนะนาํสมาชิก โฆษณาดวยการแลกลิงคกับเว็บไซตอ่ืน โฆษณาบนเคร่ืองมือคนหา (Search 
Engine) เปนตน 

5) การรักษาความเปนสวนตัว (Privacy) คือ นโยบายท่ีผูประกอบการหรือองคกรตางๆ ได
ประกาศใหสาธารณชนไดทราบวา ตนจะใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเก็บไวไปในทาง
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ใดบาง ผูประกอบการควรกาํหนดนโยบาย เพื่อสรางความนาเช่ือถือ โดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับการ
รักษาความเปนสวนตัว (Privacy) เชน ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท หมายเลขบัตรเครดิต เปนตน 

6) การใหบริการสวนบุคคล (Personalization) คือ กระบวนการนําเสนอเนื้อหาหรือบริการ
และสินคา โดยพิจารณาจากลักษณะพฤตกิรรมของผูใชบริการ ควรเปนลักษณะการบริการแบบ
โตตอบรวมกนั (Interactive) ระหวางผูประกอบการกับลูกคาแบบเจาะจงบุคคล เรียกวา การตลาด
แบบหนึ่งตอหนึ่ง (One to One Marketing) เพื่อนําเสนอสิ่งท่ีตรงใจลูกคา อํานวยความสะดวกใหกบั
ลูกคา และสรางความเปนกันเองและความประทับใจ   

3. แนวคิดคณุภาพของการใหบริการ (Services Quality) (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2549) 
การบริการเปนส่ิงจับตองไมได ดังนัน้เพื่อท่ีจะลดความไมแนนอน ผูซ้ือจะมองหา

สัญลักษณของคุณภาพสําหรับการใหบริการจากสถานท่ี บุคลากร อุปกรณ เคร่ืองมือ วัสดุส่ือสาร 
สัญลักษณ และราคา ซ่ึงคุณภาพในการใหบริการที่สําคัญนั้นมี 5 ประการ ไดแก 
 1) ความไวใจหรือความนาเช่ือถือ (Reliability) ความสามารถในการใหบริการระดับหนึ่งท่ี
ตองการอยางถูกตอง และไวใจได 

2) ความม่ันใจ (Assurance) ผูใหบริการมีความรูและทักษะท่ีจําเปนในการบริการ มีความ
สุภาพและเปนมิตรกับลูกคา มีความซ่ือสัตยและสามารถสรางความม่ันใจใหแกลูกคาได และความ
ม่ันคงปลอดภยั 

3) ส่ิงท่ีสามารถจับตองได (Tangibles) ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ สภาพแวดลอม 
เคร่ืองมือ และอุปกรณตางๆ  

4) ความใสใจ (Empathy) สามารถเขาถึงไดสะดวกและสามารถติดตอไดงาย ความสามารถ
ในการติดตอส่ือสาร และเขาใจลูกคา 

5) การสนองตอบลูกคา (Responsiveness) ความเต็มใจท่ีจะใหบริการทันที และใหความ
ชวยเหลือเปนอยางด ี
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

ชมพูนุท หงสขจร (2547) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคา
ในธุรกิจบริการบนอินเตอรเน็ต: กรณีศึกษา Hostpacific.com มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม
การใชบริการและความพงึพอใจในการรับบริการเว็บโฮสต้ิง เพื่อเปนแนวทางในการใหบริการ
ลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาไดอยางสูงสุด และเม่ือ
ปรับปรุงขอบกพรองในการใหบริการ พรอมท้ังปรับปรุงการใหบริการตรงกับความตองการของ
ลูกคา ซ่ึงกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้คือลูกคาท่ีใชบริการเว็บโฮสต้ิงของ Hostpacific.com ใน
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ปจจุบันจํานวน 300 ราย เคร่ืองมือท่ีใชในการวจิัยคือแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเพื่อศึกษาพฤติกรรม
การใชบริการ คือ วัตถุประสงคการใชงานเว็บโฮสต้ิง วิธีการหาขอมูลเว็บโฮต้ิงของลูกคา สถานท่ี
รูจัก Hostpacific.com สาเหตุของการเปล่ียนผูใหบริการเว็บโฮสต้ิง การตัดสินใจใชบริการ ผูท่ีมี
อิทธิพลในการตัดสินใจ ช่ือเสียงของบริษัทท่ีใหบริการ และความรู ความเขาใจของลูกคาท่ีมีใน
ระบบเว็บโฮสต้ิง ในสวนของความพึงพอใจของลูกคาทําการวัดใน 5 ดาน คือ ดานพนักงาน ดาน
บริการ ดานเครือขายการใหบริการและระบบ Network ดานการแสดงรายละเอียดและขอมูลท่ีหนา 
Hostpacific.com และดานสนับสนุนการใหบริการ และขอมูลเบ้ืองตนของลูกคาคือตําแหนงหนาท่ี
งาน จํานวนบริษัทท่ีเคยใชบริการเว็บโฮสต้ิง และระยะเวลาท่ีใชเว็บโฮสต้ิง สถิติใชในการวิจัยคือ 
คารอยละ คาเฉล่ียเลขาคณิต การทดสอบสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบคาเฉล่ียสําหรับ
กลุมตัวอยางท่ีเปนอิสระตอกนั (T-Test) และการเปรียบเทียบคาเฉล่ียสําหรับหลายกลุมตัวอยางโดย
วิเคราะหความแปรปรวนจําแนกแบบทางเดยีว (Oneway ANOVA) ผลการวิจยัพบวา พฤติกรรมการ
ใชงานในเร่ืองวัตถุประสงคการในใชบริการเว็บโฮสต้ิงท่ีแตกตางกัน ทําใหมีความพึงพอใจแตกตาง
กันในดานพนักงาน ดานการบริการ ดานการแสดง รายละเอียดและขอมูลท่ีหนา Hostpacific.com 
และดานงานสนับสนุนการบริการ สวนดานเครือขายการใหบริการและระบบ Network พบวา
วัตถุประสงคการในใชบริการเว็บโฮสต้ิงท่ีแตกตางกัน ทําใหมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน 
พฤติกรรมการใชงานท่ีพิจารณาเร่ืองการมช่ืีอเสียงและการไมมีช่ือเสียงของ บริษัทท่ีเปนผูใหบริการ
เว็บโฮสต้ิง ทําใหความพึงพอใจแตกตางกัน ในดานการบริการ ดานเครือขายการใหบริการและ
ระบบ Network ดานการแสดงรายละเอียดและขอมูลท่ีหนา Hostpacific.com และดานงาน
สนับสนุนการบริการ สวนดานพนกังานนั้น พบวาการมีช่ือเสียงและการไมมีช่ือเสียงของบริษัทท่ี
เปนผูใหบริการเว็บโฮสต้ิง ทําใหความพึงพอใจไมแตกตางกัน สวนความรู ความเขาใจในระบบเวบ็
โฮสติ้งท่ีแตกตางกัน ทําใหความพึงพอใจแตกตางกัน ในดานพนักงาน สวนดานการบริการ ดาน
เครือขายการใหบริการและระบบ Network ดานการแสดงดานการแสดงรายละเอียดและขอมูลท่ี
หนา Hostpacific.com และดานงานสนับสนุนการบริการนั้น พบวา ความรู ความเขาใจในระบบเวบ็
โฮสติ้งท่ีแตกตางกัน ทําใหความพึงพอใจไมแตกตางกัน   

นีรชา สุทธิพรพรรณ (2550) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาปญหาและการกําหนดกลยทุธดาน
การตลาดของส่ือออนไลนประเภทเว็บบล็อก กรณีศึกษาบล็อกแกงคดอทคอม มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีมีตอการใชงานและดานการพฒันาบริการบล็อกของสมาชิก
บล็อกแกงคดอทคอม รวมถึงศึกษาขอจาํกัดทางธุรกิจของบล็อกแกงคดอทคอม ท้ังนี้เพื่อพัฒนา    
กลยุทธการแขงขันการตลาดของบล็อกแกงคดอทคอมท้ังนี้เพื่อวเิคราะหปญหาขององคกร วิธีการ
เก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย การวิจยัเชิงคุณภาพ และการวิจยัเชิงปริมาณ โดยการวิจยัเชิง
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คุณภาพ ใชวธีิการสัมภาษณเชิงลึก (Depth Interview) จากกรรมการผูจัดการบริษทั อินเทอรเน็ต 
มารเก็ตต้ิง จํากัด สวนการวจิัยเชิงปริมาณ ใชการวจิัยเชิงสํารวจ (Survey Research) จากกลุมตัวอยาง
คือผูเปนสมาชิกบล็อกแกงคดอทคอม จํานวน 400 คน จากการศึกษา สามารถประมวลสาเหตุท่ี
สงผลใหบล็อกแกงคประสบกับปญหารายไดไมเพียงพอกับการดําเนนิงานและการขยายตัว และ
ปญหาดานการพัฒนาบริการ ดังตอไปนี ้ คือ 1) สมาชิกมีความตองการใหปรับปรุงรูปแบบการใช
งานบล็อกใหสะดวกและเหมาะสมกวาท่ีเปนอยูในปจจบัุน ท้ังในดานความรวดเร็วของตัวเว็บไซต
และความยากงายในการปรับแตงบล็อก โดยมีหลายรายที่เปรียบเทียบกับผูใหบริการเจาอ่ืนท่ีสะดวก
กวา 2) บล็อกแกงคขาดรูปแบบในการหารายไดจากแหลงอ่ืนๆ ชองทางรายไดปจจุบันคือการลง
โฆษณาลงบนเว็บไซตหนาแรกเพียงหนาเดยีวและเปนการคิดอัตราแบบเหมาจายตอเดือน ไม
สามารถสรางผลประกอบการที่เพียงพอตอการบริหารจดัการตัวเว็บไซต และสรางรายไดสะสมท่ี
นาพอใจได 3) จากการสํารวจความเห็นพบวาสมาชิกสวนใหญมีความเห็นดวยเพียงระดับปานกลาง
กับการลงโฆษณาบนหนาบล็อกสมาชิก และการไมมีโฆษณาในหนาบล็อกของสมาชิกมีผลอยาง
มากตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ 4) การพัฒนาบริการใหมๆเพื่อใหตรงความตองการของสมาชิก 
และเพื่อใหแขงขันไดกับการพัฒนาของคูแขงรายอ่ืนๆในตลาดท่ีมีความเคล่ือนไหวอยูเสมอ ตองใช
ทรัพยากรดานบุคคล งบประมาณท่ีคอนขางสูง และเวลาคอนขางมากเพ่ือจัดการกบัขอจํากัดดาน
เทคนิคในการพัฒนาตัวโปรแกรม จากผลการศึกษาท่ีไดกลาวมาขางตน ผูศึกษาไดนาํแนวคิด ทฤษฎี
ดานการแขงขันการตลาดตางๆ มาวิเคราะหเพื่อกําหนดกลยุทธการแขงขันการตลาดของ บล็อก
แกงคดอทคอม โดยใชการวิเคราะหแรงผลักดันท้ัง 5 และการวิเคราะหสถานการณภายนอกและ
ภายในองคกร (SWOT Analysis) เพื่อนําไปสูการกําหนดกลยุทธการแขงขันการตลาด และเลือกกล
ยุทธท่ีเหมาะสม โดยตัดสินใจเลือกใช กลยุทธการมุงเนนและความแตกตาง (Focused 
Differentiation Strategy) ซ่ึงไดมีการกาํหนดแนวทางการพัฒนากลยุทธเพื่อสรางความไดเปรียบ
และสรางความสามารถในการแขงขันแบบยั่งยืน (Core competencies) โดยการสรางคุณคาของตรา
สินคาดวยความแตกตางในดานบริการ ท่ีใหความสําคัญกับผูสรางเนื้อหาและตัวเนือ้หาท่ีมีคุณภาพ 
1. สรางความแตกตางโดยการ นําเนื้อหาท่ีมีจากสมาชิกไปใชประโยชนตอยอดเปนเนื้อหาท่ีสามารถ
สรางรายได ท้ังบนส่ือเว็บไซต ส่ือบนมือถือ และส่ืออ่ืนๆ โดยใหสิทธิประโยชนกับผูเปนเจาของ
เนื้อหา 2. สรางเครือขายสังคม (social network) ใหเกิดข้ึนในบริการเว็บบล็อก เพื่อใหสมาชิกรูสึก
ผูกพันกับเครือขายสมาชิกดวยกันและผูกพันกับบริการ 3. มุงเนนใหสมาชิกไดเปนสวนหนึ่งของ 
แบรนดโดยการใหเขามีสวนรวมในการพฒันาตัวบริการและรวมสนับสนุนไดอยางเต็มท่ี 

ดาวโรจน บุณยมาลิก (2547) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยจงูใจในการเลือกใชอินเตอรเน็ตเปน
เคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาด : กรณีศึกษาธุรกิจบริการที่พัก มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาปจจัยจูงใจ
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ในการเลือกใชอินเตอรเน็ตเปนเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาด และเปรียบเทียบปจจัยจูงใจในการ
เลือกใชอินเตอรเน็ตเปนเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาด จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก 
เพศ, อายุ, ประเภทธุรกิจท่ีสังกัด, ขนาดองคกรท่ีสังกัด และประสบการณการใชอินเตอรเน็ตเปน
เคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดขององคกร โดยใชวิธีสรางแบบสอบถามออนไลน ให นักการตลาด
ในกลุมธุรกิจบริการที่พักเขารวมแสดงทัศนะท้ังส้ิน 165 ชุด และไดนําขอมูลท่ีเกบ็บันทึกไว มา
วิเคราะหโดยใชโปรแกรม SPSS เพื่อหาขอสรุปทางสถิติ ผลการศึกษาพบวา นกัการตลาดท่ีรวม
แสดงความคิดเห็น 165 คน เปนเพศชาย จาํนวน 94 คน มากกวา เพศหญิง ซ่ึงมีอยูจาํนวน 71 คน 
สวนใหญมีอายุระหวาง 36 - 45 ป ซ่ึงสังกัดในกลุมธุรกิจรีสอรท นกัการตลาดสวนใหญสังกดัใน
องคกรท่ีมีจํานวนพนักงานนอยกวา 100 คน และเปนองคกรท่ีมีประสบการณการใชอินเตอรเนต็
เปนเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดมาแลวมากกวา 5 ป และจากการศกึษาปจจัยจูงใจในการเลือกใช
อินเตอรเน็ตเปนเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาด พบวา นักการตลาดในกลุมธุรกิจบริการที่พักให
ความสําคัญตอปจจัยจูงใจดานประสิทธิภาพของส่ือ เปนอันดับแรก โดยเฉพาะประเด็นท่ี
อินเตอรเน็ตเปนส่ือท่ีเปดบริการตลอด 24 ช่ัวโมง ทุกวัน อันเนื่องมาจากเปนโอกาสใหผูบริโภค
สามารถติดตอกับองคกรไดตลอดเวลา และคาดหวังวาเปนจุดเร่ิมตนของการสรางความสัมพันธอัน
ดีระหวางองคกร และ ผูบริโภค จนพัฒนาเปนการ คาระหวางกันในที่สุด รองลงมาไดแก ปจจัยจูง
ใจดานการสรางความพึงพอใจให ผูบริโภค โดยเฉพาะประเด็นท่ีส่ืออินเตอรเน็ตอํานวยความ
สะดวกใหผูบริโภค คนหาขอมูลสินคา/บริการที่ตองการไดเอง สวนปจจัยจูงใจดานการดําเนินงาน
เปนปจจยัอีกดานท่ีนักการตลาดพิจารณาในการเลือกใชอินเตอรเน็ต เปนเคร่ืองมือส่ือสารทางการ
ตลาด โดยเฉพาะประเด็นท่ีอินเตอรเน็ตเปนส่ือท่ีใชตนทุนตํ่า และเปนส่ือท่ีสามารถแกไขขอมูลได
งาย และใชเวลานอย และเม่ือศึกษาเปรียบเทียบปจจยัจงูใจในการเลือกใชอินเตอรเน็ตเปนเคร่ืองมือ
ส่ือสารทางการตลาด จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล พบวา เพศ, ประเภทธุรกจิท่ีสังกัด และ
ประสบการณการใชอินเตอรเน็ตเปนเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดขององคกร ท่ีแตกตางกันไมทํา
ใหการพจิารณาปจจัยจูงใจในการเลือกใชอินเตอรเน็ตเปนเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดแตกตางกนั 
ท้ังทางดานประสิทธิภาพของส่ือ, ดานการดําเนินงาน และดานการสรางความพึงพอใจใหผูบริโภค 
โดยท่ี อายุ และขนาดองคกรท่ีสังกัด ซ่ึงแตกตางกัน ทําใหการพจิารณาปจจยัจูงใจในการเลือกใช
อินเตอรเน็ตเปนเคร่ืองมือ ส่ือสารทางการตลาดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ี .05 ในทุกๆ ดาน 


