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บทคัดยอ
แนวคิดกลยุทธการสรางความภักดีบนเว็บไซต (E-Loyalty) และ แนวคิดการตลาด

มุงเนนความสัมพันธกับลูกคา (CRM) ถูกใชเพื่ออธิบายวิธีการสรางความสัมพันธกับลูกคาบนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส และ เปนปจจัยที่เพิ่มอัตราการรักษาลูกคา สวนทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรม
(Diffusion of Innovations Theory) ถูกใชเพื่ออธิบายขั้นตอนการยอมรับแนวความคิด และขอปฏิบัติ
ใหมๆ โดยบุคคลหรือกลุมบุคคลในชวงระยะเวลาหน่ึง ดังน้ันเพื่อศึกษากระบวนการสรางความ
ภักดี ศึกษากลยุทธการโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อสรางความภักดี รวมถึงศึกษาถึงปจจัยที่ทําใหเกิด
ความภักดีตอผูใชบริการเว็บไซตสนุกดอทคอม ผูวิจัยรวบรวมขอมูลโดยวิธีสัมภาษณแบบเจาะลึก
และสังเกตุการณอยางมีสวนรวม ใชแบบสัมภาษณเปนเคร่ืองมือในการหาคําตอบ กลุมตัวอยางมี 2
กลุมคือ กลุมที่ 1 ผูปฏิบัติงานระดับบริหาร ดานพัฒนาผลิตภัณฑและ ดานวางแผนการตลาด ของ
เว็บไซตสนุกดอทคอม จํานวน 10 คน กลุมที่ 2 คือ ผูใชบริการที่ภักดีตอเว็บไซตสนุกดอทคอม
จํานวน 20 คน

ผลการศึกษาและวิจัยพบวา แนวคิดกลยุทธการสรางความภักดีบนเว็บไซต และ แนวคิด
การตลาดมุงเนนความสัมพันธกับลูกคาที่ใชในกระบวนการสรางความภักดีของเว็บไซตสนุก
ดอทคอมคือ การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการโดยใหความสําคัญกับความตองการของผูใชบริการ
สูงสุด มีกระบวนการสรางความภักดี 3 ขั้นตอน คือ 1) การพัฒนาบริการที่ตอบสนองความตองการ
ของผูใชบริการ 2) การสรางมูลคาเพิ่มของบริการ และ 3) การรักษาความสัมพันธกับผูใชบริการ
และเมื่อวิเคราะหทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรมกับกลยุทธการโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อสราง
ความภักดีของเว็บไซต สนุกดอทคอม สามารถแบงเปน 4 ขั้น คือ 1) ขั้นความรู 2) ขั้นจูงใจ 3) ขั้น
ตัดสินใจ และ 4) ขั้นยืนยัน และพบวามี 4 ปจจัยอันประกอบดวย 1) ปจจัยดานบริการในเว็บไซต 2)
ปจจัยดานบริการเชิงเทคนิค 3) ปจจัยดานลูกคาสัมพันธ และ 4) ปจจัยดานภาพลักษณของแบรนด
เปนปจจัยซึ่งจูงใจและผลักดันใหผูใชบริการเกิดพฤติกรรมการใชบริการอยางตอเน่ืองเปนระยะ
เวลานาน และรูสึกภักดีตอเว็บไซตสนุกดอทคอม
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ABSTRACT

This study examined Sanook Dot Com’s  process of loyalty building among website’s
users and its , and communication strategies. E-Loyalty and customer relationship management
frameworks described how to build relationships with customers on electronic media and a factor
increasing customer retention rates. Diffusion of innovations theory explain the process of
innovation adoption that includes knowledge, persuasion, decision, implementation, and
confirmation stages.

The researcher collected data through a depth interview and a participatory observation
methods. Interviewees were divided into two groups. They included ten executive officers in
product development and in marketing of Sanook Dot Com and twenty clients who use Sanook
Dot Com on a regular basis.

The result illustrated that E-loyalty and customer relationship marketing frameworks
explained the clients’ loyalty to Sanook Dot Com services. Sanook dot com developed products
and services that emphasized the needs of most users. They used 3-step process to build
customers’ loyalty. 1) Developedservices that met the needs of users 2) Created value-added of
services 3) Maintained relationships with users.

Diffusion of innovations theory’s innovation adoption process that included 1)
Knowledge stage 2) Persuasion stage 3) Decision stage and 4) Confirmation stage reflected
public relations strategy used to create customers’ loyalty. Four factors that made the customers’
loyal to Sanook Dot Com included 1) quality of the services 2) quality  technical services 3)
quality customer relationship and 4) the positive brand image.
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