
บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกสตาม
ลักษณะคุณภาพการบริการของ ไอเดีย พลัส ดอท เน็ต สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล       
ขอคนพบ และขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้  
 
สรุปผลการศึกษา 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของลูกคาท่ีตอบแบบสอบถาม 
 จากผลการศึกษาพบวา ลูกคาท่ีตอบแบบสอบถามอยูในองคกร/กจิการท่ีเปนหนวยงาน
เอกชน รอยละ 51.8 และหนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 48.2 อยูในองคกรท่ีมีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเปนภาคบริการ รอยละ 63.6 ภาคการคา คาปลีก/คาสง รอยละ 28.7 และภาคผลิต 
อุตสาหกรรม รอยละ 7.7 มีตําแหนงท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 69.93 และ
ตําแหนงท่ีไมเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 30.07 ลูกคาหนวยงานเอกชนมีระยะเวลา
การจัดต้ังองคกร/กิจการ ชวง 1-5 ป มากท่ีสุด รอยละ 21.0 ชวง 6-10 ป รอยละ 13.3 และชวง 11-15 
ป รอยละ 7.7 
 
สวนท่ี 2 ความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกสตามลักษณะคุณภาพการ
บริการของ ไอเดีย พลัส ดอท เน็ต ไดแก ดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริม
การตลาด การรักษาความเปนสวนตัว และการใหบริการสวนบุคคล  
 จากผลการศึกษาพบวา ลูกคาท่ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสม
การตลาดอิเล็กทรอนิกสของไอเดีย พลัส ดอท เน็ต โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.42) 
เรียงอันดับ ไดแก ดานการรักษาความเปนสวนตัว อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.64) ดานราคา อยูใน
ระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.62) ดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.54) ดานการสงเสริมการตลาด 
อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.45) ดานการใหบริการสวนบุคคล อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 
3.32) และดานชองทางการจดัจําหนาย อยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.95) 
 ดานผลิตภัณฑ ลูกคาท่ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยรวมอยูในระดับมาก 
(คาเฉล่ีย 3.54) ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ความหลากหลายของ Package การ
ใชบริการ อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.82) สามารถเขาถึงเว็บไซตผูใหบริการไดอยางรวดเร็ว อยูใน
ระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.61) และสามารถปรับ เพิ่ม-ลด คุณสมบัติการใชงานภายหลังจากการสมัครใช
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บริการได เชน การเพิ่ม-ลด พื้นท่ีในการเกบ็ขอมูล และปริมาณการรับสงขอมูล เปนตน อยูในระดับ
ปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.49) 
 ดานราคา ลูกคาท่ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 
3.62) ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ราคาตอพื้นท่ีท่ีเชาทําเว็บไซต อยูในระดับมาก 
(คาเฉล่ีย 3.95) ไมมีคาธรรมเนียมในการติดต้ังระบบ อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.75) ราคามีความ
คุมคาเม่ือเทียบกับผูใหบริการรายอ่ืน อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.73) และแสดงราคา Package ไว
อยางชัดเจนบนหนาเว็บไซตของผูใหบริการ อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.66) 
 ดานชองทางการจัดจําหนาย ลูกคาท่ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.95) ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก การสมัครใชบริการ
ผานทางหนาเว็บไซตของผูใหบริการเว็บโฮสต้ิง อยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.40) การรับสมัคร
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส/อีเมล อยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.17) และการรับสมัครทาง
โทรศัพท/โทรสาร อยูในระดบัปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.06)   
 ดานการสงเสริมการตลาด ลูกคาท่ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.45) ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ฟรีคาจดทะเบียนโดเมน
เนม 1 ป อยูในระดบัมาก (คาเฉล่ีย 4.09) ใหสวนลดในการใชบริการคร้ังถัดไป อยูในระดับมาก 
(คาเฉล่ีย 4.03) และเพิ่มพืน้ท่ีการใชงานจากปกติ เชน พื้นท่ีใหบริการ 100 Mb เพิ่มเปน 120 Mb เปน
ตน อยูในระดบัมาก (คาเฉล่ีย 3.81)   
 ดานการรักษาความเปนสวนตัว ลูกคาท่ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยรวมอยูใน
ระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.64) ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ไมเผยแพรขอมูลรายช่ือ 
หมายเลขบัตรเครดิต ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท และอีเมลของลูกคา อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.01) มี
ระบบรักษาความปลอดภัยจากไวรัสและการโจมตีระบบจากภายนอก อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 
3.85) และไมสงเอกสาร ขาวสาร ไปยังอีเมลของลูกคาโดยไมไดรับอนุญาต อยูในระดับมาก 
(คาเฉล่ีย 3.79)  
 ดานการใหบริการสวนบุคคล ลูกคาท่ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.32) ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ลูกคาสามารถติดตอ
กับผูใหบริการไดตลอด 24 ช่ัวโมง อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.66) ลูกคาสามารถเลือกชองทางใน
การติดตอกับผูใหบริการไดหลายชองทาง อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.54) และการใหบริการผาน
เว็บไซตสามารถเก็บขอมูลของลูกคาแตละองคกรหรือรายบุคคลได อยูในระดบัปานกลาง (คาเฉล่ีย 
3.45) 
 



  

สวนที่ 3 ความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกสที่มีผลตอผูใชบริการของ ไอเดีย พลัส ดอท เน็ต  
 
ตารางที่ 46 แสดงปจจยัยอยอันดับแรกและระดับความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกสของไอเดีย พลัส ดอท เน็ต จําแนกตาม
รูปแบบการจดัตั้งตามกฎหมาย 
 

ปจจัยสวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส 
จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย 

หนวยงานเอกชน (แปลผล) หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ (แปลผล) 

ดานผลิตภัณฑ ความหลากหลายของ Package การใชบริการ (มาก) ความหลากหลายของ Package การใชบริการ (มาก) 

ดานราคา ไมมีคาธรรมเนียมในการติดตั้งระบบ (มาก) ราคาตอพื้นที่ที่เชาทําเว็บไซต (มาก) 

ดานชองทางการจัดจําหนาย การสมัครใชบริการผานทางหนาเว็บไซตของผูใหบริการเว็บ
โฮสติ้ง (ปานกลาง) 

การสมัครใชบริการผานทางหนาเว็บไซตของผูใหบริการเว็บ
โฮสติ้ง (ปานกลาง) 

ดานการสงเสริมการตลาด ฟรีคาจดทะเบียนโดเมนเนม 1 ป (มาก) ฟรีคาจดทะเบียนโดเมนเนม 1 ป (มาก) 

ดานการรักษาความเปนสวนตัว ไมเผยแพรขอมูลรายชื่อ หมายเลขบัตรเครดิต ที่อยู หมายเลข
โทรศัพท และอีเมลของลูกคา (มาก) 

ไมเผยแพรขอมูลรายชื่อ หมายเลขบัตรเครดิต ที่อยู หมายเลข
โทรศัพท และอีเมลของลูกคา (มาก) 

ดานการใหบริการสวนบุคคล ลูกคาสามารถติดตอกับผูใหบริการไดตลอด 24 ชั่วโมง (มาก) ลูกคาสามารถติดตอกับผูใหบริการไดตลอด 24 ชั่วโมง (มาก) 
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ตารางที่ 47 แสดงปจจยัยอยอันดับแรกและระดับความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกสของไอเดีย พลัส ดอท เน็ต จําแนกตาม
ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 
ปจจัยสวนประสม

การตลาด
อิเล็กทรอนิกส 

จําแนกตามประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ภาคผลิต อุตสาหกรรม (แปลผล) ภาคบริการ (แปลผล) ภาคการคา คาปลีก/คาสง (แปลผล) 

ดานผลิตภัณฑ ความหลากหลายของ Package การใชบริการ 
(มาก) 

ความหลากหลายของ Package การใชบริการ, 
สามารถเขาถึงเว็บไซตผูใหบริการไดอยาง
รวดเร็ว (มาก) 

ความหลากหลายของ Package การใชบริการ 
(มาก) 

ดานราคา ไมมีคาใชจายในการขอคําปรึกษาหรือแนะนํา
วิธีการใชงาน , ใหสวนลดสําหรับสัญญาการใช
งานที่นานกวา 1 ป เชน เมื่อตออายุการใชบริการ
ในปที่สอง ลดคาบริการ 10 % เปนตน (มาก) 

ราคาตอพื้นที่ที่เชาทําเว็บไซต (มาก) ราคาตอพื้นที่ที่เชาทําเว็บไซต (มาก) 

ดานชองทางการจัด
จําหนาย 

การสมัครใชบริการผานทางหนาเว็บไซตของผู
ใหบริการเว็บโฮสติ้ง (มาก) 

การสมัครใชบริการผานทางหนาเว็บไซตของผู
ใหบริการเว็บโฮสติ้ง (ปานกลาง) 

การสมัครใชบริการผานทางหนาเว็บไซตของผู
ใหบริการเว็บโฮสติ้ง (ปานกลาง) 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

ใหสวนลดในการใชบริการครั้งถัดไป, ฟรีคาจด
ทะเบียนโดเมนเนม 1 ป (มาก) 

ฟรีคาจดทะเบียนโดเมนเนม 1 ป (มาก) ใหสวนลดในการใชบริการครั้งถัดไป, ฟรีคาจด
ทะเบียนโดเมนเนม 1 ป (มาก) 

ดานการรักษาความ
เปนสวนตัว 

มีระบบรักษาความปลอดภัยจากไวรัสและการ
โจมตีระบบจากภายนอก (มาก) 

ไมเผยแพรขอมูลรายชื่อ หมายเลขบัตรเครดิต ที่
อยู หมายเลขโทรศัพท และอีเมลของลูกคา (มาก) 

ไมเผยแพรขอมูลรายชื่อ หมายเลขบัตรเครดิต ที่
อยู หมายเลขโทรศัพท และอีเมลของลูกคา (มาก) 
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ตารางที่ 47 (ตอ) แสดงปจจัยยอยอันดับแรกและระดับความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกสของไอเดีย พลัส ดอท เน็ต จําแนกตาม
ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 
ปจจัยสวนประสม

การตลาด
อิเล็กทรอนิกส 

จําแนกตามประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ภาคผลิต อุตสาหกรรม (แปลผล) ภาคบริการ (แปลผล) ภาคการคา คาปลีก/คาสง (แปลผล) 

ดานการใหบริการ
สวนบุคคล 

การใหบริการผานเว็บไซตสามารถเก็บขอมูลของ
ลูกคาแตละองคกรหรือรายบุคคลได, มีเครื่องมือ
อํานวยความสะดวกที่เหมาะกับลูกคาแตละ
องคกรหรือรายบุคคลในการใชงานภายใน
เว็บไซต, ลูกคาสามารถเลือกชองทางในการ
ติดตอกับผูใหบริการไดหลายชองทาง, สราง
บริการและเสนอขายสินคาที่เหมาะสมตรงตาม
ความตองการใหแกลูกคาในแตละองคกร หรือ
รายบุคคล (มาก) 

ลูกคาสามารถติดตอกับผูใหบริการไดตลอด 24 
ชั่วโมง (มาก) 

ลูกคาสามารถติดตอกับผูใหบริการไดตลอด 24 
ชั่วโมง (มาก) 
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ตารางที่ 48 แสดงปจจยัยอยอันดับแรกและระดับความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกสของไอเดีย พลัส ดอท เน็ต จําแนกตาม
ตําแหนงของลูกคาที่ตอบแบบสอบถาม 
 

ปจจัยสวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส 
จําแนกตามตําแหนงของลูกคาที่ตอบแบบสอบถาม 

หนวยงานเอกชน (แปลผล) หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ (แปลผล) 

ดานผลิตภัณฑ ความหลากหลายของ Package การใชบริการ (มาก) ความหลากหลายของ Package การใชบริการ(มาก) 

ดานราคา ไมมีคาธรรมเนียมในการติดตั้งระบบ (มาก) ราคาตอพื้นที่ที่เชาทําเว็บไซต (มาก) 

ดานชองทางการจัดจําหนาย การสมัครใชบริการผานทางหนาเว็บไซตของผูใหบริการเว็บ
โฮสติ้ง (ปานกลาง) 

การสมัครใชบริการผานทางหนาเว็บไซตของผูใหบริการเว็บ
โฮสติ้ง (ปานกลาง) 

ดานการสงเสริมการตลาด ฟรีคาจดทะเบียนโดเมนเนม 1 ป (มาก) ฟรีคาจดทะเบียนโดเมนเนม 1 ป (มาก) 

ดานการรักษาความเปนสวนตัว ไมเผยแพรขอมูลรายชื่อ หมายเลขบัตรเครดิต ที่อยู หมายเลข
โทรศัพท และอีเมลของลูกคา (มาก) 

ไมเผยแพรขอมูลรายชื่อ หมายเลขบัตรเครดิต ที่อยู หมายเลข
โทรศัพท และอีเมลของลูกคา (มาก) 

ดานการใหบริการสวนบุคคล ลูกคาสามารถติดตอกับผูใหบริการไดตลอด 24 ชั่วโมง (มาก) ลูกคาสามารถติดตอกับผูใหบริการไดตลอด 24 ชั่วโมง (มาก) 
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ตารางที่ 49 แสดงปจจยัยอยอันดับแรกและระดับความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกสของไอเดีย พลัส ดอท เน็ต จําแนกตาม
ระยะเวลาการจัดตั้งองคกร/กิจการของลูกคาที่ตอบแบบสอบถาม 
 
ปจจัยสวนประสม

การตลาด
อิเล็กทรอนิกส 

หนวยงานเอกชนจําแนกตามระยะเวลาการจัดตั้งองคกร/กิจการของลูกคาที่ตอบแบบสอบถาม หนวยงานราชการ/
รัฐวิสาหกิจ  

(คาเฉลี่ย, แปลผล) 
1-5 ป  

(แปลผล) 
6-10 ป  

(แปลผล) 
11-15 ป  
(แปลผล) 

16-20 ป  
(แปลผล) 

20 ป ขึ้นไป  
(แปลผล) 

ดานผลิตภัณฑ ความหลากหลายของ 
Package การใชบริการ 
(มาก) 

ความหลากหลายของ 
Package การใชบริการ, 
สามารถเขาถึงเว็บไซต
ผูใหบริการไดอยาง
รวดเร็ว,  สามารถปรับ 
เพิ่ม-ลด คุณสมบัติการ
ใชงานภายหลังจากการ
สมัครใชบริการได เชน 
การเพิ่ม-ลด พื้นที่ใน
การเก็บขอมูล และ
ปริมาณการรับสง
ขอมูล เปนตน (มาก) 

ความหลากหลายของ 
Package การใชบริการ 
(มาก) 

ความหลากหลายของ 
Package การใชบริการ 
(มาก) 

มีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพเครื่องแม
ขาย (Server) ที่
ใหบริการอยูเสมอ 
(มาก) 

ความหลากหลายของ 
Package การใชบริการ 
(มาก) 
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ตารางที่ 49 (ตอ) แสดงปจจัยยอยอันดับแรกและระดับความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกสของไอเดีย พลัส ดอท เน็ต จําแนกตาม
ระยะเวลาการจัดตั้งองคกร/กิจการของลูกคาที่ตอบแบบสอบถาม 
 
ปจจัยสวนประสม

การตลาด
อิเล็กทรอนิกส 

หนวยงานเอกชนจําแนกตามระยะเวลาการจัดตั้งองคกร/กิจการของลูกคาที่ตอบแบบสอบถาม 
หนวยงานราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 
1-5 ป 

(แปลผล) 
6-10 ป 

(แปลผล) 
11-15 ป 
(แปลผล) 

16-20 ป 
(แปลผล) 

20 ป ขึ้นไป 
(แปลผล) 

ดานราคา ราคาตอพื้นที่ที่เชาทํา
เว็บไซต (มาก) 

ราคาตอพื้นที่ที่เชาทํา
เว็บไซต, กําหนดราคา 
Packageไวหลากหลาย
ระดับตามกลุมลูกคา 
(มาก) 

ไมมีคาใชจายในการ
ขอคําปรึกษาหรือ
แนะนําวิธีการใชงาน 
(มาก) 

ไมมีคาธรรมเนียมใน
การติดตั้งระบบ (มาก) 

ไมมีคาธรรมเนียมใน
การติดตั้งระบบ (มาก) 

ราคาตอพื้นที่ที่เชาทํา
เว็บไซต  (มาก) 

ดานชองทางการจัด
จําหนาย 

การสมัครใชบริการ
ผานทางหนาเว็บไซต
ของผูใหบริการเว็บ
โฮสติ้ง (มาก) 

การสมัครใชบริการ
ผานทางหนาเว็บไซต
ของผูใหบริการเว็บ
โฮสติ้ง (ปานกลาง) 

การสมัครใชบริการ
ผานทางหนาเว็บไซต
ของผูใหบริการเว็บ
โฮสติ้ง (ปานกลาง) 

การสมัครใชบริการ
ผานทางหนาเว็บไซต
ของผูใหบริการเว็บ
โฮสติ้ง, การรับสมัคร
ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส/อเีมล 
(ปานกลาง) 

การสมัครใชบริการ
ผานทางหนาเว็บไซต
ของผูใหบริการเว็บ
โฮสติ้ง, การรับสมัคร
ทางโทรศัพท/โทรสาร 
(ปานกลาง) 

การสมัครใชบริการ
ผานทางหนาเว็บไซต
ของผูใหบริการเว็บ
โฮสติ้ง (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 49 (ตอ) แสดงปจจัยยอยอันดับแรกและระดับความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกสของไอเดีย พลัส ดอท เน็ต จําแนกตาม
ระยะเวลาการจัดตั้งองคกร/กิจการของลูกคาที่ตอบแบบสอบถาม 
 
ปจจัยสวนประสม

การตลาด
อิเล็กทรอนิกส 

หนวยงานเอกชนจําแนกตามระยะเวลาการจัดตั้งองคกร/กิจการของลูกคาที่ตอบแบบสอบถาม 
หนวยงานราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 
1-5 ป 

(แปลผล) 
6-10 ป 

(แปลผล) 
11-15 ป 
(แปลผล) 

16-20 ป 
(แปลผล) 

20 ป ขึ้นไป 
(แปลผล) 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

ใหสวนลดในการใช
บริการครั้งถัดไป 
(มาก) 

ใหสวนลดในการใช
บริการครั้งถัดไป 
(มาก) 

ฟรีคาจดทะเบียน
โดเมนเนม 1 ป (มาก) 

ฟรีคาจดทะเบียน
โดเมนเนม 1 ป (มาก) 

เพิ่มพื้นที่การใชงาน
จากปกติ เชน พื้นที่
ใหบริการ 100 Mb เพิ่ม
เปน 120 Mb เปนตน, 
ใหบริการลงชื่อ
เว็บไซตของลูกคาใน
เสิรชเอ็นจิ้น เชน 
google เปนตน (มาก) 

ฟรีคาจดทะเบียน
โดเมนเนม 1 ป (มาก) 
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ตารางที่ 49 (ตอ) แสดงปจจัยยอยอันดับแรกและระดับความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกสของไอเดีย พลัส ดอท เน็ต จําแนกตาม
ระยะเวลาการจัดตั้งองคกร/กิจการของลูกคาที่ตอบแบบสอบถาม 
 
ปจจัยสวนประสม

การตลาด
อิเล็กทรอนิกส 

หนวยงานเอกชนจําแนกตามระยะเวลาการจัดตั้งองคกร/กิจการของลูกคาที่ตอบแบบสอบถาม 
หนวยงานราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 
1-5 ป 

(แปลผล) 
6-10 ป 

(แปลผล) 
11-15 ป 
(แปลผล) 

16-20 ป 
(แปลผล) 

20 ป ขึ้นไป 
(แปลผล) 

ดานการรักษาความ
เปนสวนตัว 
 
 
 

ไมเผยแพรขอมูล
รายชื่อ หมายเลขบัตร
เครดิต ที่อยู หมายเลข
โทรศัพท และอีเมล
ของลูกคา (มาก) 

ไมเผยแพรขอมูล
รายชื่อ หมายเลขบัตร
เครดิต ที่อยู หมายเลข
โทรศัพท และอีเมล
ของลูกคา (มาก) 

ไมเผยแพรขอมูล
รายชื่อ หมายเลขบัตร
เครดิต ที่อยู หมายเลข
โทรศัพท และอีเมล
ของลูกคา (มาก) 

มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยจากไวรัสและ
การโจมตีระบบจาก
ภายนอก, ไมเผยแพร
ขอมูลรายชื่อ หมายเลข
บัตรเครดิต ที่อยู 
หมายเลขโทรศัพท 
และอีเมลของลูกคา 
(มาก) 

มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยจากไวรัสและ
การโจมตีระบบจาก
ภายนอก, ไมเผยแพร
ขอมูลรายชื่อ หมายเลข
บัตรเครดิต ที่อยู 
หมายเลขโทรศัพท 
และอีเมลของลูกคา  
(มาก) 

ไมเผยแพรขอมูล
รายชื่อ หมายเลขบัตร
เครดิต ที่อยู หมายเลข
โทรศัพท และอีเมล
ของลูกคา (มาก) 
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ตารางที่ 49 (ตอ) แสดงปจจัยยอยอันดับแรกและระดับความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกสของไอเดีย พลัส ดอท เน็ต จําแนกตาม
ระยะเวลาการจัดตั้งองคกร/กิจการของลูกคาที่ตอบแบบสอบถาม 
 
ปจจัยสวนประสม

การตลาด
อิเล็กทรอนิกส 

หนวยงานเอกชนจําแนกตามระยะเวลาการจัดตั้งองคกร/กิจการของลูกคาที่ตอบแบบสอบถาม 
หนวยงานราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 
1-5 ป 

(แปลผล) 
6-10 ป 

(แปลผล) 
11-15 ป 
(แปลผล) 

16-20 ป 
(แปลผล) 

20 ป ขึ้นไป 
(แปลผล) 

ดานการใหบริการ
สวนบุคคล 

มีเครื่องมืออํานวย
ความสะดวกที่เหมาะ
กับลูกคาแตละองคกร
หรือรายบุคคลในการ
ใชงานภายในเว็บไซต, 
ลูกคาสามารถติดตอกับ
ผูใหบริการไดตลอด 
24 ชั่วโมง (มาก) 

สรางบริการและเสนอ
ขายสินคาที่เหมาะสม
ตรงตามความตองการ
ใหแกลูกคาในแตละ
องคกรหรือรายบุคคล 
(มาก) 

ลูกคาสามารถติดตอกับ
ผูใหบริการไดตลอด 
24 ชั่วโมง (มาก) 

ลูกคาสามารถเลือก
ชองทางในการติดตอ
กับผูใหบริการไดหลาย
ชองทาง (มาก) 

มีความพึงพอใจตอ
สวนประสมการตลาด
อิเล็กทรอนิกสดานการ
ใหบริการสวนบุคคล
ของไอเดีย พลัส ดอท 
เน็ต (มาก) 

ลูกคาสามารถติดตอ
กับผูใหบริการได
ตลอด 24 ชั่วโมง 
(มาก) 
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สวนท่ี 4 ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะในการใชบริการของลูกคาไอเดีย พลัส ดอท เน็ต 
ปญหาดานผลิตภัณฑ ท่ีลูกคาพบปญหามากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ ระบบเครือขาย 

(Network) หรือเคร่ืองแมขาย (Server) ไมสามารถใหบริการหรือลมบอย รองลงมาคือ ไมมีความ
หลากหลาย Package การใชงาน และการเขาถึงเว็บไซตผูใหบริการทําไดชา 

ปญหาดานราคา ท่ีลูกคาพบปญหามากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ ไมมีบริการชําระคาสินคาผาน
บัตรเครดิต รองลงมาคือ ไมสามารถผอนชําระได และการชําระเงินยุงยาก 

ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย จากท่ีลูกคาพบปญหามากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ  
โดเมนเนมเว็บไซตของผูใหบริการจําไดยาก รองลงมาคือ คนหาผูใหบริการในเสิรชเอ็นจิ้น (Search 
Engine) ไมเจอหรืออยูลําดบัทายๆ และชองทางในการติดตอ/สอบถามไมหลากหลาย 
 ปญหาดานการสงเสริมการตลาด ท่ีลูกคาพบปญหามากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ การโฆษณา/
ประชาสัมพันธนอย รองลงมาคือ การสงเสริมตลาดดวยการ ลด แลก แจก แถม ไมนาสนใจ และไม
มีการสรางเครือขายกับเว็บไซตอ่ืนเพื่อประชาสัมพันธ 

ปญหาดานการรักษาความเปนสวนตัว ท่ีลูกคาพบปญหามากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ ระบบ
การรักษาความปลอดภัยใชงานยาก รองลงมาคือ สงเอกสาร ขาวสาร ไปยังอีเมลของลูกคาโดยไมได
รับอนุญาต และไมมีการเขารหัสขอมูลในการรับ-สงขอมูล 
 ปญหาดานการใหบริการสวนบุคคล ท่ีลูกคาพบปญหามากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ ไมมี
เคร่ืองมืออํานวยความสะดวกท่ีเหมาะกับลูกคาแตละรายในการใชงานภายในเว็บไซต รองลงมาคือ 
ไมสามารถปรับแตงจัดรูปแบบเนื้อหา และสีสันตามความตองการของลูกคาได และไมมีการเก็บ
ขอมูลการใชบริการของลูกคาเปนรายองคกรหรือรายบุคคล 
 ขอเสนอแนะท่ีลูกคาเสนอแนะมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ สามารถจายคาใชบริการผาน
บัตรเครดิตได รองลงมาคือ มีการแจงลูกคาใหทราบทันทีเม่ือระบบเกิดความขัดของหรือเกิด
เหตุการณไมปกติกับเว็บไซตของลูกคา และเพิ่มสิทธิพิเศษตางๆใหกับลูกคาเดิม 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษา ความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนกิสของไอเดีย พลัส 
ดอท เน็ต สามารถใชทฤษฎี แนวคิด และวรรณกรรมท่ีเกีย่วของมาอภิปรายผลไดดังนี ้
 ผลการศึกษาความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกสของไอเดีย พลัส 
ดอท เน็ต พบวาปจจยัสวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนกิสท่ีลูกคามีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ
มาก เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย ไดแก ดานการรักษาความเปนสวนตัว ดานราคา และดานผลิตภณัฑ 
ปจจัยสวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกสท่ีลูกคามีความพึงพอใจโดยรวมในระดับปานกลาง เรียง
ตามลําดับคาเฉล่ีย ไดแก ดานการสงเสริมการตลาด ดานการใหบริการสวนบุคคล และดานชองทาง
การจัดจําหนาย 
 



  

ตารางที่ 50 แสดงปจจยัยอยและเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนกิสของไอเดีย พลัส ดอท เน็ต การศึกษา
พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคาในธุรกิจบริการบนอินเตอรเน็ต: กรณีศึกษา Hostpacific.com ของชมพูนทุ หงสขจร (2547) การศึกษาปญหาและการ
กําหนดกลยุทธดานการตลาดของสื่อออนไลนประเภทเว็บบล็อก กรณีศึกษาบล็อกแกงคดอทคอม ของนีรชา สุทธิพรพรรณ (2550) และปจจัยจูงใจในการ
เลือกใชอินเตอรเน็ตเปนเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด : กรณีศึกษาธุรกิจบริการที่พกั ของดาวโรจน บุณยมาลิก (2547) 
 

ปจจัยสวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส 

ระดับความพึงพอใจของ
ลูกคาตอสวนประสม

การตลาดอิเล็กทรอนิกสของ
ไอเดีย พลัส ดอท เน็ต 

การศึกษาพฤติกรรมและ
ความพึงพอใจของลูกคาใน
ธุรกิจบริการบนอินเตอรเน็ต: 
กรณีศึกษา Hostpacific.com 
ของชมพูนุท หงสขจร (2547) 

การศึกษาปญหาและการ
กําหนดกลยุทธดานการตลาด
ของสื่อออนไลนประเภทเว็บ

บล็อก กรณีศึกษา 
บล็อกแกงคดอทคอม 

ของนีรชา สุทธิพรพรรณ 
(2550) 

ปจจัยจูงใจในการเลือกใช
อินเตอรเน็ตเปนเครื่องมือ
สื่อสารทางการตลาด : 

กรณีศึกษาธุรกิจบริการที่พัก 
ของดาวโรจน บุณยมาลิก 

(2547) 

ความหลากหลายของ Package การใชบริการ 
(ดานผลิตภัณฑ) 

มาก มาก - - 

สามารถเขาถึงเว็บไซตผูใหบริการไดอยาง
รวดเร็ว (ดานผลิตภัณฑ) 

มาก มาก - มาก 

ราคาตอพื้นที่ที่เชาทําเว็บไซต (ดานราคา) มาก มาก - มาก 
การสมัครใชบริการผานทางหนาเว็บไซตของผู
ใหบริการเว็บโฮสติ้ง (ดานชองทางการจัด
จําหนาย) 

 ปานกลาง - มาก - 
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ตารางที่ 50 (ตอ) แสดงปจจยัยอยและเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกสของไอเดีย พลัส ดอท เน็ต 
Hostpacific.com ของชมพูนทุ หงสขจร (2547) บล็อกแกงคดอทคอม ของนีรชา สุทธิพรพรรณ (2550) และปจจัยจูงใจในการเลือกใชอินเตอรเน็ตเปนเครื่องมือ
สื่อสารทางการตลาด : กรณศีึกษาธุรกิจบริการที่พัก ของดาวโรจน บุณยมาลิก (2547) 
 

ปจจัยสวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส 

ระดับความพึงพอใจของ
ลูกคาตอสวนประสม

การตลาดอิเล็กทรอนิกสของ
ไอเดีย พลัส ดอท เน็ต 

การศึกษาพฤติกรรมและ
ความพึงพอใจของลูกคาใน
ธุรกิจบริการบนอินเตอรเน็ต: 
กรณีศึกษา Hostpacific.com 

 (ชมพูนุท หงสขจร) 

การศึกษาปญหาและการ
กําหนดกลยุทธดานการตลาด
ของสื่อออนไลนประเภทเว็บ
บล็อก กรณีศึกษาบล็อกแกงค

ดอทคอม 
(นีรชา สทุธิพรพรรณ) 

ปจจัยจูงใจในการเลือกใช
อินเตอรเน็ตเปนเครื่องมือ
สื่อสารทางการตลาด : 

กรณีศึกษาธุรกิจบริการที่พัก 
(ดาวโรจน บุณยมาลิก) 

จัดทําขาวสารประจําวันบนเว็บไซตของผู
ใหบริการ (ดานการสงเสริมการตลาด) 

ปานกลาง - มาก - 

มีระบบรักษาความปลอดภัยจากไวรัสและการ
โจมตีระบบจากภายนอก (ดานการรักษาความ
เปนสวนตัว) 

มาก ปานกลาง - - 

ผูใชบริการเว็บไซตสามารถปรับแตงจัดรูปแบบ
เนื้อหา และสีสันตามความตองการของลูกคาได 
(ดานการใหบริการสวนบุคคล) 

ปานกลาง มาก - มาก 
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 ปจจัยดานผลิตภัณฑ ลูกคามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงปจจัยยอยท่ีมีความ
พึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ความหลากหลายของ Package การใชบริการ อยูในระดับมาก 
รองลงมาคือสามารถเขาถึงเว็บไซตผูใหบริการไดอยางรวดเร็ว อยูในระดับมาก และสามารถปรับ 
เพิ่ม-ลด คุณสมบัติการใชงานภายหลังจากการสมัครใชบริการได เชน การเพิ่ม-ลด พื้นท่ีในการเก็บ
ขอมูล และปริมาณการรับสงขอมูล เปนตน อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงจากผลการศึกษาของ             
ชมพูนุท หงสขจร (2547) ท่ีศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคาในธุรกิจ
บริการบนอินเตอรเน็ต: กรณีศึกษา Hostpacific.com ท่ีพบวาปจจัยยอยดานความหลากหลายของ 
Package การใชบริการ และสามารถเขาถึงเว็บไซตผูใหบริการไดอยางรวดเร็ว ลูกคามีความพึงพอใจ
อยูในระดับมากเชนเดียวกัน และเปนไปในทิศทางเดียวกับผลการศึกษาของดาวโรจน บุณยมาลิก 
(2547) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยจูงใจในการเลือกใชอินเตอรเน็ตเปนเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาด : 
กรณีศึกษาธุรกิจบริการที่พัก ท่ีพบวาปจจัยยอยดานสามารถเขาถึงเว็บไซตผูใหบริการไดอยาง
รวดเร็ว มีระดับการจูงใจอยูในระดับมาก แสดงวาการใหบริการของไอเดีย พลัส ดอท เน็ต 
ใหบริการดานนี้ไดตรงตามความตองการของลูกคาจึงมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 ปญหาดานผลิตภัณฑ ท่ีลูกคาพบจากการใชบริการของไอเดีย พลัส ดอท เน็ต 3 อันดับแรก 
ไดแก ระบบเครือขาย (Network) หรือเคร่ืองแมขาย (Server) ไมสามารถใหบริการหรือลมบอย ไมมี
ความหลากหลาย Package การใชงาน และ การเขาถึงเว็บไซตผูใหบริการทําไดชา 
 ปจจัยดานราคา ลูกคามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงปจจัยยอยท่ีมีความ      
พึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ราคาตอพื้นท่ีท่ีเชาทําเว็บไซต รองลงมาคือไมมีคาธรรมเนียมใน
การติดต้ังระบบ และราคามีความคุมคาเม่ือเทียบกับผูใหบริการรายอ่ืน ซ่ึงอยูในระดับมาก จากผล
การศึกษาของชมพูนุท หงสขจร (2547) ท่ีพบวาปจจัยยอยดานราคาตอพื้นท่ีท่ีเชาทําเว็บไซต ลูกคามี
ความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนเดียวกัน และเปนไปในทิศทางเดียวกับผลการศึกษาของ          
ดาวโรจน บุณยมาลิก (2547) ท่ีพบวาปจจัยยอยดานราคาตอพื้นท่ีท่ีเชาทําเว็บไซต มีระดับการจูงใจ
อยูในระดับมาก แสดงวาการใหบริการของไอเดีย พลัส ดอท เน็ต ใหบริการดานนี้ไดตรงตามความ
ตองการของลูกคาจึงมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 ปญหาดานราคา ท่ีลูกคาพบจากการใชบริการของไอเดีย พลัส ดอท เน็ต 3 อันดับแรก 
ไดแก ไมมีบริการชําระคาสินคาผานบัตรเครดิต และไมสามารถผอนชําระได การชําระเงินยุงยาก 
 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ลูกคามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึง
ปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก การสมัครใชบริการผานทางหนาเว็บไซตของ
ผูใหบริการเว็บโฮสต้ิง รองลงมาคือการรับสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส/อีเมล และการรับ
สมัครทางโทรศัพท/โทรสาร ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง จากผลการศึกษาของนีรชา สุทธิพรพรรณ 
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(2550) ท่ีศึกษาเร่ืองการศึกษาปญหาและการกําหนดกลยุทธดานการตลาดของส่ือออนไลนประเภท
เว็บบล็อก กรณีศึกษาบล็อกแกงคดอทคอม พบวาปจจัยยอยดานการสมัครใชบริการผานทางหนา
เว็บไซตของผูใหบริการเว็บโฮสต้ิง ลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาการ
ใหบริการในดานนี้ของไอเดีย พลัส ดอท เน็ต ทําไดดอยกวาบล็อกแกงคดอทคอม 
 ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย ท่ีลูกคาพบจากการใชบริการของไอเดีย พลัส ดอท เน็ต 
3 อันดับแรก ไดแก โดเมนเนมเว็บไซตของผูใหบริการจําไดยาก คนหาผูใหบริการในเสิรชเอ็นจิ้น 
(Search Engine) ไมเจอหรืออยูลําดับทายๆ และชองทางในการติดตอ/สอบถามไมหลากหลาย 
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ลูกคามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึง
ปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ฟรีคาจดทะเบียนโดเมนเนม 1 ป รองลงมา
คือใหสวนลดในการใชบริการคร้ังถัดไป และเพิ่มพื้นท่ีการใชงานจากปกติ เชน พื้นท่ีใหบริการ 100 
Mb เพิ่มเปน 120 Mb เปนตน  
 ปญหาดานการสงเสริมการตลาด ท่ีลูกคาพบจากการใชบริการของไอเดีย พลัส ดอท เน็ต 3 
อันดับแรก ไดแก การโฆษณา/ประชาสัมพันธนอย การสงเสริมตลาดดวยการ ลด แลก แจก แถม ไม
นาสนใจ และไมมีการสรางเครือขายกับเว็บไซตอ่ืนเพื่อประชาสัมพันธ  
 ปจจัยดานการรักษาความเปนสวนตัว ลูกคามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึง
ปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ไมเผยแพรขอมูลรายช่ือ หมายเลขบัตรเครดิต 
ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท และอีเมลของลูกคา รองลงมาคือมีระบบรักษาความปลอดภยัจากไวรัสและ
การโจมตีระบบจากภายนอก และไมสงเอกสาร ขาวสาร ไปยังอีเมลของลูกคาโดยไมไดรับอนุญาต 
ซ่ึงอยูในระดับมาก ซ่ึงจากผลการศึกษาของชมพูนุท หงสขจร (2547) ท่ีพบวาปจจัยยอยดานมีระบบ
รักษาความปลอดภัยจากไวรัสและการโจมตีระบบจากภายนอก ลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับ
ปานกลาง แสดงใหเห็นวาการใหบริการในดานนี้ของไอเดีย พลัส ดอท เนต็ ทําไดดีกวา 
Hostpacific.com 
 ปญหาดานการรักษาความเปนสวนตัว ท่ีลูกคาพบจากการใชบริการของไอเดีย พลัส ดอท 
เน็ต 3 อันดับแรก ไดแก ระบบการรักษาความปลอดภัยใชงานยาก สงเอกสาร ขาวสาร ไปยังอีเมล
ของลูกคาโดยไมไดรับอนุญาต และไมมีการเขารหัสขอมูลในการรับ-สงขอมูล  
 ปจจัยดานการใหบริการสวนบุคคล ลูกคามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึง
ปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ลูกคาสามารถติดตอกับผูใหบริการไดตลอด 
24 ช่ัวโมง อยูในระดับมาก รองลงมาคือลูกคาสามารถเลือกชองทางในการติดตอกับผูใหบริการได
หลายชองทาง อยูในระดับมาก และการใหบริการผานเว็บไซตสามารถเก็บขอมูลของลูกคาแตละ
องคกรหรือรายบุคคลได อยูในระดับปานกลาง อยางไรก็ตามผลการศึกษานี้แตกตางกับผล
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การศึกษาของชมพูนุท หงสขจร (2547) ท่ีพบวาปจจัยยอยดานผูใชบริการเว็บไซตสามารถปรับแตง
จัดรูปแบบเนื้อหา และสีสันตามความตองการของลูกคาได ลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
แสดงใหเห็นวา การใหบริการในดานนี้ของไอเดีย พลัส ดอท เน็ต ทําไดดอยกวา Hostpacific.com 
และไมเปนไปในทิศทางเดียวกับผลการศึกษาของดาวโรจน บุณยมาลิก (2547) ท่ีพบวาปจจัยยอย
ดานผูใชบริการเว็บไซตสามารถปรับแตงจัดรูปแบบเนื้อหา และสีสันตามความตองการของลูกคา
ได มีระดับการจูงใจมาก แสดงวาการใหบริการของไอเดีย พลัส ดอท เน็ต ใหบริการดานผูใชบริการ
เว็บไซตสามารถปรับแตงจัดรูปแบบเนื้อหา และสีสันตามความตองการของลูกคาได ยังไมตรงตาม
ความตองการของลูกคา ลูกคาจึงมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 ปญหาดานการใหบริการสวนบุคคล ท่ีลูกคาพบจากการใชบริการของไอเดีย พลัส ดอท 
เน็ต 3 อันดับแรก ไดแก ไมมีเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกท่ีเหมาะกับลูกคาแตละรายในการใชงาน
ภายในเว็บไซต ไมสามารถปรับแตงจัดรูปแบบเนื้อหา และสีสันตามความตองการของลูกคา และ
ไมมีการเก็บขอมูลการใชบริการของลูกคาเปนรายองคกรหรือรายบุคคล 
 ขอเสนอแนะ ลูกคามีขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการใหบริการของไอเดีย พลัส ดอท เน็ต 
มากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก ปจจัยดานราคา สามารถจายคาใชบริการผานบัตรเครดิตได รองลงมา
คือ ปจจัยดานการใหบริการสวนบุคคล มีการแจงลูกคาใหทราบทันทีเม่ือระบบเกิดความขัดของ
หรือเกิดเหตุการณไมปกติกับเว็บไซตของลูกคา และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด เพิ่มสิทธิพิเศษ
ตางๆใหกับลูกคาเดิม 
 
ขอคนพบ 

จากความพึงพอใจของลูกคาตอปจจัยยอยสวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกสของ  ไอเดีย 
พลัส ดอท เน็ต 10 อันดับแรก พบวาลูกคามีความพึงพอใจในสวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส
ของไอเดีย พลัส ดอท เน็ต ในปจจัยดานราคา การรักษาความเปนสวนตัว การสงเสริมการตลาด 
และดานผลิตภัณฑ 
 จากความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกสของไอเดีย พลัส ดอท 
เน็ต จําแนกตามรูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย พบวาลูกคาหนวยงานเอกชนมีความพึงพอใจตอ
ปจจัยสวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกสในแตละดาน ดังนี้ 
 1. ดานผลิตภัณฑ ปจจัยยอยดานการจํากัดผูใชงานเครื่องแมขาย (Server) เพื่อความเร็วใน
การรับสงขอมูล สามารถปรับ เพิ่ม-ลด คุณสมบัติการใชงานภายหลังจากการสมัครใชบริการได เชน 
การเพิ่ม-ลด พื้นท่ีในการเก็บขอมูล และปริมาณการรับสงขอมูล เปนตน และแสดงคําแนะนําและ
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เง่ือนไขในการใชบริการเว็บโฮสต้ิง อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องจากลูกคาหนวยงานเอกชนมีการ
ปรับแตงการใชงานอยูบอยๆ จึงทําใหเปนท่ีนิยมและตอบสนองความตองการของลูกคาได 
 2. ดานการรักษาความเปนสวนตัว ปจจัยยอยดานใชเทคโนโลยี SSL ในการเขารหัสขอมูล
ท่ีใชรับ-สง และมีการแจงนโยบายการรักษาความเปนสวนตัวใหลูกคาทราบ อยูในระดับมาก ท้ังนี้
อาจเนื่องจากลูกคาหนวยงานเอกชนตระหนักถึงการรักษาความเปนสวนตัว ตองการความปลอดภัย
ในการรับ-สงขอมูลท่ีเปนความลับสูง และใหความสําคัญในนโยบายการรักษาความเปนสวนตัว
ของผูใหบริการวาสอดคลองตรงตอความตองการของลูกคาหรือไม 
 3. ดานการใหบริการสวนบุคคล ปจจัยยอยดานการใหบริการผานเว็บไซตสามารถเก็บ
ขอมูลของลูกคาแตละองคกรหรือรายบุคคลได มีเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกท่ีเหมาะกับลูกคาแต
ละองคกรหรือรายบุคคลในการใชงานภายในเว็บไซต และสรางบริการและเสนอขายสินคาท่ี
เหมาะสมตรงตามความตองการใหแกลูกคาในแตละองคกรหรือรายบุคคล อยูในระดับมาก ท้ังนี้
อาจเนื่องจากลูกคาหนวยงานเอกชนมีการใชขอมูลท่ีตองทันสมัย  มีเคร่ืองมืออํานวยความสะดวก
ตางๆ และตองการสินคาหรือบริการที่ตอบสนองตอความตองการของหนวยงานใหสามารถดําเนิน
กิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 จากความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกสของไอเดีย พลัส ดอท 
เน็ต จําแนกตามประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบวาลูกคาท่ีมีประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปน
ภาคผลิต อุตสาหกรรม มีความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกสในแตละดาน 
ดังนี้ 
 1. ดานผลิตภัณฑ ปจจัยยอยดานมีการปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองแมขาย (Server) ท่ี
ใหบริการอยูเสมอ การจํากัดผูใชงานเครื่องแมขาย (Server) เพื่อความเร็วในการรับสงขอมูล 
สามารถปรับ เพิ่ม-ลด คุณสมบัติการใชงานภายหลังจากการสมัครใชบริการได เชน การเพิ่ม-ลด 
พื้นท่ีในการเก็บขอมูล และปริมาณการรับสงขอมูล เปนตน อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องจาก
ลูกคาท่ีมีประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปนภาคผลิต อุตสาหกรรม ตองการประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานสูง มีความยืดหยุน และสามารถปรับเปล่ียนการใชบริการใหเหมาะสมข้ึนได 
 2. ดานราคา ปจจัยยอยดานมีราคาคาบริการแบบรายป และสามารถแบงชําระเงินได เชน 
แบงชําระ 2 งวด จายเดือนละงวด เปนตน อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องจากลูกคาท่ีมีประเภท
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเปนภาคผลิต อุตสาหกรรม สามารถลดภาระในการชําระคาใชบริการ และ
สามารถผอนชําระโดยท่ีไมจําเปนตองจายคร้ังแรกท้ังหมดได ลูกคาท่ีมีประเภทกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเปนภาคการคา คาปลีก/คาสง มีความพึงพอใจตอปจจัยยอยดานการคิดคาบริการสวนเกิน
ของการรับสงขอมูลในอัตราท่ีเหมาะสม เชน เม่ือมีการรับสงขอมูลเกิน Package ท่ีใชบริการ มี
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คาบริการตามปริมาณขอมูลท่ีรับสงเกิน เปนตน อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเน่ืองจากลูกคาท่ีมี
ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปนภาคการคา คาปลีก/คาสง มีปริมาณขอมูลรับ-สงท่ีมาก มีปริมาณ
ขอมูลเกิน Package ท่ีใชบริการอยูเสมอ และเม่ือเทียบกับคาบริการสวนเกินก็มีราคาท่ีเหมาะสมไม
แพงจนเกินไป 
 3. ดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยยอยดานการสมัครใชบริการผานทางหนาเว็บไซตของ
ผูใหบริการเว็บโฮสต้ิง อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องจากลูกคาท่ีมีประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เปนภาคผลิต อุตสาหกรรม ตองการความเรียบงาย สะดวกสบาย และไมตองการรายละเอียดท่ีมาก
จนเกินไปในการสมัครใชบริการ 
 4. ดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยยอยดานการเขียนและเผยแพรบทความท่ีเปนประโยชน 
เชน การใชงานอินเทอรเน็ต การปองกันไวรัส เปนตน และใหบริการลงชื่อเว็บไซตของลูกคาใน
เสิรชเอ็นจิ้น เชน google เปนตน อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องจากลูกคาท่ีมีประเภทกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเปนภาคผลิต อุตสาหกรรม ตองการความรูใหมๆ ท่ีทันสมัยซ่ึงเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ และตองการประชาสัมพันธเว็บไซตในในเสิรชเอนจิ้น 
 5. ดานการใหบริการสวนบุคคล ปจจัยยอยดานการใหบริการผานเว็บไซตสามารถเก็บ
ขอมูลของลูกคาแตละองคกรหรือรายบุคคลได มีเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกท่ีเหมาะกับลูกคาแต
ละองคกรหรือรายบุคคลในการใชงานภายในเว็บไซต และสรางบริการและเสนอขายสินคาท่ี
เหมาะสมตรงตามความตองการใหแกลูกคาในแตละองคกรหรือรายบุคคล อยูในระดับมาก ท้ังนี้
อาจเนื่องจากลูกคาท่ีมีประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปนภาคผลิต อุตสาหกรรม ตองการเก็บขอมูล
ของลูกคาเอง ตองการใชเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกท่ีหลากหลาย และตองการสินคาหรือบริการ
ใหมๆจากผูใหบริการ ซ่ึงสามารถตอบสนองและชวยกอใหเกิดประโยชนในการดําเนินงานของ
ลูกคาได 
 จากความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกสของไอเดีย พลัส ดอท 
เน็ต จําแนกตามตําแหนงของลูกคาท่ีตอบแบบสอบถาม พบวาลูกคาท่ีมีตําแหนงท่ีเกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกสในแตละดาน 
ดังนี้ 
 1. ดานผลิตภัณฑ ปจจัยยอยดานสามารถเขาถึงเว็บไซตผูใหบริการไดอยางรวดเร็ว และ
สามารถปรับ เพิ่ม-ลด คุณสมบัติการใชงานภายหลังจากการสมัครใชบริการได เชน การเพิ่ม-ลด 
พื้นท่ีในการเก็บขอมูล และปริมาณการรับสงขอมูล เปนตน อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องจาก
ลูกคาท่ีมีตําแหนงท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรูทางดานเทคนิคสามารถปรับเปล่ียน
คุณสมบัติการใชงานได และตองการความรวดเร็วในการเขาสูเว็บไซตของผูใหบริการ ลูกคาท่ีมี
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ตําแหนงท่ีไมเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพึงพอใจตอปจจัยยอยดานสามารถการ
จํากัดผูใชงานเคร่ืองแมขาย (Server) เพื่อความเร็วในการรับสงขอมูล และแสดงคําแนะนําและ
เง่ือนไขในการใชบริการเว็บโฮสต้ิง อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องจากลูกคาที่มีตําแหนงท่ีไม
เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศยังขาดความรู ความชํานาญ ในการใชบริการ จึงจําเปนท่ีจะตอง
แสดงคําแนะนําและเง่ือนไขในการใชบริการเว็บโฮสต้ิงใหชัดเจน และสามารถจํากัดผูใชงานท่ีไม
เกี่ยวของ หรือขาดความรูความเขาใจไมใหสามารถใชงานเคร่ืองแมขาย (Server) เพื่อความปลอดภัย
ได  
 2. ดานราคา ปจจัยยอยดานการคิดคาบริการสวนเกินของการรับสงขอมูลในอัตราท่ี
เหมาะสม เชน เม่ือมีการรับสงขอมูลเกิน Package ท่ีใชบริการ มีคาบริการตามปริมาณขอมูลท่ีรับสง
เกิน เปนตน อยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเนื่องจากลูกคาท่ีมีตําแหนงท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความรู ในการเปรียบเทียบหรือการคิดคาบริการเม่ือมีการรับสงขอมูลเกิน Package ท่ี
ใชบริการ ซ่ึงเม่ือเทียบกับคาบริการรายปแลวจะเห็นไดวาการคิดคาบริการสวนเกินของการรับสง
ขอมูลมีราคาท่ีสูงกวาคาบริการรายป 
 3. ดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยยอยดานการใหคําแนะนําการเลือกใชงาน Package 
ตางๆใหเหมาะสมของพนักงานขาย อยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเนื่องจากลูกคาท่ีมีตําแหนงท่ี
เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรูในการเลือกใชงาน Package ตางๆ ดังนั้นการไดรับ
คําแนะนําจากพนักงานขายจึงไมมีความสําคัญมากนักตอการเลือกใชบริการ 
 4. ดานการรักษาความเปนสวนตัว ปจจัยยอยดานมีการแจงนโยบายการรักษาความเปน
สวนตัวใหลูกคาทราบ อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องจากลูกคาท่ีมีตําแหนงท่ีเกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศตองการทราบนโยบายการรักษาความเปนสวนตัว เพื่อท่ีจะนําขอมูลท่ีไดไป
ปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

5. ดานการใหบริการสวนบุคคล ปจจัยยอยดานลูกคาสามารถเลือกชองทางในการติดตอกับ
ผูใหบริการไดหลายชองทาง อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องจากลูกคาท่ีมีตําแหนงท่ีเกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีการติดตอส่ือสารกับผูใหบริการบอยครั้ง ดังนั้นการมีชองทางในการติดตอ
ท่ีหลากหลายก็จะทําใหลูกคาเกิดความสะดวกสบาย และมีความพึงพอใจตอการใชบริการได 
 จากความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกสของไอเดีย พลัส ดอท 
เน็ต จําแนกตามระยะเวลาการจัดต้ังองคกร/กิจการของลูกคาท่ีตอบแบบสอบถาม พบวา 
 1. ดานชองทางการจัดจําหนาย ลูกคาหนวยงานเอกชนท่ีมีระยะเวลาการจัดต้ังองคกร/
กิจการอยูในชวง 1-5 ป มีความพึงพอใจตอปจจัยยอยดานการสมัครใชบริการผานทางหนาเว็บไซต
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ของผูใหบริการเว็บโฮสต้ิง อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องจากลูกคาเพิ่งเปดกิจการไดไมนาน และ
เร่ิมเขามาใชบริการใหมทําใหเห็นความสําคัญในการสมัครใชบริการผานทางหนาเว็บไซต 
 2. ดานการสงเสริมการตลาด ลูกคาหนวยงานเอกชนท่ีมีระยะเวลาการจัดต้ังองคกร/กิจการ
อยูในชวง 20 ป ข้ึนไป มีความพึงพอใจตอปจจัยยอยดานจัดทําขาวสารประจําวันบนเว็บไซตของผู
ใหบริการ มีการโฆษณาทางวารสาร นิตยสาร และเว็บไซตตางๆ และเพิ่มล้ิงเว็บไซตของลูกคาบน
หนาเว็บไซตของผูใหบริการ อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องจากลูกคาเปดกิจการไดนานแลว จึงเห็น
ความสําคัญในการโฆษณาและประชาสัมพันธใหกับเว็บไซตของหนวยงาน 
 3. ดานการรักษาความเปนสวนตัว ลูกคาหนวยงานเอกชนท่ีมีระยะเวลาการจัดต้ังองคกร/
กิจการอยูในชวง 20 ป ข้ึนไป มีความพึงพอใจตอปจจัยยอยดานมีสัญลักษณความปลอดภัย เชน 
TRUSTe, Verisign, TrustMark (ของรัฐบาลไทย โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา) อยูในระดับมาก ท้ังนี้
อาจเนื่องจากลูกคาเห็นความสําคัญในเร่ืองการมีการรับรองของผูใหบริการจากหนวยงานตางๆ ซ่ึง
แสดงใหเห็นถึงความนาเช่ือถือของผูใหบริการ 
 4. ดานการใหบริการสวนบุคคล ลูกคาหนวยงานเอกชนท่ีมีระยะเวลาการจัดต้ังองคกร/
กิจการอยูในชวง 20 ป ข้ึนไป มีความพึงพอใจตอปจจัยยอยดานผูใชบริการเว็บไซตสามารถ
ปรับแตงจัดรูปแบบเน้ือหา และสีสันตามความตองการของลูกคาได อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจ
เนื่องจากลูกคาไดใชบริการมานาน จึงตองการปรับแตงจัดรูปแบบเนื้อหา และสีสันเว็บไซตตาม
ความตองการของลูกคาได 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกสตาม
ลักษณะคุณภาพการบริการของไอเดีย พลัส ดอท เน็ต สามารถนําขอมูลมาใชเปนประโยชน และ
เสนอแนะแนวทางใหกับผูประกอบการ ในการวางแผนพัฒนากลยุทธทางการตลาดใหตรงกับ
กลุมเปาหมาย ดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 51 แสดงสวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกสของไอเดีย พลัส ดอท เน็ต เปรียบเทียบระดับ
ความพึงพอใจ และปญหาของลูกคา 

 

ปจจัยสวนประสมการตลาด
อิเล็กทรอนิกส 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

(คาเฉล่ีย) 

ระดับของ 
ปญหาท่ีพบ 

อันดับความ
เรงดวน 

ในการแกไข 
ดานผลิตภัณฑ มาก 

(3.54) 
นอย 4 

ดานราคา มาก 
(3.62) 

นอย 5 

ดานชองทางการจัดจําหนาย ปานกลาง 
(2.95) 

มาก 1 

ดานการสงเสริมการตลาด ปานกลาง 
(3.45) 

มาก 3 

ดานการรักษาความเปนสวนตัว มาก 
(3.64) 

นอย 6 

ดานการใหบริการสวนบุคคล ปานกลาง 
(3.32) 

นอย 2 

 
 จากการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ และปญหาของลูกคาของไอเดีย พลัส ดอท เน็ต
พบวามีปจจัยท่ีจะตองแกไขโดยเรงดวน เรียงตามลําดับ คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการ
ใหบริการสวนบุคคล ดานการสงเสริมการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการรักษาความ
เปนสวนตัว 
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ตารางท่ี 52 แสดงความพึงพอใจของลูกคาตอปจจยัยอยสวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกสของ  
ไอเดีย พลัส ดอท เน็ต ท่ีมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด และปญหาท่ีลูกคาพบมากท่ีสุด  
 

ปจจัยสวนประสม 
การตลาดอิเล็กทรอนิกส 
ของไอเดีย พลัส ดอท เน็ต 

ปจจัยยอยของลูกคาท่ีมี 
ความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

(แปลผล) 

ปญหาท่ีลูกคาพบมากที่สุด 
(รอยละ) 

ดานผลิตภัณฑ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องแมขาย 
(Server) ที่ใหบริการอยูเสมอ (ปานกลาง) 

ระบบเครือขาย (Network) หรือ
เครื่องแมขาย (Server) ไมสามารถ
ใหบริการหรือลมบอย (15.4) 

ดานราคา สามารถแบงชําระเงินได เชน แบงชําระ 2 
งวด จายเดือนละงวด เปนตน (ปานกลาง) 

ไมมีบริการชําระคาสินคาผานบัตร
เครดิต (19.6) 

ดานชองทางการจัดจําหนาย การมีสํานักงานของผูใหบริการ(นอย) โดเมนเนมเว็บไซตของผู
ใหบริการจําไดยาก (26.6) 

ดานการสงเสริมการตลาด การทํากิจกรรมคืนกําไรสูสังคมของผู
ใหบริการ (ปานกลาง) 

การโฆษณา/ประชาสัมพันธนอย 
(36.4) 

ดานการรักษาความเปน
สวนตัว 

มีสัญลักษณความปลอดภัย เชน 
TRUSTe, Verisign, TrustMark (ของ
รัฐบาลไทย โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา) 
(ปานกลาง) 

ระบบการรักษาความปลอดภัยใช
งานยาก (19.6) 

ดานการใหบริการสวน
บุคคล 

ผูใชบริการเว็บไซตสามารถปรับแตง
จัดรูปแบบเน้ือหา และสีสันตามความ
ตองการของลูกคาได (ปานกลาง) 

ไมมีเครื่องมืออํานวยความสะดวก
ที่เหมาะกับลูกคาแตละรายในการ
ใชงานภายในเว็บไซต (24.5) 

 
 ในการใหขอเสนอแนะผูศึกษาขอใหขอเสนอแนะตามลําดับความเรงดวนในการแกไข
ปญหาตามปจจัยสวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 
 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ลูกคาท่ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง และพบปญหาในระดับมาก แสดงวาดานชองทางการจัดจําหนายของไอเดีย 
พลัส ดอท เน็ต สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดนอยตองทําการแกไข โดยส่ิงท่ีจะตอง
แกไขอยางเรงดวนเพื่อเพิ่มความพึงพอใจใหแกลูกคาใหมากข้ึน ไดแก 
 1. การมีสํานักงานของผูใหบริการ โดยทําการการยายสํานักงาน เพิ่มสาขาท่ีใหบริการไปยัง
สถานท่ีท่ีลูกคาติดตอไดโดยสะดวก หรือเพิ่มรายละเอียดท่ีต้ัง แผนท่ี รูปสํานักงาน และรูปพนักงาน



   
129 

ท่ีสามารถติดตอได เพื่อเปนการสรางความเช่ือม่ันใหแกลูกคาวาผูใหบริการไดประกอบกิจการจริง 
และอํานวยความสะดวกใหแกลูกคาเม่ือมาติดตอกับผูใหบริการ 
 2. จําหนายผานตัวแทนท่ีเปน Reseller ของผูใหบริการ โดยทําการฝกอบรมตัวแทน
จําหนายหรือ Reseller ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบริการตางๆที่มีของผูใหบริการ สามารถตอบ
คําถามของลูกคาไดตรงประเด็น เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจและตัดสินใจใชบริการ   
 3. การแจงตอสัญญาการใชบริการจากพนักงานขาย โดยทําการฝกอบรมพนักงานขายใหมี
ความสุภาพออนโนมกับลูกคา สรางแรงจูงใจใหลูกคาตัดสินใจใชบริการตอไป 
 4. การรับสมัครทางโทรศัพท/โทรสาร โดยทําการแยกหมายเลขท่ีใหลูกคาใชสมัคร
โดยเฉพาะ เพิ่มหมายเลขโทรศัพท/โทรสารใหเพียงพอรองรับกับความตองการของลูกคา และทํา
การฝกอบรมพนักงานรับโทรศัพทใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบริการตางๆ สรางจิตสํานึกใน
งานบริการ และมีความสุภาพออนโนมในการพูดคุยโทรศัพทกับลูกคา 
 5. การรับสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส/อีเมล โดยทําการต้ังช่ืออีเมลท่ีใชรับสมัครให
จดจําไดงาย แสดงอยางชัดเจนบนหนาเว็บไซต และทําการตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส/อีเมลของ
ลูกคาใหรวดเร็วเพื่อสามารถตอบสนองกับการสมัครใชบริการของลูกคาไดอยางทันที 
 6. การสมัครใชบริการผานทางหนาเว็บไซตของผูใหบริการเว็บโฮสต้ิง โดยทําการพัฒนา
ระบบรับสมัครการใชบริการของลูกคาใหสามารถตอบสนองไดอยางรวดเร็ว มีรายละเอียด
ครบถวนชัดเจน และใหลูกคาสามารถใชงานไดงายท่ีสุด 
 ปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ โดเมนเนมเว็บไซตของผูใหบริการจําไดยาก มีแนวทางในการ
แกไขปญหา คือ เพิ่มโดเมนเนมของเว็บไซตใหมากข้ึนเพื่อใหลูกคาสามารถเขาสูเว็บไซตไดหลายๆ
ชองทาง หรือทําการต้ังช่ือโดเมนเนมของเว็บไซตใหจําไดงาย มีเอกลักษณ ส่ือถึงการบริการของผู
ใหบริการ และเม่ือลูกคาคนหาเว็บไซตของผูใหบริการในเสิรชเอ็นจิ้น (Search Engine) ก็จะ
สามารถหาใหพบไดงายข้ึน  

ปจจัยดานการใหบริการสวนบุคคล ลูกคาท่ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง และพบปญหาในระดับนอย แสดงวาดานการใหบริการสวนบุคคลของไอเดีย 
พลัส ดอท เน็ต สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดนอย ตองทําการแกไขอยางเรงดวน 
โดยส่ิงท่ีจะตองแกไขอยางเรงดวนเพื่อเพิ่มความพึงพอใจใหแกลูกคาใหมากข้ึน ไดแก 

1. ระบบมีการทักทายลูกคา ดวยการระบุช่ือทุกคร้ังท่ีลูกคาเขามาใชบริการภายในเว็บไซต 
จัดทําระบบทักทายกับลูกคาเม่ือลูกคาเขามาใชงานในระบบ โดยพัฒนาระบบใหมีการทักทายลูกคา
แตละรายใหถูกตอง มีระบบการแจงเตือนการนัดหมาย และทําการทักทายกับลูกคาเนื่องในวัน
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สําคัญ เชน วันเกิดของลูกคา วันปใหม วันสงกรานต เปนตน เพื่อเปนการสรางความประทับใจใน
การใชงานใหกับลูกคา 

2. ผูใชบริการเว็บไซตสามารถปรับแตงจัดรูปแบบเนื้อหา และสีสันตามความตองการของ
ลูกคาได พัฒนาเว็บไซตใหลูกคาสามารถเปล่ียนแปลงสีสัน แบบอักษร รูปภาพ และเมนูตางๆ ตาม
ความตองการของลูกคา เพื่อใหเว็บไซตนาใชงาน และลูกคาสามารถใชงานเว็บไซตไดถนัดงายข้ึน 

3. สรางบริการและเสนอขายสินคาท่ีเหมาะสมตรงตามความตองการใหแกลูกคาในแตละ
องคกรหรือรายบุคคล 

4.  มีเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกที่เหมาะกับลูกคาแตละองคกรหรือรายบุคคลในการใช
งานภายในเว็บไซต ซ่ึงเปนปญหาที่พบมากท่ีสุด โดยพัฒนาเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกตางๆ 
ตามท่ีลูกคาตองการ หรือเพิ่มเคร่ืองมือท่ีนาสนใจใหลูกคาสามารถใชงานได เชน ระบบตรวจสอบ
ช่ือโดเมนเนม ระบบตรวจสอบสถิติการเขาใชงานเว็บไซตของลูกคา ระบบคํานวณแปลงคาตางๆ 
และเคร่ืองมือท่ีชวยในการจัดทําเว็บไซต เปนตน 

5. การใหบริการผานเว็บไซตสามารถเก็บขอมูลของลูกคาแตละองคกรหรือรายบุคคลได 
โดยพัฒนาระบบใหสามารถจัดเก็บขอมูลของลูกคา และจัดทําเปนฐานขอมูลนําไปวิเคราะหคาสถิติ
ตางๆ เพื่อนํามาปรับปรุงการใหบริการที่ดีข้ึน และสามารถนําขอมูลมาแสดงเม่ือลูกคาตองการทราบ
ขอมูลตางๆเหลานั้น 
 ปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ไมมีเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกท่ีเหมาะกับลูกคาแตละรายใน
การใชงานภายในเว็บไซต มีแนวทางในการแกไขปญหา คือ แบงกลุมและศึกษาความตองการของ
ลูกคาในแตละกลุม และพัฒนาเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกตางๆบนเว็บไซตใหหลากหลาย
ครอบคลุมกับความตองการของลูกคาทุกๆกลุม โดยท่ีลูกคาสามารถปรับแตงหรือเลือกใชเคร่ืองมือ
อํานวยความสะดวกตางๆไดอยางอิสระ   
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ลูกคาท่ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง และพบปญหาในระดับมาก แสดงวาดานการสงเสริมการตลาดของไอเดีย พลัส 
ดอท เน็ต สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดนอยตองทําการแกไขอยางเรงดวน โดยส่ิงท่ี
จะตองแกไขอยางเรงดวนเพื่อเพิ่มความพึงพอใจใหแกลูกคาใหมากข้ึน ไดแก 
 1. การทํากิจกรรมคืนกําไรสูสังคมของผูใหบริการ โดยผูใหบริการจะตองทํากิจกรรมตางๆ 
เพื่อแสดงใหลูกคาเห็นถึงการใสใจตอสังคมของผูใหบริการ เชน  
 2. มีการโฆษณาทางวารสาร นิตยสาร และเว็บไซตตางๆ โดยทําการเพ่ิมการโฆษณาทาง
วารสาร นิตยสาร และเว็บไซตท่ีเกี่ยวของกับคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงกลุมลูกคา
สวนใหญมักจะอานวารสาร และนิตยสารเหลานี้อยูเสมอ 
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 3. จัดทําขาวสารประจําวันบนเว็บไซตของผูใหบริการ โดยทําการเพ่ิมขาวสารใหมๆท่ี
ทันสมัยและนาสนใจ เพื่อดึงดูดลูกคาใหเขามาเยี่ยมชมเว็บไซตของผูใหบริการอยูเสมอ 
 4. ใหบริการลงช่ือเว็บไซตของลูกคาในเสิรชเอ็นจิ้น เชน google เปนตน โดยทําการ
ลงทะเบียนช่ือเว็บไซตของลูกคากับผูใหบริการเสิรชเอ็นจิ้นช้ันนําของโลก เชน google yahoo และ 
msn เปนตน เพื่อใหเว็บไซตของลูกคาอยูในฐานขอมูลของเสิรชเอ็นจิ้น และสามารถคนหาเว็บไซต
จากการใชเสิรชเอ็นจิ้นช้ันนําเหลานั้น 
 5. การเขียนและเผยแพรบทความท่ีเปนประโยชน เชน การใชงานอินเทอรเน็ต การปองกัน
ไวรัส เปนตน โดยทําการเพิ่มบทความที่เปนประโยชนตางๆเหลานั้นบนหนาเว็บไซตของ              
ผูใหบริการ เพื่อเพิ่มความรูใหกับลูกคาท่ีเขามาเยี่ยมชมเว็บไซต 
 6. เพิ่มล้ิงเว็บไซตของลูกคาบนหนาเว็บไซตของผูใหบริการ โดยทําการเพ่ิมล้ิง รูปภาพ 
และคําอธิบายเกี่ยวกับเว็บไซตของลูกคาใหมาอยูบนหนาเว็บไซตของผูใหบริการ เพื่อเปนชองทาง
ในการประชาสัมพันธเว็บไซตของลูกคาอีกชองทางหนึ่ง 
 7. สรางพื้นท่ีใหลูกคาแสดงขอคิดเห็นเกี่ยวกับบริการไดอยางอิสระ (Webboard) โดยทํา
การพัฒนาพ้ืนที่ท่ีใหลูกคาไดแสดงขอคิดเห็น (Webboard) บนเว็บไซตของผูใหบริการ ท้ังนี้พื้นท่ีท่ี
ใหลูกคาไดแสดงขอคิดเห็น (Webboard) ตองมีระบบตรวจสอบผูมาแสดงความคิดเห็นวาเปนบุคคล
จริงหรือไม สามารถปองกันการโฆษณาตางๆ และมีการกรองคําหยาบหรือคําท่ีไมสุภาพไดเปน
อยางดี   
 8. การใหคําแนะนําการเลือกใชงาน Package ตางๆใหเหมาะสมของพนักงานขาย โดยทํา
การฝกอบรมพนักงานขาย ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ Package ตางๆของผูใหบริการ สราง
จิตสํานึกในงานบริการ และมีความสุภาพออนโนมในการพูดคุย ทําใหพนักงานขายสามารถแนะนํา
ลูกคาไดอยางถูกตองและเหมาะสม สงผลใหลูกคาเกิดความประทับใจและตัดสินใจเลือกใชบริการ 
 ปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ การโฆษณา/ประชาสัมพันธนอย มีแนวทางในการแกไขปญหา 
คือ เพิ่มการโฆษณา/ประชาสัมพันธใหมากข้ึน โดยมุงเนนในส่ือท่ีกลุมลูกคาสามารถเขาถึงไดงาย 
เชน หนังสือ นิตยสาร วารสารคอมพิวเตอร เว็บไซตที่มีช่ือเสียง เซิรสเอนจิ้นท่ีมีผูใชบริการมากๆ 
ตลอดจนการทําการตลาดดวยอีเมล เปนตน ซ่ึงการโฆษณา/ประชาสัมพันธในส่ือเหลานี้มีคาใชจาย
ท่ีไมสูงนัก และสามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดเปนอยางดี 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ ลูกคาท่ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก 
และพบปญหาในระดับนอย แสดงวาดานผลิตภัณฑของไอเดีย พลัส ดอท เน็ต สามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดดี โดยส่ิงท่ีจะตองแกไขเพ่ือเพิ่มความพึงพอใจใหแกลูกคาใหมากข้ึน 
ไดแก 
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 1. มีการปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองแมขาย (Server) ท่ีใหบริการอยูเสมอ โดยทําการ
ปรับปรุงเครื่องแมขาย (Server) เดิม เชน ทําการเพิ่มหนวยความจํา เพิ่มขนาดพื้นท่ีในการจัดเก็บ
ขอมูล และเพิ่มประสิทธิภาพหนวยประมวลผล เปนตน หรือทําการจัดหาเคร่ืองแมขาย (Server) 
เคร่ืองใหมท่ีมีประสิทธิภาพสูงสามารถทํางานไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับ
กับความตองการของลูกคาในอนาคตได  
 2. การจํากัดผูใชงานเคร่ืองแมขาย (Server) เพื่อความเร็วในการรับสงขอมูล โดยทําการ
ปรับปรุงระบบใหสามารถจํากัดผูใชงานไดหลายๆระดับ และมีการปองกันผูใชงานท่ีไมเหมาะสม
ไมใหสามารถเขามาใชบริการดวย 
 3. แสดงคําแนะนําและเง่ือนไขในการใชบริการเว็บโฮสต้ิง โดยทําการเพ่ิมคําแนะนําและ
เง่ือนไขในการใชบริการใหทันสมัย และจําแนกตามกลุมตางๆ ของลูกคาใหเหมาะสม 
 4. สามารถปรับ เพิ่ม-ลด คุณสมบัติการใชงานภายหลังจากการสมัครใชบริการได เชน การ
เพิ่ม-ลด พื้นท่ีในการเก็บขอมูล และปริมาณการรับสงขอมูล เปนตน โดยทําการแจงใหลูกคาทราบ
ถึงสิทธิ แนวทางในการขอเปล่ียนแปลงคุณสมบัติการใชงาน  และจัดทําระบบใหลูกคาสามารถทํา
การเปล่ียนแปลงไดอยางอิสระและรวดเร็ว 
 ปญหาท่ีจะตองแกไข คือ ระบบเครือขาย (Network) หรือเคร่ืองแมขาย (Server) ไมสามารถ
ใหบริการหรือลมบอย มีแนวทางในการแกไขปญหา คือ ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณเครือขาย 
และเคร่ืองแมขาย (Server) อยูเสมอ ทําการปรับปรุงระบบปฏิบัติการ ซอฟตแวร ใหทันสมัย หาก
อุปกรณทํางานผิดปกติหรือชํารุดก็ควรมีอุปกรณสํารองเพ่ือรองรับการใหบริการตลอดเวลา และ
หากระบบเครือขายขัดของบอยก็ควรพิจารณาเปล่ียนผูใหบริการอินเตอรเน็ต โดยเลือกผูใหบริการ
อินเตอรเน็ตท่ีมีความนาเช่ือถือ มีเสถียรภาพ และความเร็วในการรับ-สงขอมูลท่ีสูงกวา  
 ปจจัยดานราคา ลูกคาท่ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก และ
พบปญหาในระดับนอย แสดงวาดานราคาของไอเดีย พลัส ดอท เน็ต สามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดดี โดยส่ิงท่ีจะตองแกไขอยางเรงดวนเพื่อเพิ่มความพึงพอใจใหแกลูกคาใหมาก
ข้ึน ไดแก 
 1. สามารถแบงชําระเงินได เชน แบงชําระ 2 งวด จายเดือนละงวด เปนตน โดยทําการ
อนุญาตใหลูกคาสามารถชําระคาบริการเปนรายงวดท่ีมากข้ึนหรือชําระเปนรายเดือน เพื่อทําให
ลูกคารูสึกวาคาใชบริการไมแพง และไมตองเสียเงินชําระในทันที  
 2. มีราคาคาบริการแบบรายป โดยทําการแจงใหลูกคาทราบวาการชําระคาบริการเปนรายป 
หรือสามารถปรับเปล่ียนไดตามความตองการของลูกคา เพื่อใหลูกคามีทางเลือกท่ีหลากหลายตาม
ความสะดวกและความตองการของลูกคา 
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 3. การคิดคาบริการสวนเกินของการรับสงขอมูลในอัตราท่ีเหมาะสม เชน เม่ือมีการรับสง
ขอมูลเกิน Package ท่ีใชบริการ มีคาบริการตามปริมาณขอมูลท่ีรับสงเกิน เปนตน โดยทําการ
เปรียบเทียบวิธีการคิดคาบริการสวนเกินวามีวิธีการอยางไร เปรียบเทียบกับผูใหบริการอ่ืนๆ และ
หากลูกคามีปริมาณการรับ-สงขอมูลท่ีไมสัมพันธกับแพ็คเกจท่ีใชบริการอยูก็แนะนําแพ็คเกจการใช
บริการที่เหมาะสมกับการใชงานของลูกคา 
 ปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ไมมีบริการชําระคาสินคาผานบัตรเครดิต มีแนวทางในการแกไข
ปญหา  คือ  จัดทําระบบชําระคาใชบริการดวยบัตรเครดิตบนหนาเว็บไซตเพื่อสรางความ
สะดวกสบายใหกับลูกคา ลูกคาไมตองไปชําระคาบริการที่สํานักงาน หรือไปโอนเงินท่ีธนาคารอีก 
แตอยางไรก็ตามผูใหบริการจะตองจัดทําระบบใหมีความปลอดภัยสูงสุดเพื่อสรางความเช่ือม่ันและ
ไววางใจใหกับลูกคา 

ปจจัยดานการรักษาความเปนสวนตัว ลูกคาท่ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดย
รวมอยูในระดับมาก และพบปญหาในระดับนอย แสดงวาดานการรักษาความเปนสวนตัวของ      
ไอเดีย พลัส ดอท เน็ต สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดี โดยส่ิงท่ีจะตองแกไขอยาง
เรงดวนเพื่อเพิ่มความพึงพอใจใหแกลูกคาใหมากข้ึน ไดแก 

มีสัญลักษณความปลอดภัย เชน TRUSTe, Verisign, TrustMark (ของรัฐบาลไทย โดย  
กรมพัฒนาธุรกิจการคา) โดยทําการพัฒนาเว็บไซตและการใหบริการตามขอกําหนดของผูรับรอง 
และยื่นขอเพิ่มสัญลักษณเหลานี้บนหนาเว็บไซต เพื่อสรางความนาเช่ือถือและเสริมสรางความ
ม่ันใจใหกับลูกคาท่ีใชบริการ 
 ปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ระบบการรักษาความปลอดภัยใชงานยาก มีแนวทางในการแกไข
ปญหา คือ พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยใหลูกคาสามารถใชงานไดงายข้ึน จัดทําคูมือในการ
ใชงานใหละเอียดเขาใจงาย และมีการตอบปญหาขอสงสัยในการใชงานของลูกคาท่ีถูกตอง รวดเร็ว 
และชัดเจน 
 เม่ือพิจารณาตามลักษณะคุณภาพการบริการของไอเดีย พลัส ดอท เน็ต ผลการศึกษาพบวามี
ปจจัยท่ีจะตองแกไขเรียงตามลําดับความเรงดวน คือ ดานส่ิงท่ีสามารถจับตองได ดานความใสใจ 
ดานการสนองตอบลูกคา และดานความไวใจหรือความนาเช่ือถือ สวนปจจัยไมตองทําการแกไขคือ 
ดานความม่ันใจ 
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ตารางท่ี 53 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความพงึพอใจของลูกคาตอปจจัยยอยคุณภาพของ                
การใหบริการ 
 

คุณภาพของ 
การใหบริการ 

อันดับความ
เรงดวน 

ในการแกไข 
ปจจัยสวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ความไวใจหรือ
ความนาเช่ือถือ 

4 มีระบบรักษาความปลอดภัยจากไวรัสและการโจมตีระบบจาก
ภายนอก (ดานการรักษาความเปนสวนตัว) 

3.85 
(มาก) 

มีสัญลักษณความปลอดภัย เชน TRUSTe, Verisign, 
TrustMark (ของรัฐบาลไทย โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา) (ดาน
การรักษาความเปนสวนตัว) 

2.98 
(ปานกลาง) 

ความมั่นใจ ไมตองแกไข ใชเทคโนโลยี SSL ในการเขารหัสขอมูลที่ใชรับ-สง (ดานการ
รักษาความเปนสวนตัว) 

3.60 
(มาก) 

ไมเผยแพรขอมูลรายช่ือ หมายเลขบัตรเครดิต ที่อยู หมายเลข
โทรศัพท  และอีเมลของลูกคา (ดานการรักษาความเปน
สวนตัว) 

4.01 
(มาก) 

สิ่งที่สามารถ
จับตองได 

1 มีการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องแมขาย (Server) ที่ใหบริการ
อยูเสมอ (ดานผลิตภัณฑ) 

3.40 
(ปานกลาง) 

การมีสํานักงานของผูใหบริการ (ดานชองทางการจัดจําหนาย) 2.41 
(นอย) 

มีเครื่องมืออํานวยความสะดวกที่เหมาะกับลูกคาแตละองคกร
หรือรายบุคคลในการใชงานภายในเว็บไซต (ดานการ
ใหบริการสวนบุคคล) 

3.40 
(ปานกลาง) 

ความใสใจ 2 ไมมีคาใชจายในการขอคําปรึกษาหรือแนะนําวิธีการใชงาน 
(ดานราคา) 

3.65 
(มาก) 

การรับสมัครทางโทรศัพท/โทรสาร (ดานชองทางการจัด
จําหนาย) 

3.06 
(ปานกลาง) 

การรับสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส/อีเมล (ดานชองทาง
การจัดจําหนาย) 

3.17 
(ปานกลาง) 

ลูกคาสามารถติดตอกับผูใหบริการไดตลอด 24 ช่ัวโมง (ดาน
การใหบริการสวนบุคคล) 

3.66 
(มาก) 

ลูกคาสามารถเลือกชองทางในการติดตอกับผูใหบริการได
หลายชองทาง (ดานการใหบริการสวนบุคคล) 

3.54 
(มาก) 
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ตารางท่ี 53 (ตอ) แสดงคาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของลูกคาตอปจจัยยอยคุณภาพของ        
การใหบริการ 
 

คุณภาพของ 
การใหบริการ 

อันดับความ
เรงดวน 

ในการแกไข 
 

ปจจัยสวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 

การสนองตอบ
ลูกคา 

3 สามารถเขาถึงเว็บไซตผูใหบริการไดอยางรวดเร็ว (ดาน
ผลิตภัณฑ) 

3.61 
(มาก) 

การแจงตอสัญญาการใชบริการจากพนักงานขาย (ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย) 

2.94 
(ปานกลาง) 

การใหคําแนะนําการเลือกใชงาน Package ตางๆให
เหมาะสมของพนักงานขาย (ดานการสงเสริมการตลาด) 

3.47 
(ปานกลาง) 

 
ส่ิงท่ีสามารถจับตองได โดยส่ิงท่ีจะตองแกไขเพ่ือเพิ่มส่ิงท่ีสามารถจับตองไดใหแกลูกคา

เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจในการใชบริการของไอเดีย พลัส ดอท เนต็ ตามลําดับความเรงดวน คือ 
การมีสํานักงานของผูใหบริการ ซ่ึงลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดบัปานกลาง เพราะฉะนั้นผู
ใหบริการจะตองเรงปรับปรุงสํานักงาน เชน ตกแตงปรับปรุงสํานักงานใหสวยงาม ยายสํานักงาน
ไปยังสถานท่ีท่ีลูกคาสามารถติดตอไดสะดวก หรือเพิม่สาขาการใหบริการที่ท่ัวถึง เปนตน มีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองแมขาย (Server) ท่ีใหบริการอยูเสมอ ซ่ึงลูกคามีความพึงพอใจอยูใน
ระดับปานกลาง เพราะฉะน้ันผูใหบริการจะตองเรงปรับปรุง เชน ปรับปรุงดูแลเพ่ิมประสิทธิภาพ
เคร่ืองแมขาย (Server) เดิม หรือจัดหาเครื่องแมขาย (Server) เคร่ืองใหมท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
เปนตน และมีเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกท่ีเหมาะกับลูกคาแตละองคกรหรือรายบุคคลในการใช
งานภายในเวบ็ไซต ซ่ึงลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดบัปานกลาง เพราะฉะน้ันผูใหบริการจะตอง
เรงเพิ่มเคร่ืองมือท่ีนาสนใจใหลูกคาสามารถใชงานได เชน ระบบตรวจสอบช่ือโดเมนเนม ระบบ
ตรวจสอบสถิติการเขาใชงานเว็บไซตของลูกคา ระบบคํานวณแปลงคาตางๆ และเคร่ืองมือท่ีชวยใน
การจัดทําเว็บไซต เปนตน 
 ความใสใจ โดยส่ิงท่ีจะตองแกไขเพื่อเพิ่มความใสใจใหแกลูกคาเพื่อเพิ่มระดบัความพึง
พอใจในการใชบริการของไอเดีย พลัส ดอท เน็ต ตามลําดับความเรงดวน คือ รับสมัครทาง
โทรศัพท/โทรสาร ซ่ึงลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง เพราะฉะน้ันผูใหบริการจะตอง
เรงปรับปรุงกําชับพนักงานรับโทรศัพทใหคุยกับลูกคาดวยความสุภาพออนโยน รับสมัครทาง
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จดหมายอิเล็กทรอนิกส/อีเมลไดอยางถูกตองรวดเร็ว ซ่ึงลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
เพราะฉะนั้นผูใหบริการจะตองเรงปรับปรุงโดยตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส/อีเมลใหถูกตองและ
รวดเร็ว เพิ่มชองทางในการติดตอใหหลากหลายมากข้ึน ซ่ึงลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
เพราะฉะนั้นผูใหบริการจะตองรักษาและเพิ่มชองทางการติดตอส่ือสารกับลูกคาใหหลากหลายมาก
ข้ึน เชน  โทรศัพท/โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส/อีเมล โปรแกรมสนทนาออนไลน เว็บบอรด 
เปนตน ไมมีคาใชจายในการขอคําปรึกษาหรือแนะนําวธีิการใชงาน ซ่ึงลูกคามีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก เพราะฉะน้ันผูใหบริการจะตองไมคิดคาบริการในการขอคําปรึกษาหรือแนะนําวิธีการใช
งานจากลูกคา ตอบปญหา หรือเสนอแนะขอแนะนําตางๆ ดวยความเต็มใจ และลูกคาสามารถติดตอ
กับผูใหบริการไดตลอด 24 ช่ัวโมง ซ่ึงลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เพราะฉะน้ันผู
ใหบริการจะตองรักษาใหบริการลูกคาไดตลอด 24 ช่ัวโมง และตอบปญหาหรือคําปรึกษาตางๆดวย
ความสุภาพ ถูกตองชัดเจน เปนตน 

การสนองตอบลูกคา โดยส่ิงท่ีจะตองแกไขเพ่ือเพิ่มการสนองตอบลูกคาใหแกลูกคาเพื่อเพิ่ม
ระดับความพึงพอใจในการใชบริการของ ไอเดีย พลัส ดอท เน็ต ตามลําดับความเรงดวน คือ การ
แจงตอสัญญาการใชบริการจากพนกังานขาย ซ่ึงลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
เพราะฉะนั้นผูใหบริการจะตองเรงปรับปรุงกําชับพนักงานขายใหสามารถโนมนาวใจลูกคา และมี
ความสุภาพออนนอมในการพูดคุย เปนตน การใหคําแนะนําการเลือกใชงาน Package ตางๆให
เหมาะสมของพนักงาน ซ่ึงลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง เพราะฉะนั้นผูใหบริการ
จะตองเรงปรับปรุงพนักงานใหมีความรูความเขาใจใน Package การใหบริการตางๆ สามารถแนะนํา 
ตอบปญหาขอสงสัยใหกับลูกคาไดอยางถูกตองเหมาะสม และมีความสุภาพออนนอมในการพดูคุย 
เปนตน และสามารถเขาถึงเว็บไซตผูใหบริการไดอยางรวดเร็ว ซ่ึงลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก เพราะฉะน้ันผูใหบริการจะตองพัฒนาเว็บไซตใหบริการไดอยางรวดเร็ว มีขนาดท่ีไมใหญ
จนเกนิไป สามารถใชงานไดงาย ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็วของระบบเครือขาย 
(Network) อยูเสมอ 
 ความไวใจหรือความนาเชื่อถือ โดยส่ิงท่ีจะตองแกไขเพ่ือเพิ่มความไวใจหรือความ
นาเช่ือถือใหแกลูกคาเพื่อเพิม่ระดับความพึงพอใจในการใชบริการของไอเดีย พลัส ดอท เน็ต 
ตามลําดับความเรงดวน คือ เพิ่มสัญลักษณความปลอดภยั เชน TRUSTe, Verisign, TrustMark (ของ
รัฐบาลไทย โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา) บนเว็บไซตของผูใหบริการ ซ่ึงลูกคามีความพึงพอใจอยูใน
ระดับปานกลาง เพราะฉะน้ันผูใหบริการจะตองเรงปรับปรุงเพื่อสรางความไวใจหรือความ
นาเช่ือถือกับลูกคาใหมากข้ึน เชน กาํชับพนักงานในการแจงตอสัญญากับลูกคาใหมีความสุภาพ
ออนโยน เปนตน และเพิม่และปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภยัจากไวรัสและการโจมตีระบบ
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จากภายนอก ซ่ึงลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เพราะฉะน้ันผูใหบริการจะตองดูแลระบบ
รักษาความปลอดภัยใหดีเหมือนเดิม และคอยปรับปรุงระบบใหมีความปลอดภัยอยูเสมอ 

ความม่ันใจ โดยไมจําเปนตองทําการตองแกไข แตหากตองการรักษาหรือเพิ่มความม่ันใจ
ใหแกลูกคาเพือ่เพิ่มระดับความพึงพอใจในการใชบริการของไอเดีย พลัส ดอท เน็ต ควรรักษาหรือ
แกไขตามลําดบัความเรงดวน คือ ใชเทคโนโลย ี SSL ในการเขารหสัขอมูลท่ีใชรับ-สง ซ่ึงลูกคามี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก เพราะฉะนัน้ผูใหบริการจะตองใชเทคโนโลยี SSL ในการเขารหสั
ขอมูลท่ีใชรับ-สง ตอไป และหากมีเทคโนโลยีใหมๆในการเขารหัสขอมูลก็ควรนาํมาใชในบริการ
เพื่อสรางความม่ันใจใหกับลูกคามากท่ีสุด และไมเผยแพรขอมูลรายช่ือ หมายเลขบัตรเครดิต ท่ีอยู 
หมายเลขโทรศัพท และอีเมลของลูกคา ซ่ึงลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เพราะฉะน้ันผู
ใหบริการจะตองเก็บรักษา ไมทําการขาย และเผยแพรขอมูลตางๆเหลานั้น 
 


