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The objectives of this study are (1) to study factor supporting consumers to join
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website (3) to study purchasing behavior of daily deals website member (4) to study the
relationship between factors supporting decision to join membership and satisfaction of website
members towards daily deals website (5) to study the relationship between satisfaction and
purchasing behavior of daily deals website member. The research was conducted with
quantitative methods using questionnaire to collect data. The sample for this study is 425
members of daily deals website with the age of 18 years old and above who lived in Bangkok.
Percentage, Mean and Pearson's product moment correlation coefficients were used to analyzed
the data.
Results of this study show that (1) Knowing new products and services is the first factor
that support consumers to join daily deals website membership (2) Daily deals website members
satisfy with the content of daily deals website and the benefit of buying discount coupon from
website (3) Food/Restaurants, Spa/Beauty salon and Hotel/Accommodations are discount
coupons which members buy the most from website. (4) Factors supporting decision towards
membership are correlated with satisfaction of their website member towards daily deals website.
(5)However, satisfaction towards website is not correlated with purchasing of discount products in
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บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญของปัญหา
การดาเนินธุรกิจในโลกออนไลน์มแี นวโน้มทีจ่ ะได้รบั ความนิยมมากขึน้
เนื่องจากผูค้ นในปจั จุบนั สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทพ่ี ฒ
ั นาไปอย่างไม่มที ส่ี น้ิ สุด ในการดาเนิน
ธุรกิจของห้างร้านในโลกออนไลน์นนั ้ นอกจากจะมีการนาเสนอข้อมูลข่าวสารขององค์กร การ
นาเสนอส่วนลดหรือโปรโมชันต่
่ างๆขององค์กรผ่านทางโลกออนไลน์ยงั มีมากขึน้ เรือ่ ยๆ ไม่วา่ จะ
เป็ นการนาเสนอผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กร ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ( Social Network)
หรือ การส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์มายังผูบ้ ริโภคโดยตรง(Direct E-mail) เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคได้รบั
ทราบข้อมูลทีอ่ าจทาให้เกิดผลต่อการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค
นอกจากการติดต่อสือ่ สารผ่านสือ่ ออนไลน์ทจ่ี ดั ทาขึน้ โดยองค์กรเองแล้ว ใน
ปจั จุบนั ยังมีบรรดาสือ่ ออนไลน์ทท่ี าหน้าทีเ่ ป็ นสือ่ กลางในการนาเสนอข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับ
โปรโมชัน่ ส่วนลดขององค์กร ผ่านทางเว็บไซต์ทต่ี งั ้ ตนเองขึน้ มาเพือ่ นาเสนอข้อมูลส่วนลดต่างๆ
ในรูปแบบของคูปองลดราคา ซึง่ ประเภทของเว็บไซต์ สว่ นลดราคาสินค้าและบริการมี อยูท่ งั ้ สิน้ 3
ประเภท (A Survival Guide to the Deluge of Daily Deals, 2011)ได้แก่
1. เว็บไซต์ขายส่วนลดขององค์กรธุรกิ จและบริ การในท้องถิ่ น( Local Daily
Deals)คือเว็บไซต์ทม่ี กี ารนาเสนอส่วนลดจากร้านค้าหรือบริการในท้องถิน่ ของผูบ้ ริโภค และ
นาเสนอเป็ นคูปองลดราคาสินค้าหรือบริการ เพือ่ ให้ ผูบ้ ริโภคสามารถเลือกซือ้ คูปองเพือ่ นาไปใช้
เป็ นส่วนลดของสินค้าหรือบริการทีน่ าเสนอบนเว็บไซต์แล้วจะได้รบั คูปองเพือ่ ใช้แทนส่วนลดเพือ่
นาไปใช้ในร้านค้าหรือบริการต่างๆตัวอย่างเว็บไซต์ประเภทนี้ได้แก่ www.groupon.com หรือ
www.livingsocial.comเป็ นต้น
2. เว็บไซต์ที่ขายส่วนลดของสิ นค้าต่างๆ ( Product Daily Deals) คือเว็บไซต์ทม่ี ี
การรับสินค้า บางอย่างมาขาย ในจานวนมากๆ เพือ่ ให้ได้ราคาทีถ่ ูกลง เว็บไซต์ลดราคาสินค้า
ประเภทนี้ได้แก่ www.1SaleaDay.com
3. เว็บไซต์ที่ขายส่วนลดเฉพาะบางธุรกิ จ (Specialty Sites) คือเว็บไซต์ทข่ี าย
ส่วนลดในแต่ละธุรกิจโดยเฉพาะตัวอย่างเช่น Restaurant.com ทีน่ าเสนอส่วนลดของร้านอาหาร
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ต่างๆ หรือ Zozi.com นาเสนอส่วนลดของสินค้าทีเ่ ป็ นกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น ส่วนลดการเล่น
เพ้นท์บอล เป็ นต้น
ในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้
จะมุง่ การศึกษาไปยังเว็บไซต์ประเภททีท่ าการเสนอ
ขายส่วนลดขององค์กรธุรกิจและบริการในรูปแบบคูปองลดราคาสินค้าและบริการ (Daily Deal
Website) ซึง่ เป็ นรูปแบบของการตลาดแนวใหม่ทก่ี าลังมีการเติบโตขึน้ มากมายทัวโลก
่
เนื่อง
ด้วยการนาเสนอส่วนลดทีน่ ่าดึงดูดใจ การสือ่ สารข้อมูลทีเ่ ข้าถึงผูบ้ ริโภคได้โดยตรง ใช้
งบประมาณทีน่ ้อยกว่าการใช้สอ่ื แบบดัง้ เดิม (Traditional Media) จึงทาให้เว็บไซต์คปู องลดราคา
สินค้าและบริการเป็ นการตลาดแนวใหม่ทก่ี าลังประสบความสาเร็จเป็ นอย่างยิง่
เว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ
(Daily Deal website) คือ เว็บไซต์ท่ี
รวบรวมส่วนลดพิเศษต่างๆทีม่ มี ลู ค่ามากกว่าส่วนลดทีห่ าได้ตามปกติ โดยผูบ้ ริโภคจะสามารถ
ทาการซือ้ ส่วนลดนัน้ และได้รบั ส่วนลดในรูปแบบของคูปองลดราคาสินค้าและบริการจากทาง
เว็บไซต์ เพือ่ นาไปใช้กบั ร้านค้าและบริการต่างๆทีไ่ ด้กาหนดไว้ในเว็บไซต์ดงั กล่าว (What is
Deals ?, 2010) โดยเจ้าของเว็บไซต์จะเป็ นผูต้ ดิ ต่อร้านค้า สถานบริการ และทาการนาเสนอ
ข้อมูลข่าวสารไปยังผูบ้ ริโภคทางอีเมล์ ยังสมาชิกในทุกๆวัน ธุรกิจประเภทนี้จงึ ถูกเรียกว่า Daily
Deal Website(Gilman,2011)
เว็บไซต์คปู องลดราคาสิ นค้าและบริ การ
มีตน้ กาเนิดมาจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 2008 โดยเว็บไซต์ทม่ี ชี ่อื ว่า Groupon.com ซึง่ มีทม่ี าจากการรวมคา
ว่า Group และคาว่า Coupon เข้าด้วยกัน (Gilman,2011) โดยรูปแบบธุรกิจของเว็บไซต์
ดังกล่าวจะเป็ นการเสนอขายคูปองส่วนลด พิเศษให้แก่ผบู้ ริโภคทีเ่ ป็ นสมาชิกของเว็บไซต์ โดยที่
Grouponจะทาหน้าทีเ่ ป็ นนายหน้า (Broker) ทีท่ าการติดต่อร้านค้าต่างๆให้นาเสนอส่วนลดแก่
ลูกค้าโดยตรง(Rachel, 2012)เว็บไซต์จะทาการนาเสนอคูปองส่วนมูลค่า ตัง้ แต่ 50% ถึง 90%
ทีผ่ บู้ ริโภคนัน้ สามารถซือ้ คูปองเหล่านัน้ ผ่านเว็บไซต์ และ นาคูปองเหล่านัน้ ไปใช้ทห่ี า้ งร้าน หรือ
ธุรกิจต่างๆ ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านค้า โรงแรม ร้านเสริมสวย สปา สินค้า และการบริการอื่นๆที่
ผูบ้ ริโภคต้องการ
Groupon.com จากประเทศสหรัฐอเมริกา ถือเป็ น เว็บไซต์แรกทีบ่ ุกเบิกธุรกิจ
เว็บไซต์ขายคูปองส่วนลดราคาสินค้าและบริการ โดย Grouponจะทาหน้าที่ตดิ ต่อกับร้านค้าหรือ
กิจการต่างๆให้ทาการลดราคาของสินค้าหรือบริการทีถ่ ูกกว่าราคาปกติ ระหว่าง 50-90% และ
เว็บไซต์ Grouponก็จะทาการโฆษณา เสนอขายคูปองลดราคาทางเว็บไซต์ของตนเอง และทาง
อีเมล์ของผูบ้ ริโภคทีส่ มัครเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์เป็ นรายวัน(Deal of the Day) และภายหลังที่

3

ผูบ้ ริโภคหันมารับข่าวสารกันผ่านทางสือ่ สังคมออนไลน์มากขึน้ เว็บไซต์ Grouponจึงได้ทาการ
สือ่ สารไปยังผูบ้ ริโภคผ่านทาง สือ่ สังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก และ ทวิตเตอร์ ซึง่ เป็ นอีก
หนึ่งช่องทางทีส่ าคัญของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าทีจ่ ะสามารถทาการสือ่ สารข้อมูลข่าวสาร
ให้ถงึ ผูบ้ ริโภคได้จานวนมากและรวดเร็วทีส่ ดุ และในปจั จุบนั เว็บไซต์ Grouponก็ได้มกี ารเปิด
บริการในประเทศต่างๆขึน้ มากมาย เช่น จีน, ฮ่องกง , สิงคโปร์ มาเลเซีย และรวมถึงประเทศ
ไทยของเราอีกด้วย (อิทธิพลโซเชียลเน็ตเวิรก์ ดันเว็บคูปองส่วนลดเบ่งบาน,2554)
นอกจาก
Grouponแล้วยังมีเว็บไซต์อ่นื ๆทีน่ ารูปแบบธุรกิจเสนอขายคูปองลด
ราคาสินค้าไปใช้มากมายทัวโลก
่
(Normandy,2010) อาทิ
ประเทศจีน ได้นารูปแบบของธุรกิจการซือ้ แบบรวมกลุ่ม (Collective buying)
มาใช้ก่อน โดยการซือ้ แบบรวมกลุ่มนี้ มีจุดกาเนิดขึน้ จากการทีผ่ ซู้ อ้ื รถยนต์รวมตัวกันเพือ่ ซือ้
รถยนต์จากผูข้ ายเพือ่ ทีจ่ ะต่อรอง ให้ได้ สว่ นลด ที่มากยิง่ ขึน้ และต่อมาธุรกิจประเภทนี้ก็ ได้นา
รูปแบบของธุรกิจ Grouponมาใช้ คือ มีการนาเสนอขายคูปองส่วนลดผ่านทางเว็บไซต์ เว็บไซต์
คูปองลดราคาสินค้าและบริการของประเทศจีนมีการเติบโตทีส่ งู มาก เห็นได้ จากการวิจยั ของ
iResarch Consulting Group ทีเ่ ปิดเผยถึงการเติบโตของเว็บไซต์สว่ นลดออนไลน์ของประเทศ
จีนว่า ประเทศจีนยังมี เว็บไซต์ทด่ี าเนินธุรกิจประเภทนี้สงู ถึง 1,200 เว็บไซต์ และมี จานวน
สมาชิกหรือผูท้ บ่ี อกรับข่าวสารผ่านเว็บไซต์ต่างๆทีม่ กี ารนาเสนอส่วนลดออนไลน์ได้ มีจานวน
เพิม่ ขึน้ จาก 5 ล้านคนในเดือน กรกฎาคม 2011 เป็ น 10.7 ล้านคนในเดือนตุลาคม 2011 ซึง่ เป็ น
การเติบโตทีร่ วดเร็วมาก ตัวอย่าง เว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการของจีนทีม่ ชี ่อื เสียง
ได้แก่ Lashou.com หรือTuan800.com เป็ นต้น ประเทศอิ นเดีย มีเว็บไซต์ทด่ี าเนินธุรกิจการ
ขายคูปองลดราคาสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ ทีม่ ชี ่อื เสียง ได้แก่ Mydalaและ Snatch Deal เป็ นต้น
ประเทศญี่ปนุ่ มีเว็บไซต์ทม่ี กี ารดาเนินธุรกิจรูปแบบเดียวกับ
Grouponอยูป่ ระมาณ 178
เว็บไซต์ ตัวอย่างเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการของประเทศญีป่ นุ่ ได้แก่ Piku.jp ทีท่ า
การสร้างการรูจ้ กั ด้วยการแจกคูปองลดราคาผ่านทางนิตยสารชื่อ Hot Pepper ก่อนทาการเปิด
ขาย คูปองลดราคาสินค้าและบริการทาง เว็บไซต์ และเว็บไซต์ Ponpareทีม่ กี ารเสนอขาย
ไอศกรีมยีห่ อ้ Haagen-Dazs ราคา $1.25 หากมีผตู้ อ้ งการซือ้ ลงทะเบียนเป็ นจานวน 500,000
คน ซึง่ ก็มผี บู้ ริโภคทีใ่ ห้ความสนใจและซือ้ คูปองลดราคานี้จนครบตามจานวนทีก่ าหนดในเวลา
อันรวดเร็ว ประเทศออสเตรเลีย มีเว็บไซต์ JumpOnItทีม่ รี ปู แบบการดาเนินธุรกิจในรูปแบบ
เดียวกับ Grouponประเทศมาเลเซีย มีเว็บไซต์ คปู องลดราคาสินค้าและบริการรูปแบบเดียวกับ
Grouponอยูเ่ ป็ นจานวนมาก อาทิเช่น Roonchit, Groupegoและ Wow Deal แต่ในประเทศ
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มาเลเซียการซื้ อขายคูปองลดราคาสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ ในรูปแบบนี้ยงั ไม่เป็ นที่
แพร่หลายมากนัก
นอกจากนัน้ ยังมีเว็บไซต์คปู องลดราคาชื่อดังอีกหลายประเทศ ทีใ่ นภายหลังได้
ทาการขายกิจการให้กบั บริษทั ใหญ่ อาทิเช่น ประเทศสิงคโปร์ มีเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้า
และบริการชื่อดัง คือ Beeconomic.com ประเทศฮ่องกงมีเว็บไซต์ uBuyiBuy.com และประเทศ
ไต้หวันมีเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการทีม่ ชี ่อื ว่า Alaspost.com แต่ในภายหลัง ทัง้ สาม
เว็บไซต์น้ีถูก Grouponซือ้ กิจการไป จึงเปลีย่ นชื่อเป็ น Grouponของแต่ละประเทศแทน
ในเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการของต่างประเทศจะมีเงือ่ นไขในการ
ซือ้ ขายคูปองลดราคาสินค้าและบริการ คือ ทางเว็บไซต์จะกาหนดจานวนผูซ้ อ้ื ขัน้ ต่าเอาไว้ เมือ่ มี
ผูซ้ อ้ื คูปองครบตามจานวนทีเ่ ว็บไซต์กาหนดกาหนดคูปองนัน้ จึงจะสามารถใช้งานได้ แต่หากไม่
มีผซู้ อ้ื ตามจานวนทีก่ าหนดไว้ คูปองส่วนลดนัน้ ก็จะถูกยกเลิกและมีการคืนเงินทีผ่ บู้ ริโภคจ่ายไป
ยังบัตรเครดิตของผูซ้ อ้ื ทันที (Groupon-กรุป๊ ปอง ธุรกิจแนวใหม่มาแรง วันนี้คุณซือ้ ดีลแล้วรึยงั ?,
2555)
สาหรับประเทศไทยเอง เว็บไซต์
ทีด่ าเนินธุรกิจในรูปแบบนี้ มเี พิม่ ขึน้ เป็ นจานวน
มากขึน้ เรือ่ ยๆโดยเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการของไทยเริม่ มีช่อื เสียงในปีพ.ศ. 2553
ซึง่ เว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าทีเ่ ป็ นผูบ้ ุกเบิกตลาดการขายคูปองลดราคาสินค้าผ่านเว็บไซต์
ได้แก่ Ensogo.com โดยหลักการดาเนินธุรกิจของ Ensogo จะมีความแตกต่างจากรูปแบบการ
ดาเนินงานของ Grouponตรงที่ Ensogoจะไม่ทาการกาหนดจานวนผูซ้ อ้ื ขัน้ ต่าไว้ แต่จะใช้
ระยะเวลาเป็ นตัวเงือ่ นไขในการซือ้ ขายคูปองลดราคาสินค้า กล่าวคือ Ensogo จะทาการกาหนด
ช่วงเวลาในการซือ้ เช่น ต้องซือ้ ภายใน 3 วัน หรือ ภายในวันทีก่ าหนด เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคเกิด
ความตื่นเต้นและสนใจ เพือ่ การตัดสินใจซือ้ ทีร่ วดเร็วมากขึน้ (อิทธิพลโซเชียลเน็ตเวิรก์ ดันเว็บ
คูปองส่วนลดเบ่งบาน ,2554 )
ในปจั จุบนั เว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการของประเทศไทยมีจานวน
เพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ ตัวอย่างเช่น เอ็นโซโก้(www.ensogo.com),สนุกคูปอง
(www.coupon.sanook.com),ไทยซิต้ดี ลี (www.thaicitydeals.com), ไอคิวดีล
(www.iqdeals.com), กรุป๊ ปองประเทศไทย(www.mygroupon.co.th) หรือเอ็นคูปอง ในเครือ
เนชัน(www.ncoupon.co.th)
่
เป็ นต้น
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รูปแบบการขายคูปองลดราคาสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์ของประเทศไทยจะ
มีการขายคูปองลดราคาสินค้าทีส่ ามารถนาไปใช้เป็ นส่วนลดในการลดราคาสินค้าและบริการได้
ในมูลค่าทีถ่ ูกกว่าปกติตงั ้ แต่ 50% ถึง 90% โดยผูบ้ ริโภคจะต้องทาการชาระค่าคูปองส่วนลด
ก่อน เพือ่ ให้ได้มาซึง่ คูปองส่วนลดทีจ่ ะนาไปใช้บริการร้านค้า ตัวอย่างเช่น
คูปองลดราคา
ร้านอาหารมูลค่า 500 บาท ทางเว็บไซต์ทาการเสนอให้สมาชิกสามารถซือ้ ได้ในราคาเพียง 300
บาท นันหมายความว่
่
า ผูบ้ ริโภคจ่ายเงินเพียง 300 บาท เพือ่ ซือ้ คูปองและสามารถนาไปลด
ราคาสินค้าและบริการได้ถงึ 500 บาท โดยสามารถชาระค่าคูปองลดราคาสินค้าและบริการได้ทงั ้
วิธหี กั ผ่านบัตรเครดิต โอนเงินผ่านธนาคารหรือธนาคารออนไลน์ รวมไปถึงสามารถใช้บริการ
เค้าน์เตอร์เซอร์วสิ หรือ เว็บไซต์ทร่ี บั ชาระค่าบริการ เช่น Paypalsเป็ นต้น แต่สาหรับเว็บไซต์
คูปองลดราคาสินค้าของ เอ็นคูปอง ในเครือเนชัน่ (http://ncoupon.co.th) ผูบ้ ริโภคจะสามารถ
พิมพ์คปู องลดราคาสินค้าเพือ่ นาไปใช้ในการซือ้ สินค้าหรือรับบริการได้ฟรี แต่ตอ้ งไปจ่าย
ค่าบริการทีล่ ดราคา ณ ร้านค้าทีข่ ายสินค้าหรือบริการได้ทนั ที
ในการสือ่ สารของเว็บไซต์ไปยังผูบ้ ริโภคของเว็บไซต์ต่างๆ มีชอ่ งทางในการ
สือ่ สารอยู่ 2 ช่องทาง ได้แก่ ทางอีเมล์ของผูบ้ ริโภคทีส่ มัครเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์ หรือ ทางสือ่
สังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก หรือทวิตเตอร์ของบริษทั ทีจ่ ดั ทาขึน้ เพือ่ เป็ นอีกช่องทางหนึ่งทีท่ า
การส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆของเว็บไซต์ไปยังสมาชิกเป็ นผูต้ ดิ ตามเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้า
และบริการด้วย
การสมัครเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการมีอยูห่ ลายวิธี
ได้แก่ 1) การเป็ นสมาชิกเพือ่ ขอรับข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ หรือ2) การเป็ นสมาชิกเพือ่ ทา
การซื้อคูปองลดราคาสินค้าและบริการจากทางเว็บไซต์ ซึง่ การสมัครสมาชิกเพือ่ ขอรับข่าวสาร
สามารถทาการสมัครได้โดยใช้อเี มล์ของผูบ้ ริโภคเพือ่ รับข่าวสารจากทางเว็บไซต์โดยตรง หรือ
สมัครเป็ นผูต้ ดิ ตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางสือ่ สังคมออนไลน์ทเ่ี ว็บไซต์เป็ นผูจ้ ดั ทาขึน้ แต่สาหรับ
การสมัครเป็ นสมาชิกเพือ่ ทาการซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการจากทางเว็บไซต์ สมาชิกที่
ต้องการซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการจะต้องทาการกรอกข้อมูลเบือ้ งต้นในเว็บไซต์ จึงจะ
สามารถกดปุม่ ซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการได้
การดาเนินธุรกิจเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้ามีประโยชน์ต่อทัง้ ผูบ้ ริโภคและ
เจ้าของสินค้าเป็ นอย่างยิง่ โดยสามารถจาแนก ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากธุรกิจ ได้เป็ น 2 ข้อ คือ 1)
ประโยชน์ของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าทีม่ ตี ่อผูบ้ ริโภค และ 2) ประโยชน์ของเว็บไซต์คปู อง
ลดราคาสินค้าทีม่ ตี ่อเจ้าของสินค้า ดังต่อไปนี้
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1. ประโยชน์ ของเว็บไซต์คปู องลดราคาสิ นค้าที่มีต่อผูบ้ ริ โภค
ในการดาเนินธุรกิจเว็บไซต์คปู องลดราคามีประโยชน์ต่อผูบ้ ริโภค เป็ นอย่างยิง่
เนื่องจากผูบ้ ริโภคมีความต้องการสินค้าราคาถูก ดังนัน้ ธุรกิจเว็บไซต์ คูปองลดราคาสินค้าและ
บริการจึงเป็ นการ เปิดโอกาสผูบ้ ริโภคได้รจู้ กั สินค้าหรือบริการใหม่ๆทีย่ งั ไม่มชี ่อื เสียง และ
ผูบ้ ริโภคได้มโี อกาสในการเลือก สินค้าหรือบริการ ทีจ่ ะทดลองใช้ ได้สะดวกสบาย และมีความ
หลากหลายมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ในท้ายทีส่ ดุ ลูกค้าเหล่านัน้ อาจกลายเป็ นลูกค้าประจาในภายหลังและ
หากลูกค้าทีใ่ ช้บริการพึงพอใจจะช่วยโฆษณาด้วยการบอกต่อ ตามสือ่ สังคมออนไลน์ต่างๆของ
ผูบ้ ริโภคเอง เพือ่ เป็ นการชักชวนผูอ้ ่นื ให้ได้มสี ว่ นร่วมในการได้รบิ การบริการทีด่ เี ช่นเดียวกัน แต่
ในทางกลับกัน หากผูบ้ ริโภคไม่พงึ พอใจในสินค้าหรือการบริการเหล่านัน้ ผูบ้ ริโภคก็จะทาการ
บอกต่อในสือ่ ต่างๆ หรือบอกต่อคนรอบข้าง นันแสดงให้
่
เห็นถึงอานาจของผูบ้ ริโภคทีม่ มี ากขึน้
นันเอง
่
(อิทธิพลโซเชียลเน็ตเวิรก์ ดันเว็บคูปองส่วนลดเบ่งบาน ,2554)
2. ประโยชน์ ของเว็บไซต์คปู องลดราคาสิ นค้าที่มีต่อเจ้าของสิ นค้า
ประโยชน์ของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ
ทีม่ ตี ่อเจ้าของสินค้า คือ
การร่วมโฆษณาสินค้าของตนผ่านธุรกิจเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการจะช่วยประหยัด
งบประมาณในการโฆษณา โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับธุรกิจทีม่ รี ะดับไม่ใหญ่มากซึง่ ธุรกิจเหล่านี้มงี บ
ในการโฆษณา น้อย ดังนัน้ ธุรกิจของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ จึง
สามารถ
ช่วยเหลือธุรกิจได้โดยเว็บไซต์จะทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวกลางในการโฆษณาร้านค้าไปยังผูบ้ ริโภค หาก
มีผบู้ ริโภคซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการมาก ก็ถอื ว่าร้านค้าและบริการของตนได้ทาการ
โฆษณาไปยังกลุ่มคนทีจ่ ะมาเป็ นลูกค้าในอนาคตได้มาก แต่หากไม่มผี บู้ ริโภคซือ้ คูปองลดราคา
สินค้าและบริการเลย เจ้าของสินค้าหรือกิจการ ก็ยงั ได้ลงโฆษณาในเว็บไซต์ คปู องลดราคาสินค้า
และบริการทีท่ าการโฆษณาผ่านเว็บไซต์ อีเมล์ของสมาชิก สือ่ สังคมออนไลน์ต่างๆของเว็บไซต์
ไปเรียบร้อยแล้ว(วรมน ดารงศิลป์สกุล,2554)
นอกจากนัน้
การ โฆษณา ร้านค้าผ่านทางเว็บไซต์คปู องลดราคา ยัง เหมาะ
สาหรับธุรกิจทีไ่ ม่ได้มลี กู ค้าตลอดทัง้ ปี โดยเฉพาะกิจการประเภททีพ่ กั โรงแรม หรือร้านอาหารที่
กิจการซบเซาในช่วงเวลา หนึ่งๆ ซึง่ การทาโฆษณาสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์คปู องลดราคา
สินค้าและบริการ อาจจะเป็ นการเพิม่ โอกาสที่ ลูกค้าจะเข้ามาใช้บริการได้ตลอดทุกช่วงเวลาของ
ปี โดยการโฆษณาในเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการจะมีการ ใช้สว่ นลดดึงดูดใจลูกค้า
ตัวอย่างเช่น โรงแรมและทีพ่ กั ทีม่ ลี กู ค้าเข้ามาใช้บริการน้อยในช่วงทีไ่ ม่ใช่ฤดูกาลการท่องเทีย่ ว
(Low-season)ทีโ่ ดยปกติแล้วจะมีลกู ค้าอยูน่ ้อย ดังนัน้ เว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการก็
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จะใช้ชอ่ งว่างของการบริโภคของลูกค้ามาช่วยในการดึงลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการด้วยส่วนลดทีน่ ่า
ดึงดูดใจ(What is Deals ?,2010 )
จากปรากฏการณ์ทม่ี กี ารเพิม่
จานวนเว็บไซต์ขายคูปองลดราคาสินค้า ของ
ประเทศไทย และเว็บไซต์คปู องลดราคาเหล่านัน้ ต่างก็มจี านวนสมาชิกของเว็บไซต์ทเ่ี พิม่ มากขึน้
เรือ่ ยๆ เป็ นสิง่ ทีท่ าให้เห็นว่าธุรกิจของเว็บไซต์ขายคูปองลดราคาสินค้า และบริการของประเทศ
ไทย มีการเติบโตขึน้ อันเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความฉลาดและ
รอบคอบของผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งการผลตอบแทนทีค่ มุ้ ค่ากับเงินทีเ่ สียไป และพฤติกรรมการรับสือ่
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ทม่ี มี ากขึน้ ของผูบ้ ริโภค จึงทาให้ ผูบ้ ริโภคทีน่ ิยมใช้บริการ เว็บไซต์
คูปองลดราคาสินค้าและบริการกันมากขึน้ เนื่องจากผูบ้ ริโภคต้องการซือ้ คูปองลดราคาสินค้าที่
ตนเองต้องการ หรือต้องการทดลองบริโภคสินค้าหรือบริการทีอ่ ยูใ่ นท้องถิน่ หรือ เป็ นสินค้าและ
บริการทีเ่ ป็ นธุรกิจเล็กๆ ทีย่ งั ไม่เป็ นทีร่ จู้ กั จึงทาให้ผบู้ ริโภคหันมาใช้บริการการซือ้ คูปองผ่าน
เว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ และเจ้าของสินค้ายังหันมาใช้ชอ่ งทางนี้เป็ นการทา
การตลาดแบบใหม่ทเ่ี ข้าถึงผูบ้ ริโภคได้ดยี งิ่ กว่าสือ่ แบบดัง้ เดิมสิง่ เหล่านี้ จึงเป็ นสิง่ ทีส่ ามารถ
ยืนยันถึงการเติบโตของธุรกิจนี้ในประเทศไทยได้ดยี งิ่
ปจั จัยต่างๆเหล่านี้เองทีเ่ ป็ นสิง่ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความน่าสนใจของธุรกิจ
ประเภทนาเสนอขายเว็บไซต์คปู องลดราคาของประเทศไทย โดยแต่ละเว็บไซต์ต่างก็มกี ารปรับ
กลยุทธ์เพือ่ ทาการช่วงชิงสมาชิก มอบสิทธิพเิ ศษให้กบั สมาชิกของตนเอง เพือ่ ใช้จานวนของ
สมาชิกเป็ นเครือ่ งมือในการดาเนินธุรกิจกับร้านค้าหรือสถานบริการทีต่ อ้ งการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์รา้ นค้าของตนเองไปยังคนหมูม่ าก หากเว็บไซต์ใดทีม่ ฐี านสมาชิกมาก ย่อมได้รบั
การยอมรับจากร้านค้าหรือสถานบริการในการติดต่อดาเนินธุรกิจด้วย ดังนัน้ ในการศึกษา
เกีย่ วกับสิง่ ทีช่ ว่ ยส่งเสริมให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจเข้าเป็ นสมาชิกเว็บไซต์ ความพึงพอใจทีม่ ตี ่อ
เว็บไซต์ และพฤติกรรมการซือ้ สินค้าผ่านเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ จึงเป็ นองค์
ความรูใ้ หม่ทส่ี ามารถนาไปใช้ในการต่อยอดและพัฒนาการดาเนินธุรกิจประเภทนี้ได้เป็ นอย่างดี
จากทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดข้างต้นจึงเป็ นทีม่ าของการศึกษาวิจยั ในหัวข้อ
ปัจจัยที่
ส่งเสริ มการเข้าเป็ นสมาชิ ก ความพึงพอใจ และพฤติ กรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภคที่เป็ น
สมาชิ กเว็บไซต์คปู องลดราคาสิ นค้าและบริ การของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดในการ
ศึกษาวิจยั ดังต่อไปนี้
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ปัญหานาวิ จยั
1. ปจั จัยส่งเสริมใดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเข้าเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์คปู องลดราคา
สินค้าและบริการ
2. ผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นสมาชิกของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ มีความพึงพอใจ
ต่อเนื้อหาของเว็บไซต์และ สมาชิกทีเ่ คยใช้บริการมีความพึงพอใจหลังจากการใช้บริการเว็บไซต์
คูปองลดราคาสินค้าและบริการอยูใ่ นระดับใด
3. ผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นสมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการมีพฤติกรรมการซือ้
คูปองลดราคาสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการอย่างไร
4. ปจั จัยทีส่ ง่ เสริมให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจเข้าเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์มคี วามสัมพันธ์ต่อ
ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อเว็บไซต์หรือไม่ อย่างไร
5. ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นสมาชิกของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ สินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้า หรือไม่
อย่างไร

วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาปจั จัยทีส่ ง่ เสริมให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจเข้าเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์คปู องลด
ราคาสินค้าและบริการ
2. เพือ่ สารวจระดับความพึงพอใจของสมาชิกเว็บไซต์ทม่ี ตี ่อเว็บไซต์คปู องลดราคา
สินค้าและบริการและความพึงพอใจของสมาชิกทีเ่ คยใช้บริการในการซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและ
บริการผ่านเว็บไซต์
3. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์ของผูบ้ ริโภค
ทีเ่ ป็ นสมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ
4. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยทีส่ ง่ เสริมการเข้าเป็ นสมาชิกเว็บไซต์และความ
พึงพอใจทีม่ ตี ่อเว็บไซต์
5. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและพฤติกรรมการซือ้ สินค้าของ
ผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นสมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ
ขอบเขตการวิ จยั
การทาการวิจยั ในครัง้ นี้จะศึกษากลุ่ม
ผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นสมาชิกของเว็บไซต์คปู อง
ลดราคาสินค้าและบริการ โดยเป็ นผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นสมาชิกของเว็บไซต์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ได้แก่ เป็ นสมาชิกทีร่ บั ข้อมูลข่าวสารผ่านอีเมล์ เป็ นผูต้ ดิ ตามสือ่ สังคมออนไลน์ทเ่ี ว็บไซต์คปู อง
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ลดราคาสินค้าและบริการจัดทาขึน้ ( Subscriber) หรือ ผูบ้ ริโภคทีส่ มัครเป็ นสมาชิกเพือ่ ทาการ
ซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ ทัง้ เพศชายและเพศหญิง อายุตงั ้ แต่ 18ปี
ขึน้ ไป และอาศัยอยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานครเนื่องจากเป็ นผูท้ ่ี ทีม่ อี านาจในการซือ้ สินค้าและ
บริการ มีทกั ษะในการเข้าถึงเทคโนโลยี และสามารถตัดสินใจซือ้ สินค้าได้ดว้ ยตนเอง
สมมติ ฐานการวิ จยั
1. ปจั จัยส่งเสริมให้ผบู้ ริโภคเข้าเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ
มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของสมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ
2. ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อเนื้อหาเว็บไซต์และหลังจากการใช้บริการคูปองลด
ราคาสินค้าและบริการมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ สินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์คปู อง
ลดราคาสินค้า
นิ ยามศัพท์
เว็บไซต์คปู องลดราคาสิ นค้าและบริ การ หรือ เว็บดีล ( Daily deals
website)หมายถึง เว็บไซต์ทร่ี วบรวมส่วนลดพิเศษต่างๆ ทีใ่ ห้ผบู้ ริโภคจะสามารถทาการซือ้ ใน
รูปแบบของคูปองลดราคาสินค้าหรือบริการเพือ่ นาไปใช้กบั ร้านค้าและบริการต่างๆ โดยเว็บไซต์
คูปองลดราคาสินค้าและบริการจะเป็ นตัวกลางทีร่ วบรวมส่วนลดจากร้านค้าต่างๆ มาไว้ใน
เว็บไซต์และสือ่ สังคมออนไลน์ของเว็บไซต์
สมาชิ กของเว็บไซต์ (Website member) หมายถึง ผูท้ ส่ี มัครเป็ นสมาชิกของ
เว็บไซต์เพือ่ ขอรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล์, ผูท้ เ่ี ป็ นสมาชิกในแฟนเพจเฟซบุ๊กของเว็บไซต์คปู อง
ลดราคาสินค้าและบริการ, ผูท้ เ่ี ป็ นผูต้ ดิ ตามในทวิตเตอร์ของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและ
บริการ
ปัจจัยที่ส่งเสริ มการเข้าเป็ นสมาชิ กของเว็บไซต์ ( Factors of supporting
decision towards membership) หมายถึง ปจั จัยทีส่ ง่ เสริมให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจเข้าเป็ น
สมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ โดยปจั จัยในแต่ละด้านประกอบไปด้วยหลัก 4Ps
อันได้แก่ ปจั จัยทางด้านตัวสินค้า( Product) อาทิเช่น การได้รจู้ กั สินค้าใหม่ๆ สินค้าบริการมีให้
เลือกหลากหลาย ปจั จัยทางด้านราคา ( Price) เช่น สินค้าและบริการมีราคาถูก การได้ประหยัด
ค่าใช้จา่ ยในการซือ้ สินค้าและบริการ ปจั จัยทางด้านช่องทางการซือ้ สินค้า ( Place) ได้แก่ ความ
สะดวกสบายในการซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการ และปจั จัยทางด้านการส่งเสริมการขาย
(Promotion) คือ ความน่าสนใจของรูปแบบเว็บไซต์
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ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ความรูส้ กึ ในทางบวกของผูบ้ ริโภคที่
เป็ นสมาชิกของเว็บไซต์ทม่ี ตี ่อเว็บไซต์ แบ่งเป็ นความพึงพอใจ 2 รูปแบบคือ
ความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเว็บ ไซต์ อันได้แก่ รูปภาพทีน่ าเสนอ ข้อความเชิญ
ชวน ข้อความรีววิ ของผูท้ เ่ี คยใช้บริการ ส่วนลดทีน่ าเสนอ และความง่ายในการเข้าถึงเว็บไซต์
และ ความรูส้ กึ หลังจากทีไ่ ด้รบั การบริโภคสินค้าหรือบริการทีท่ าการขายคูปองลดราคาสินค้า
ผ่านเว็บไซต์
ความพึงพอใจหลังการใช้บริการคูปองลดราคาสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์
อันได้แก่ ความพึงพอใจในด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ ด้านส่วนลดราคาสินค้าและบริการ
ด้านความคุม้ ค่าเมือ่ ได้ใช้บริการ ด้านความสะดวกสบายในการชาระเงินค่าคูปอง ด้านการได้รบั
บริการอันดีจากเจ้าของสินค้าและบริการ และด้านความสะดวกสบายในการติดต่อขอใช้บริการ
ร้านค้าและสถานบริการทีท่ าการซือ้ คูปอง
พฤติ กรรมการซื้อ ( Purchasing
behavior) หมายถึง พฤติกรรมการ
ตอบสนองโดยการซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ได้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการซือ้ สินค้าของ
ผูบ้ ริโภคในบริบทของธุรกิจประเภทขายคูปองลดราคาผ่านเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและ
บริการของประเทศไทย
2. ได้ทราบถึงปจั จัยทีส่ ง่ เสริมให้ผบู้ ริโภคสมัครเข้าเป็ นสมาชิกขององค์กรธุรกิจใน
บริบทของธุรกิจทีด่ าเนินการผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์ขององค์กร ในบริบทของ
ธุรกิจขายคูปองลดราคาสินค้าและบริการ
3. เจ้าของตราสินค้าและบริการทีส่ ามารถนาผลการศึกษาเพือ่ นาไปวางแผนในการ
เพิม่ ช่องทางในการโฆษณาองค์กร และการขายสินค้าของตนเอง
4. ผูด้ าเนินธุรกิจเว็บไซต์ขายคูปองลดราคาสินค้าสามารถนาผลการศึกษาไปทาการ
ปรับปรุงการนาเสนอข้อมูลของเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริโภคมากยิง่ ขึน้

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรือ่ ง ปจั จัยทีส่ ง่ เสริมการเข้าเป็ นสมาชิก ความพึงพอใจ และพฤติกรรม
การซือ้ ของ ผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ น สมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ ของประเทศไทย ได้
ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ นามาใช้เป็ นแนวทางในการวิจยั ดังนี้

1.
2.
3.
4.

แนวคิดเกีย่ วกับเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการและการเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับกระบวนการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

1. แนวคิ ดเกี่ยวกับเว็บไซต์คปู องลดราคาสิ นค้าและบริ การและการเป็ นสมาชิ กของเว็บไซต์
เว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้า(Daily Deals Website) คือ เว็บไซต์ทร่ี วบรวมสิทธิพเิ ศษ
ต่างๆให้กบั ผูบ้ ริโภค ตัวอย่างเช่น การนาเสนอสินค้าหรือบริการ ในราคาทีต่ ่ากว่าการซือ้ สินค้า
ราคาปกติ( What is Deals ?, 2010 )ในเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้า จะมีการนาเสนอส่วนลดต่างๆ
ในรูปแบบการแจกคูปองส่วนลด หรือ เป็ นการนาเสนอคูปองเงินสดให้ผบู้ ริโภคสามารถซือ้ เพือ่
นาไปใช้ในการซือ้ สินค้าและบริการได้ในราคาพิเศษ (เว็บ DEAL คืออะไร,2555) และเว็บไซต์คปู อง
ลดราคาสินค้าและบริการเหล่านี้กจ็ ะทาการนาเสนอข้อมูลส่วนลดไปยังสมาชิกในทุกๆวัน ธุรกิจ
ประเภทนี้จงึ ถูกเรียกว่า Daily Deal Website(Gilman,2011)
Rachel (2012) ได้กล่าวถึงการดาเนินธุรกิจของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและ
บริการไว้วา่ เว็บไซต์เหล่านี้จะทาหน้าทีเ่ ป็ นนายหน้า (Broker) ทีท่ าการติดต่อร้านค้าต่างๆให้
นาเสนอส่วนลดแก่ลูกค้าโดยตรง โดยเว็บไซต์จะทาหน้าทีเ่ ป็ นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูล
ส่วนลดต่างๆเพือ่ ให้ผบู้ ริโภคได้ทาการเลือกซือ้ คูปองส่วนลดเพือ่ นาไปใช้บริการกับสินค้าหรือ
บริการทีต่ นเองต้องการ
ประเภทของเว็บไซต์ ขายส่วน ลดราคาสินค้าและบริการทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมในปจั จุบนั มี 3
ประเภท (A Survival Guide to the Deluge of Daily Deals,2011)ได้แก่
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1. เว็บไซต์ขายคูปองส่วนลดขององค์กรธุรกิ จและบริ การในท้องถิ่ น(Local Daily
Deals) คือเว็บไซต์ทม่ี กี ารนาเสนอส่วนลดทีห่ ลากลายจากร้านค้าหรือบริการในท้องถิน่ ของ
ผูบ้ ริโภค โดยมีการส่งข้อมูลไปยังผูบ้ ริโภคทางอีเมล์ หรือ โทรศัพท์มอื ถือของผูบ้ ริโภค เมือ่
ผูบ้ ริโภคเลือกซือ้ แล้วจะได้รบั คูปองเพือ่ ใช้แทนส่วนลดเพือ่ นาไปใช้ในร้านค้าหรือบริการต่างๆทีซ่ อ้ื
มาจากเว็บไซต์ ตัวอย่างเว็บไซต์ประเภทนี้ได้แก่ www.groupon.com หรือwww.livingsocial.com
เป็ นต้น
2. เว็บไซต์ที่ขายส่วนลดของสิ นค้าต่างๆ (Product Daily Deals) คือเว็บไซต์ทม่ี ี
การรับสินค้าเป็ นจานวนมากมาขายเพือ่ ให้ได้สว่ นลดของสินค้าทีม่ ากยิง่ ขึน้ ตัวอย่างเว็บไซต์ลด
ราคาสินค้าประเภทนี้ได้แก่ www.1SaleaDay.com เป็ นต้น
3) เว็บไซต์ที่ขายส่วนลดเฉพาะบางธุรกิ จ (Specialty Sites) คือเว็บไซต์ทข่ี าย
ส่วนลดในแต่ละธุรกิจโดยเฉพาะตัวอย่างเช่น Restaurant.com ทีน่ าเสนอส่วนลดของร้านอาหาร
ต่างๆ หรือZozi.comนาเสนอส่วนลดของสินค้าทีเ่ ป็ นกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น ส่วนลดการเล่นเพ้นท์
บอล เป็ นต้น
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้จะมุง่ การศึกษาไปยังเว็บไซต์ประเภทที่ 1 คือเว็บไซต์ท่ีทาการ
เสนอขายส่วนลดขององค์กรธุรกิจและบริการในรูปแบบคูปองลดราคาสินค้าและบริการ

ความเป็ นมาของเว็บไซต์คปู องลดราคาสิ นค้า
เว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการเริม่ ต้นมาจากธุรกิจของเว็บไซต์ทม่ี ชี ่อื ว่า
Grouponซึง่ เป็ นการรวบรวมคาว่า Group และคาว่า Coupon เข้าไว้ดว้ ยกัน เว็บไซต์ประเภทนี้
เกิดขึน้ ครัง้ แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาซึง่ ในประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกการดาเนินธุรกิจประเภทนี้
ว่าเป็ นธุรกิจรวมกลุ่มกันซือ้ (Group Buying) หากผูบ้ ริโภคมีการรวมกลุ่มกันซือ้ สินค้าตามที่
เจ้าขององค์กรหรือธุรกิจได้กาหนดไว้ ก็จะสามารถซือ้ สินค้าหรือบริการได้ในราคาพิเศษโดย
เว็บไซต์ Groupon.com จะทาหน้าทีต่ ดิ ต่อร้านค้าในท้องถิน่ ทัง้ ร้านอาหาร ร้านสปา โรงแรม และ
ธุรกิจบริการต่างๆ เพือ่ มานาเสนอเป็ นคูปองลดราคาสินค้าและบริการให้กบั ผูบ้ ริโภคได้ทาการ
เลือกซือ้
รูปแบบในการดาเนินธุรกิจของเว็บไซต์ Grouponคือเว็บไซต์ จะทาการเจรจากับร้านค้า
หรือสถานบริการต่างๆ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ส่วนลดทีจ่ ะมานาเสนอขายให้แก่ผบู้ ริโภคในรูปแบบของ
คูปอง และ เว็บไซต์จะ จัดการส่งเสริมการตลาดเพือ่ โฆษณาธุรกิจทีเ่ ป็ นคูค่ า้ ของตนเอง อีกทัง้ ยัง
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ช่วยดูแลข้อความทีโ่ ฆษณาบนเว็บไซต์ Groupon ของร้านค้านัน้ ๆ อีกด้วย จากนัน้ Groupon ก็จะ
ทาการนาเสนอส่วนลดทีไ่ ด้ทาการติดต่อเจรจากับร้านค้าและบริการต่างๆ ให้กบั ผูบ้ ริโภค โดย
นาเสนอเป็ นการขายคูปองส่วนลดพิเศษกับลูกค้า โดยส่งข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ผา่ นทางอีเมล์
ผูบ้ ริโภคในทุกๆวัน ซึง่ คูปองเหล่านัน้ มีมลู ค่าทีถ่ ูกกว่าราคาจริงประมาณ 50
% ถึง90%
ตัวอย่างเช่น สินค้าราคา $20 แต่ผบู้ ริโภคสามารถซือ้ คูปองได้ในราคา $10 แต่สามารถนาคูปองไป
ใช้ได้จริงในมูลค่า $20 เป็ นต้น โดยเงือ่ นไขของเว็บไซต์ Groupon จะทาการกาหนดจานวนผูซ้ อ้ื
คูปองลดราคาสินค้าเอาไว้เมือ่ มีผซู้ อ้ื คูปองครบตามจานวนทีเ่ ว็บไซต์กาหนดกาหนด คูปองนัน้ จึงจะ
สามารถใช้งานได้ แต่หากไม่มผี ซู้ อ้ื ตามจานวนทีก่ าหนดไว้ คูปองนัน้ ก็จะถูกยกเลิกและเงินที่
ผูบ้ ริโภคจ่ายไปจะถูกส่งคืนไปยังบัตรเครดิตของผูซ้ อ้ื ทันที (Gilman,2011; Groupon-กรุป๊ ปอง
ธุรกิจแนวใหม่มาแรง วันนี้คุณซือ้ ดีลแล้วรึยงั ?,2555 )
ในช่วงแรกของ การดาเนินธุรกิจของ Groupon ได้มกี ารกาหนดกลุ่มเป้าหมายของ
ธุรกิจกลุ่มหลักเอาไว้ คือ กลุ่มเป้าหมายจะเป็ นผูบ้ ริโภคทีม่ คี วามทันสมัย มีความกระตือรือร้น เป็ น
โสด มีกจิ กรรมนอกบ้านอย่างน้อย 2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ และมีทกั ษะในการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์
(Gilman, 2011)
Quinton (2011) ได้กล่าวถึงความเป็ นมาของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ
ชื่อดังของโลก Grouponไว้วา่ นับตัง้ แต่ Groupon ทาการก่อตัง้ มาตัง้ แต่ปีค .ศ.2008 จนถึงปจั จุบนั
Grouponมีจานวนสมาชิกทัวโลกกว่
่
า 70ล้านคน สามารถขายคูปองส่วนลดราคาได้ทงั ้ สิน้ 46.6
ล้านเหรียญ คิดเป็ นส่วนลดราคาสินค้าและบริหารมูลค่ากว่า 1.9 พันล้านเหรียญ โดยเฉลีย่ แล้ว
Grouponจะได้รบั ผลตอบแทนประมาณ 100ล้านเหรียญต่อหนึ่งเดือน โดยGroupon มีพนักงานทัว่
โลกทัง้ สิน้ 4,500 คน มีรา้ นค้าคูเ่ จรจาประมาณ 175 ร้านค้าในแถบอเมริกาเหนือ และอีกกว่า 400
ร้านค้าในต่างประเทศในช่วงแรกของการเริม่ ต้นธุรกิจขายคูปองลดราคาสินค้าและบริการ Groupon
เริม่ ทาการเปิดตลาดครัง้ แรกทีร่ ฐั Chicago หลังจากนัน้ ได้มกี ารกระจายไปยังรัฐต่างๆในสหรัฐไม่
ว่าจะเป็ น Boston, New York และรัฐอื่นๆในประเทศสหรัฐอเมริกา
นอกจากธุรกิจหรือร้านค้าในท้องถิน่ แล้ว Groupon ยังเคยใช้หลักการการตลาดของ
เว็บไซต์ในการนาเสนอคูปองลดราคาสินค้ากับตราสินค้าทีม่ ชี ่อื เสียงระดับโลกได้อกี ด้วย
ตัวอย่างเช่น เมือ่ เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2010 Groupon ได้มกี ารนาเสนอส่วนลดของตราสินค้า GAP
โดยนาเสนอการซือ้ คูปองราคา $25 และสามารถใช้คปู องนัน้ ซือ้ สินค้าของ GAP ได้ในราคา $50
ผลปรากฏว่า การนาเสนอส่วนลดครัง้ นัน้ ได้รบั การตอบรับอย่างดี โดยสามารถขายคูปองส่วนลดได้
ถึง 445,000 ฉบับภายใน 1 ชัวโมง
่ จากนัน้ Groupon ก็ได้เริม่ ทาการเสนอขายส่วนลดของตรา
สินค้าทีม่ ชี ่อื เสียงอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น American Apparel, Lucky Brand และ
Barnes&Noble เป็ นต้น
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จากความสาเร็จของ Groupon ในประเทศสหรัฐอเมริกาทีเ่ ติบโตมากขึน้ เรือ่ ยๆทาให้
Groupon เริม่ ทาการขยายกิจการไปยังประเทศอื่นๆมากยิง่ ขึน้ เช่นในช่วงเดือนพฤษภาคม ค.ศ.
2010 Groupon ได้ทาการเจราจาติดต่อขอซือ้ เว็บไซต์คปู องลดราคาชื่อดังของประเทศเยอรมันทีม่ ี
ชื่อว่า Citydealในราคา 135ล้านเหรียญเพือ่ ทาการขยายฐานธุรกิจไปยัง 16 ประเทศในยุโรป และ
ได้มกี ารขยายไปยัง 40 ประเทศทัวโลก
่
ตัวอย่างเช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ ไต้หวัน ฟิลปิ ปินส์ สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตซึง่ จากความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจของ Grouponทาให้มหาอานาจทางด้าน
ออนไลน์อย่าง Google มาทาการเจรจาขอซือ้ Grouponในราคา 6 พันล้านบาท แต่ไม่ได้รบั การ
ตอบรับจาก Grouponแต่อย่างใด(Quinton,2011)
ั่
นอกจากธุรกิจการขายคูปองลดราคาสินค้าทางฝงอเมริ
กาและยุโรปแล้ว ต่อมาธุรกิจ
ประเภทนี้ได้ทาการขยายตัวไปสูป่ ระเทศต่างๆ (Normandy Madden ,2010)ตัวอย่างเช่น
ในประเทศจีน มีการเริม่ ต้นธุรกิจประเภทนี้จากการซือ้ แบบรวมกลุ่ม (Group-buying)
เช่นกัน โดยการซือ้ แบบรวมกลุ่มของชาวจีน มีจุดกาเนิดขึน้ จากการทีผ่ ซู้ อ้ื รถยนต์รวมตัวกันเพือ่
ซือ้ รถยนต์จากผูข้ าย เพือ่ ทีจ่ ะได้ต่อรองส่วนลดได้มากยิง่ ขึน้ และต่อมาธุรกิจประเภทนี้กม็ กี าร
ประยุกต์มาจากการซือ้ รวมกลุ่มโดยการขายคูปองส่วนลดผ่านทางเว็บไซต์ทช่ี าวจีนเป็ นผูค้ ดิ ค้น
ขึน้ มาเอง และในปจั จุบนั มีเว็บไซต์ทด่ี าเนินธุรกิจประเภทนี้สงู ถึง 1,200 เว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น
Lashou.com หรือ Tuan800.com
จากการวิจยั ของ iResarch Consulting Group ทีไ่ ด้ทาการเปิดเผยถึงการเติบโตของ
เว็บไซต์สว่ นลดออนไลน์ของประเทศจีนว่า จานวนสมาชิกหรือผูท้ บ่ี อกรับข่าวสารผ่านเว็บไซต์
ต่างๆทีม่ กี ารนาเสนอส่วนลดออนไลน์ได้เพิม่ ขึน้ จาก 5 ล้านคนในเดือน กรกฎาคม 2011 เป็ น 10.7
ล้านคนในเดือนตุลาคม 2011 ซึง่ เป็ นการเติบโตทีร่ วดเร็วมาก
นอกจากประเทศจีนแล้ว ประเทศต่างๆในทวีปเอเชียต่างก็มเี ว็บไซต์ทด่ี าเนินธุรกิจการ
ขายคูปองลดราคาสินค้าผ่านทางเว็บไซต์อยูห่ ลายประเทศ อาทิเช่น Mydala และ Snatch Deal
ของอินเดีย หรือในประเทศญีป่ นุ่ ทีม่ เี ว็บไซต์ทม่ี กี ารดาเนินธุรกิจรูปแบบเดียวกับ Groupon อยู่
ประมาณ 178 เว็บไซต์ในประเทศญีป่ นุ่ ตัวอย่างเช่น Piku.jp ทีเ่ ป็ นเว็บไซต์ทอ้ งถิน่ ของญีป่ นุ่ ทีท่ า
การสร้างการรูจ้ กั ด้วยการแจกคูปองลดราคาผ่านทางนิตยสารชื่อ Hot Pepper ก่อนทาการเปิดขาย
คูปอง ในเว็บไซต์เพือ่ สร้างการรูจ้ กั ก่อน และอีกเว็บไซต์หนึ่งคือ
Ponpare ทีม่ กี ารเสนอขาย
ไอศกรีมยีห่ อ้ Haagen-Dazs ราคา $1.25 หากมีผตู้ อ้ งการซือ้ ลงทะเบียนเป็ นจานวน 500,000 คน
ผลปรากฏว่าการขายคูปองลดราคาสินค้าและบริการในครัง้ นัน้ ได้รบั ผลตอบรับเป็ นอย่างดี
ใน
ประเทศออสเตรเลียมี JumpOnIt และในประเทศมาเลเซียก็มเี ว็บไซต์ลกั ษณะนี้อยูเ่ ป็ นจานวนมาก
เช่น Roonchit, Groupego และ Wow Deal แต่ในประเทศมาเลเซียการซือ้ ในรูปแบบนี้ยงั ไม่เป็ นที่

15
แพร่หลายมากนักและในบางประเทศทีม่ เี ว็บไซต์ขายคูปองลดราคาสินค้าอยูแ่ ล้วบางประเทศก็ได้มี
การขายกิจการให้กบั Grouponในภายหลัง ตัวอย่างเช่น Beeconomic.com ของประเทศสิงคโปร์
uBuyiBuy.comของประเทศฮ่องกง Alaspost.com ของไต้หวัน แต่ทงั ้ สามเว็บไซต์น้ีถูก Groupon
ซือ้ กิจการไป จึงเปลีย่ นชื่อเป็ น Groupon ของแต่ละประเทศแทน
ผลจากการทาธุรกิจต้นแบบของ Groupon ทาให้เว็บไซต์ประเภทขายคูปองลดราคา
สินค้าและบริการขยายวงกว้างออกไปทัวโลก
่
เนื่องจากยุคนี้เป็ นยุคการสือ่ สารผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ได้เข้าถึงทุกคนมากขึน้ อีกทัง้ ผูค้ นยังนิยมติดต่อสือ่ สารกันโดยใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ (Social Media)
กันมากขึน้ บรรดาเว็บไซต์ขายคูปองส่วนลดออนไลน์จงึ ได้เพิม่ ช่องทางการสือ่ สารไปยังสมาชิกจาก
เดิมเพียงแค่การส่งอีเมลล์ให้กบั ผูบ้ ริโภคมาเป็ นการสือ่ สารผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น
Facebook หรือ Twitter ดังนัน้ รูปแบบการดาเนินธุรกิจของเว็บไซต์ขายคูปองลดราคาสินค้าและ
บริการจึงถือเป็ นส่วนหนึ่งของการตลาดแบบใหม่ทเ่ี รียกว่า Social Commerceคือการทา ECommerce โดยใช้ประโยชน์จาก Social Media เข้ามาร่วมด้วย(อิทธิพลโซเชียลเน็ตเวิรก์ ดันเว็บ
คูปองส่วนลดเบ่งบาน, 2554) โดยการทาการซือ้ ขายผ่านอินเทอร์เน็ตทีใ่ ช้สอ่ื สังคมออนไลน์เข้ามา
เป็ นเครือ่ งมือในการสือ่ สารเพือ่ ให้เกิดการ กระแสและการบอกต่อ (Viral + Word of Mount
Marketing) (โมเดลธุรกิจแนวใหม่มาแรงในยุค Social Media รวมกันซือ้ ชวนกันช๊อป ได้ของถูก
,2555)
ซึง่ กลยุทธ์การบอกต่อสิง่ ทีส่ ามารถกระจายข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารไปยังเครือข่ายทีเ่ ป็ นกลุ่มสังคมรอบข้างของผูบ้ ริโภค เนื่องจาก
ผูบ้ ริโภคในปจั จุบนั มีแนวโน้มทีจ่ ะเชื่อถือในสิง่ ทีผ่ อู้ ่นื แนะนามากกว่าการโฆษณาจากเจ้าของสินค้า
โดยตรง และ สิง่ ทีส่ าคัญทีส่ ดุ คือ การใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจ เป็ น
เครือ่ งมือยังใช้งบประมาณไม่มากนัก แต่เป็ นสือ่ ทีม่ คี วามสามารถในการเข้าถึงผูบ้ ริโภคได้ดกี ว่าสือ่
อื่นๆในปจั จุบนั (เอกวสา สุขส่ง, 2553)
ในปจั จุบนั ตลาดอีคอมเมิรซ์ ของประเทศไทยมีการเติบโตทีด่ ขี น้ึ อันเนื่องมาจากปจั จัย
เรือ่ งจานวนผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องและจากระดับราคาสมาร์ทโฟนทีถ่ ูกลงรวมถึง
การซือ้ ขายผ่านอินเทอร์เน็ตมีความยังปลอดภัยมากขึน้ จึงทาให้ผบู้ ริโภคมีเชื่อมันที
่ จ่ ะทาธุรกรรม
ทางออนไลน์มากขึน้ การเติบโตของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการของประเทศไทยมีการ
เติบโตขึน้ เรือ่ ยๆ โดยประเทศไทยเองก็มเี ว็บไซต์ขายคูปองลดราคาสินค้าและบริการเกิดขึน้
มากมาย ("กรุป๊ ปอง"ยักษ์เว็บดีลโลกบุกไทย ปลุกตลาดเพิม่ ดีกรีแข่งขัน-บีบรายเล็กควบรวม ,
2554) ซึง่ เห็นได้จากจานวนเว็บไซต์และจานวนสมาชิกทีม่ จี านวนมากขึน้ เรือ่ ยๆ ดังตารางแสดง
ตัวอย่างเว็บไซต์และจานวนสมาชิกของเว็บไซต์จากสือ่ สังคมออนไลน์ของเว็บไซต์คปู องลดราคา
สินค้าและบริการของประเทศไทย (ตารางที่ 1) ดังนี้
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ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงรายชื่อเว็บไซต์คปู องลดราคาสิ นค้าและบริ การของประเทศไทย
และจานวนสมาชิ กจากสื่อสังคมออนไลน์
จานวนสมาชิ กในสื่อสังคมออนไลน์
(Social Media)
อันดับที่

ชื่อบริ ษทั

เว็บไซต์ของบริ ษทั

จานวนสมาชิก
(เฟซบุ๊ก)

จานวนสมาชิก
(ทวิตเตอร์)

1

Ensogo

http://www.ensogo.com/

485,538

12,238

2

Thaicitydeals

http://thaicitydeals.com/

159,951

1,254

3

IQdeals

http://www.iqdeals.com/th/

133,911

9

4

Sanook coupon

http://coupon.sanook.com/

99,305

1,225

5

Dealthailand

http://dealthailand.com/

73,305

5,060

6

Coupons

http://www.coupons.co.th/

66,219

325

7

Coucafe

http://www.coucafe.com/

47,792

1,559

8

Soi 19

http://coupon.soi19.com

45,696

327

9

Deepon

http://www.deepon.in.th

37,049

264

10

Kreeed

http://kreeed.com/

30,649

ไม่ม ี

11

U2deal

http://u2deal.com/

28,455

533

12

Ncoupon

http://ncoupon.co.th/

21,436

310

13

Lodhainoi

http://lodhainoi.com/

14,774

216

14

Groupon Thailand

http://www.mygroupon.co.th/

12,124

251

15

Group ego

http://www.groupego.co.th

7,202

ไม่ม ี

(ทีม่ า :www.facebook.com วันที่ 16 กันยายน 2555; www.twitter.com 19 กันยายน 2555)
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จากตารางข้างต้นจะเห็นได้วา่ จานวนสมาชิกของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและ
บริการของประเทศไทยมีจานวนมาก เนื่องจากธุรกิจขายคูปองส่วนลดเป็ นธุรกิจทีผ่ บู้ ริโภคในสมัย
นี้คอ่ นข้างให้ความสนใจ และเป็ นธุรกิจที่ ทาให้ผบู้ ริโภคสามารถซือ้ สินค้าได้ในราคาทีถ่ ูกกว่าปกติ
ซึง่ เว็บไซต์สว่ นใหญ่จะมีรปู แบบในการดาเนินธุรกิจทีค่ ล้ายคลึงกัน คือ มีการนาเสนอส่วนลดสินค้า
ในมูลค่าทีม่ ากผ่านทางอีเมล์ของผูบ้ ริโภคทีส่ มัครเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์และมีการวางเงือ่ นไข
ตามทีเ่ ว็บไซต์กาหนด ตัวอย่างการดาเนินงานของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการของ
ประเทศไทย มีดงั ต่อไปนี้

1. Ensogo(www.ensogo.com)
Ensogo เป็ นเว็บไซต์แรกของประเทศไทยทีน่ ารูปแบบของธุรกิจแนว Grouponมาใช้ใน
การดาเนินงานจากการสารวจพฤติกรรมผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับเว็บไซต์คปู องลดราคาของไทย พบว่า
Ensogo เป็ นเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการทีผ่ บู้ ริโภคนึกถึงเป็ นอันดับแรก Ensogo ได้มี
การปรับปรุงรูปแบบการซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการทีแ่ ตกต่างจากประเทศอื่นๆ คือ สมาชิก
ทีส่ นใจซือ้ คูปองลดราคา สามารถซือ้ คูปองเพือ่ ให้ได้รบั ส่วนลดได้ทนั ทีโดยไม่จาเป็ นต้องรอให้
จานวนผูซ้ อ้ื เป็ นไปตามทีเ่ ว็บไซต์กาหนด แต่เว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการของไทยจะใช้
ระยะเวลาทีจ่ ากัดเป็ นตัวกาหนดแทน โดยให้ผทู้ เ่ี สนอซือ้ สามารถพิมพ์คปู องส่วนลดทีท่ าการซือ้
ผ่านเว็บไซต์เพือ่ นาไปซือ้ สินค้าและบริการต่างๆได้ตามเงือ่ นไขทีเ่ ว็บไซต์ ได้กาหนดไว้ (อิทธิพลโซ
เชียลเน็ตเวิรก์ ดันเว็บคูปองส่วนลดเบ่งบาน, 2554)
หลักการดาเนินธุรกิจของ Ensogoทีส่ าคัญคือ Ensogoจะทาการนาเสนอคูปองส่วนลดที่
น่าสนใจให้กบั ผูบ้ ริโภคเป็ นประจาทุกวัน เพือ่ ให้สมาชิกเว็บไซต์ได้รบั ส่วนลดทีพ่ เิ ศษในทุกๆวัน
โดย Ensogoและมีการกาหนดช่วงเวลาในการซือ้ เช่น ต้องซือ้ ภายใน 3 วัน หรือ ภายในวันที่
กาหนด เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคเกิดความตื่นเต้นและสนใจ เพือ่ การตัดสินใจซือ้ ทีร่ วดเร็วมากขึน้ (อิทธิพล
โซเชียลเน็ตเวิรก์ ดันเว็บคูปองส่วนลดเบ่งบาน, 2554 )
สินค้าและบริการใน Ensogoจะมีสว่ นลดมากถึง 50-90% จากราคาปกติ โดยมีสนิ ค้าให้
เลือกตัง้ แต่ราคาหลักร้อยถึงหลักหมืน่ โดย Ensogoจะทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวกลางในการประสานระหว่าง
ร้านค้าและผูบ้ ริโภค โด ยนาเสนอขายคูปองส่วนลดของร้านค้าและบริการต่างๆให้แก่ผบู้ ริโภคโดย
Ensogoจะดึงดูดผูซ้ อ้ื ด้วยระยะเวลาทีจ่ ากัด (เช่น 24 หรือ 72 ชัวโมง)
่
และต้องทาสัญญากับร้านค้า
และบริการต่างๆทีน่ าเสนอคูปองลดราคาสินค้าว่าห้ามจัดโปรโมชันลดราคารู
่
ปแบบเดียวกับทีท่ า
การโฆษณากับทาง Ensogo เป็ นเวลา 90 วัน
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การทาการตลาดผ่านเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ ถือเป็ นการตลาดที่
น่าสนใจ เนื่องจากแทนทีร่ า้ นค้าจะไปเสีย่ งกับการลงโฆษณาในสือ่ ต่างๆ ทีม่ ตี น้ ทุนสูง โดยไม่ทราบ
ว่าข้อมูลของร้านค้า จะไปถึงกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ ร้านค้าหรือองค์กรขนาดเล็กจึงเลือกทีจ่ ะ มา
นาเสนอ การขายคูปอง ส่วนลดให้กบั ผูบ้ ริโภคทีส่ นใจทีจ่ ะมาลองบริโภคธุรกิจ ผ่านทางเว็บไซต์
คูปองลดราคาสินค้าและบริการ น่าจะเป็ นหนทางทีด่ กี ว่า(อิทธิพลโซเชียลเน็ตเวิรก์ ดันเว็บคูปอง
ส่วนลดเบ่งบาน, 2554)

2. Thaicitydeals (http://thaicitydeals.com/)
เว็บไซต์ Thaicitydeal เปิดตัวเมือ่ วันที่ 29พฤศจิกายน 2553 โดย Mr.GaelOvideEtienne ผูก้ ่อตัง้ และประธานบริษทั โดยเว็บไซต์น้ีเป็ นเว็บไซต์ท่ี มกี ารนาเสนอคูปองส่วนลดสินค้า
กิจกรรม ร้านอาหาร หรือบริการอื่นๆในกรุงเทพมหานครทีม่ มี ลู ค่า
ส่วนลดสูงถึง 50%-90%
เช่นเดียวกันกับเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ เว็บไซต์อ่นื ๆ โดยมีการนาเสนอข้อมูล
ข่าวสารไปยังสมาชิกเว็บไซต์ ผ่านอีเมล์ ทุกวัน แต่ ความแตกต่างของ Thaicitydealsกับเว็บไซต์
คูปองลดราคาสินค้าและบริการของไทยเว็บไซต์อ่นื ๆ คือ Thaicitydealsจะทาการกาหนดจานวน
ขัน้ ต่าในการซือ้ คูปองลดราคาสินค้า หากมีผบู้ ริโภคทาการซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการแล้ว
แต่จานวนผูซ้ อ้ื มีจานวนไม่ถงึ จานวนทีเ่ ว็บไซต์ตงั ้ ไว้ Thaicitydealsจะยกเลิกการสังซื
่ อ้ ทันที
ช่องทางการสือ่ สารของ Thaicitydeals
มีอยู่ 3 ช่องทางได้แก่ เว็บไซต์
(http://thaicitydeals.com/) เฟซบุ๊ก และ ทวิตเตอร์ โดยเปิดโอกาสให้ผบู้ ริโภคสามารถทาการ
สมัครสมาชิกได้ฟรี จากนัน้ ทาง Thaicitydeals จะทาการส่งข้อมูลข่าวสารส่วนลดต่างๆทางอีเมลล์
ของสมาชิกทุกวัน
ด้านการชาระเงิน Thaicitydealsจะให้ผบู้ ริโภคทาการชาระค่าบริการจากบัตรเครดิต
หรือ การโอนเงินผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต นอกจากนัน้ ผูบ้ ริโภคยังสามารถใช้บริการการชาระ
ค่าบริการได้จากองค์กรต่างๆทีด่ าเนินธุรกิจเกีย่ วกับการชาระเงินทางช่องทางออนไลน์ อาทิเช่น
Paypals, Paysbuy หรือ Counter service ตามความสะดวกของผูบ้ ริโภค
นอกจากนัน้ บริษทั Thaicitydeals ยังมีการสร้างพันธมิตรทางออนไลน์อยูห่ ลายองค์กร
อาทิเช่น Dealwannee.com ,TVdirctdeal.tv, PattayaCityDeals หรือเว็บไซต์รวี วิ เรือ่ งอาหารการ
กิน ได้แก่ EDT Guide และ Wongnai เพือ่ เพิม่ ความหลากหลายในการเลือกรับสือ่ ของผูบ้ ริโภคให้
สามารถสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้มากยิง่ ขึน้
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3.Sanook! Coupon (http://coupon.sanook.com/)
Sanook.com เว็บไซต์ทม่ี ผี เู้ ข้าชมเป็ นอันดับ 1 ของประเทศไทยได้เพิม่ ธุรกิจ Sanook!
Coupon ซึง่ เป็ น การตลาดอิเล็กทรอนิกส์( e-commerce)รูปแบบใหม่ของ sanook.com โดย
Sanook! Coupon จะนาเสนอข้อเสนอพิเศษสุดให้กบั สมาชิกในธุรกิจหรือร้านค้าต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น
ร้านอาหาร ทีพ่ กั โรงแรม สถานบันเทิง และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย
Sanook! Coupon จะทาการนาเสนอคูปองลดราคาสินค้าทีน่ ่าสนใจผ่านทางอีเมล์ของ
ผูบ้ ริโภคทีส่ มัครสมาชิกของเว็บไซต์ โดยให้เวลาผูบ้ ริโภคในการตัดสินใจเพียง 1 วัน ซึง่ ผูบ้ ริโภค
สามารถซือ้ ส่วนลดแล้วเลือกพิมพ์เป็ นคูปองผ่านทางหน้าเว็บไซต์ หรือนาข้อความทางโทรศัพท์ท่ี
เว็บไซต์สง่ ไปยืนยันก็จะสามารถใช้บริการคูปองลดราคาสินค้าบริการได้ทนั ที
สาหรับสิง่ ที่ Sanook! Coupon ใช้ในการจูงใจให้ผบู้ ริโภคทาการสมัครสมาชิกคือ การ
ให้สมาชิกแนะนาเพือ่ นหรือคนรอบข้างให้สมัครเป็ นสมาชิกของ Sanook! Coupon ทันทีทเ่ี พือ่ น
สมัครและซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่ 250 บาทขึน้ ไป สมาชิกผูแ้ นะนา
ผูส้ มัครจะได้รบั เครดิตในการซือ้ คูปองผ่านทาง Sanook! Coupon ทันทีเป็ นมูลค่า 100 บาท โดย
เครดิตนี้สามารถใช้แทนเงินสดในการซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการในครัง้ ต่อไปของสมาชิก

4. Groupon Thailand (www.mygroupon.co.th)
Grouponเว็บไซต์ขายคูปองส่วนลดชื่อดังจากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทาการขยาย
ธุรกิจไปยังหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย โดย GrouponThailand เป็ นเว็บไซต์ขายคูปอง
ลดราคาสินค้าและบริการทีม่ มี ลู ค่าส่วนลดสูงถึง 50% ถึง 90% โดยGrouponจะทาการติดต่อกับ
ร้านค้า ร้านอาหาร สปา ต่างๆในรูปแบบดียวกับ Ensogo( Grouponเว็บขาย Deal คูแ่ ข่งตัวจริง
ของ Living Social Ensogoเปิดตัวแล้ว ตอนนี้แจกเครดิตคนละ 150 บาท, 2555)
แม้วา่ ในประเทศไทย เองGroupon Thailandอาจจะยังไม่เป็ นทีร่ จู้ กั มากเท่าใดนัก แต่
เนื่องจาก Groupon เป็ นเว็บไซต์ทม่ี ปี ระสบการณ์และชื่อเสียงในการนาเสนอคูปองลดราคาสินค้า
และบริการไปทัวโลก
่
จึงไม่ใช้เรือ่ งยากที่ Groupon จะเจริญเติบโตในประเทศไทยได้ โดยในช่วง
แรกของการสร้างการรับรูข้ องผูบ้ ริโภคชาวไทยต่อเว็บไซต์
Grouponใช้กลยุทธ์คล้ายคลึงกับ
Grouponสหรัฐอเมริกา คือ ให้สมาชิกแนะนาเพือ่ นให้มาร่วมสมัครเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์โดยทาง
เว็บไซต์จะให้คา่ แนะนาแก่สมาชิก ผูท้ ช่ี กั ชวน เพือ่ นมาสมัครสมาชิกเว็บไซต์เป็ นเครดิตส่วนลด
มูลค่า $10อีกด้วย ส่วนในประเทศไทยก็มกี ารใช้กลยุทธ์ในการชักชวนเพือ่ นมาสมัครสมาชิก โดย
สมาชิกทีส่ ามารถแนะนาเพือ่ นให้มาสมัครสมาชิกของเว็บไซต์ จะได้รบั ค่าแนะนาเป็ นเครดิตเพือ่ ใช้
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ในการซือ้ คูปองส่วนลดมูลค่า 1 50บาท (Groupon-กรุป๊ ปอง ธุรกิจแนวใหม่มาแรง วันนี้คุณซือ้ ดีล
แล้วรึยงั ?,2555)
เว็บไซต์ GrouponThailand จะมีการประชาสัมพันธ์ในลักษณะของส่วนลดรายวัน
(Deal of the Day) ผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก และ ทวิตเตอร์ โดยให้บรรดาสมาชิก
สามารถแบ่งปนั ข้อมูลข่าวสารไปยังเครือ่ ข่ายในสังคมออนไลน์ของตนเพือ่ ชักชวนให้เข้ามาซือ้
คูปองลดราคาสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ (อิทธิพลโซเชียลเน็ตเวิรก์ ดันเว็บคูปองส่วนลดเบ่ง
บาน, 2554)

5. Ncoupon (www.ncoupon.co.th)
Ncoupon เว็บไซต์เสนอขายคูปองลดราคาสินค้าและบริการในเครือของบริษทั เนชัน่
อินเตอร์เนชันแนลเอ็ดดูเทนเมนต์ จากัด (มหาชน) Ncoupon จะทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวกลางประสาน
ประโยชน์ทางธุรกิจระหว่างเจ้าของสินค้า และผูบ้ ริโภค โดยเปิดโอกาสให้เจ้าของสินค้าสามารถ
นาเสนอสินค้าและบริการในระดับพิเศษเพือ่ ให้ผบู้ ริโภคบนโลกออนไลน์ได้เลือกซือ้ คูปองส่วนลดที่
มีมลู ค่าสูงจนยากทีจ่ ะปฏิเสธ ซึง่ สินค้าและบริการของ NCoupon จะครอบคลุมสินค้าและบริการทัง้
ด้าน อาหาร เครือ่ งดื่ม สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว หรือสินค้าอื่นๆให้ผบู้ ริโภคได้เลือ กใช้บริการ โดยจุดที่
แตกต่างของ Ncoupon กับเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการเว็บไซต์อ่นื ๆคือ ผูบ้ ริโภคไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในการซือ้ คูปองให้กบั ทางเว็บไซต์ แต่ผบู้ ริโภคสามารถพิมพ์คปู องจาก
เว็บไซต์เพือ่ นาไปใช้รบั ส่วนลดทีร่ า้ นค้าได้ทนั ที
NCoupon
ได้นารูปแบบของการดาเนินธุรกิจผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ ( Social
commerce) คือการนาพลังของสือ่ สังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ เป็ นช่องทางในการ
สือ่ สารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพือ่ ให้เกิดการบอกต่อ โดย Ncoupon จะมีจุดดึงดูดใจโดยใช้
ส่วนลดทีม่ มี ลู ค่าสูงเพือ่ สร้างกระแสความสนใจให้ผบู้ ริโภคเข้ามาซือ้ สินค้าบนเว็บไซต์ NCoupon
(อิทธิพลโซเชียลเน็ตเวิรก์ ดันเว็บคูปองส่วนลดเบ่งบาน, 2554)

องค์ประกอบในเว็บไซต์คปู องลดราคาสิ นค้าและบริ การ
เว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการของประเทศไทย มีองค์ประกอบในการสือ่ สาร
จากเว็บไซต์ไปยังผูบ้ ริโภคดังนี้ (เว็บ DEAL คืออะไร, 2554)

21
1. การนาเสนอข้อมูลข่าวสารของเว็บไซต์ เว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าจะทาการ
ส่งอีเมล์ไปยังผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นสมาชิกทุกวันด้วยข้อความทีน่ ่าสนใจ เพือ่ ให้สมาชิก เกิดความตื่นเต้น
และน่าสนใจ โดยสินค้าทีน่ ามาเสนอส่วนลดนัน้ จะเป็ นสินค้าทีอ่ ยูใ่ นท้องถิน่ นัน้ ๆเพือ่ ให้ผบู้ ริโภค
ได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายคูปองลดราคาสินค้าและบริการของร้านค้าหรือบริการต่างๆ
(Quinton,2011) นอกจากอีเมล์รายวันทีเ่ ว็บไซต์ทาการส่งไปยังผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นสมาชิกแล้ว ทาง
เว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการยังมีการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์เป็ นช่องทางในการสือ่ สารอีก
ด้วย ทัง้ เฟซบุ๊ก และ ทวิตเตอร์ของเว็บไซต์ โดยในการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์เกิดจากการทีผ่ บู้ ริโภค
เข้าถึงสือ่ สังคมออนไลน์มากขึน้ และผูบ้ ริโภคยังสามารถแบ่งปนั ข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเพือ่ นทีอ่ ยู่
ในสือ่ สังคมออนไลน์ของตน เพือ่ เป็ นการชักจูงผูอ้ ่นื ให้เกิดความสนใจในคูปองทีเ่ ว็บไซต์เป็ นผู้
นาเสนอมากยิง่ ขึน้
2. มูลค่าส่วนลดที่นาเสนอ มูลค่าของคูปองลดราคาสินค้าและบริการจะมีมลู ค่า
ตัง้ แต่ 50% ไปจนถึง 90% เพือ่ เป็ นการดึงดูดให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจซือ้ ได้รวดเร็วขึน้ เนื่องจากไม่
สามารถหาส่วนลดทีค่ มุ้ ค่าได้จากการซือ้ ผ่านช่องทางอื่นๆ

3. มูลค่าส่วนลดบนของคูปอง คือ มูลค่าทีผ่ บู้ ริโภคสามารถนาไปใช้แทนเงินสดได้
ถึงแม้วา่ จะทาการจ่ายไม่ถงึ ราคาทีค่ ปู องทาการระบุไว้ ตัวอย่างเช่น คูปองลดราคาร้านอาหารมูลค่า
500 บาท ทางเว็บไซต์ทาการเสนอให้สมาชิกสามารถซือ้ ได้ในราคาเพียง 300 บาท นันหมายความ
่
ว่า ผูบ้ ริโภคสามารถจ่ายเงิน แค่เพียง 300 บาท เพือ่ ซือ้ คูปองและสามารถนาไปลดราคาสินค้าและ
บริการได้มลู ค่า 500 บาท เป็ นต้น

4. เงื่อนไขในการใช้บริ การ ในการซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการแต่ละครัง้ จะมี
การระบุเงือ่ นไขทีผ่ บู้ ริโภคจะสามารถใช้คปู องเพือ่ ลดราคาสินค้าและบริการได้ ตัวอย่างเช่น วัน
หมดอายุของคูปอง จานวนคูปองทีท่ างเว็บไซต์กาหนด หรือ ช่วงวันและเวลาทีส่ ามารถนาคูปองไป
ใช้บริการได้ ตัวอย่างเช่น คูปองลดราคาทีพ่ กั บางครัง้ จะสามารถนาไปใช้ได้แค่วนั ธรรมดา ไม่
สามารถใช้ได้ในวันหยุด เป็ นต้น
5. ช่องทางการชาระเงิ น ในเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการของประเทศ
ไทยมีชอ่ งทางในการชาระเงินให้ผบู้ ริโภคสามารถเลือกชาระได้ตามความสะดวก ทัง้ การชาระผ่าน
บัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร การโอนเงินผ่านธนาคารออนไลน์ การจ่ายผ่านตัวแทนต่างๆ
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อาทิเช่น Paypals, Paysbuy หรือ Counter service ในร้านสะดวกซือ้ นอกจากนัน้ เว็บไซต์คปู อง
ลดราคาบางราย (Ensogo)ยังมีการติดตัง้ จุดจาหน่ายคูปองตามห้างสรรพสินค้าอีกด้วย

การเป็ นสมาชิ กเว็บไซต์คปู องลดราคาสิ นค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภค
สมาชิกของเว็บไซต์ ( Website member) หมายถึง ผูบ้ ริโภคทีส่ มัครเป็ นสมาชิกของ
เว็บไซต์เพือ่ ขอรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางอีเมล์ และหลังจากทีผ่ บู้ ริโภคเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์แล้ว
ผูบ้ ริโภคจะสามารถรับข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับคูปองลดราคาสินค้าและบริการจากทางเว็บไซต์ได้
ทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิน้
นอกจากการสมัครสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์หลักแล้ว ทางเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้า
และบริการยังได้เพิม่ ช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารของผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นสมาชิกผ่านทางสือ่ สังคม
ออนไลน์อกี ด้วย อาทิเช่น Facebook fanpage หรือ Twitter ของเว็บไซต์ ทีห่ ลังจากผูบ้ ริโภคทา
การสมัครสมาชิกทางเว็บไซต์แล้วจะสามารถเชื่อมต่อกับบัญชี Facebook ของผูบ้ ริโภคได้ทนั ที
เนื่องจากผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่จะมีบญ
ั ชีทางสือ่ สังคมออนไลน์กนั อยูแ่ ล้ว
ในการลงทะเบียนเพือ่ สมัครเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ
ของประเทศไทยนัน้ สามารถทาได้ทเ่ี ว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการได้โดยตรง โดยการ
ลงทะเบียนนัน้ จะมีการให้ผบู้ ริโภคกรอกข้อมูลพืน้ ฐานต่างๆ อาทิเช่น ชื่อ สกุล อีเมล์ วันเดือนปีเกิด
จังหวัดทีอ่ ยู่ เพือ่ เป็ นฐานข้อมูลให้ทางเว็บไซต์ได้ทาการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังผูบ้ ริโภคได้โดยตรง
จะเห็นได้วา่ ในแต่ละเว็บไซต์นนั ้ จะมีการให้ผบู้ ริโภคกรอกข้อมูลพืน้ ฐานต่างๆ เพือ่
เก็บเป็ นฐานข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ นอกจากนัน้ ยังสามารถเชื่อมต่อกับบัญชีสอ่ื สังคมออนไลน์
ของผูบ้ ริโภคทีส่ มัครเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์ได้อกี ด้วย และในบางเว็บไซต์ เช่น Groupon ประเทศ
ไทย (รูปภาพที่ 16) จะมีเครือ่ งมือทีแ่ สดงให้เห็นว่า บุคคลรอบข้างของผูบ้ ริโภคทีจ่ ะทาการสมัคร
สมาชิกคนใดบ้างทีเ่ ป็ นสมาชิกของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการอยูแ่ ล้ว และเมือ่ ผูบ้ ริโภค
ทาการสมัครสมาชิกแล้ว ทางเว็บไซต์กจ็ ะทาการส่งข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับคูปองลดราคาสินค้าและ
บริการไปยังอีเมล์ของสมาชิกเว็บไซต์ในทุกๆวัน
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ประโยชน์ ของเว็บไซต์คปู องลดราคาสิ นค้าและบริ การที่มีต่อการทาธุรกิ จ
การดาเนินธุรกิจเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้ามีประโยชน์ต่อทัง้ ผูบ้ ริโภคและเจ้าของ
สินค้าเป็ นอย่างยิง่ โดยสามารถจาแนกได้เป็ น 1) ประโยชน์ของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าทีม่ ตี ่อ
ผูบ้ ริโภค และ 2) ประโยชน์ของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าทีม่ ตี ่อเจ้าของสินค้า ดังต่อไปนี้
1. ประโยชน์ ของเว็บไซต์คปู องลดราคาสิ นค้าที่มีต่อผูบ้ ริ โภค
ในการดาเนินธุรกิจเว็บไซต์คปู องลดราคามีประโยชน์เป็ นอย่างยิง่ ต่อผูบ้ ริโภคในปจั จุบนั
ทีม่ คี วามฉลาดในการจับจ่ายใช้สอยมากยิง่ ขึน้ โดย เว็บไซต์เหล่านี้จะมี การนาเสนอคูปองส่วนลด
และสิทธิพเิ ศษในการซือ้ สินค้าและบริการให้กบั ผูบ้ ริโภคผ่านทางสือ่ ต่างๆทีผ่ บู้ ริโภคเปิดรับและ
สามารถเข้าถึงได้ โดย ข้อมูลทีร่ ะบุในคูปองทีผ่ บู้ ริโภคได้รบั เหล่านัน้ จะมีมลู ค่า ส่วนลดสูงมากกว่า
50% จึงเป็ นจุดดึงดูดใจทีท่ าให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจซือ้ คูปองส่วนลดได้งา่ ย ขึน้ (Dealdidi.com คืออะไร
วิธสี มัครและใช้งาน ,2011) และคูปองทีถ่ ูกนาเสนอผ่านเว็บไซต์ยงั เป็ นการเปิดโอกาสผูบ้ ริโภคได้
รูจ้ กั สินค้าหรือบริการใหม่ๆทีย่ งั ไม่มชี ่อื เสียง หรือ ร้านค้าทีอ่ ยูใ่ นท้องถิน่ ของตนเอง และผูบ้ ริโภค
ได้มโี อกาสในการเลือกทีจ่ ะทดลองใช้บริการ ซึง่ ในท้ายทีส่ ดุ ลูกค้าเหล่านัน้ อาจกลายเป็ นลูกค้า
ประจาของสินค้าหรือบริการนัน้ ๆในภายหลัง(อิทธิพลโซเชียลเน็ตเวิรก์ ดันเว็บคูปองส่วนลดเบ่งบาน
, 2554) และหากลูกค้าทีใ่ ช้บริการพึงพอใจจะช่วยโฆษณาด้วยการบอกต่อ ไปยังบุคคลรอบข้างต่อ
อีกทอดหนึ่ง
ภิเษก ชัยนิรนั ดร์ (2555)ได้กล่าวถึงประโยชน์ของเว็บไซต์คปู องลดราคาทีม่ ตี ่อผูบ้ ริโภค
เพิม่ เติมว่า การดาเนินธุรกิจของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการจะทาให้ผบู้ ริโภคได้รบั สิทธิ
พิเศษทีห่ าได้คอ่ นข้างยาก และ ผูบ้ ริโภคยังได้มโี อกาสรูจ้ กั กับกิจการหรือร้านค้าทีไ่ ม่เคยรูจ้ กั
นอกจากนัน้ การนาเสนอข้อมูลของเว็บไซต์ผา่ นทางสือ่ สังคมออนไลน์ทท่ี าให้ผบู้ ริโภคสามารถบอก
ต่อไปยังผูค้ นรอบข้างได้ เปรียบเหมือนการให้อานาจแก่ผบู้ ริโภคทัง้ หลายในการเลือกบริโภคสินค้า
หรือบริการ โดยภายหลังจากการบริโภคสินค้าหรือบริการแล้ว ผูบ้ ริโภคสามารถบอกต่อถึงข้อดี
หรือ ข้อเสียของสินค้าไปยังคนอื่นได้ในจานวนมากหรือน้อยขึน้ อยูก่ บั จานวนเพือ่ นทีอ่ ยูใ่ นสือ่ สังคม
ออนไลน์ของตน ซึง่ การบอกต่อนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของร้านค้าหรือการ
บริการทีเ่ สนอขายคูปองส่วนลดผ่านทางเว็บไซต์ได้
2.
ประโยชน์ ของเว็บไซต์คปู องลดราคาสิ นค้าที่มีต่อเจ้าของสิ นค้า
วรมน ดารงศิลป์สกุล (2554) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของเว็บไซต์คปู องลดราคาทีม่ ตี ่อ
เจ้าของสินค้าไว้วา่ ในปจั จุบนั มีกจิ การระดับกลาง (SMEs)เกิดขึน้ มากมาย ซึง่ ธุรกิจเหล่านี้มงี บใน
การโฆษณาไม่มากนัก ในสมัยก่อนอาจเป็ นเพียงแค่การทา แผ่น ปลิว หรือป้ายโฆษณาติดตาม
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สถานทีต่ ่างๆ และถึงแม้วา่ ในปจั จุบนั จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึน้ มากมาย เช่น สือ่ สังคมออนไลน์
ต่างๆ ก็ยงั มีความลาบากอยูท่ ก่ี ารดึงผูบ้ ริโภคให้เข้ามาเป็ นสมาชิกของสือ่ สังคมออนไลน์ของ
ร้านค้าหรือองค์กร ดังนัน้ ธุรกิจของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ จึงเป็ นหนึ่งทางออกของ
ปญั หาเหล่านี้ โดยเว็บไซต์จะทาหน้าทีเ่ ป็ น ศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์รา้ นค้าไปยังผูบ้ ริโภค
โดยมีการลดกาไรทีต่ นเองจะได้จากผูบ้ ริโภคมาใช้เป็ นงบประมาณในการประชาสัมพันธ์รา้ นค้าและ
กิจการของตน หากมีผบู้ ริโภคซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการมาก ก็ถอื ว่าร้านค้าและบริการของ
ตนได้ทาการประชาสัมพันธ์ไปยังคนจานวนมาก แต่หากไม่มผี บู้ ริโภคซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและ
บริการเลย เจ้าของสินค้าหรือกิจการก็ไม่ตอ้ งเสียอะไรมากมาย อีกทัง้ ยังได้ลงโฆษณาในเว็บไซต์
ดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้ว
นอกจาก ทีเ่ ว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ จะเป็ น
ช่องทางใหม่ในการ
ประชาสัมพันธ์รา้ นค้าและบริการแล้ว เว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการยังทาให้รา้ นค้า มี
จานวนฐานลูกค้าเพิม่ ขึน้ อีกทัง้ ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการประชาสัมพันธ์ให้กบั เจ้าของสินค้า และ
ข้อมูลของร้านค้ายัง ถูกส่ง ไปถึงผูบ้ ริโภคได้จานวนมาก และรวดเร็ว โดยใช้งบประมาณทีไ่ ม่สงู อีก
ด้วย (อิทธิพลโซเชียลเน็ตเวิรก์ ดันเว็บคูปองส่วนลดเบ่งบาน , 2554 )นอกจากนัน้ ยังเป็ นการดึง
ลูกค้าในอนาคตทีม่ โี อกาสเป็ นลูกค้าประจาให้เข้ามาทดลองสินค้าและบริการอีกด้วย เพราะหาก
ผูบ้ ริโภคทาการซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการ จะช่วยยืนยันได้วา่ ผูบ้ ริโภคจะเข้ามาบริโภค
สินค้าหรือใช้บริการอย่างแน่นอน (Gilman, 2011)
การประชาสัมพันธ์รา้ นค้าผ่านทางเว็บไซต์คปู องลดราคา ยังช่วยให้ ร้านค้าและสถาน
บริการ สามารถขายสินค้าและบริการได้ทงั ้ ปี โดยเฉพาะกิจการประเภททีพ่ กั โรงแรม หรือ
ร้านอาหาร ทีก่ จิ การซบเซาในช่วงเวลาต่างๆ ให้มลี กู ค้าเข้ามาเพิม่ ตลอดเวลาโดยใช้การลดราคา
เป็ นจุดดึงดูดใจลูกค้า ตัวอย่างเช่น ร้านสปาทีม่ ลี กู ค้ามากแค่ในช่วงปลายสัปดาห์ ดังนัน้ การใช้
การประชาสัมพันธ์ผา่ นทางเว็บไซต์ลดราคาสินค้าและบริการจะช่วยเหลือในปญั หาเหล่านี้ได้ เช่น
คูปองลดราคาทีม่ มี ลู ค่าสูงถึง 90% แต่สามารถใช้ได้เฉพาะวันอังคาร พุธ หรือ พฤหัสบดี ที่
โดยปกติแล้วจะมีลกู ค้าอยูน่ ้อย ดังนัน้ เว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการก็จะใช้ชอ่ งว่างของ
การบริโภคของลูกค้ามาใช้ในการนาเสนอส่วนลดทีด่ งึ ดูดใจมากยิง่ ขึน้ (What is Deals ?,2010 )

อุปสรรคในการประชาสัมพันธ์ธรุ กิ จผ่านเว็บไซต์คปู องลดราคาสิ นค้าและบริ การ
อุปสรรคของการประชาสัมพันธ์ธุรกิจผ่านเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ
(วรมน ดารงศิลป์สกุล,2554) มีดงั ต่อไปนี้
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1. ทาให้ พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคมีการเปลี่ยนแปลง คือผูบ้ ริโภค จะรอคอยแต่
สินค้าทีม่ กี ารลดราคาเพียงอย่างเดียว โดยไม่สนใจถึงแหล่งทีม่ าของสินค้า ผูบ้ ริโภคจะให้
ความสาคัญกับส่วนลดทีม่ ากขึน้ โดยร้านค้าหรือสถานบริการใดให้สว่ นลดมากกว่าก็จะตัดสินใจซือ้
จากทีน่ นั ้ ๆ ดังนัน้ ไม่วา่ จะเป็ นเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ หรือร้านค้าต่างๆจะต้องคิด
วิธกี ารทีจ่ ะทาให้ผบู้ ริโภคเกิดการซือ้ ซ้าอีกครัง้ หนึ่ง
2. เกิ ดการบอกต่ออย่างรวดเร็ว ในทีน่ ้ีหากเป็ นการบอกต่อในแง่ดกี ถ็ อื เป็ น
ประโยชน์กบั ทางร้านค้า แต่หากการบอกต่อนัน้ คือแง่ลบ ผูบ้ ริโภคจะมีการเผยความรูส้ กึ ทีไ่ ม่ดหี ลัง
การบริโภคสินค้า หรือ ความไม่ประทับใจหลังจากได้รบั บริการ ผูบ้ ริโภคจะทาการบอกต่อทันที ไม่
ว่าจะเป็ นการบอกต่อผ่านช่องทางออฟไลน์ เช่น การบอกต่อ การร้องเรียนผ่านสือ่ หรือ การบอก
ต่อผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทาให้ผบู้ ริโภคคนอื่นเกิดความไม่มนใจในการซื
ั่
อ้ สินค้าและบริการ
ของร้านค้านัน้ ๆมากยิง่ ขึน้
3. คุณภาพของสิ นค้าและการให้บริ การ เจ้าของสินค้าต้องทาการรักษาระดับของ
คุณภาพสินค้าและการบริการ หรือควรระบุเงือ่ นไขทีช่ ดั เจนในการขายคูปองส่วนลด เพราะหาก
ผูบ้ ริโภคเกิดประสบการณ์ทไ่ี ม่ดตี ่อสินค้าและบริการ ก็จะก่อให้เกิดผลเสียต่อธุรกิจตามมา

แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริ มให้ธรุ กิ จเว็บไซต์คปู องลดราคาสิ นค้าและบริ การ
เนื่องจากเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการเป็ นเสมือนสิง่ ทีช่ ว่ ยนาเสนอร้านค้า
หรือบริการทีน่ ่าสนใจไม่วา่ จะเป็ น ร้านอาหาร เครือ่ งดื่ม สินค้าและบริการ ไปจนถึงกิจกรรมต่างๆ
ทีเ่ ป็ นทีช่ ่นื ชอบของผูบ้ ริโภค การประชาสัมพันธ์ธุรกิจจึงสามารถช่วยให้ผบู้ ริโภคทีไ่ ม่เคยได้ยนิ
หรือไม่เคยทดลองใช้สนิ ค้าบริการเหล่านัน้ ได้มโี อกาสในการรับรูแ้ ละทดลองใช้ ซึง่ ในท้ายทีส่ ดุ
ผูบ้ ริโภคเหล่านี้อาจจะกลายเป็ นลูกค้าทีภ่ กั ดีของร้านค้าหรือกิจการเหล่านัน้ ได้ในอนาคต
Sheaman&Sarah (2011) จึงได้กล่าวถึงการพัฒนาเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการไว้ดงั นี้

1. เจ้าของเว็บไซต์ควรพัฒนาเว็บไซต์ของตนเองให้เป็ นช่องทางหนึ่งในการสือ่ สาร
สาหรับตราสินค้าทีม่ คี ุณภาพ โดยมีการคัดกรองสินค้าก่อนการทาการประชาสัมพันธ์ เพือ่ ช่วยสร้าง
โอกาสในการกระตุน้ การซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งการซือ้ สินค้าลดราคา
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2. เจ้าของเว็บไซต์ควรใส่ใจในความรูส้ กึ ของผูบ้ ริโภค เช่นการคัดเลือกสินค้าหรือ
บริการทีผ่ บู้ ริโภคมีความต้องการ ทาให้ผบู้ ริโภคคิดว่าตราสินค้าทีถ่ ูกนาเสนอผ่านเว็บไซต์เป็ น
สินค้าทีม่ คี ุณค่า และทาให้ผบู้ ริโภครูส้ กึ ว่าตนเองได้รบั สิทธิพเิ ศษทีม่ ากขึน้
3. เจ้าของเว็บไซต์ควรสร้างการมีสว่ นร่วมต่อเว็บไซต์ โดยการกระตุน้ ความรูส้ กึ ของ
ผูบ้ ริโภคให้ผบู้ ริโภครูส้ กึ ว่าตนเองได้รบั สิง่ ทีค่ มุ้ ค่ากับเงินทีเ่ สียไป โดยใช้สอ่ื สังคมออนไลน์เพือ่ ใช้
ในการให้ขอ้ มูลกับผูบ้ ริโภค
นอกจากนัน้ ภาวุธ พงษ์วทิ ยภานุ (อ้างถึงในโมเดลธุรกิจแนวใหม่มาแรงในยุค Social
Media รวมกันซือ้ ชวนกันช๊อป ได้ของถูก ,2554) ) ได้กล่าวถึงปจั จัยทีช่ ว่ ยให้เว็บไซต์คปู องลด
ราคาสินค้าและบริการประสบความสาเร็จได้คอื

1. จานวนของร้านค้าหรือบริ การที่ทาการโฆษณาบนเว็บไซต์ หากเว็บไซต์ใดมี
ห้างร้านและบริการเข้าร่วมทาการโฆษณากิจการด้วยเป็ นจานวนมาก เว็บไซต์นนั ้ ก็จะมีความ
น่าสนใจมากยิง่ ขึน้
2. จานวนฐานลูกค้า เว็บไซต์ทม่ี ฐี านลูกค้าเป็ นจานวนมากกว่าจะมีโอกาสสือ่ สาร
ไปยังผูบ้ ริโภคมากขึน้ และอาจทาให้มโี อกาสในการขายคูปองลดราคาสินค้ามากขึน้ ด้วย
3. คุณภาพของสิ นค้าและบริ การ หากสินค้าดี มีความน่าสนใจและมีคุณภาพ ก็จะ
สามารถใช้ประโยชน์จากการบอกต่อได้ดยี งิ่ ขึน้ ผูบ้ ริโภคทาการบอกต่อไปยังเพือ่ นหรือคนรอบข้าง
มากขึน้
ดังนัน้ การประชาสัมพันธ์สนิ ค้าหรือกิจการผ่านเว็บไซต์คปู องลดราคาโดยการนาเสนอ
คูปองส่วนลดทีม่ มี ลู ค่าสูงกว่าปกติ จึงเป็ นทางเลือกใหม่ของธุรกิจในปจั จุบนั เนื่องจากปจั จัย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทม่ี มี ากขึน้ ผูบ้ ริโภคมีทกั ษะในการเข้าถึงสือ่ รูปแบบใหม่ๆ อีกทัง้ ยัง
ต้องการซือ้ สินค้าหรือบริการทีร่ าคาถูกและคุม้ ค่ากับเงินทีเ่ สียไป ร้านค้าและบริการต่างๆจึงเลือกใช้
การโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ดงั กล่าว เพือ่ นาเสนอคูปองลดราคาของตนเอง เนื่องจากการโฆษณา
และประชาสัมพันธ์รปู แบบนี้ใช้งบประมาณไม่มาก และยังสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้จานวน
มาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การทีเ่ ว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการได้ทาการนาเสนอข้อมูลของ
สินค้าและร้านค้าผ่านหลายช่องทาง อาทิเช่น อีเมล์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ยิง่ ทาให้ผบู้ ริโภคมีโอกาสที่
จะได้รจู้ กั ร้านค้าหรือกิจการใหม่ๆมากขึน้ และอาจมีความต้องการทีจ่ ะทดลองสินค้าหรือการบริการ
ทีไ่ ด้ทาการซือ้ คูปองลดราคามา และหากได้รบั สินค้าทีม่ คี ุณภาพหรือการบริการทีน่ ่าประทับใจ ก็จะ
ทาให้ผบู้ ริโภคหน้าใหม่มโี อกาสทีจ่ ะกลับไปใช้บริการร้านค้าหรือบริการเหล่านัน้ ในอนาคต
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2. แนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ (Satisfaction Theory)
เว็บไซต์ทม่ี กี ารนาเสนอขายสินค้าในปจั จุบนั มีจานวนมากขึน้ เรือ่ ยๆ เนื่องจากความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และกระแสความนิยมในการซือ้ สินค้าออนไลน์ของผูบ้ ริโภคทีม่ อี ยู่
มาก เว็บไซต์ในแต่ละเว็บไซต์จงึ ต้องทาการรักษาฐานลูกค้าของตนโดยพยายามสร้างความพึง
พอใจต่อผูบ้ ริโภคให้ได้มากทีส่ ดุ เพราะเมือ่ ผูบ้ ริโภคเกิดความพึงพอใจ ไม่วา่ จะต่อเว็บไซต์หรือต่อ
สินค้าและบริการทีแ่ สดงในเว็บไซต์ ความพึงพอใจนี้จะเป็ นสิง่ ทีท่ าให้ผบู้ ริโภคสามารถตัดสินใจใน
การซือ้ สินค้าได้งา่ ยยิง่ ขึน้
Rust และคณะ (1996) ได้ให้นิยามของความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจ คือ อารมณ์หรือ
ความรูส้ กึ ทีม่ คี วามสุข ความยินดี ความสาราญใจ ความถูกใจ ความสนุกสนาน หรือ ความมี
ชีวติ ชีวาต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง
Vroom (1964) กล่าวถึงความพึงพอใจว่า ทัศนคติและความพึงพอใจเป็ นสิง่ ทีส่ ามารถแทน
กันได้ เพราะทัศนคติและความพึงพอใจจะเกิดจากการทีบ่ ุคคลได้เข้าไปมีสว่ นร่วมกับสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง
โดยความพึงพอใจจะสามารถแสดงให้เห็นถึงทัศนคติในด้านบวกของบุคคล ในทางกลับกัน ความ
ไม่พงึ พอใจก็สามารถแสดงให้เห็นถึงทัศนคติในด้านลบของบุคคลหนึ่ง
Morse (1967) กล่าวว่า ความพึงพอใจคือสิง่ ทีต่ อบสนองความต้องการขัน้ พืน้ ฐานของ
มนุษย์ เป็ นสภาวะทีค่ วามรูส้ กึ ของบุคคลหนึ่งมีความสุข และก่อให้เกิดเป็ นทัศนคติในทางบวกของ
บุคคลต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง ซึง่ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความพึงพอใจของบุคคลต่อสิง่ ๆนัน้
ดังนัน้ ความพึงพอใจ คือ ความรูส้ กึ ของบุคคลหนึ่งทีม่ ตี ่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่งในทางบวกเป็ น
อารมณ์ทม่ี คี วามรูส้ กึ ยินดี สนุกสนาน มีความสุข หากองค์กรห้างร้านสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคได้เป็ นอย่างดี ก็ยอ่ มจะก่อให้เกิดความพึงพอใจขึน้ ในจิตใจของผูบ้ ริโภคได้
อย่างดีเช่นกัน

ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภค เกิดจากการทีส่ นิ ค้าและบริการเป็ นไปตามความคาดหวังของ
ผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นลูกค้า ซึง่ ระดับของความพึงพอใจขึน้ อยูก่ บั การทีส่ นิ ค้าและบริการนัน้ สามารถเป็ นไป
ตามความต้องการของลูกค้าได้ในระดับใด หากเป็ นไปตามความต้องการหรือความคาดหวังของ
ลูกค้ามาก ก็จะทาให้เกิดความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการนัน้ มาก นอกจากนัน้ ความพึงพอใจ
ของลูกค้าอาจทาให้เกิดการซือ้ หรือใช้บริการสินค้าบ่อยครัง้ ขึน้ หรือ มีการบอกต่อไปยังบุคคลรอบ
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ข้าง และในทางกลับกัน หากลูกค้าเกิดความไม่พอใจต่อสินค้าและบริการ ก็จะทาให้เกิดความไม่พงึ
พอใจ ไม่กลับมาใช้บริการ และลูกค้าอาจมีการบอกถึงความไม่พงึ พอใจไปยังบุคคลรอบข้างอีกด้วย
(Person, 1993)
Terry (1992) กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกค้าคือความยึดมันและเชื
่
่อถือในองค์กร
เจ้าของสินค้าและบริการ ซึง่ ความพึงพอใจเกิดขึน้ เมือ่ ลูกค้าได้รบั สินค้าและบริการทีเ่ พียงพอต่อ
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้าจะมีได้กต็ ่อเมือ่ เจ้าของสินค้า
และบริการได้ให้ประโยชน์ทเ่ี ป็ นจริง (Actual benefit) แก่ลกู ค้าเพือ่ ให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจต่อ
สินค้าและบริการขององค์กรให้ได้มากทีส่ ดุ เพือ่ ให้เกิดการบริโภคและบอกต่อไปยังผูใ้ กล้ชดิ ของ
ลูกค้าอีกด้วย
Rust and Oliver (1994) กล่าวเกีย่ วกับความสาคัญของความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจ
(Satisfaction) เป็ นสิง่ สาคัญทีท่ าให้การจัดการเกีย่ วกับคุณภาพการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ เนื่องจากความพึงพอใจมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ในอนาคตของลูกค้า หากนักการตลาด
สามารถเข้าใจถึงปจั จัยทีช่ ว่ ยสร้างความพึงพอใจของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี ก็จะทาให้การดาเนิน
ธุรกิจขององค์กรนัน้ ๆเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
Gerson (1993) กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกค้า หมายถึง การทีส่ นิ ค้าหรือบริการเป็ นไป
ตามความคาดหวังหรือเกินกว่าความคาดหวังของลูกค้า ซึง่ ความพึงพอใจเป็ นสิง่ ทีจ่ าเป็ นอย่างยิง่
ในการดาเนินงานขององค์กร หากลูกค้าเกิดความไม่พอใจ ก็อาจจะยุตกิ ารมีปฏิสมั พันธ์กบั องค์กร
นัน้ ลงทันที ในทางกลับกัน หากลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อองค์กร ก็จะนามาซึง่ การซือ้ ซ้า หรือการ
ซือ้ ทีม่ ากขึน้ หากองค์กรใดไม่สามารถทาให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจได้กถ็ อื ได้วา่ องค์กรนัน้ ไม่
ประสบความสาเร็จในการดาเนินงาน
Kotler (2003) ได้ให้คานิยามเกีย่ วกับความพึงพอใจของลูกค้าไว้วา่ ความพึงพอใจของ
ลูกค้า คือ ความรูส้ กึ ของลูกค้าทีม่ ผี ลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังของลูกค้าทีจ่ ะ
ได้รบั จากสินค้าหรือบริการ และ ผลทีไ่ ด้รบั การการบริโภคสินค้าหรือบริการ
Assael (2004) กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกค้า คือ ทัศนคติโดยรวมของลูกค้าทีม่ ตี ่อ
สินค้าหรือบริการ ซึง่ ความพึงพอใจสามารถช่วยเสริมทัศนคติในทางบวกต่อตราสินค้าหนึ่ง และ
อาจนาไปสูก่ ารซือ้ ซ้าสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ
Boone and Kurtz (1998) กล่าวถึงแนวคิดความพึงพอใจของลูกค้า ว่าเป็ นแนวคิดที่
สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลา สถานการณ์ต่างๆสามารถเปลีย่ นความพึงพอใจของลูกค้าได้
ดังนัน้ หน่วยงาน องค์กรธุรกิจต่างๆ จึงต้องมีการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า และมีการ
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ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึง่ กระบวนการในการประเมินความพึงพอใจของ
ลูกค้าสามารถแบ่งได้เป็ น 3 ส่วน ดังนี้

1. เข้าใจความต้องการของลูกค้า (Understanding Consumer Needs) นักการ
ตลาดจะต้องพึงระลึกไว้เสมอว่ามีชอ่ งว่างอยูม่ ากมายในการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เช่น
ช่องว่างระหว่างคุณภาพทีล่ กู ค้าได้รบั จริงกับคุณภาพจริงของสินค้าหรือบริการขององค์กร ดังนัน้
หากนักการตลาดรูถ้ งึ ความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า ก็จะสามารถสร้างความพึงพอใจ
ให้กบั ลูกค้าได้มากขึน้
2. รับฟังปฏิ กิริยาตอบสนองจากลูกค้า (Obtaining Consumer Feedback) นักการ
ตลาดจะต้องทาการรวบรวมข้อมูลทีล่ กู ค้าโต้ตอบกลับมาเกีย่ วกับสินค้าและการบริการขององค์กร
ซึง่ ในขัน้ ตอนนี้องค์กรจะสามารถวัดปฏิกริ ยิ าตอบสนองจากลูกค้าได้หลากหลายวิธี ตัวอย่างเช่น
การให้ลกู ค้าเข้ามาช่วยประเมินผล มีเบอร์โทรศัพท์ให้ลกู ค้าสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็น หรือ
การส่งแบบสอบถามไปให้ลกู ค้าประเมินผล เป็ นต้น
ช่องทางในการรับข้อเสนอแนะของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการของ
ประเทศไทย มีอยูห่ ลายช่องทางได้แก่ การให้ลกู ค้าสามารถโทรศัพท์เข้ามาทีส่ านักงานของ
เว็บไซต์ การให้ลกู ค้าแจ้งข้อเสนอแนะผ่านอีเมล์ของเว็บไซต์ การเพิม่ ช่องทางการสือ่ สารของ
เว็บไซต์กบั ลูกค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟ๊ซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ของเว็บไซต์คปู องลดราคา
เพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถแนะนาการบริการหรือข้อเสนอแนะต่างๆให้กบั ทางเว็บไซต์คปู องลดราคา
สินค้าและบริการได้ทนั ทีทล่ี กู ค้าต้องการ
3. การวัดผลอย่างต่อเนื่ อง ( Ongoing Measurement) การวัดผลหรือการประเมิน
ความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ถือเป็ นบันไดขัน้ สุดท้ายทีจ่ ะทาให้การดาเนินธุรกิจประสบ
ความสาเร็จในการสร้างความพึงพอใจแก่ลกู ค้า ในการประเมินผลความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องนัน้
จะทาให้องค์กรทราบถึงทัศนคติของลูกค้าทีอ่ าจจะมีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา อีกทัง้ ยังทาให้
สามารถปรับปรุงการดาเนินงานขององค์กรให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้มากทีส่ ดุ ซึง่
กระบวนการในการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นไปตามแผนภาพที่ 1 ดังนี้
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ภาพที่ 2.1 กระบวนการประเมิ นความพึงพอใจ

Consumer
Satisfaction

Ongoing Measurement
Consumer Feedback
Understanding Consumer Needs

ทีม่ า : Boone, L.E., and Kurtz, D.L. (1998). Contemporary Marketing Vired. Florida: The
Dryden Press.
ในการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า Berkman, Lindquist, and Sirgy (1996) กล่าวไว้
ว่า การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นสิง่ ทีท่ าได้คอ่ นข้างยาก เนื่องด้วยเหตุผลหลายประการ
ดังต่อไปนี้
1. ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน (Satisfaction
Means
Different Things to Different People) บางคนอาจแสดงปฏิกริ ยิ าตอบกลับในเหตุการณ์ทต่ี นเอง
ไม่พงึ พอใจทันทีทเ่ี กิดเหตุการณ์ขน้ึ แต่ในบางคนก็อาจจะเก็บความรูส้ กึ ไม่พงึ พอใจเอาไว้โดยที่
ไม่ได้แสดงออก ซึง่ อาจทาให้การประเมินความพึงพอใจมีความคลาดเคลื่อนได้
2. ระดับของความพึงพอใจสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา (Level
of
Satisfaction can change, for better or worse, over time) กล่าวคือ ลูกค้าอาจมีความพึงพอใจที่
มากขึน้ หรือลดลงตามกาลเวลา ตัวอย่างเช่น ในบางเหตุการณ์ ลูกค้าสามารถประเมินความพึง
พอใจได้ทนั ทีหากสินค้าหรือบริการทีไ่ ด้รบั ตรงกับความคาดหวังของตนเองในขณะนัน้
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3. ความพึงพอใจสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการ และความชอบของ
ลูกค้า (Satisfaction can change with consumer needs and preferences) เนื่องจากลูกค้ามีการ
เปลีย่ นแปลงความต้องการ วิถชี วี ติ หรือความนิยมต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่งอยูต่ ลอดเวลา ดังนัน้ ความพึง
พอใจในแต่ละครัง้ แต่ละสถานการณ์จงึ อาจเปลีย่ นแปลงได้
สาหรับเหตุผลทีอ่ งค์กรธุรกิจต้องทาการประเมินความพึงพอใจของผูบ้ ริโภค ก็เพือ่ การ
วางแผนการตลาดขององค์กรจะได้ดาเนินไปตามความต้องการของลูกค้า เพือ่ นาผลทีไ่ ด้ไป
ปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและการบริการของตน เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคเกิดความพึงพอใจมากยิง่ ขึน้ ซึง่
เหตุผลขัน้ พืน้ ฐานของการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจขององค์กร สามารถแบ่งออกได้เป็ น
7 ประการสาคัญ (Gerson,1993) ดังนี้
1. เพือ่ เรียนรูก้ ารรับรูข้ องผูบ้ ริโภค ( To learn about consumer perception) เนื่องจาก
ผูบ้ ริโภคแต่ละคนมีความแตกต่างกัน จึงมีการรับรูต้ ่อสิง่ ต่างๆทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ การประเมิน
คุณภาพและความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคก็ควรทาการประเมินจากการรับรูข้ องผูบ้ ริโภคแต่ละคนจึง
จะได้ผลทีด่ ที ส่ี ดุ
2. เพือ่ การสรุปความสิง่ ทีผ่ บู้ ริโภคต้องการ สิง่ ทีจ่ าเป็ นต่อผูบ้ ริโภค การเรียกร้อง และ
ความคาดหวังของผูบ้ ริโภค ( To determine consumer needs, wants, requirement and
expectations) ในการประเมินความพึงพอใจ องค์กรธุรกิจจะต้องรูส้ งิ่ ทีล่ กู ค้าต้องการจากเรา ทัง้
ความต้องการในปจั จุบนั หรือความต้องการในอนาคต จึงจะสามารถดาเนินธุรกิจเพือ่ รองรับความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคได้อย่างแม่นยา และสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริโภคได้เป็ นอย่างดี
3. เพือ่ ทาการลดช่องว่างระหว่างผูบ้ ริโภคกับองค์กรธุรกิจ ( To close the gaps) ช่องว่าง
เกิดขึน้ จากความแตกต่างระหว่างสิง่ ทีผ่ บู้ ริโภคคาดหวัง กับสิง่ ทีอ่ งค์กรตอบสนองผูบ้ ริโภค หาก
ช่องว่างในการรับรูส้ งิ่ ทีอ่ งค์กรให้กบั ผูบ้ ริโภค กับสิง่ ทีอ่ งค์กรเป็ นจริงๆเกิดขึน้ อาจจะส่งผลให้เกิด
ความไม่พงึ พอใจของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อองค์กรได้ แต่หากช่องว่างระหว่างผูบ้ ริโภคและองค์กรธุรกิจมี
น้อยลงมากเท่าไหร่ ความพึงพอใจทีผ่ บู้ ริโภคมีต่อองค์กรก็จะมากขึน้ เท่านัน้
4. เพือ่ ตรวจสอบสิง่ ทีค่ าดหวังเพือ่ นาไปปรับปรุงคุณภาพการบริการและความพึงพอใจ
ให้แก่ผบู้ ริโภค(To inspect what you expect in order to improve service quality and consumer
satisfaction) องค์กรธุรกิจต้องมีการประเมินสิง่ ทีผ่ บู้ ริโภคคาดหวังอยูเ่ สมอ เพือ่ นาผลทีไ่ ด้จากการ
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ประเมินนัน้ ไปทาการปรับปรุงเพือ่ ให้การดาเนินงานขององค์กรเป็ นไปตามความคาดหวังของ
ผูบ้ ริโภคมากยิง่ ขึน้
5. เหตุผลในการเพิม่ คุณภาพอาจนามาสูก่ ารเพิม่ ขึน้ ของกาไร ( Because improved
performance leads to increased profits) หากผูบ้ ริโภคเกิดความพึงพอใจกับสินค้าและบริการของ
องค์กร ก็อาจจะยอมเสียเงินเพือ่ บริโภคสินค้าและบริการขององค์กรมากขึน้ ได้ ดังนัน้ หากองค์กร
ธุรกิจมีการพัฒนาคุณภาพของตนเองอยูเ่ สมอ ก็จะทาให้ผบู้ ริโภคเกิดความพึงพอใจต่อองค์กร และ
อาจนามาสูผ่ ลกาไรทีม่ ากขึน้ ตามไปด้วย
6. เพือ่ เรียนรูก้ ารทางาน และทิศทางในการดาเนินงานขององค์กรในอนาคต (To learn
how you are doing and when you go from here)ในการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริโภคเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญยิง่ เนื่องจากเราสามารถนาผลทีไ่ ด้จากการประเมินมากาหนดทิศทางการ
ทางานในอนาคต หากการพัฒนาคุณภาพนัน้ ช่วยสร้างความพึงพอใจแก่ลกู ค้าได้ องค์กรก็จะ
ประสบความสาเร็จได้เช่นกัน
7. เพือ่ นาผลไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนือ่ ง ( To apply the
process of continuous improvement) องค์กรธุรกิจต้องมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง เนื่องจาก
ผูบ้ ริโภคมีทางเลือกมากขึน้ อาจตัดสินใจไปใช้บริการของคูแ่ ข่ง ดังนัน้ การพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่องจะช่วยรักษาความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคได้เป็ นอย่างดี
ดังนัน้ ความพึงพอใจจึงเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญในการดาเนินธุรกิจของทุกองค์กร หากผูบ้ ริโภคมี
ความพึงพอใจต่อสินค้าและการให้บริการขององค์กรแล้ว ก็จะทาให้ผบู้ ริโภคยินดีทจ่ี ะใช้บริการ
สินค้าและบริการเหล่านัน้ ต่อไป และอาจบอกต่อคนรอบข้างอีกด้วย แต่ในทางกลับกัน หากองค์กร
ธุรกิจใดสร้างความไม่พงึ พอใจแก่ผบู้ ริโภค ผูบ้ ริโภคก็จะไม่อุดหนุนสินค้าและบริการขององค์กรนัน้
และอาจมีการบอกต่อไปยังผูบ้ ริโภคคนอื่นด้วย
การบอกต่อก็เป็ นอีกปจั จัยทีส่ าคัญในการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคทีซ่ อ้ื สินค้าผ่านทาง
ออนไลน์ เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทท่ี าให้ผบู้ ริโภคสามารถแบ่งปนั ข้อมูลข่าวสาร
ประสบการณ์ทเ่ี กิดขึน้ หลังจากการบริโภคสินค้าและบริการให้บุคคลอื่นทราบ หากผูบ้ ริโภคมีความ
พึงพอใจในการบริการ ก็จะมีการชักชวนผูอ้ ่นื ให้เข้ามาให้บริการขององค์กรผ่านทางกระทูส้ นทนา
ออนไลน์ต่างๆ แต่หากไม่พอใจ ก็จะมีการโน้มน้าวให้ผบู้ ริโภคคนอื่นๆ ไม่ให้ใช้บริการขององค์กรที่
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ตนเองไม่พอใจ ดังนัน้ การสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริโภคให้ได้มากทีส่ ดุ จึงเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญ
สาหรับเว็บไซต์ขายคูปองลดราคาสินค้าและบริการเช่นกัน

3. แนวคิ ดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
decision process)

(Consumer purchasing

พฤติกรรมผูบ้ ริโภค ( Consumer behavior)หมายถึง พฤติกรรมทีบ่ ุคคลทาการค้นหา
การซือ้ การใช้ การประเมินผล และการใช้จ่ายในการซือ้ สินค้าและบริการ โดยมีความคาดหวังว่า
สินค้าหรือบริการนัน้ จะช่วยแก้ปญั หา หรือตอบสนองความต้องการของตนเองได้
(Shiffman&Kanuk ,2004)
นอกจากนี้ Solomon
(2011) ยัง ได้นิยามคาว่าพฤติกรรมผูบ้ ริโภค ( Consumer
Behavior) ไว้วา่ พฤติกรรมผูบ้ ริโภคคือ กระบวนการในการบริโภคสินค้า บริการ และ ความคิด
ของผูบ้ ริโภคทีเ่ กีย่ วข้องกับ การตัดสินใจเลือก ( Select) การซือ้ ( Purchase) การใช้ ( Use) หรือ
การกาจัดส่วนทีเ่ หลือของสินค้าทีเ่ ลือกบริโภค ( Dispose) เช่นเดียวกับ ชูชยั สมิทธิไกร ( 2553) ที่
ได้ ให้ความหมายของคาว่า พฤติกรรมผูบ้ ริโภคไว้ อย่างคล้ายคลึงกัน ว่า พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
หมายถึง การกระทาของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการตัดสินใจเลือก การซือ้ สินค้า การใช้ และการ
กาจัดส่วนทีเ่ หลือของสินค้าและบริการต่างๆ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค

การตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค

(Consumer Purchasing Decision)

การตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค หมายถึง การทีผ่ บู้ ริโภครับรูแ้ ละประเมินข้อมูลเกีย่ วกับตัว
สินค้าและบริการ และมีการประเมินตัวเลือกทีส่ ามารถแก้ไขปญั หาและตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคได้มากทีส่ ดุ ผูบ้ ริโภคจึงตัดสินใจเลือกตัวเลือกนัน้ ในการซือ้ สินค้าและบริการ (Assael,
2004)
Shiffman&Kanuk (2004) กล่าวว่า การซือ้ ของผูบ้ ริโภคคือการตอบสนองต่อปญั หาอย่าง
หนึ่ง เมือ่ ผูบ้ ริโภคต้องการซือ้ สินค้า ผูบ้ ริโภคจะต้องทากระทาการตัดสินใจเพือ่ ให้ได้สนิ ค้าทีด่ ที ส่ี ดุ
ซึง่ การตัดสินใจ (Decision) คือ การเลือกกระทาสิง่ ใดสิง่ หนึ่งของบุคคลทีม่ ที างเลือกสองทางหรือ
มากกว่านัน้ ตัวอย่างเช่น เลือกทีจ่ ะซือ้ สินค้า A หรือไม่ซอ้ื เลือกซือ้ สินค้า A หรือ สินค้า B ซึง่ ใน
ชีวติ ประจาวันของผูบ้ ริโภคจะต้องมีการตัดสินใจอยูเ่ ป็ นประจา โดยเฉพาะอย่างยิง่ การตัดสินใจ
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เลือกซือ้ สินค้าหรือบริการทีจ่ าเป็ นต่อการดาเนินชีวติ ซึง่ ประเภทของการตัดสินใจซือ้ สินค้าของ
ผูบ้ ริโภคสามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท (ดูแผนภาพที่ 2.2 ) ดังนี้
1.การแก้ไขปัญหาทีค่ รอบคลุม (Extensive Problem Solving :EPS) กระบวนการ
ตัดสินใจซือ้ สินค้าประเภทนี้จะเกิดขึน้ เมือ่ ผูบ้ ริโภคไม่เคยซือ้ สินค้านัน้ หรือไม่มปี ระสบการณ์ต่อ
สินค้านัน้ โดยตรง ผูบ้ ริโภคจึงมีความต้องการข้อมูลจานวนมากเพือ่ ใช้ประกอบการตัดสินใจในการ
ซือ้ สินค้า สินค้าส่วนใหญ่ทใ่ี ช้กระบวนการตัดสินใจประเภทนี้มกั เป็ นสินค้าทีม่ รี าคาสูง หรือเป็ น
สินค้าทีม่ คี วามเสีย่ งในการตัดสินใจซือ้ ดังนัน้ ผูบ้ ริโภคจึงทาการค้นหาข้อมูลเป็ นจานวนมาก และใช้
เวลานานเพือ่ การตัดสินใจในการซือ้ สินค้านัน้ ๆ
2.การแก้ไขปัญหาแบบจากัด ( Limited Problem Solving : LPS)กระบวนการ
ตัดสินใจซือ้ สินค้าประเภทนี้จะเกิดขึน้ เมือ่ ผูบ้ ริโภคเคยมีประสบการณ์กบั สินค้าและบริการเหล่านัน้
มาแล้ว ผูบ้ ริโภคจะมีความคุน้ เคยกับสินค้าและบริการแต่กย็ งั ต้องการข้อมูลเพิม่ เติมเพือ่ ช่วยในการ
เปรียบเทียบกับตราสินค้าอื่นๆเพือ่ ตัดสินใจซือ้ ต่อไป
3.การตอบสนองพฤติ กรรมแบบเป็ นกิ จวัตร ( Routinized Response Behavior:
RRB)เป็ นกระบวนการตัดสินใจซือ้ ทีเ่ ป็ นกิจวัตรของผูบ้ ริโภค กล่าวคือ ผูบ้ ริโภคมีการซือ้ สินค้าตรา
สินค้าเดิมโดยเป็ นสินค้าทีผ่ บู้ ริโภคมีความเกีย่ วพันต่า (Low-Involvement) ผูบ้ ริโภคใช้เวลาในการ
ตัดสินใจน้อยมาก หรือไม่ได้ใช้เวลาในการตัดสินใจเลย เนื่องจากมีประสบการณ์กบั ตราสินค้ามาก
เพียงพอในการตัดสินใจ
แผนภาพที่ 2.2 แผนภาพแสดงประเภทของการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
ROUTINE RESPONSE
BEHAVIOR
Low-Cost Products
Frequent Purchasing
Low Consumer Involvement
Familiar Product Class and Brands
Little Thought,Search,or
Time Given to Purchase

LIMITED
PROBLEM SOLVING

EXTENSIVE
PROBLEM SOLVING
More Expensive Products
Infrequent Purchasing
High Consumer Involvement
Unfamiliar Product Class and Brands
Extensive Thought,Search,and
Time Given to Purchase

ทีม่ า : Solomon, M. R. (2011). Consumer behavior: Buying having, and being
(9 ed.) Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, p.335.
th
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กระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค (Consumer purchasing decision process)
กระบวนการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค (Consumer purchasing decision process)จะ
ประกอบไปด้วยขัน้ ตอนดังนี้ 1) การตระหนักถึงปญั หา (Problem recognition) 2) การค้นหาข้อมูล
(Information search) 3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternative) 4) การเลือกสินค้า
(Product Choice) และหลังจากการตัดสินใจนี้แล้ว ผลลัพธ์ ( Outcomes) ก็จะเป็ นขัน้ ตอนสุดท้าย
ของกระบวนการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค (Solomon,2011)
ชูชยั สมิทธิไกร (2553) ได้แบ่งกระบวนการซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคออกเป็ น 2 ช่วงเวลา
ได้แก่ กระบวนการก่อนการซือ้ สินค้า (Pre-purchase process) และ กระบวนการหลังการซือ้ สินค้า
(Post-purchase process) ซึง่ กระบวนการก่อนการซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภค จะประกอบไปด้วย 4
ขัน้ ตอน ดังต่อไปนี้ (แผนภาพที่ 3 )

แผนภาพที่ 2.3 กระบวนการการตัดสิ นใจก่อนการซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค

การตระหนักถึงปัญหา /ความต้องการ (Problem/Need recognition)

การค้นหาข้อมูล (Information search)

การประเมิ นทางเลือก (Evaluation of alternatives)

การตัดสิ นใจเลือก (Product choice)

ทีม่ า : ชูชยั สมิทธิไกร. (2553). พฤติกรรมผูบ้ ริโภค.กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.หน้า 68
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1. การตระหนักถึงปัญหา /ความต้องการ (Problem/Need recognition)
การตระหนักถึงปญั หา หรือ ความต้องการของผูบ้ ริโภค จะเกิดขึน้ เมือ่ ผูบ้ ริโภคสัมผัสได้
ถึงความแตกต่างระหว่างสภาวะอุดมคติ ( Ideal state) คือ สภาวะทีผ่ บู้ ริโภคมีความต้องการอยาก
ให้เกิดขึน้ กับ สภาวะในความเป็ นจริง (Actual state) คือสภาวะทีด่ ารงอยูใ่ นปจั จุบนั แต่หากความ
แตกต่างของทัง้ สองสภาวะมีไม่มากนัก ผูบ้ ริโภคก็จะไม่ตระหนักรูว้ า่ ตนเองมีปญั หา หรือความ
ต้องการแต่อย่างใด(Schiffman&Kanuk,2007)
Solomon (2011) กล่าวเกีย่ วกับการตระหนักรูถ้ งึ ปญั หาของผูบ้ ริโภคว่า การตระหนักรู้
ถึงปญั หาสามารถเกิดขึน้ ได้หลายวิธี ได้แก่ สถานการณ์ทส่ี ภาวะในอุดมคติมสี งู ขึน้ ในขณะทีส่ ภาวะ
ในความเป็ นจริงอยูใ่ นระดับเดิม เช่น การทีผ่ บู้ ริโภคมองหาสินค้าทีต่ อบสนองความต้องการของ
ตนเองในอนาคตและอีกหนึ่งสภาวะหนึ่งคือ การทีส่ ภาวะในอุดมคติยงั อยูใ่ นระดับเดิม แต่สภาวะใน
ความเป็ นจริงลดลงจากเดิมเช่น การทีส่ นิ ค้าทีใ่ ช้อยูห่ มดลง หรือซือ้ มาแล้วเกิดความไม่พอใจ หาก
ผูบ้ ริโภคเกิดสภาวะทัง้ สองนี้ ก็จะทาให้ผบู้ ริโภคตระหนักรูว้ า่ ตนเองกาลังพบกับปญั หาทีต่ อ้ งแก้ไข
หรือเกิดความต้องการทีต่ อ้ งตอบสนองตามแผนภาพต่อไปนี้
ภาพที่ 2.4 การตระหนักถึงปัญหา (Problem recognition) ที่เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะความเป็ นจริ ง (Actual state)หรือ สภาวะอุดมคติ (Ideal state)
Ideal
Ideal

Ideal State

Actual
Actual State
NO PROBLEM

OPPORTUNITY
RECOGNITION

Actual
NEED
RECOGNITION

ทีม่ า : Solomon, M. R. (2011). Consumer behavior: Buying having, and being (9thed.)
Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, p.337.
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2. การค้นหาข้อมูล (Information search)
เมือ่ ผูบ้ ริโภคตระหนักถึงปญั หาหรือความต้องการของตนเองแล้ว ผูบ้ ริโภคจะทาการ
ค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพือ่ ช่วยในการแก้ปญั หาหรือตอบสนองความต้องการของตนเอง ชูชยั
สมิทธิไกร (2553) ได้กล่าวถึงแหล่งข้อมูลทีผ่ บู้ ริโภคใช้สาหรับค้นหาข้อมูล อันได้แก่
2.1 การค้นหาข้อมูลภายใน ( Internal search) คือ การทีผ่ บู้ ริโภคค้นหาข้อมูล
เกีย่ วกับสินค้าและบริการต่างๆทีเ่ ก็บไว้ในความทรงจาของตนเอง โดยการค้นหาข้อมูลประเภทนี้
ผูบ้ ริโภคจะต้องมีความรูส้ กึ ความคุน้ เคย มีความรู้ หรือเคยมีประสบการณ์เกีย่ วกับสินค้านัน้ ๆอยู่
แล้วในอดีตและจะระลึกถึงข้อมูลของสินค้าเหล่านัน้ เมือ่ ต้องตัดสินใจซือ้ สินค้า โดยประเภทของ
ข้อมูลทีผ่ บู้ ริโภคจะทาการระลึกถึงมีอยู่ 4 ประเภท (Hoyer&MacInnis,2001) ดังนี้
1.ตราสินค้า (Brands) การระลึกถึงตราสินค้าเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจของ
ผูบ้ ริโภค โดยผูบ้ ริโภคจะทาการระลึกชุดของตราสินค้าทีม่ อี ยูใ่ จความทรงจา( Evoked set)ขึน้ มา
เพือ่ พิจารณา ตัวอย่างเช่นเมือพูดถึงสินค้าน้าอัดลม ผูบ้ ริโภคก็มกั จะนึกถึง Coke หรือ Pepsi
เนื่องจากมีความทรงจาเกีย่ วกับตราสินค้านี้อยู่ ซึง่ ตราสินค้าทีถ่ ูกจดจา หรือถูกระลึกถึงเป็ นอันดับ
แรก(Top of Mind) จะถูกนามาพิจารณามากทีส่ ดุ เมือ่ ผูบ้ ริโภคต้องการตัดสินใจซือ้ สินค้า
2.คุณลักษณะของสินค้า (Attribute)การระลึกถึงคุณลักษณะของสินค้ามักถูกนามาใช้เมือ่
ผูบ้ ริโภคไม่รขู้ อ้ มูลทีเ่ ฉพาะเจาะจงของตราสินค้า หรือไม่มตี ราสินค้าทีอ่ ยูภ่ ายในจิตใจ ผูบ้ ริโภคจะ
ระลึกถึงแต่คุณประโยชน์ของสินค้านัน้ ๆ ตัวอย่างเช่น ผูบ้ ริโภคต้องการซือ้ คอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้งาน
ง่าย ผูบ้ ริโภคก็จะเลือกพิจารณาเฉพาะข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการใช้งานทีง่ า่ ย โดยมิได้คานึงถึงชื่อของ
ตราสินค้าเลย
3.การระลึกถึงการประเมินผล ( Recall) การระลึกถึงข้อมูลสาคัญของตัวสินค้า หรือการ
ประเมินผลต่างๆของผูบ้ ริโภคในอดีตจะช่วยให้ผบู้ ริโภคสามารถตัดสินใจซือ้ สินค้าได้งา่ ยขึน้
4.การระลึกถึงประสบการณ์ในอดีต ( Recall of Experiences)ผูบ้ ริโภคจะทาการค้นหา
ข้อมูลภายในตัวจากความทรงจาของตนเอง หากผูบ้ ริโภคเคยมีประสบการณ์กบั สินค้าและบริการ
ไม่วา่ จะเป็ นทางบวกหรือทางลบ เมือ่ ต้องเข้าสูก่ ระบวนการตัดสินใจซือ้ อีกครัง้ หนึ่ง ผูบ้ ริโภคจะ
ระลึกถึงประสบการณ์ทผ่ี า่ นมาของตนเองเกีย่ วกับสินค้าทีต่ อ้ งการซือ้ ตัวอย่างเช่น ผูบ้ ริโภคคน
หนึ่งต้องการซือ้ เครือ่ งสาอางแทนของเก่าทีก่ าลังหมดไป และผูบ้ ริโภคเคยมีประสบการณ์ในด้านลบ
กับเครือ่ งสาอางยีห่ อ้ A เพราะทาให้แพ้ ดังนัน้ ในการตัดสินใจซือ้ ครัง้ ใหม่ของผูบ้ ริโภค ผูบ้ ริโภค
คนนี้กจ็ ะหลีกเลีย่ งทีจ่ ะซือ้ เครือ่ งสาอางยีห่ อ้ A เนื่องจากมีประสบการณ์ทไ่ี ม่ดกี บั สินค้ายีห่ อ้ นัน้
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2.2 การค้นหาข้อมูลภายนอก (External search) คือ การทีผ่ บู้ ริโภคทาการค้นหา
ข้อมูลจากแหล่งภายนอก อาจจะเป็ นการค้นหาข้อมูลจากสือ่ ของผูผ้ ลิตหรือผูข้ ายสินค้าเป็ นผูจ้ ดั ทา
ขึน้ อันได้แก่ สือ่ โฆษณาต่างๆ สือ่ มวลชน สือ่ ออนไลน์ขององค์กรต่างๆ หรือ จากการค้นหา
ข้อมูลจากสังคมของผูบ้ ริโภค อันได้แก่ ครอบครัว เพือ่ น ญาติ เพือ่ นร่วมงาน เพือ่ นในสือ่ สังคม
ออนไลน์ โดยในปจั จุบนั สือ่ สังคมออนไลน์ต่างๆเหล่านี้เข้ามามีบทบาทในการค้นหาข้อมูลของ
ผูบ้ ริโภคมากขึน้ ซึง่ ผูบ้ ริโภคส่วนมากจะตัดสินใจซือ้ จากการหาข้อมูลทีไ่ ด้จากสือ่ สังคมออนไลน์
เหล่านี้ (Social Media,2552 อ้างถึงใน ชูชยั สมิทธิไกร, 2553)
นอกจากนัน้ ปจั จัยทีส่ ง่ ผลทาให้เกิดการค้นหาข้อมูลของผูบ้ ริโภคคือ ระดับความเสีย่ งที่
ผูบ้ ริโภครับรู้ (Perceived risk) เป็ นอีกปจั จัยหนึ่งทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการค้นหาข้อมูลในการซือ้ สินค้า
และบริการของผูบ้ ริโภค หากผูบ้ ริโภครับรูถ้ งึ ความเสีย่ งทีส่ งู ขึน้ ผูบ้ ริโภคก็จะมีการค้นหาข้อมูลที่
ซับซ้อนมากขึน้ แต่หากผูบ้ ริโภครับรูถ้ งึ ความเสีย่ งในระดับต่า ผูบ้ ริโภคก็จะทาการค้นหาข้อมูล
อย่างง่าย (Despande&Hoyer,1983; Hoter, 1984, Murray,1991 as cited in Schiffman&
Kanuk, 2007) นอกจากนัน้ ยังมีอกี หลายปจั จัยทีท่ าให้ผบู้ ริโภคค้นหาข้อมูลเพือ่ ทาการซือ้ สินค้า
มากขึน้ ได้แก่
1. ปจั จัยทางด้านสินค้า ( Product factor) เช่น สินค้านัน้ สามารถใช้ได้เป็ นเวลานาน
รูปแบบและราคามีการเปลีย่ นแปลงบ่อย การมีตราสินค้าให้เลือกมาก ราคาสูง
2. ปจั จัยทางด้านสถานการณ์ (Situational factor) เช่น ประสบการณ์การซือ้ สินค้า การ
ซือ้ สินค้าเพือ่ การยอมรับทางสังคม
3. ปจั จัยทางด้านตัวบุคคล ( Personal factor) เช่น การศึกษาของผูบ้ ริโภค รายได้ของ
ผูบ้ ริโภค ผูบ้ ริโภคเป็ นผูท้ ช่ี อบจับจ่ายสินค้าและค้นหาข้อมูล เป็ นต้น

3. การประเมิ นทางเลือก (Evaluation of alternatives)
เมือ่ ผูบ้ ริโภคได้ทาการค้นหาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับสินค้าทีต่ อ้ งการซือ้ แล้ว ผูบ้ ริโภคจะทา
การประเมินทางเลือกจากตัวเลือกทีไ่ ด้เลือกมา ซึง่ Schiffman& Kanuk (2007) ได้อธิบายถึงการ
ประเมินทางเลือกของผูบ้ ริโภคว่า ในการประเมินทางเลือกของผูบ้ ริโภค ผูบ้ ริโภคจะมีขอ้ มูลอยู่ 2
ประเภท ได้แก่ 1) รายชื่อของตราสินค้าทีจ่ ะเลือก และ 2) เกณฑ์และคุณสมบัตทิ ใ่ี ช้ในการประเมิน
สินค้า (Product attributes) ซึง่ อาจแตกต่างกันได้ในแต่ละบุคคล โดยกฎในการประเมินทางเลือก
ของผูบ้ ริโภคมีอยู่ 2 รูปแบบ ดังนี้
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1. กฎการตัดสินใจทีส่ ามารถชดเชยได้ (Compensatory decision rules)หมายถึง การ
ทีผ่ บู้ ริโภคได้ประเมินทางเลือกจากคุณสมบัตทิ ผ่ี บู้ ริโภคให้ความสาคัญ แล้วจึงให้คะแนนคุณสมบัติ
นัน้ ๆ โดยท้ายทีส่ ดุ ผูบ้ ริโภคจะเลือกตราสินค้าทีไ่ ด้คะแนนรวมสูงทีส่ ดุ ซึง่ การตัดสินใจซือ้ นัน้
คุณสมบัตใิ นแต่ละข้อสามารถทดแทนกันได้ เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคได้รบั ประโยชน์ตามทีต่ อ้ งการสูงสุด
2. กฎการตัดสินใจแบบชดเชยไม่ได้ (Noncompensatory decision rules)ในกฎการ
ตัดสินใจแบบนี้ ผูบ้ ริโภคจะไม่นาข้อด้อยหรือข้อดีของคุณสมบัตใิ นแต่ละตราสินค้ามาทดแทนกัน
หรือ คุณสมบัตติ ่างๆทีผ่ บู้ ริโภควางไว้ไม่สามารถชดเชยกันได้ กล่าวคือ หากผูบ้ ริโภคมีการ
ประเมินสินค้า คุณลักษณะของตราสินค้าหนึ่งอาจมีความโดดเด่นมาก แต่ยงั ขาดคุณสมบัตทิ ่ี
ผูบ้ ริโภคต้องการในบางประการ ดังนัน้ ผูบ้ ริโภคจะไม่เลือกสินค้าดังกล่าว เนื่องจากคุณสมบัตไิ ม่
สามารถทดแทนกันได้

ความตัง้ ใจซื้อ (Buying intention)
ความตัง้ ใจซือ้ เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ หลังจากทีผ่ บู้ ริโภคทาการค้นหาข้อมูล และประเมิน
ทางเลือก โดยแนวคิดความตัง้ ใจซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคเป็ นกระบวนการหนึ่งทีอ่ ยูใ่ นองค์ประกอบ
ของทัศนคติ หากผูบ้ ริโภคมีความตัง้ ใจซือ้ สินค้าเกิดขึน้ ก็อาจก่อให้เกิดพฤติกรรมการซือ้ สินค้าใน
ภายหลัง โดยนักการตลาดสามารถใช้แนวคิดความตัง้ ใจซือ้ เพือ่ ใช้ในการวางแผนหรือทานาย
พฤติกรรมการซือ้ ของผูบ้ ริโภคได้ (Schiffman& Kanuk ,2007)

ความตัง้ ใจซือ้ คือ สภาพของจิตใจ(Mental state) ทีส่ ะท้อนถึงการวางแผนของผูบ้ ริโภค
ทีจ่ ะกระทาการซือ้ สินค้าและบริการ ความตัง้ ใจซือ้ สินค้าเป็ นสิง่ ทีเ่ กิดมาจากทัศนคติและความ
เชื่อมันของผู
่
บ้ ริโภคทีม่ าต่อตราสินค้านัน้ ๆ (Howard,1989)

Mowen&Minor (2001) ได้ให้คานิยามของความตัง้ ใจซือ้ ว่า ความตัง้ ใจซือ้ คือ ความ
ตัง้ ใจของผูบ้ ริโภคเพือ่ ให้ได้มาซึง่ สินค้าและบริการ หากผูบ้ ริโภคมีความต้องการซือ้ สินค้า ผูบ้ ริโภค
จะกระทาการค้นหาข้อมูลทัง้ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ หรือจากการพูดคุยกับผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ใน
สินค้านัน้ ๆ โดยความตัง้ ใจซือ้ สินค้ามักเกิดขึน้ กับการซือ้ สินค้าทีม่ คี วามเกีย่ วพันสูงแต่ในคานิยาม
ของ Assael (2004) ได้กล่าวถึงความตัง้ ซือ้ ของผูบ้ ริโภคไว้วา่ ความตัง้ ใจซือ้ นัน้ จะเกิดขึน้ ต่อเมือ่
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ผูบ้ ริโภคทาการประเมินตราสินค้าแล้ว ผูบ้ ริโภคก็จะเกิดความตัง้ ใจซือ้ สินค้าทีส่ ามารถทาให้พวก
เขาบรรลุเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้สงู สุด

นอกจากนัน้ Berkman, Lindquist& Sirgy (1966) ยังได้กล่าวไว้วา่ ความตัง้ ใจซือ้ เป็ น
องค์ประกอบในด้านพฤติกรรมของทัศนคติและเป็ นสิง่ ทีส่ ามารถทานายการซือ้ ได้ดกี ว่า
องค์ประกอบด้านความเชื่อ ( Belief) และ องค์ประกอบด้านความรูส้ กึ ( Affective) โดยความตัง้ ใจ
ซือ้ จะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อนักการตลาดทีจ่ ะช่วยส่งเสริมให้ผบู้ ริโภคเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมมา
ซือ้ สินค้าของตนเองได้และความตัง้ ใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคมีพน้ื ฐานมาจากทัศนคติของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อ
พฤติกรรม (Attitude towards the Behavior or Action) และบรรทัดฐานทางสังคม (Social Norm)
แต่กต็ อ้ งขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์แวดล้อมด้วย หากสถานการณ์แตกต่างกันอาจจะทาให้ความตัง้ ใจ
ซือ้ ของผูบ้ ริโภคแปรเปลีย่ นไปได้ (Peter&Olsen, 1990)

Engle, Blackwell & Miniard(1995) ได้อธิบายเรือ่ งของความตัง้ ใจซือ้ ในแบบจาลองของ
การตัดสินใจว่า ความตัง้ ใจซือ้ เป็ นปจั จัยทีส่ ง่ ผลให้เกิดการซือ้ สินค้า โดยมีปจั จัยทีช่ ว่ ยกาหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างความตัง้ ใจซือ้ และพฤติกรรมไว้ 2 ข้อดังนี้

1.ช่วงเวลา (Time Interval) คือ ผูบ้ ริโภคจะสามารถเปลีย่ นความตัง้ ใจได้หากมีชว่ งเวลา
ทีม่ ากขึน้ กล่าวคือ หากช่วงเวลาระหว่างการตัดสินใจซือ้ และการซือ้ มีชว่ งเวลาสัน้ ผลทีไ่ ด้มกั จะ
จบลงด้วยการซือ้ สินค้า แต่ในทางกลับกัน หากช่วงเวลาในการตัดสินใจซือ้ สินค้าและ การซือ้ สินค้า
มีชว่ งเวลาทีย่ าวออกไปก็มคี วามเป็ นไปได้ทผ่ี บู้ ริโภคจะเปลีย่ นความตัง้ ใจในการ ซือ้ สินค้าของ
ตนเองได้
2.ประสบการณ์ (Experience) คือ ประสบการณ์ทผ่ี บู้ ริโภคได้รบั มักมีผลกับทัศนคติและ
ความตัง้ ใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค หากผูบ้ ริโภคได้มปี ระสบการณ์ทเ่ี ป็ นทางลบต่อตราสินค้า จะก่อให้เกิด
ทัศนคติในแง่ลบต่อตราสินค้า และส่งผลให้ความตัง้ ใจซือ้ สินค้ามีลดน้อยลงไปด้วย
Peter&Olsen (1990) ได้กล่าวถึงอีกมุมหนึ่งของความตัง้ ใจซือ้ ไว้วา่ ในบางสถานการณ์ท่ี
ผูบ้ ริโภคมีความตัง้ ใจซือ้ แต่อาจไม่มพี ฤติกรรมการซือ้ เกิดขึน้ ภายหลังก็ได้ ตัวอย่างเช่น จากการ
สารวจความตัง้ ใจซือ้ สินค้ารถยนต์ครัง้ หนึ่งพบว่า ร้อยละ 60 ของผูบ้ ริโภคทีต่ งั ้ ใจซือ้ รถยนต์ได้
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กระทาการซือ้ รถยนต์จริงๆในภายหลัง และในผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้มคี วามตัง้ ใจซือ้ รถยนต์แต่กลับได้ซอ้ื
รถยนต์จานวนร้อยละ 17 แต่กม็ ไิ ด้หมายความว่า ความตัง้ ใจซือ้ ทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมนัน้ เป็ นเรือ่ งที่
ผิด แต่ทว่าความตัง้ ใจซือ้ นัน้ อาจเปลีย่ นแปลงได้เนื่องจากหลากหลายปจั จัยทีไ่ ด้กล่าวข้างต้น เช่น
ช่วงเวลา (Time Interval) หากผูบ้ ริโภคมีความตัง้ ใจซือ้ สินค้าสักอย่างหนึ่งแต่ทง้ิ ช่วงเวลาจากความ
ตัง้ ใจซือ้ นานจนเกินไป ผูบ้ ริโภคก็อาจจะเปลีย่ นใจไม่ซอ้ื สินค้านัน้ แล้วก็เป็ นได้

ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ ความตัง้ ใจซือ้ สินค้าจะมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ สินค้าของ
ผูบ้ ริโภค โดยแบบจาลองและแนวคิดเกีย่ วกับกระบวนการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคจะเป็ นสิง่ ที่
สามารถบรรยายถึงกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ ก่อนการซือ้ ระหว่างการซือ้ และหลังการซือ้ สินค้าได้เป็ น
อย่างดี Berkman, Lindquist& Sirgy (1966)

4. การตัดสิ นใจเลือก (Product choice)
หลังจากทีผ่ บู้ ริโภคมีความตัง้ ใจซือ้ สินค้าแล้ว การตัดสินใจเลือกจึงเป็ นขัน้ ตอนสุดท้าย
ของกระบวนการก่อนการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค โดยในขัน้ ตอนนี้ ผูบ้ ริโภคจะอาศัยข้อมูลต่างๆที่
ได้จากการประเมินทางเลือกของตนเอง ซึง่ ผูบ้ ริโภคอาจได้รบั ข้อมูลทีเ่ หมือน แต่สดุ ท้ายรูปแบบ
การตัดสินใจเลือก ( Decision making style) ของผูบ้ ริโภคแต่ละบุคคลอาจมีความแตกต่างกัน
ออกไป ซึง่ รูปแบบการตัดสินใจเลือกของผูบ้ ริโภคมีจานวน 8 รูปแบบ (Sproles&Kendall,1986
อ้างถึงใน ชูชยั สมิทธิไกร, 2553) ดังต่อไปนี้

1. การตัดสินใจทีค่ านึงถึงคุณภาพ ( Quality consciousness) คือ การตัดสินใจของ
ผูบ้ ริโภคทีเ่ น้นในเรือ่ งของคุณภาพสินค้าและบริการ ผูบ้ ริโภคจะเลือกซือ้ สินค้าและบริการทีม่ ี
คุณภาพสูงทีส่ ดุ การตัดสินใจซือ้ สินค้ารูปแบบนี้จะใช้ความละเอียดถีถ่ ว้ นในการเลือกซือ้ และมีการ
เปรียบเทียบก่อนการซือ้ มากกว่าการตัดสินใจเลือกรูปแบบอื่นๆ
2. การตัดสินใจทีค่ านึงถึงตราสินค้าทีม่ ชี อื ่ เสียง (Brand consciousness)คือ การ
ตัดสินใจของผูบ้ ริโภคทีใ่ ห้ความสาคัญกับตราสินค้า โดยผูบ้ ริโภคจะเลือกตราสินค้าทีม่ ชี ่อื เสียง และ
มักจะเลือกซือ้ สินค้าทีม่ รี าคาแพง เนื่องจากผูบ้ ริโภคเชื่อว่า สินค้าราคาแพงย่อมบ่งบอกถึงคุณภาพ
ของสินค้าทีด่ ตี ามไปด้วย ตัวอย่างเช่น ผูบ้ ริโภคต้องการซือ้ กระเป๋าสะพาย จึงเลือกซือ้ กระเป๋า
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สะพายยีห่ อ้ หลุยส์ วิตตอง เนื่องจากมีความเชื่อว่า กระเป๋าสะพายยีห่ อ้ นี้มชี ่อื เสียงมายาวนาน มี
ราคาสูง คุณภาพดี จึงเลือกซือ้ กระเป๋าสะพายยีห่ อ้ นี้ เป็ นต้น

3. การตัดสินใจเลือกทีค่ านึงถึงแฟชัน่ (Fashion consciousness) คือ การทีผ่ บู้ ริโภค
ตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้าตามกระแสนิยม หรือ ตามแฟชัน่ ผูบ้ ริโภคทีม่ กี ารตัดสินใจเลือกรูปแบบนี้จะ
เป็ นผูท้ ช่ี อบแสวงหาสิง่ ใหม่ๆ ติดตามกระแสสังคมอยูเ่ สมอ เพือ่ แสดงออกถึงความเป็ นคนทันสมัย
ของตนเอง ตัวอย่างเช่น ผูบ้ ริโภคตัดสินใจเลือกซือ้ เครือ่ งดนตรี Ukulele ในช่วงทีก่ ระแสการเล่น
เครือ่ งดนตรีประเภทนี้กาลังได้รบั ความนิยม เป็ นต้น

4. การตัดสินใจเลือกทีค่ านึงถึงความสุข และความเพลิดเพลิน
( Hedonistic/
Recreation consciousness) คือ การตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้าทีใ่ ห้ความสุขและความเพลิดเพลิน
ผูบ้ ริโภคทีท่ าการตัดสินใจเลือกตามรูปแบบนี้จะซือ้ สินค้าทีช่ ว่ ยให้ตนเองมีความสุข ตัวอย่างเช่น
ผูบ้ ริโภคซือ้ เกมกดเพือ่ ใช้เล่นคลายเครียดและได้ความเพลิดเพลิน เป็ นต้น

5. การตัดสินใจเลือกตามใจตนเอง (Impulse consciousness) คือ การตัดสินใจเลือก
ซือ้ สินค้าตามความพอใจของผูบ้ ริโภค โดยปราศจากการคิดอย่างละเอียดถีถ่ ว้ น เป็ นการตัดสินใจ
เลือกแบบทีไ่ ม่ได้วางแผนมาก่อน ซึง่ การตัดสินใจซือ้ สินค้ารูปแบบนี้อาจทาให้ผบู้ ริโภคเกิดความ
กังวลหลังจากการซือ้ ได้

6. การตัดสินใจเลือกทีค่ านึงถึงราคา (Price consciousness) คือ การตัดสินใจซือ้ ของ
ผูบ้ ริโภคทีใ่ ห้ความสาคัญต่อราคาของสินค้าเป็ นอย่างมาก โดยผูบ้ ริโภคทีม่ กี ารตัดสินใจเลือก
รูปแบบนี้มกั จะเลือกซือ้ สินค้าทีม่ รี าคาถูก สินค้าลดราคา หรือสินค้าทีซ่ อ้ื แล้วให้ความรูส้ กึ ว่าคุม้ ค่า
กับเงินทีไ่ ด้เสียไปมากทีส่ ดุ ตัวอย่างการซือ้ สินค้ารูปแบบนี้ ได้แก่ นาย A ต้องการซือ้ ตั ๋วเครือ่ งบิน
เพือ่ เดินทางไปท่องเทีย่ ว นาย A จึงหลีกเลีย่ งการซือ้ ตั ๋วในหน้าเทศกาลสาคัญ และเลือกทีจ่ ะซือ้ ตั ๋ว
ในช่วงทีม่ กี ารลดราคา เพือ่ ให้คมุ้ ค่ากับเงินทีเ่ สียไปทีส่ ดุ
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7. การตัดสินใจเลือกแบบสับสน (Confusion by overchoice) คือ การตัดสินใจเลือก
ของผูบ้ ริโภคทีม่ คี วามสับสน เนื่องจากตัวเลือกของตราสินค้ามีจานวนมาก ผูบ้ ริโภคกลุ่มนี้จะเป็ นผู้
ทีต่ ดั สินใจเลือกซือ้ สินค้าได้ยาก ซึง่ มีสาเหตุมาจากการได้รบั ข้อมูลจากตราสินค้าต่างๆมาก
จนเกินไป

8. การตัดสินใจเลือกตามความเคยชิน หรือ ภักดีต่อตราสินค้า (Habit/ Brand loyalty)
คือ การตัดสินใจของผูบ้ ริโภคทีม่ กั ซือ้ สินค้ายีห่ อ้ เดิมอยูเ่ ป็ นประจา หรือ ผูบ้ ริโภคทีเ่ ลือกซือ้ เฉพาะ
ตราสินค้าทีต่ นเองชื่นชอบเท่านัน้

พฤติ กรรมการซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค (Purchase behavior)
หลังจากทีผ่ บู้ ริโภคตัดสินใจเลือกสินค้าทีต่ นเองต้องการแล้ว การซือ้ สินค้าเป็ นผลลัพธ์ใน
ส่วนท้ายทีส่ ดุ ของกระบวนการการตัดสินใจซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภค โดยผูบ้ ริโภคจะมีพฤติกรรมการ
ซือ้ สินค้าอยู่ 2 รูปแบบ (Schiffman& Kanuk, 2007) ดังนี้
1. ซื้อเพือ่ ทดลองใช้ ( Trial Purchase)เป็ นการซือ้ สินค้าในครัง้ แรกของผูบ้ ริโภค ซึง่
เป็ นสินค้าทีผ่ บู้ ริโภคอาจจะยังไม่มคี วามมันใจในการบริ
่
โภคสินค้า จึงซือ้ มาในจานวนทีไ่ ม่มากนัก
เพือ่ ประเมินผลทีไ่ ด้จากการใช้ ซึง่ ท้ายทีส่ ดุ หากผูบ้ ริโภคพึงพอใจกับสินค้านัน้ ก็จะกระทาการซือ้
สินค้านัน้ ในขนาดหรือในปริมาณทีม่ ากขึน้ ตัวอย่างเช่น การซือ้ เครือ่ งสาอางขนาดทดลองใช้เพือ่
ทดสอบการใช้งานก่อน หากพึงพอใจในเครือ่ งสาอางนัน้ ๆก็จะทาการซือ้ ในขนาดทีใ่ หญ่ขน้ึ เป็ นต้น
2. ซื้อซ้ า (Repeat Purchase) การซือ้ ซ้าจะเป็ นสิง่ ทีแ่ สดงให้เห็นว่าผูบ้ ริโภคยอมรับ
และพึงพอใจในการใช้สนิ ค้ามากจึงได้ทาการซือ้ ซ้า โดยการซือ้ ซ้าเป็ นพฤติกรรมการซือ้ ทีส่ ามารถ
แสดงออกถึงความภักดีในตราสินค้า (Brand loyalty)
พฤติ กรรมหลังการซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค (Post-purchase behavior)
หลังจากการซือ้ สินค้าหรือบริการแล้ว ผูบ้ ริโภคจะทาการประเมิน( Evaluation)สินค้าหรือ
บริการทีต่ นเองได้รบั มา โดยผูบ้ ริโภคจะประเมินว่าสินค้าหรือบริการนัน้ สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของตนได้มากน้อยเพียงใด จากการประเมินการใช้สนิ ค้าหรือบริการจะทาให้ผบู้ ริโภค
ได้รบั ประสบการณ์จากการซือ้ สินค้าหรือบริการชิน้ นัน้ ซึง่ อาจจะเป็ นได้ทงั ้ ในทางบวกหรือทางลบ
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เช่น มีความพอใจ หรือไม่มคี วามพอใจ ความพึงพอใจต่อสินค้าหรือบริการนัน้ เกิดจากการผลลัพธ์
ทีผ่ บู้ ริโภคได้รบั จากสินค้าหรือบริการมากกว่าหรือเท่ากับทีค่ าดหวังไว้ ในทางกลับกันหากสินค้า
หรือบริการตอบสนองผูบ้ ริโภคได้ต่ากว่าทีผ่ บู้ ริโภคคาดหวังผูบ้ ริโภคก็จะเกิด ความไม่พอใจต่อตรา
สินค้านัน้ ๆ โดยประสบการณ์น้ีจะส่งผลไปยังการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคในอนาคต ซึง่ หาก
ผูบ้ ริโภคเกิดความพึงพอใจก็อาจจะมีการซือ้ สินค้าหรือบริการนัน้ อีกครัง้ หนึ่ง แต่หากผูบ้ ริโภคเกิด
ความไม่พงึ พอใจต่อสินค้าหรือบริการก็จะไม่ทาการซือ้ สินค้าหรือบริการนัน้ อีก ( Peter&Olsen,
1990)

โดยสรุปแล้ว กระบวนการซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคจะเกิดขึน้ เมือ่ ผูบ้ ริโภคมีปญั หา และ
ต้องการหาสินค้าหรือบริการทีส่ ามารถตอบสนองต่อความต้องการและให้ประโยชน์ต่อตนเองได้สงู
ทีส่ ดุ โดยในกระบวนการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคจะเริม่ ต้นด้วยการตระหนักรูถ้ งึ ปญั หาทีเ่ กิดขึน้
จึงทาการหาข้อมูลของสินค้าและบริการเพือ่ ประกอบการตัดสินใจ จากนัน้ จึงการประเมินทางเลือก
ทีไ่ ด้เลือกมาเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจซือ้ ภายหลัง และหลังจากการซือ้ สินค้ามาบริโภคแล้ว ผูบ้ ริโภค
จะเกิดประสบการณ์กบั สินค้า โดยประสบการณ์ทม่ี สี นิ ค้าหรือบริการทีผ่ บู้ ริโภคมีจะเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญ
ทีผ่ บู้ ริโภคจะนากลับมาเพือ่ ใช้ในกระบวนการตัดสินใจซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคอีกครัง้ หนึ่ง

4. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิ จยั ในประเทศ
1. พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคต่อธุรกิ จ Daily Deal ในประเทศไทย(AC Nielsen,2555)
บริษทั AC Nielsen ได้การสารวจพฤติกรรมผูบ้ ริโภคต่อธุรกิจ Daily Deal ในประเทศไทย
ซึง่ ทาการสารวจเป็ นครัง้ แรก โดยการสารวจดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ทาความเข้าใจและศึกษา
พฤติกรรม การใช้งานเว็บไซต์ Daily Deal ของผูบ้ ริโภคในประเทศไทย การสารวจครัง้ นี้ใช้วธิ วี จิ ยั
เชิงสารวจผ่านทางออนไลน์ จากกลุ่มเป้าหมายทีม่ อี ายุ 18 ปีขน้ึ ไป จานวน 1,000 คน แบ่งเป็ น
ประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร จานวน 500 คน และประชาชนทีอ่ าศัยอยูท่ จ่ี งั หวัดอื่นๆ
อีก 500 คน ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี คยซือ้ ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ในระหว่าง 6 เดือนที่
ผ่านมา ผลการสารวจพบว่า เว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการของประเทศไทยทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั
มากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก คือ Ensogo (ร้อยละ 68) Groupon (ร้อยละ 17) และ Dealdidi (ร้อยละ
36)
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ผลสารวจของ AC Nielsenระบุวา่ สินค้าในธุรกิจทีผ่ บู้ ริโภคมีความสนใจในการซือ้ คูปอง
ส่วนลด ในแต่ละด้านมีดงั นี้
1. ธุรกิ จอาหาร (อาหารญีป่ นุ่ และ อาหารบุฟเฟต่ ข์ องโรงแรมต่างๆ ในจานวนทีเ่ ท่ากัน คือร้อย
ละ46 ,สินค้าประเภทไอศกรีม ร้อยละ44 และ สินค้าประเภทขนมอบ ขนมหวานต่างๆ ร้อยละ 33)
2. ธุรกิ จด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม (ทีพ่ กั หรือโรงแรม ร้อยละ 93, แพคเกจท่องเทีย่ ว
ร้อยละ 49 และ ส่วนลดตั ๋วเครือ่ งบิน ร้อยละ 34 )
3. ธุรกิ จประเภทสุขภาพและความงาม (นวดและสปา ร้อยละ 53, เครือ่ งสาอาง ร้อยละ 32
และ อาหารเสริม ร้อยละ 30)
ในการใช้คปู องส่วนลดทีซ่ อ้ื ผ่านเว็บไซต์ พบว่า ผูบ้ ริโภคร้อยละ 65 มีการจ่ายเงินเพิม่ เติม
จากมูลค่าคูปองทีน่ าไปใช้ และ ผูบ้ ริโภคร้อยละ 75 คิดว่าจะกลับไปใช้บริการร้านค้าเหล่านัน้ ใหม่ใน
ภายหลัง
นอกจากนัน้ ผลสารวจยังระบุเพิม่ เติมว่า แหล่งข้อมูลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผูบ้ ริโภคในการรับ
ข้อมูลข่าว สารของเว็บไซต์ Daily Deal อันดับที่ 1 คือ สือ่ สังคมออนไลน์ (Social media) ร้อยละ
26 อันดับที่ 2 คือ การแนะนาจากคนรอบข้าง (ร้อยละ 23) และ อีเมล์ทเ่ี ว็บไซต์สง่ มายังผูบ้ ริโภค
โดยตรง(ร้อยละ 16) โดยเครือ่ งมือทีผ่ บู้ ริโภคใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์คปู องลดราคา คือ
คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก /เน็ตบุ๊ก ร้อยละ 77 และคอมพิวเตอร์ตงั ้ โต๊ะ ร้อยละ 55) และรองลงมาคือ
โทรศัพท์มอื ถือ (เข้าถึงข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันร้
่ อยละ 17, เว็บเบราเซอร์ของโทรศัพท์มอื ถือร้อย
ละ 11 และ แท็บเล็ต ร้อยละ 8)

2. การวิ จยั เรื่อง การรับรู้ ความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าต่อบัตรสมาชิ ก
ศูนย์การค้า (Perception, Satisfaction and Loyalty of Shopping Center Member Card)
สุธาทิพย์ ชูเกียรติโรจน์ ( 2553) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การวิจยั ครัง้ นี้ทาการศึกษาการวิจยั เรือ่ ง การรับรู้ ความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า
ต่อบัตรสมาชิกศูนย์การค้า เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่างจากลูกค้าทีเ่ ป็ นสมาชิกบัตร
ศูนย์การค้า ในการศึกษาวิจยั พบว่า
ในด้านความพึงพอใจต่อการเป็ นสมาชิกบัตรศูนย์การค้า ลูกค้ามีความพึงพอใจในการเป็ น
สมาชิกบัตรศูนย์การค้าในระดับปานกลาง เนื่องมาจากความต้องการของสมาชิกแต่ละคนมีความ
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แตกต่างกัน และในด้านความพึงพอใจต่อบัตรสมาชิกในด้านความรูส้ กึ มันใจในคุ
่
ณภาพสินค้าและ
การให้บริการของศูนย์การค้ามีคะแนนเฉลีย่ ในระดับสูง เนื่องมาจากศูนย์การค้าแต่ละศูนย์มกี าร
ดาเนินการมาอย่างยาวนาน จึงทาให้สนิ ค้าและการให้บริการแก่สมาชิกเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทาให้ผบู้ ริโภคมีความพึงพอใจในด้านนี้ในระดับทีส่ งู ทีส่ ดุ
นอกจากนัน้ ความพึงพอใจของลูกค้าทีเ่ ป็ นสมาชิกในเรือ่ งของการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าทีเ่ ป็ นสมาชิกบัตรศูนย์การค้ายังอยูใ่ นระดับสูง เนื่องมาจากวิถชี วี ติ และพฤติกรรมลูกค้า
คนไทยเป็ นผูท้ ต่ี อ้ งการความสะดวกสบาย ซึง่ ศูนย์การค้าก็สามารถตอบสนองความต้องการได้
อย่างครบถ้วนจึงทาให้ลกู ค้าทีเ่ ป็ นสมาชิกบัตรศูนย์การค้ามีความพึงพอใจ แต่ทงั ้ นี้ผลการวิจยั เรือ่ ง
ความพึงพอใจอาจมีการคาดเคลื่อน หรือมีการเปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลา ลูกค้าบัตรสมาชิกอาจมี
ความพึงพอใจมากขึน้ หรือลงลงตามกาลเวลา หากเป็ นสถานการณ์ทผ่ี บู้ ริโภคคาดหวังและร้านค้า
สามารถตอบสนองความคาดหวังนัน้ ได้ ก็จะทาให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจมากยิง่ ขึน้
งานวิ จยั ต่างประเทศ
1. What’s the Deal with Daily Deals (Lab42. USA,2001)
งานวิจยั เรือ่ ง What’s the Deal with Daily Deals ของ Lab42 บริษทั วิจยั ทางการตลาด
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ทาการศึกษาเกีย่ วกับเรือ่ งเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ
(Daily Deals Website) ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยวิธวี จิ ยั แบบสารวจจากกลุ่มเป้าหมายจานวน
526 คน พบว่า เว็บไซต์ทก่ี ลุ่มตัวอย่างเป็ นสมาชิกมากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก คือ Groupon (ร้อยละ
64) อันดับทีส่ องคือ Livingsocial (ร้อยละ 49) และอันดับทีส่ ามคือ Eversave (ร้อยละ 32) และ
กลุ่มเป้าหมายเคยซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการจาก 3 เว็บไซต์ดงั กล่าวตามลาดับ
จากการสารวจพฤติกรรมการเปิดรับสือ่ ของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า กลุ่มเป้าหมายรับ
ข่าวสารจากเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการผ่านทางอีเมลล์สงู ทีส่ ดุ (ร้อยละ
55)
กลุ่มเป้าหมายรับข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์โดยตรงเป็ นอันดับที่ 2 (ร้อยละ 47) และผ่านทาง
Appication บนโทรศัพท์มอื ถือเป็ นอันดับที่ 3 (ร้อยละ 25) โดยกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 60 จะซือ้
คูปองลดราคาสินค้าและบริการในธุรกิจหรือกิจการทีต่ นเองคุน้ เคย
ในระยะเวลา 1 ปี กลุ่มเป้าหมายเคยซือ้ คูปองลดราคามากทีส่ ดุ 1-5 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 38
อันดับทีส่ องซือ้ มากกว่า 10 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 35 และซือ้ 6-10 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 23 และผูท้ ไ่ี ม่
เคยซือ้ เลยคิดเป็ นร้อยละ 4 โดยจานวนเงินทีเ่ สียไปในการซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการผ่าน
เว็บไซต์ในปีทผ่ี า่ นมา ร้อยละ 30 เสียค่าใช้จ่ายในการซือ้ คูปองลดราคาเป็ นจานวน $50-$150
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รองลงมาคือมากกว่า $250 คิดเป็ นร้อยละ 27% อันดับทีส่ ามเสียค่าใช้จ่ายประมาณ $150-$250
คิดเป็ นร้อยละ 25 และเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า $50 เป็ นอันดับสุดท้ายคิดเป็ นร้อยละ 17
สินค้าหรือบริการทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการมากทีส่ ดุ คือ ร้านอาหาร
(ร้อยละ 57) สปา โรงแรม กีฬา ศิลปะ งานทอมือ และกิจกรรมกลางแจ้ง มีจานวนเท่ากันคือ ร้อย
ละ 29 และฟิตเนส ร้อยละ 27 การหาข้อมูลก่อนการซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการ พบว่า
ร้อยละ 13 ของกลุ่มเป้าหมายไม่มกี ารหาข้อมูลร้านค้าหรือบริการทีน่ าเสนอขายคูปองลดราคาผ่าน
เว็บไซต์ก่อนการซือ้ คูปอง และ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ (ร้อยละ
82) มีการกลับไปใช้บริการ
ร้านค้าและบริการทีต่ นเองเคยซือ้ คูปองลดราคาผ่านเว็บไซต์อกี ครัง้
2. Satisfaction emotions and consumer behavioral intentions :White, Christopher;YiTing, Yu(2005)
ในการวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาพัฒนาและกลันกรองแนวคิ
่
ดทีส่ นับสนุนเรือ่ งของ
อารมณ์ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภค และทดสอบซ้าเกีย่ วกับความ สัมพันธ์ ระหว่างอารมณ์และ
พฤติกรรมความตัง้ ใจของผูบ้ ริโภค โดยผูว้ จิ ยั ต้องการทีจ่ ะศึกษาว่าอารมณ์ความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริโภคมีผลต่อพฤติกรรมท่ผบู้ ริโภคจะแสดงออกในอนาคตหรือไม่
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจ ั ยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามแบบตอบด้วยตนเอง ( A
self-completion questionnaires)โดยใช้มาตรวัดทางด้านอารมณ์มาทาการวัดกับพฤติกรรมที่
ผูบ้ ริโภคจะแสดงออกในอนาคตโดยกลุ่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษาปีสดุ ท้าย ทีจ่ ะต้องทาการลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาต่างๆเพือ่ ทาการจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน
425
คน โดยผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ในวิทยาลัยด้านการจัดการอุตสาหกรรมการบริการในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ใช้มาตรวัดจากการศึกษาวิจยั ของ Parasuraman และคณะที่ ทา
ศึกษาวิจยั เมือ่ ปี ค.ศ. 1994 โดยมีมาตรวัดด้านพฤติกรรม 13 ข้อทีส่ ามารถแบ่งได้เป็ น 5 มิติ ได้แก่
ความภักดีต่อองค์กร( Loyalty to company) ความโน้มเอียงเพือ่ เปลีย่ นยีห่ อ้ ( Propensity to
switch) ความเต็มใจในการจ่ายเพิม่ (Willingness to pay more) การตอบสนองภายนอกต่อปญั หา
(External response to a problem)และ การตอบสนองภายในต่อปญั หา (Internal response to a
problem) และมาตรวัดทางอารมณ์ ได้แก่ มีความสุข (Happy) มีความหวัง (Hopeful) Positively
surprised (มีความประหลาดใจในแง่บวก ) โกรธ (Angry) กดดัน (Depressed) รูส้ กึ ผิด (Guilty)
ผิดหวัง ( Disappointed) เสียใจ ( Regretful) รูส้ กึ เสียหน้า ( Humiliated) โดยให้กลุ่มตัวอย่างให้
คะแนน 7 ระดับ
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ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ วัดอารมณ์และพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทาการวัดจากวิชาทีเ่ รียน
ในวิทยาลัยของกลุ่มตัวอย่าง เพือ่ นามาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า อารมณ์ทแ่ี สดงถึงความพึงพอใจสามารถแบ่งได้เป็ น 3 มิติ คือ อารมณ์ทเ่ี ป็ นบวก อารมณ์ท่ี
เป็ นลบ และ อารมณ์ทเ่ี ป็ นได้ทงั ้ ลบและบวก ( bi-directional)โดยอารมณ์ความพึงพอใจเหล่านี้มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมความตัง้ ใจของผูบ้ ริโภค ตัวอย่างเช่น กลุ่มตัวอย่างทีม่ คี ะแนนทาง
อารมณ์ทเ่ี ป็ นบวก จะเลือกพฤติกรรมทีเ่ ป็ นบวกต่อวิชาเรียน เช่น การพูดเกีย่ วกับวิชานัน้ ใน
ทางบวก การแนะนาวิชาเรียนให้กบั บุคคลอื่น การชักชวนบุคคลรอบข้างให้ลงทะเบียนเรียนในวิชา
นี้ เป็ นต้น
ดังนัน้ จากการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้จงึ สามารถสรุปได้วา่ เรือ่ งของอารมณ์ความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริโภคจะมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงความตัง้ ใจบริโภคของผูบ้ ริโภคในอนาคต โดย
ผูบ้ ริโภคทีม่ อี ารมณ์พงึ พอใจต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่งจะแสดงออกถึงพฤติกรรมทีเ่ ป็ นไปในทางบวก แต่
ในทางกลับกัน หากผูบ้ ริโภคเกิดอารมณ์ทแ่ี สดงถึงความไม่พงึ พอใจต่อสิง่ นัน้ เป็ นไปในทางลบ
ความพึงพอใจจึงมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีจ่ ะแสดงออกในอนาคตเป็ นอย่างยิง่

3. The role of emotion in explaining consumer satisfaction and future
behavioural intention : David Martin ,Martin O’Neill and Susan Hubbard,Adrian
Palmer(2008)
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้คอื เพือ่ ศึกษาถึงบทบาทของอารมณ์ความพึงพอใจ
ของผูบ้ ริโภคว่ามีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมทีผ่ บู้ ริโภคจะกระทาในอนาคตหรือไม่ โดยการศึกษา
ในสมัยก่อน การวัดความพึงพอใจจะใช้ตวั ชีว้ ดั ด้านการรับรูข้ องผูบ้ ริโภค แต่ยงั ขาดการวัดความพึง
พอใจของผูบ้ ริโภคโดยใช้อารมณ์ของผูบ้ ริโภคเป็ นทีต่ งั ้ ดังนัน้ การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้จงึ จะนาทัง้
ตัวชีว้ ดั ด้านการรับรู้ และตัวชีว้ ดั ด้านอารมณ์มาทาการเปรียบเทียบว่าสิง่ ใดเป็ นผลต่อพฤติกรรมที่
ผูบ้ ริโภคจะทาในอนาคตมากกว่าซึง่ ขอบเขตในการวิจยั ครัง้ นี้จะทาการวัดผูบ้ ริโภคทีม่ คี วามผูกพัน
กับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในท้องถิน่ แถบ อเมริกาใต้ เพือ่ วัดถึงคุณภาพของธุรกิจการบริการของ
สนามฟุตบอลในท้องถิน่ ว่าเป็ นตัวแปรตามในการวิจยั
ระเบียบวิธวี จิ ยั ทีใ่ ช้ในการศึกษาคือ การวิจยั เชิงสารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครือ่ งมือ
ในการศึกษาวิจยั โดยกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้มจี านวนทัง้ สิน้ 407 คน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ น
ผูบ้ ริโภคทีม่ คี วามผูกพันกับการแข่งขันฟุตบอลท้องถิน่ และเป็ นผูท้ เ่ี คยเข้าชมการแข่งขันในฤดูกาล
ปี 2004 อีกด้วย โดยผูว้ จิ ยั จะใช้แบบสอบถามทีบ่ รรจุคาถามทีว่ ดั คุณภาพการให้บริการของสนาม
ฟุตบอลในด้านต่างๆทัง้ ด้านราคาอาหาร คุณภาพอาหาร ความหลากหลายของอาหาร ด้านสิง่
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อานวยความสะดวกต่างๆ การรักษาความปลอดภัยของสนาม ทีน่ งั ่ และคุณภาพของการบริการใน
ภาพรวมของสนามฟุตบอลในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยให้ผทู้ เ่ี ข้าร่วมชมเป็ นผูป้ ระเมินคุณภาพ
การให้บริการของสนามฟุตบอลแห่งนี้โดยมีคาถามทีว่ ดั ความพึงพอใจทีใ่ ช้การรับรูเ้ ป็ นตัวชีว้ ดั และ
คาถามวัดความพึงพอใจทีใ่ ช้อารมณ์ของผูบ้ ริโภคเป็ นตัวชีว้ ดั อีกด้วย เพือ่ นามาเปรียบเทียบว่า
การรับรู้ หรือ อารมณ์ของผูบ้ ริโภค ตัวชีว้ ดั ใดสามารถใช้เพือ่ ทานายพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที่
เกิดขึน้ ในอนาคตได้มปี ระสิทธิภาพกว่า
ผลการวิจยั พบข้อสรุปดังต่อไปนี้ 1) การรับรูข้ องผูบ้ ริโภคด้านคุณภาพการบริการของ
สนามฟุตบอลมีความสัมพันธ์กบั ระดับความพึงพอใจทางอารมณ์ของผูบ้ ริโภค 2) ระดับความพึง
พอใจด้านอารมณ์ทส่ี งู ขึน้ ทาให้ระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพการบริการของผูบ้ ริโภคสูงขึน้ ตาม
ไปด้วย 3)ระดับความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคทีส่ งู ขึน้ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคใน
อนาคต 4)ตัวชีว้ ดั ทางด้านอารมณ์ของผูบ้ ริโภคมีผลต่อพฤติกรรมในอนาคตของผูบ้ ริโภคมากกว่า
เมือ่ เปรียบเทียบกับตัวชีว้ ดั ด้านการรับรู้
สิง่ ทีพ่ บได้จากการวิจยั ในครัง้ นี้ คือ การวัดความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคโดยใช้ตวั ชีว้ ดั ทีใ่ ช้
อารมณ์ควบคูไ่ ปกับการใช้ตวั ชีว้ ดั ทางด้านการรับรูข้ องผูบ้ ริโภค จะช่วยส่งเสริมซึง่ กันและกัน อีก
ทัง้ ยังสามารถช่วยอธิบายพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตได้ดยี งิ่ ขึน้ และเมือ่ ผูบ้ ริโภค
เกิดความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณภาพและการบริการของสนามฟุตบอลผูบ้ ริโภคจะแสดงออกถึง
พฤติกรรมทีเ่ ป็ นไปในทางบวกมากกว่า ดังนัน้ ความพึงพอใจจึงเป็ นตัวแปรทีส่ าคัญทีน่ กั การตลาด
จะสามารถนามาใช้เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าของตนเอง

ดังนัน้ ในการวิจยั เรือ่ ง
ปจั จัยทีส่ ง่ เสริมการเข้าเป็ นสมาชิก ความพึงพอใจ และพฤติกรรม
การซือ้ ของผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นสมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการของประเทศไทย จึงมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ทาการศึกษาปจั จัยทีส่ ง่ เสริมให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจเข้าเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์คปู อง
ลดราคาสินค้าและบริการ สารวจความพึงพอใจของสมาชิกเว็บไซต์ทม่ี ตี ่อเว็บไซต์ และ ศึกษา
ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นสมาชิกว่ามีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจเลือก
ซือ้ สินค้าหรือไม่ และหากผูบ้ ริโภคตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้าและบริการเหล่านัน้ แล้ว พฤติกรรมการ
ซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการของผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นสมาชิกเป็ นอย่างไร

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจยั
การศึกษาเรือ่ ง “ปจั จัยทีส่ ง่ เสริมการเข้าเป็ นสมาชิก ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการ
ซือ้ ของผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นสมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการของประเทศไทย” เป็ นการ
วิจยั เชิงปริมาณ ( Quantitative research) ทีใ่ ช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงสารวจ ( Survey research
methodology) แบบวัดครัง้ เดียว ( One-shot descriptive study) โดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) เป็ นเครือ่ งมือในการเก็บข้อมูลและให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วย
ตนเอง (Self-administration) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิ จยั
แหล่งข้อมูลทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ ได้แก่
1. ข้อมูลปฐมภูมิ ( Primary
data) คือ ข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิจยั เชิงปริมาณ
(Quantitative research)โดยใช้การวิจยั เชิงสารวจ ( Survey research) ทีใ่ ช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) เพือ่ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษา
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการกาหนดประชากรเพือ่ ทาการศึกษากลุ่ม ผูบ้ ริโภค ทีเ่ ป็ นสมาชิกของ
เว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ โดยประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาจะเป็ นผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ น
สมาชิกของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการของประเทศไทยในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
อาทิเช่น สมาชิกทีร่ บั ข้อมูลข่าวสารผ่านอีเมล์ สมาชิกผูต้ ดิ ตามสือ่ สังคมออนไลน์ทเ่ี ว็บไซต์
คูปองลดราคาสินค้าและบริการจัดทาขึน้ ( Subscriber) หรือ ผูบ้ ริโภคทีส่ มัครเป็ นสมาชิกเพือ่ ทา
การซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ ทัง้ เพศชายและ เพศหญิง อายุตงั ้ แต่
18 ปีขน้ึ ไป และอาศัยอยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานครเนื่องจากเป็ นผูท้ ่ี มีอานาจในการซือ้ สินค้าและ
บริการ มีทกั ษะในการเข้าถึงเทคโนโลยี และสามารถตัดสินใจซือ้ สินค้าได้ดว้ ยตนเอง
เนื่องจากผูว้ จิ ยั ไม่ ทราบข้อมูลทีแ่ น่ชดั ของประชากรผูเ้ ป็ นสมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคา
สินค้าและบริการในประเทศไทยทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 18 ปีขน้ึ ไป ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ ทาการค้นหา
ประชากรโดยอาศัยข้อมูลประชากรผูใ้ ช้อนิ เตอร์เน็ตในปี พ.ศ. 2554เนื่องจากผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ น
สมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการจะต้องเป็ นผูท้ ม่ี ที กั ษะในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
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จึงจะสามารถรับข้อมูลข่าวสาร และสมัครเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์ตามช่องทางต่างๆได้ ซึง่
จานวนองประชากรผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตของประเทศไทยใน พ.ศ. 2552- 2554 เป็ นไปดังรูปภาพที่
3.1 (ทีม่ า http://truehits.net/) ดังนี้
รูปภาพที่ 3.1 จานวนประชากรผูใ้ ช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย พ.ศ. 2552- 2554

จากการสารวจของบริษทั ศูนย์วจิ ยั นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จากัด ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริการ
ตรวจสอบ และประมวลผลสถิตกิ ารเยีย่ มชมเว็บไซต์ประเทศไทย หรือทรูฮติ ดอทเน็ต
(Truehits.net) เปิดเผยว่า จานวนประชากรผูใ้ ช้อนิ เตอร์เน็ตในประเทศไทยมีการเติบโตขึน้
เรือ่ ยๆ จากจานวนผูใ้ ช้ 16,509,922 ในปี พ.ศ. 2552 มีการเจริญเติบโตขึน้ เป็ น 25,090,390 คน
หรือคิดเป็ น 26.77% เมือ่ เทียบกับปี พ.ศ. 2552
การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
การกาหนดกลุ่มตัวอย่างของงานวิจยั ในครัง้ นี้ ได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางการสุม่
ตัวอย่างของTaro Yamane ( อ้างถึงในวิเชียร เกตุสงิ ห์, 2537) ในระดับความเชื่อมันที
่ ่ 95 %
และความคลาดเคลื่อนทีย่ อมรับได้ไม่เกิน 5% จากจานวนประชากรผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตในประเทศ
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ไทยปี พ.ศ. 2554 ทัง้ สิน้ 25,090,390 คน เมือ่ นามาคานวณแล้วจะได้จานวนกลุ่มตัวอย่างที่
ผูว้ จิ ยั ต้องทาการเก็บข้อมูลเป็ นจานวนทัง้ สิน้ 400 คน
วิ ธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ครัง้ นี้ได้ใช้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นสมาชิกของเว็บไซต์คปู องลด
ราคาสินค้าและบริการของประเทศไทย
ทีม่ ี อายุตงั ้ แต่ 18ปี ขน้ึ ไปและอาศัยอยูใ่ นเขต
กรุงเทพมหานครจานวน 400 คน โดยมีขนั ้ ตอนการสุม่ กลุ่มตัวอย่างและรายละเอียดในการสุม่
กลุ่มตัวอย่างดังต่อไปนี้
1. แบ่งเขตที่ตงั ้ ของห้างสรรพสิ นค้า หรือศูนย์การค้าใน
กรุงเทพมหานคร
ผูว้ จิ ยั จะเริม่ จากการแบ่งเขตของกรุงเทพออกเป็ นกลุ่มเขตการปกครองทัง้ สิน้ 6 กลุ่ม
(สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2553) ดังนี้
เขตปกครองกรุงเทพฯกลาง ประกอบไปด้วย 9 เขต ได้แก่เขตพระนคร เขตดุสติ เขต
ป้อมปราบศัตรูพา่ ย เขตสัมพันธวงศ์ เขตดินแดงเขตห้วยขวาง เขตพญาไท เขตราชเทวี และ
เขตวังทองหลาง
เขตปกครองกรุงเทพฯเหนือ ประกอบไปด้วย7 เขต ได้แก่ เขตจตุจกั ร เขตบางซื่อ เขต
ลาดพร้าว เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง เขตสายไหม และเขตบางเขน
เขตปกครองกรุงเทพฯตะวันออก ประกอบไปด้วย8 เขต ได้แก่ เขตบางกะปิ เขตสะพาน
สูง เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี เขตหนองจอก และเขตคลองสามวา
เขตปกครองกรุงเทพฯใต้ ประกอบไปด้วย 11 เขต ได้แก่เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขต
สาทร เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตวัฒนาเขตพระโขนง เขตสวนหลวง
เขตบางนา และเขตประเวศ
เขตปกครองกรุงเทพฯ พื้นทีก่ รุงธนบุรเี หนือ ประกอบไปด้วย 8 เขต ได้แก่ เขตธนบุรี
เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย เขตบางพลัด เขตตลิง่ ชัน และ
เขตทวีวฒ
ั นา
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เขตปกครองกรุงเทพฯ พื้นทีก่ รุงธนบุรใี ต้ ประกอบไปด้วย7 เขต ได้แก่ เขตภาษีเจริญ
เขตบางแค เขตหนองแขม เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตราษฎร์บรู ณะ และเขตทุง่ ครุ
เมือ่ ผูว้ จิ ยั ทาการแบ่งเขตของกรุงเทพมหานคร ออกเป็ นพืน้ ทีแ่ ล้ว ต่อจากนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้
ทาการสุม่ ตัวอย่างโดยใช้วธิ ดี งั ต่อไปนี้
1.1 วิ ธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิ ญ (Accidental Sampling)
หลังจากทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ทาการแบ่งเขตของกรุงเทพมหานครออกเป็ นกลุ่มแล้ว ผูว้ จิ ยั จึงได้ทา
การเลือกศูนย์การค้าจากเขตการปกครองในกรุงเทพมหานครทีแ่ บ่งออกเป็ น
6
กลุ่ม
นอกจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการเลือกศูนย์การค้าจากความมีช่อื เสียงของศูนย์การค้า จานวน
ผูใ้ ช้บริการในศูนย์การค้าทีม่ จี านวนมาก และทีส่ าคัญคือ ร้านค้าหรือสถานบริการในศูนย์การค้า
เหล่านี้เคยดาเนินธุรกิจขายคูปองลดราคาสินค้าและบริการร่วมกับเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้า
และบริการ จึงได้เป็ นศูนย์การค้าดังต่อไปนี้
เขตปกครองกรุงเทพฯกลาง เลือกศูนย์การค้าทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลจานวน 3 แห่ง ได้แก่
ศูนย์การค้าเอสพลานาด,เซ็นทรัลพลาซ่าพระราม 9 และมาบุญครอง
เขตปกครองกรุงเทพฯเหนือ เลือกศูนย์การค้าทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลจานวน
ได้แก่ เซ็นทรัลลาดพร้าว,ไอทีสแควร์ และ เจ้เล้งพลาซ่า

3 แห่ง

เขตปกครองกรุงเทพฯตะวันออก เลือกศูนย์การค้าทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลจานวน 3 แห่ง
ได้แก่ เดอะมอลล์บางกะปิ ,เพียวเพลส ไลฟ์สไตล์มอลล์ และ แฟชันไอส์
่ แลนด์
เขตปกครองกรุงเทพฯใต้ เลือกศูนย์การค้าทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลจานวน 3 แห่ง ได้แก่
สยามพารากอน, ดิเอ็มโพเรียม และ เมกา บางนา
เขตปกครองกรุงเทพฯ พื้นทีก่ รุงธนบุรเี หนือ เลือกศูนย์การค้าทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล
จานวน 3 แห่ง ได้แก่ โรบินสัน ลาดหญ้า, เดอะมอลล์ ท่าพระ และ เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์
เขตปกครองกรุงเทพฯ พื้นทีก่ รุงธนบุรใี ต้ เลือกศูนย์การค้าทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลจานวน
2แห่ง ได้แก่ เดอะมอลล์บางแค และ เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2
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หลังจากทีผ่ วู้ จิ ยั ทาการเลือกศูนย์การค้าในการเก็บข้อมูลครัง้ นี้แล้ว ผูว้ จิ ยั ได้ทา
การเก็บข้อมูลโดยการจากการแจกชุดแบบสอบถามแก่ผบู้ ริโภคตามศูนย์การค้าต่างๆทีก่ าหนด
ไว้ โดยทาการสุม่ หาผูท้ ผ่ี บู้ ริโภคทีเ่ ป็ นสมาชิกของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ โดย
ในเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามทีร่ ะบุคาถามคัดกรองกลุ่มตัวอย่างเอาไว้ใน
หน้าแรกของแบบสอบถาม ได้กลุ่มตัวอย่างมาจานวนทัง้ สิน้ 300 คน
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลทางอิ นเทอร์เน็ต
ผูว้ จิ ยั ทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นสมาชิกของเว็บไซต์คปู องลดราคา
สินค้าและบริการของไทยโดยการส่งทีอ่ ยูเ่ ชื่อมโยง ( Link) ของแบบสอบถามออนไลน์ ( Online
Questionaire) ไปยังสือ่ สังคมออนไลน์ และตัง้ กระทูถ้ ามตามกระดานข่าวต่างๆของเว็บไซต์ทม่ี ี
ชื่อเสียง ทีผ่ วู้ จิ ยั คาดว่าจะพบกลุ่มตัวอย่าง ในเว็บไซต์ดงั ต่อไปนี้
2.1 Facebook และ Twitter ของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ
2.2 www.pantip.com ในห้องก้นครัว (เกีย่ วข้องกับอาหาร) โต๊ะเครือ่ งแป้ง (เกีย่ วข้อง
กับเครือ่ งสาอาง) และห้องบลูแพลนเน็ต (เกีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว)
2.3 www.jeban.com ซึง่ เป็ นเว็บไซต์ทร่ี วบรวมเคล็ดลับความสวยความงาม และการ
ซือ้ สินค้าของผูห้ ญิง
จากวิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนี้ ได้กลุ่มตัวอย่างมาจานวนทัง้ สิน้ 125
คน
ตัวแปรที่ใช้ในการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษาเรือ่ ง เรือ่ ง “ปจั จัยทีส่ ง่ เสริมการเข้าเป็ นสมาชิก
ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการซือ้ ของผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นสมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและ
บริการของประเทศไทย”ดังนี้
สมมติ ฐานที่ 1 ปจั จัยส่งเสริมให้ผบู้ ริโภคเข้าเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์คปู องลดราคา
สินค้าและบริการมีความสัมพันธ์ กบั ความพึงพอใจต่อ เนื้อหาของเว็บไซต์ ทส่ี มาชิก มีต่อเว็บไซต์
คูปองลดราคาสินค้าและบริการ
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ตัวแปรต้น : ปจั จัยส่งเสริมให้ผบู้ ริโภคเข้าเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้า
และบริการ
ตัวแปรตาม : ความพึงพอใจต่อเนื้อหาเว็บไซต์ของสมาชิก เว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้า
และบริการ
สมมติ ฐานที่ 2 ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อเนื้อหาเว็บไซต์และหลังจากการใช้
บริการคูปองลดราคาสินค้าและบริการมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ สินค้าและบริการผ่าน
เว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้า
ตัวแปรต้น : ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคที่ มีต่อเนื้อหาเว็บไซต์และหลังจากการใช้
บริการคูปองลดราคาสินค้าและบริการ
ตัวแปรตาม : พฤติกรรมการซือ้ สินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้า

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครือ่ งมือในการดาเนินการวิจยั ซึง่ ผูว้ จิ ยั
ได้ทาการออกแบบขึน้ เพือ่ ศึกษา เกีย่ วกับ ปจั จัยทีส่ ง่ เสริมการเข้าเป็ นสมาชิกความพึงพอใจ และ
พฤติกรรมการซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการผ่าน เว็บไซต์คปู องลดราคาของผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ น
สมาชิก เว็บไซต์เหล่านัน้ โดยทาการศึกษาแนวทางตัวอย่างคาถามสาหรับการวิจยั จากตารา
เอกสาร เว็บไซต์ สือ่ สังคมออนไลน์ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงขอคาปรึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญใน
ด้านการวิจยั
โดยแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ทาขึน้ ในครัง้ นี้ ประกอบด้วยคาถามปลายปิด (
Closeended questionnaire) ซึง่ โครงสร้างของแบบสอบถามมี 6 ส่วน ดังต่อไปนี้ (ดูแบบสอบถามได้
จากภาคผนวก)
ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผูต้ อบแบบสอบถาม
ประกอบไปด้วยคาถามเกีย่ วกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพการสมรส
และรายได้ต่อเดือน รวมทัง้ สิน้ 6ข้อ
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับการเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ
ประกอบไปด้วยคาถามเกีย่ วกับ การเป็ นสมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและ
บริการ ปจั จัยทีส่ ง่ เสริมให้ผบู้ ริโภคสมัครเข้าเป็ นสมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ
รวมทัง้ สิน้ 3ข้อ
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของสมาชิกทีม่ ตี ่อเนื้อหาภายในเว็บไซต์และความคาดหวังก่อนการใช้
บริการของสมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ
ประกอบด้ว ย คาถามทีใ่ ช้วดั ความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเว็บไซต์ของผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ น
สมาชิกของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ ในด้านรูปภาพทีน่ าเสนอ ข้อความเชิญชวน
ข้อความรีววิ ของผูท้ เ่ี คยใช้บริการ ส่วนลดทีน่ าเสนอ และความง่ายในการเข้าถึงเว็บไซต์รวม
คาถามในส่วนของความพึงพอใจทีม่ ตี ่อเนื้อหาเว็บไซต์ทงั ้ สิน้ 5 ข้อ
ในส่วนของการวัดความคาดหวังก่อนการใช้บริการของผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นสมาชิกเว็บไซต์
คูปองลดราคาสินค้าและบริการ ในด้านความคาดหวังต่อคุณภาพของสินค้าและบริการ ความ
คาดหวังต่อส่วนลดราคาสินค้าและบริการ ความคาดหวังต่อความคุม้ ค่าเมือ่ ได้ใช้บริการ ความ
คาดหวังต่อความสะดวกสบายในการชาระเงินค่าคูปอง ความคาดหวังทีจ่ ะได้รบั บริการอันดีจาก
เจ้าของสินค้าและบริการ และความคาดหวังต่อความสะดวกสบายในการติดต่อขอใช้บริการ
ร้านค้าและสถานบริการทีท่ าการซือ้ คูปอง รวมคาถามทีใ่ ช้ในการวัดความคาดหวังทัง้ สิน้ 6 ข้อ
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและ
บริการของสมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ
คาถามในส่วนที่ 4 จะเป็ นคาถามทีต่ อ้ งการวัดสมาชิกของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้า
และบริการทัง้ ผูท้ เ่ี คยซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ และผูท้ เ่ี ป็ นสมาชิก
เว็บไซต์แต่ยงั ไม่เคยซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ คาถามในส่วนนี้จะเริม่
ด้วยคาถามเกีย่ วกับประสบการณ์ในการซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์ จากนัน้
คาถามสาหรับผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นสมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการทีเ่ คยซือ้ คูปองลด
ราคาผ่านเว็บไซต์และไม่เคยซือ้ จะมีรายละเอียดของคาถาม ดังนี้
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คาถามสาหรับสมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการทีเ่ คยซื้อคูปองผ่าน
เว็บไซต์ประกอบด้วยคาถามเกีย่ วกับ ประเภทสินค้าและบริการ และความถี่ทท่ี าการซือ้ คูปองลด
ราคาผ่านเว็บไซต์ใน 1 ปีทผ่ี า่ นมา มูลค่าของการซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์
บุคคลทีส่ มาชิกมักนาไปร่วมใช้คปู องลดราคาสินค้าและบริการด้วยการตัดสินใจซือ้ ซ้า และปจั จัย
ทีท่ าให้ไม่ตดั สินใจซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์ รวมทัง้ สิน้ 5ข้อ
คาถามสาหรับสมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการทีไ่ ม่เคยซื้อคูปองผ่าน
เว็บไซต์ จะมีเพียงคาถามเกีย่ วกับปจั จัยทีท่ าให้ไม่ตดั สินใจซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการ
ผ่านเว็บไซต์ เพียงข้อเดียว
ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นสมาชิกของเว็บไซต์ภายหลังจากการใช้คปู องลด
ราคาสินค้าและบริการ
คาถามในส่วนนี้จะทาการวัดเฉพาะสมาชิกของเว็บไซต์ทเ่ี คยทาการซือ้ คูปองสินค้าและ
บริการผ่านทางเว็บไซต์แล้ว โดยคาถามส่วนนี้จะวัดความพึงพอใจหลังการบริโภคสินค้าและ
บริการทีน่ าเสนอขายผ่านทางเว็บไซต์ โดยอิงคาถามจากส่วนที่ 3 ในด้านความคาดหวังก่อน
การใช้บริการเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการเป็ นแกนในการตัง้ คาถามวัดความพึงพอใจ
ในด้าน คุณภาพของสินค้าและบริการ ส่วนลดราคาสินค้าและบริการ ความคุม้ ค่าเมือ่ ได้ใช้
บริการ ความสะดวกสบายในการชาระเงินค่าคูปอง การได้รบั บริการอันดีจากเจ้าของสินค้าและ
บริการ และความสะดวกสบายในการติดต่อขอใช้บริการร้านค้าและสถานบริการทีท่ าการซือ้
คูปอง รวมคาถามทีใ่ ช้ในการวัดความพึงพอใจหลังการใช้คปู องลดราคาสินค้าและบริการทีท่ า
การซือ้ ผ่านเว็บไซต์ เป็ นจานวนทัง้ สิน้ 6 ข้อ
เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลความหมาย
ส่วนที่ 1ข้อมูลเกีย่ วกับ ลักษณะทางประชากรของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพการสมรส และรายได้ต่อเดือน
ส่วนที่ 2ข้อมูลเกีย่ วกับ การเป็ นสมาชิก ของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ
ได้แก่ การเป็ นสมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ ปจั จัยทีส่ ง่ เสริมให้ผบู้ ริโภคสมัคร
เข้าเป็ นสมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ
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โดยปจั จัยทีส่ ง่ เสริมให้ผบู้ ริโภคสมัครเป็ นสมาชกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดเกณฑ์ของการวัดปจั จัยทีส่ ง่ เสริมการเป็ นสมาชิกของผูบ้ ริโภคต่อเว็บไซต์คปู อง
ลดราคาสินค้าและบริการ โดยใช้มาตราวัดระดับความถีแ่ บบ Rating Scale 5 ระดับ ได้แก่
เห็นด้วยอย่างยิง่

5

คะแนน

เห็นด้วย

4

คะแนน

เฉยๆ

3

คะแนน

ไม่เห็นด้วย

2

คะแนน

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

1

คะแนน

นาคะแนนทีไ่ ด้มาหาค่าเฉลีย่ แล้วแปลความหมายของค่าเฉลีย่ ดังต่อไปนี้
คะแนนต่ากว่า 1.70
หมายถึง ปจั จัยดังกล่าวส่งเสริม ให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจ
เข้าเป็ นสมาชิกในระดับต่า
คะแนนระดับ 1.71- 3.30 หมายถึง ปจั จัยดังกล่าวส่งเสริมให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจ
เข้าเป็ นสมาชิกในระดับปานกลาง
คะแนนระดับ 3.31-5.00 หมายถึง ปจั จัยดังกล่าว ส่งเสริม ให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจ
เข้าเป็ นสมาชิกในระดับสูง

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับความพึงพอใจของสมาชิกทีม่ ตี ่อเนื้อหาภายในเว็บไซต์และ
ความคาดหวังก่อนการใช้บริการของสมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการเว็บไซต์
ในส่วนแรกคือการวัดความพึงพอใจของสมาชิกทีม่ ตี ่อเนื้อหาเว็บไซต์ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนด
เกณฑ์ของการวัดความพึงพอใจโดยใช้มาตรวัดระดับความถีแ่ บบ Rating scale 5 ระดับ คือ
พึงพอใจมากทีส่ ดุ

5

คะแนน

พึงพอใจมาก

4

คะแนน

พึงพอใจปานกลาง

3

คะแนน

พึงพอใจน้อย

2

คะแนน
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พึงพอใจน้อยทีส่ ดุ

1

คะแนน

นาคะแนนทีไ่ ด้มาหาค่าเฉลีย่ แล้วแปลความหมายของค่าเฉลีย่ ดังต่อไปนี้
คะแนนต่ากว่า 1.70 หมายถึง ผูบ้ ริโภคมีความรูส้ กึ พึงพอใจต่อเว็บไซต์คปู องลด
ราคาสินค้าและบริการในระดับต่า
คะแนนระดับ 1,71 -3.30 หมายถึง ผูบ้ ริโภคมีความรูส้ กึ พึงพอใจต่อเว็บไซต์คปู องลด
ราคาสินค้าและบริการในระดับปานกลาง
คะแนนระดับ 3.30-5.00 หมายถึง ผูบ้ ริโภคมีความรูส้ กึ พึงพอใจต่อเว็บไซต์คปู องลด
ราคาสินค้าและบริการในระดับสูง
ในส่วนของการวัดความคาดหวังของสมาชิกเว็บไซต์ก่อนการใช้บริการเว็บไซต์
คูปองลดราคาสินค้าและบริการ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดเกณฑ์ของการวั ดความพึงพอใจโดยใช้มาตรวัด
ระดับความถีแ่ บบ Rating scale 5 ระดับ คือ
เห็นด้วยอย่างยิง่

5

คะแนน

เห็นด้วย

4

คะแนน

เฉยๆ

3

คะแนน

ไม่เห็นด้วย

2

คะแนน

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

1

คะแนน

นาคะแนนทีไ่ ด้มาหาค่าเฉลีย่ แล้วแปลความหมายของค่าเฉลีย่ ดังต่อไปนี้
คะแนนต่ากว่า 1.70
หมายถึง ผูบ้ ริโภคมีคาดหวังต่อปจั จัยดังกล่าวในระดับต่า
คะแนนระดับ
ปานกลาง
คะแนนระดับ

1.71-3.30

หมายถึง ผูบ้ ริโภคมีคาดหวังต่อปจั จัยดังกล่าวในระดับ

3.31-5.00 หมายถึง ผูบ้ ริโภคมีคาดหวังต่อปจั จัยดังกล่าวในระดับสูง
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกีย่ วกับ พฤติกรรมการซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการของผูบ้ ริโภค
ทีเ่ ป็ นสมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคา คาถามทีเ่ กีย่ วกับสินค้าและบริการทีผ่ บู้ ริโภคเคยซือ้ ผ่าน
เว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดเกณฑ์ของการวัด พฤติกรรมการซือ้
โดยใช้มาตรวัด 4ระดับ คือ
ซือ้ มากกว่า

ไม่

5 ครัง้

3

คะแนน

ซือ้ 2-4 ครัง้

2

คะแนน

ซือ้ เพียง 1 ครัง้

1

คะแนน

เคยซือ้ เลย

0

คะแนน

จากนัน้ นาค่าคะแนนรวมของแต่ละคาตอบมาเรียงลาดับสินค้าทีผ่ บู้ ริโภคทาการ
ซือ้ มากทีส่ ดุ ใน 1 ปีทผ่ี า่ นมา
ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นสมาชิกของเว็บไซต์ภายหลังจากการใช้
คูปองลดราคาสินค้าและบริการ
ในส่วนของคาถามเกีย่ วกับความพึงพอใจหลังจากการได้ใช้งานคูปองลดราคาสินค้าและ
บริการ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดเกณฑ์ของการวัด พฤติกรรมการซือ้ โดยใช้มาตรวัดระดับความถีโ่ ดย
ใช้มาตรวัดระดับความถีแ่ บบ Rating Scale 5 ระดับ คือ
พึงพอใจมากทีส่ ดุ

5

คะแนน

พึงพอใจมาก

4

คะแนน

พึงพอใจปานกลาง

3

คะแนน

พึงพอใจน้อย

2

คะแนน

พึงพอใจน้อยทีส่ ดุ

1

คะแนน

นาคะแนนทีไ่ ด้มาหาค่าเฉลีย่ แล้วแปลความหมายของค่าเฉลีย่ ดังต่อไปนี้
คะแนนต่ากว่า 1.70 หมายถึง ผูบ้ ริโภคมีความรูส้ กึ พึงพอใจในระดับต่า หลังได้
บริโภคสินค้าและบริการทีไ่ ด้ซอ้ื คูปองลดราคาผ่านทางเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ
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คะแนนระดับ 1.71 – 3.30 หมายถึง
ผูบ้ ริโภคมีความรูส้ กึ พึงพอใจในระดับ
ปานกลาง หลังได้บริโภคสินค้าและบริการทีไ่ ด้ซอ้ื คูปองลดราคาผ่านทางเว็บไซต์คปู องลดราคา
สินค้าและบริการ
คะแนนระดับ 3.31- 5.00 หมายถึง
ผูบ้ ริโภคมีความรูส้ กึ พึงพอใจในระดับสูง
หลังได้บริโภคสินค้าและบริการทีไ่ ด้ซอ้ื คูปองลดราคาผ่านทางเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและ
บริการ
การทดสอบความน่ าเชื่อถือของเครื่องมือ
หลังจากทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ทาการออกแบบเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั แล้ว อาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ทาการตรวจทานและแก้ไข จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้มกี ารนาแบบสอบถามไป
ทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มคนทีม่ คี ุณสมบัตใิ กล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 40 คนเพือ่ นา
คาตอบทีไ่ ด้มาหาค่าความเชื่อมัน่ ( Reliability) ซึง่ หาค่าความเชื่อมันจากแบบสอบถามโดยใช้
่
สูตรสัมประสิทธิ ์ Alpha ของ Cronbach (วิเชียร เกตุสงิ ห์, 2537) ดังนี้

k

α=

1–

1–k

เมือ่

–

∑Vi

Vt

α คือ ค่าความเชื่อถือได้
k

คือ จานวนข้อ

V1

คือ ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ

Vt

คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวมทุกข้อ

ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามทีส่ ร้างทัง้ หมดทาการทดสอบ ( Pre-test) ได้คา่ ความเชื่อมัน่
ดังนี้
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1. คาถามเกีย่ วกับปจั จัยส่งเสริมให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจสมัครเป็ นสมาชิก มีคา่ ความ
เชื่อมัน่ 0.861
2. คาถามเกีย่ วกับความพึงพอใจต่อเนื้อหาเว็บไซต์และความคาดหวังก่อนการใช้
บริการเว็บไซต์ มีคา่ ความเชื่อมัน่ 0.861
3. คาถามเกีย่ วกับพฤติกรรมการซือ้ สินค้าและบริการมีคา่ ความเชื่อมัน่ 0.840
4. คาถามเกีย่ วกับการวัดความพึงพอใจหลังใช้บริการ (วัดเฉพาะผูท้ เ่ี คยซือ้ คูปองลด
ราคาผ่านเว็บไซต์ฯ มีคา่ ความเชื่อมัน่ 0.903
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธกี ารแจกแบบสอบถาม เป็ นแบบสอบถาม
แบบปลายปิด (Closed – ended questionnaire) โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลประมาณ 1
เดือน15 วัน ตัง้ แต่วนั ที่ 15 ธันวาคม2555 ถึง 31มกราคม พ.ศ. 2556
การประมวลผลและการวิ เคราะห์ข้อมูล
หลังจากทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ทาการเก็บข้อมูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผูว้ จิ ยั ได้ทาการ
ลงรหัส (Coding) ข้อมูลทีไ่ ด้มา และนามาประเมินผลด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป ซึง่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้หลักสถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. การวิ เคราะห์เชิ งพรรณนา ( Descriptive analysis)โดยใช้ตารางค่าร้อย
ละ และค่าเฉลีย่ เพือ่ นามาอธิบายลักษณะของข้อมูลในแบบสอบถามส่วนต่างๆได้แก่
- ข้อมูลเกีย่ วกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
- ข้อมูลเกีย่ วกับการเป็ นสมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ
- ข้อมูลเกีย่ วกับความพึงพอใจของสมาชิกทีม่ ตี ่อเนื้อหาในเว็บไซต์ และ
ความคาดหวังก่อนใช้บริการเว็บไซต์
- ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการซือ้ คูปองลดราคาผ่านเว็บไซต์คปู องลด
ราคาสินค้าและบริการ
- ข้อมูลเกีย่ วกับความพึงพอใจของสมาชิกหลังการใช้บริการคูปองลด
ราคาสินค้าและบริการ
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2. การวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบความสัมพันธ์
ผูว้ จิ ยั ทาการ วิเคราะห์ขอ้ มูล เพือ่ ทดสอบค่าความสัมพันธ์ โดยการใช้การ
ทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ( Pearson's product moment correlation
coefficients) เพือ่ หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยส่งเสริมให้ผบู้ ริโภคเข้าเป็ นสมาชิกของ
เว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการกับความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของสมาชิกเว็บไซต์คปู อง
ลดราคาสินค้าและบริการ(สมมติฐานข้อที่ 1) และหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง ความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อเนื้อหาเว็บไซต์และหลังจากการใช้บริการคูปองลดราคาสินค้าและบริการ
กับ
พฤติกรรมการซือ้ สินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้า(สมมติฐานข้อที่ 2)

บทที่ 4
ผลการวิจยั
การศึกษาวิจยั เรือ่ ง “ ปจั จัยทีส่ ง่ เสริมการเข้าเป็ นสมาชิก ความพึงพอใจ และพฤติกรรม
การซือ้ ของผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นสมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการของประเทศไทย” เป็ น
การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative research) ทีใ่ ช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงสารวจ (Survey research
methodology) แบบวัดครัง้ เดียว (One- shot descriptive study) โดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) เป็ นเครือ่ งมือในการเก็บข้อมูล จานวนทัง้ สิน้ 425 ชุด ผูว้ จิ ยั ได้นามา
ประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for
Windows เพือ่ นามาวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และใช้คา่ สถิติ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพือ่ วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคูต่ ่างๆตามทีไ่ ด้สมมติฐานไว้ โดยผลของการวิจยั สามารถแบ่งออก
ได้เป็ น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 การวิ เคราะห์เชิ งพรรณนา (Descriptive analysis) ได้แก่
-

ข้อมูลเกีย่ วกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลเกีย่ วกับการเป็ นสมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ
ข้อมูลเกีย่ วกับความพึงพอใจของสมาชิกทีม่ ตี ่อเนื้อหาในเว็บไซต์ และความ
คาดหวังก่อนใช้บริการเว็บไซต์
ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการซือ้ คูปองลดราคาผ่านเว็บไซต์คปู องลดราคา
สินค้าและบริการ
ข้อมูลเกีย่ วกับความพึงพอใจของสมาชิกหลังการใช้บริการคูปองลดราคาสินค้า
และบริการ
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ส่วนที่ 2 การทดสอบสมมติ ฐาน
สมมติ ฐานที่ 1 ปจั จัยส่งเสริมให้ผบู้ ริโภคเข้าเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์คปู องลดราคา
สินค้าและบริการมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของสมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคา
สินค้าและบริการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้การทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
(Pearson's product moment correlation coefficient) เพือ่ หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัย
ส่งเสริมให้ผบู้ ริโภคเข้าเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการกับความพึงพอใจ
ต่อเว็บไซต์ของสมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ
สมมติ ฐานที่ 2 ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อเนื้อหาเว็บไซต์และหลังจาก
การใช้บริการคูปองลดราคาสินค้าและบริการมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ สินค้าและ
บริการผ่านเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้า
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้การทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
(Pearson's product moment correlation coefficient) เพือ่ หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความพึง
พอใจของผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นสมาชิกของเว็บไซต่อเนื้อหาเว็บไซต์ และความพึงพอใจหลังการใช้
คูปองลดราคาสินค้าและบริการกับพฤติกรรมการซือ้ สินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์คปู องลดราคา
สินค้า
ส่วนที่ 1 การวิ เคราะห์เชิ งพรรณนา (Descriptive analysis)
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างจานวน
ทัง้ สิน้ 425 คน ประกอบด้วยข้อมูลทางด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และ
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ตามตารางที่ 4.1 - 4.6 ดังนี้

เพศ
ผลจากการสารวจกลุ่มตัวอย่างทัง้ สิน้ 425 คนพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง โดยกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศหญิงมีทงั ้ สิน้ 330 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.6 และเป็ นเพศชาย
จานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.4ดังแสดงในตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิ ง
รวม

จานวน
95
330
425

ร้อยละ
22.4
77.6
100.0

อายุ
ผลจากการสารวจกลุ่มตัวอย่างทีจ่ าแนกตามระดับอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีอ่ ยู่
ในช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี มีจานวนมากทีส่ ดุ คือ 230 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.1 รองลงมาคือ
กลุ่มตัวอย่างทีม่ ชี ว่ งอายุระหว่าง 19-25 ปี มีจานวน 161 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.9 อันดับทีส่ าม
คือ กลุ่มตัวอย่างทีม่ ช่ี ว่ งอายุระหว่าง 36-44 ปี มีจานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.8 อันดับทีส่ ่ี
คือ กลุ่มตัวอย่างทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 45 ปีขน้ึ ไป มีจานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.8 และกลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ อี ายุน้อยทีส่ ดุ คือ กลุ่มตัวอย่างทีม่ อี ายุต่ากว่า 18 ปี จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.4
ดังแสดงในตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามช่วงอายุ
ช่วงอายุ
ต่ากว่า 18 ปี
19 – 25 ปี
26 – 35 ปี
36 – 44 ปี
45 ปีขน้ึ ไป
รวม

จานวน
6
161
230
16
12
425

ร้อยละ
1.4
37.9
54.1
3.8
2.8
100.0
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ระดับการศึกษา
จากการสารวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาสูงสุดเป็ นอันดับที่ 1 คือ ระดับ
ปริญญาตรีจานวน 254 คน (ร้อยละ 59.8) อันดับสองได้แก่ ระดับปริญญาโท จานวน 141 คน
(ร้อยละ 33.2) อันดับทีส่ ามคือระดับสูงกว่าปริญญาโท จานวน 21 คน (ร้อยละ 4.9) และ
รองลงมาคือระดับต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 9 คน (ร้อยละ 2.1) ดังแสดงในตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริญญาโท
สูงกว่าปริญญาโท
รวม

จานวน
9
254
141
21
425

ร้อยละ
2.1
59.8
33.2
4.9
100.0

สถานภาพ
จากการสารวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มสี ถานภาพโสด จานวนทัง้ สิน้ 387 คนคิด
เป็ นร้อยละ 91.9 และกลุ่มตัวอย่างทีเ่ หลือมีสถานภาพสมรส จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.9
โดยกลุ่มตัวอย่างไม่มผี ทู้ ม่ี สี ถานภาพหม้ายหรือหย่าร้าง ดังแสดงในตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง
รวม

จานวน
387
38
425

ร้อยละ
91.1
8.9
100.0
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อาชีพ
จากการสารวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ มี ากทีส่ ดุ เป็ นอันดับทีห่ นึ่ง คือ นักเรียน
/นิสติ /
นักศึกษา จานวน 155 คน (ร้อยละ 36.5) อันดับทีส่ องคือ พนักงานบริษทั เอกชน จานวน 149
คน (ร้อยละ 35.1) อันดับทีส่ ามคือ ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 47 คน (ร้อยละ
11.1) อันดับทีส่ ค่ี อื ประกอบธุรกิจส่วนตัว จานวน 44 คน (ร้อยละ 10.4) อันดับทีห่ า้ คือ
พนักงานองค์กรของรัฐ จานวน 26 คน (ร้อยละ 6.1) รองลงมาคือ อาชีพอื่นๆ จานวน 4 คน
(ร้อยละ 0.9) ได้แก่ ประกอบอาชีพอิสระ (Freelance), นักเขียน, นักเขียนโปรแกรม ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
นักเรียน/นิ สิต/นักศึกษา
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานองค์กรของรัฐ
พนักงานเอกชน
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ
รวม

จานวน
155
47
26
149
44
4
425

ร้อยละ
36.5
11.1
6.1
35.1
10.4
0.9
100.0

รายได้ต่อเดือน
จากการสารวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีรายได้ต่อเดือนเป็ นอันดับทีห่ นึ่งคือ 15,001 –
20,000 บาท จานวน 103 คน (ร้อยละ 24.2) อันดับทีส่ องคือ 10,001 – 15,000 บาท จานวน
88 คน (ร้อยละ 20.7) อันดับทีส่ ามคือ มากกว่า 30,000 บาท จานวน 72 คน (ร้อยละ 16.9)
อันดับทีส่ ค่ี อื 5,001 – 10,000 บาท จานวน 60 คน (ร้อยละ 14.1) รองลงมาคือ 25,001 –
30,000 บาท จานวน 33 คน (ร้อยละ 7.8) และต่ากว่า 5,000 บาท จานวน 14 คน (ร้อยละ
3.3) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.6
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ตารางที่ 4.6 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามรายได้ต่อเดือน
รายได้ต่อเดือน
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
25,001 – 30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท
รวม

จานวน
14
60
88
103
55
33
72
425

ร้อยละ
3.3
14.1
20.7
24.2
12.9
7.8
16.9
100.0

ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็ นสมาชิ กเว็บไซต์คปู องลดราคาสิ นค้าและบริ การ
เว็บไซต์คปู องสิ นค้าและบริ การที่เป็ นสมาชิ ก
จากการสารวจเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการทีก่ ลุ่มตัวอย่างสมัครเป็ น
สมาชิก หรือเป็ นผูต้ ดิ ตามผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า เว็บไซต์ทก่ี ลุ่มตัวอย่างเป็ น
สมาชิกมากทีส่ ดุ คือ Ensogo (www.ensogo.com)จานวน415 คน (ร้อยละ 49.0) อันดับทีส่ อง
คือ Groupon Thailand(www.mygroupon.co.th)จานวน 114 คน (ร้อยละ 13.5) อันดับทีส่ าม
คือThaicitydeals (www.thaicitydeals.com) จานวน 95 คน (ร้อยละ 11.2) รองลงมาคือ
Sanook! coupon (www.coupon.sanook.com) จานวน 57 คน (ร้อยละ 6.7)
Coucafe(www.coucafe.com)จานวน 47 คน (ร้อยละ5.5) IQdeals(http://www.iqdeals.com )
จานวน 44คน (ร้อยละ 5.2)U2deal(www.u2deal.com) จานวน43คน (ร้อยละ 5.1) อื่นๆ ได้แก่
Streetdeal (http://www.streetdeal.co.th/)จานวนรวม 16คน (ร้อยละ1.9)N-Coupon
(http://ncoupon.co.th/) จานวน 11คน (ร้อยละ1.3) และ Soi19 (www.soi19.com)จานวน5คน
(ร้อยละ 0.6)ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.7
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ตารางที่ 4.7 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเว็บไซต์คปู องสินค้าและบริการทีเ่ ป็ น
สมาชิก
เว็บไซต์คปู องสิ นค้าและบริ การที่เป็ นสมาชิ ก
Ensogo (www.ensogo.com)
Sanook! coupon(www.coupon.sanook.com)
Groupon Thailand (www.mygroupon.co.th)
Thaicitydeals (www.thaicitydeals.com/)
Soi19 (www.soi19.com)
N-Coupon (http://ncoupon.co.th/)
IQdeals (http://www.iqdeals.com )
U2deal(www.u2deal.com/)
Coucafe (www.coucafe.com)
อื่นๆ
หมายเหตุสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 รายการ

จานวน
415
57
114
95
5
11
44
43
47
16

ร้อยละ
49.0
6.7
13.5
11.2
0.6
1.3
5.2
5.1
5.5
1.9

ช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์
จากการสารวจช่องทางทีก่ ลุ่มตัวอย่างใช้ในการรับข้อมูลข่าวสารจากทางเว็บไซต์คปู อง
ลดราคาสินค้าและบริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางอีเมล์มากทีส่ ดุ
จานวน 337 คน (ร้อยละ 37.3) อันดับทีส่ องคือ เฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์ จานวน 234 คน (ร้อยละ
25.9) อันดับทีส่ ามคือเว็บไซต์หลักของบริษทั ทีน่ าเสนอขายคูปองลดราคาสินค้าและบริการ
จานวน 225 คน (ร้อยละ 24.9) อันดับทีส่ ค่ี อื จากบุคคลรอบข้าง จานวน 79 คน (ร้อยละ 8.7)
อันดับทีห่ า้ แอปพลิเคชันบนโทรศั
่
พท์มอื ถือ จานวน 25 คน (ร้อยละ 2.8) และอันดับสุดท้ายคือ
ช่องทางอื่นๆ ได้แก่ เว็บไซต์ทร่ี วบรวมคูปองจากเว็บไซต์ต่างๆ จานวน 3 คน (ร้อยละ 0.3)ดัง
แสดงในตารางที่ 4.8
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ตารางที่ 4.8 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารจาก
เว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ
ช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารจาก
เว็บไซต์
อีเมล์
เว็บไซต์หลักของบริษทั
เฟซบุ๊ก / ทวิตเตอร์
แอปพลิเคชันบนโทรศั
่
พท์มอื ถือ
คนรอบข้าง
อื่นๆ
หมายเหตุ สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 รายการ

จานวน

ร้อยละ

337
225
234
25
79
3

37.3
24.9
25.9
2.8
8.7
0.3

ปัจจัยที่ส่งเสริ มให้ตดั สิ นใจสมัครเป็ นสมาชิ กเว็บไซต์คปู องลดราคาสิ นค้าและบริ การ

ตารางที่ 4.9 จานวน ร้อยละ และค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่าง แจกแจงตามปจั จัยทีส่ ง่ เสริมให้
ตัดสินใจสมัครเป็ นสมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ
ปัจจัยที่ส่งเสริ มให้
ตัดสิ นใจสมัครเป็ น
สมาชิ กเว็บไซต์
คูปองลดราคาฯ
1. การได้ร้จู กั สิ นค้า
และบริ การใหม่ๆ
2. สินค้าและบริการที่
มีให้เลือกหลากหลาย
3. สินค้าและบริการที่
มีราคาถูก
4. ประหยัดค่าใช้จา่ ย
ในการซือ้ สินค้าหรือ
บริการ

ความคิ ดเห็น

125
(29.4)
80
(18.8)
147
(34.6)

255
38
(60.0) (8.9)
275
60
(64.7) (14.1)
202
71
(47.5) (16.7)

7
(1.6)
10
(2.4)
5
(1.2)

ไม่
เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง
0
(0)
0
(0)
0
(0)

161
(37.9)

181
75
(42.6) (17.6)

8
(1.9)

0
(0)

เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง

เห็น
ด้วย

เฉยๆ

ไม่
เห็นด้วย

X̅
ความหมาย
(1-5)
4.17

สูง

4.00

สูง

4.16

สูง

4.16

สูง
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ปัจจัยที่ส่งเสริ มให้
ตัดสิ นใจสมัครเป็ น
สมาชิ กเว็บไซต์
คูปองลดราคาฯ
5. ความสะดวกสบาย
ในการซือ้ คูปอง
6. ความน่าสนใจของ
รูปแบบเว็บไซต์
7. คนรอบข้างแนะนา

ความคิ ดเห็น
เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง
97
(22.8)
59
(13.9)
27
(6.4)

เห็น
ด้วย

เฉยๆ

202 105
(47.5) (24.7)
216 133
(50.8) (31.1)
123 157
(28.9) (36.9)

ไม่
เห็นด้วย
17
(4.0)
17
(4.0)
54
(12.7)

ไม่
เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง
4
(0.9)
0
(0)
64
(15.1)

ค่าเฉลี่ยรวมของปัจจัยที่ส่งเสริ มให้ตดั สิ นใจสมัครเป็ นสมาชิ กเว็บไซต์

X̅
ความหมาย
(1-5)

3.87

สูง

3.75

สูง

2.99

ปานกลาง

3.87

สูง

หมายเหตุ แปลความหมายของค่าเฉลีย่ ดังต่อไปนี้
คะแนนตา่ กว่า 1.70

หมายถึง ปจั จัยดังกล่าวส่งเสริม ให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจเข้าเป็ นสมาชิกใน

ระดับต่า
คะแนนระดับ 1.71- 3.30 หมายถึง ปจั จัยดังกล่าวส่งเสริม ให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจเข้าเป็ นสมาชิกใน
ระดับปานกลาง
คะแนนระดับ 3.31-5.00 หมายถึง ปจั จัยดังกล่าว ส่งเสริม ให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจเข้าเป็ นสมาชิกใน
ระดับสูง

จากตารางที่ 4.9 พบว่าปจั จัยทีส่ ง่ เสริมให้กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเข้าเป็ นสมาชิกเว็บไซต์
คูปองลดราคาสินค้าและบริการมีคา่ เฉลีย่ รวมอยูใ่ นระดับสูง คือ 3.87 โดยปจั จัยทีส่ ง่ เสริมให้
ผูบ้ ริโภคตัดสินใจสมัครเป็ นสมาชิกสูงทีส่ ดุ คือ การได้ร้จู กั สิ นค้าและบริ การใหม่ๆ ซึง่ มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.17 รองลงมาคือ สิ นค้าบริ การทีม่ ีราคาถูก และ การประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การซื้อสิ นค้า ทีม่ คี า่ เฉลีย่ เท่ากันคือ 4.16 สิ นค้าและบริ การทีม่ ีให้เลือกหลากหลาย มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.00 ความสะดวกสบายในการซื้อคูปองลดราคาสิ นค้าและบริ การ มี
ค่าเฉลีย่ 3.87 ความน่ าสนใจของรูปแบบเว็บไซต์ มีคา่ เฉลีย่ 3.75 โดยปจั จัยทีเ่ หลือกลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่าช่วยส่งเสริมให้ตดั สินใจสมัครเป็ นสมาชิกในระดับปานกลางคือ คนรอบข้าง
แนะนา มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 2.99
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ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของสมาชิ กที่มีต่อเนื้ อหาในเว็บไซต์ และความคาดหวัง
ของสมาชิ กก่อนใช้บริ การเว็บไซต์
ความพึงพอใจของสมาชิ กที่มีต่อเนื้ อหาในเว็บไซต์
ตารางที่ 4.10 จานวน ร้อยละ และค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่าง แจกแจงตามความ
พึงพอใจทีม่ ตี ่อเนื้อหาภายในเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ
ความพึงพอใจที่มีต่อ
เนื้ อหาภายในเว็บไซต์
คูปองลดราคาฯ
1. ความพึงพอใจต่อรูปภาพ
สินค้าและบริการทีน่ าเสนอ
ผ่านเว็บไซต์คปู องลดราคาฯ
2. ความพึงพอใจต่อ
ข้อความเชิญชวนของ
ร้านค้าและสถานบริการที่
นาเสนอผ่านเว็บไซต์ฯ
3. ความพึงพอใจต่อ
ข้อความรีววิ ของผูท้ เ่ี คยใช้
บริการทีน่ าเสนอผ่าน
เว็บไซต์ฯ
4. ความพึงพอใจต่อ
ส่วนลดของสิ นค้าและ
บริ การที่นาเสนอผ่าน
เว็บไซต์ฯ
5. ความพึงพอใจต่อความ
ง่ายในการเข้าถึงเว็บไซต์
ของเว็บไซต์คปู องลดราคา
สินค้าและบริการ

ความคิ ดเห็น
X̅
(1-5)

ความ
หมาย

0
(0.0)

3.79

สูง

7
(1.6)

3
(0.7)

3.65

สูง

175
(41.2)

29
(6.8)

4
(0.9)

3.53

สูง

258
(60.7)

26
(6.1)

4
(0.9)

3
(0.7)

4.21

สูง

228
(53.6)

79
(18.6)

19
(4.5)

2
(0.5)

3.94

สูง

3.82

สูง

เฉยๆ

ไม่
พึงพอใจ

ไม่พึง
พอใจ
มาก

259
(60.9)

109
(25.6)

13
(3.1)

21
(4.9)

249
(58.6)

145
(34.1)

47
(11.1)

170
(40.0)

134
(31.5)

97
(22.8)

พึงพอใจ
มาก

พึง
พอใจ

44
(10.4)

ค่าเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจต่อเนื้ อหาในเว็บไซต์ของสมาชิ ก
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หมายเหตุ แปลความหมายของค่าเฉลีย่ ดังต่อไปนี้
คะแนนตา่ กว่า 1.70
และบริการในระดับต่า

หมายถึง ผูบ้ ริโภคมีความรูส้ กึ พึงพอใจต่อเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้า

คะแนนระดับ 1,71 -3.30 หมายถึง ผูบ้ ริโภคมีความรูส้ กึ พึงพอใจต่อเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้า
และบริการในระดับปานกลาง
คะแนนระดับ 3.30-5.00 หมายถึง ผูบ้ ริโภคมีความรูส้ กึ พึงพอใจต่อเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้า
และบริการในระดับสูง

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ความพึงพอใจของสมาชิกทีม่ ตี ่อเนื้อหาในเว็บไซต์มคี า่ เฉลีย่
รวมอยูใ่ นระดับ 3.82 ซึง่ อยูใ่ นระดับสูง โดยกลุ่มตัวอย่างพึงพอใจต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ในด้าน
ความพึงพอใจต่อส่วนลดของสิ นค้าและบริ การทีน่ าเสนอผ่านเว็บไซต์ฯสูงทีส่ ดุ โดยมี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.21 ซึง่ เป็ นค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจต่อเนื้อหาเว็บไซต์ในระดับพึงพอใจสูง ส่วน
ปจั จัยทีเ่ หลือมีคา่ เฉลีย่ ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับพึงพอใจสูงเช่นกัน ได้แก่ ความพึงพอใจต่อ
ความง่ายในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเว็บไซต์คปู องลดราคาสิ นค้าและบริ การ มีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 3.94 ความพึงพอใจต่อรูปภาพสิ นค้าและบริ การทีน่ าเสนอผ่านเว็บไซต์คปู องลด
ราคาฯมีคา่ เฉลีย่ 3.79ความพึงพอใจต่อข้อความเชิ ญชวนของร้านค้าและสถานบริ การที ่
นาเสนอผ่านเว็บไซต์ฯ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.65 และลาดับสุดท้าย คือ ความพึงพอใจต่อ
ข้อความรีวิวของผูท้ ีเ่ คยใช้บริ การทีน่ าเสนอผ่านเว็บไซต์ฯ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.65 เรียง
ตามลาดับ

ความคาดหวังก่อนการใช้บริ การของสมาชิ กเว็บไซต์คปู องลดราคาฯ
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ตารางที่ 4.11 จานวน ร้อยละ และค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่าง แจกแจงตามความคาดหวังก่อน
การใช้บริการของสมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาฯ
ความคาดหวัง
ก่อนการใช้
บริ การของ
เห็นด้วย
สมาชิ กเว็บไซต์ อย่างยิ่ ง
คูปองลดราคาฯ
1. ความคาดหวัง
จะได้รบั สินค้าและ
258
บริการทีด่ แี ละมี
(60.7)
คุณภาพ
2. ความคาดหวัง
จะได้รบั ส่วนลด
256
ราคาสิ นค้าและ
(60.2)
บริ การที่น่าพอใจ
3. ความคาดหวัง
ว่าจะได้รบั ความ
คุม้ ค่าเมือ่ ได้ใช้
242
บริการคูปองทีซ่ อ้ื
(56.9)
ผ่านเว็บไซต์คปู อง
ลดราคาฯ
4. ความคาดหวัง
ว่าจะได้รบั ความ
237
สะดวกสบายใน
(55.8)
การชาระเงินค่า
คูปอง
5.ความคาดหวังว่า
จะได้รบั การดูแลที่
ดีจากเจ้าหน้าที่
264
ของร้านค้าและ
(62.1)
สถานบริการทีซ่ อ้ื
คูปอง

ความคิ ดเห็น
เฉยๆ

ไม่
เห็นด้วย

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง
ยิ่ ง

152
(35.8)

11
(2.6)

4
(0.9)

0
(0.0)

4.56

สูง

158
(37.2)

8
(1.9)

3
(0.7)

0
(0.0)

4.57

สูง

168
(39.5)

12
(2.8)

3
(0.7)

0
(0.0)

4.53

สูง

150
(35.3)

34
(8.0)

4
(0.9)

0
(0.0)

4.46

สูง

124
(29.2)

34
(8.0)

3
(0.7)

0
(0.0)

4.53

สูง

เห็น
ด้วย

X̅
ความหมาย
(1-5)
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ความคาดหวัง
ก่อนการใช้
บริ การของ
สมาชิ กเว็บไซต์
คูปองลดราคาฯ
6. ความคาดหวัง
ว่าจะสามารถ
ติดต่อร้านค้าและ
สถานบริการได้
อย่างสะดวกสบาย
เมือ่ นาคูปองไปใช้

ความคิ ดเห็น
X̅
ความหมาย
(1-5)

เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง

เห็น
ด้วย

เฉยๆ

ไม่
เห็นด้วย

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง
ยิ่ ง

256
(60.2)

144
(33.9)

22
(5.2)

0
(0.0)

3
(0.7)

4.53

สูง

ค่าเฉลี่ยรวมของความคาดหวังของสมาชิ กที่มีต่อบริ การของเว็บไซต์

4.53

สูง

หมายเหตุ แปลความหมายของค่าเฉลีย่ ดังต่อไปนี้
คะแนนตา่ กว่า 1.70

หมายถึง ผูบ้ ริโภคมีคาดหวังต่อปจั จัยดังกล่าวในระดับตา่

คะแนนระดับ

1.71-3.30 หมายถึง ผูบ้ ริโภคมีคาดหวังต่อปจั จัยดังกล่าวในระดับปานกลาง

คะแนนระดับ

3.31-5.00 หมายถึง ผูบ้ ริโภคมีคาดหวังต่อปจั จัยดังกล่าวในระดับสูง

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ความคาดหวังของสมาชิกทีม่ กี ่อนการใช้บริการในเว็บไซต์
คูปองลดราคาสินค้าและบริการ มีคา่ เฉลีย่ รวมอยูใ่ นระดับสูง ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.53 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างมีความคาดหวังต่อการให้บริการของเว็บไซต์สงู ทีส่ ดุ คือ ความคาดหวังว่าจะได้รบั
ส่วนลดราคาสิ นค้าและบริ การทีน่ ่ าพอใจ ทีม่ คี า่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.57 อันดับทีส่ องคือ ความ
คาดหวังจะได้รบั สิ นค้าและบริ การทีด่ ีและมีคณ
ุ ภาพ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.56 และอันดับที่
สามคือ ความคาดหวังว่าจะได้รบั ความคุ้มค่าเมือ่ ได้ใช้บริ การคูปองทีซ่ ้ ือผ่านเว็บไซต์
คูปองลดราคาฯ ความคาดหวังว่าจะได้รบั การดูแลทีด่ ีจากเจ้าหน้ าทีข่ องร้านค้าและ
สถานบริ การทีซ่ ้ ือคูปอง และ ความคาดหวังว่าจะสามารถติ ดต่อร้านค้าและสถานบริ การ
ได้อย่างสะดวกสบายเมือ่ นาคูปองไปใช้ ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากันคือ 3.53 โดยความคาดหวังของ
สมาชิกเว็บไซต์ทม่ี ตี ่อการบริการของเว็บไซต์ทงั ้ หมดอยูใ่ นระดับสูง
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ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติ กรรมการซื้อคูปองลดราคาผ่านเว็บไซต์คปู องลดราคาสิ นค้าและ
บริ การ

ประวัติการซื้อคูปองจากเว็บไซต์คปู องลดราคาสิ นค้าและบริ การ
จากการสารวจประวัตกิ ารซือ้ คูปองลดราคาจากเว็บไซต์ลดราคาสินค้าและบริการ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างจานวน 346 คน หรือคิดเป็ นร้อยละ 81.4 เป็ นสมาชิกของเว็บไซต์และเคยซือ้
คูปองลดราคาสินค้าและบริการจากเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ และ กลุ่มตัวอย่างที่
เป็ นสมาชิกแต่ไม่เคยซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการ มีจานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.6
ดังแสดงในตารางที่ 4.12

ตารางที่ 4.12 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามประวัตกิ ารซือ้ คูปองลดราคาผ่าน
เว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ

ประวัติการซื้อคูปองลดราคาผ่านเว็บไซต์
เคยซื้อ
ไม่เคยซือ้
รวม

จานวน
346
79
425

ร้อยละ
81.4
18.6
100

ประเภทสิ นค้าในคูปองลดราคาและความถี่ในการซื้อสิ นค้าที่สมาชิ กทาการซื้อเมื่อ 12
เดือนที่ผา่ นมา
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ตารางที่ 4.13 จานวน ร้อยละ และค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่าง แจกแจงตามประเภทสินค้าและ
ความถีใ่ นการซือ้ สินค้าทีส่ มาชิกเคยทาการซือ้ เมือ่ 12 เดือนทีผ่ า่ นมา
ประเภทสิ นค้าในคูปองลด
ราคาและความถี่ในการซื้อ
สิ นค้าที่สมาชิ กเคยทาการซื้อ
เมื่อ 12 เดือนที่ผา่ นมา
1. ร้านอาหาร
2. โรงแรม/ทีพ่ กั
3. สปา/สถาบันเสริมความงาม
4. สินค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับความ
บันเทิง (เช่น ซีดเี พลง ดีวดี ี
คอนเสิรต์ หนังสืออ่านเล่น)
5. สถาบันการศึกษา
6. เครือ่ งสาอาง
7. สถานออกกาลังกาย
8. เสือ้ ผ้า/เครือ่ งแต่งกาย
9. ของใช้ภายในครัวเรือน
10. เครือ่ งประดับ
11. แพ็คเกจท่องเทีย่ ว
12. บริการทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ยานพาหนะ (เช่น บริการซ่อม
รถ บริการล้างรถ )

ซือ้ มากกว่า
5 ครัง้
(3)
118
(27.8)
24
(5.6)
36
(8.5)

ความถี่ในการซื้อสิ นค้า
ซือ้
ซือ้
ไม่เคยซือ้ เลย
2-4 ครัง้
1 ครัง้
(0)
(2)
(1)
119
68
41
(28.0)
(16.0)
(9.6)
46
60
216
(10.8)
(14.1)
(50.8)
82
61
167
(19.3)
(14.4)
(39.3)

9
(2.1)

12
(2.8)

28
(6.6)

297
(69.9)

2
(0.5)
13
(3.1)
2
(0.5)
5
(1.2)
2
(0.5)
1
(0.2)
11
(2.6)

0
(0.0)
28
(6.6)
5
(1.2)
17
(4.0)
29
(6.8)
5
(1.2)
21
(4.9)

6
(1.4)
33
(7.8)
21
(4.9)
27
(6.4)
31
(7.3)
27
(6.4)
48
(11.3)

338
(79.5)
272
(64.0)
318
(74.8)
297
(69.9)
284
(66.8)
313
(73.6)
266
(62.6)

0
(0.0)

13
(3.1)

43
(10.1)

290
(68.2)

หมายเหตุ เฉพาะสมาชิกผูท้ เ่ี คยซือ้ คูปองจากเว็บไซต์

X̅
(1-3)
1.91
0.65
0.96
0.23
0.03
0.37
0.11
0.22
0.27
0.12
0.36
0.20
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จากตารางที่ 4.13 พบว่า ประเภทของสินค้าในคูปองลดราคาสินค้า และความถีท่ ก่ี ลุ่ม
ตัวอย่างซือ้ สินค้าจากเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการใน 12 เดือนทีผ่ า่ นมามากทีส่ ดุ คือ
คูปองลดราคาสิ นค้าประเภทร้านอาหารโดยมีคา่ เฉลีย่ ในการซือ้ สินค้าสูงทีส่ ดุ 1.91 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างทีซ่ อ้ื คูปองลดราคาสินค้าประเภทร้านอาหารระหว่าง 2-4 ครัง้ มีจานวน 119 คน (ร้อย
ละ 28.0) กลุ่มตัวอย่างทีซ่ อ้ื มากกว่า 5 ครัง้ มีจานวน 118 คน (ร้อยละ 27.8) กลุ่มตัวอย่างที่
เคยซือ้ เพียง 1 ครัง้ มีจานวน 68 คน (ร้อยละ 16.0) และกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่เคยซือ้ คูปองลดราคา
ร้านอาหาร มีจานวน 41 คน (ร้อยละ 9.6)
อันดับทีส่ องคือ
คูปองลดราคาสิ นค้าประเภทสปา หรือ สถาบันเสริ มความงาม ซึง่
มีคา่ เฉลีย่ 0.96 โดยใน 12 เดือนทีผ่ า่ นมา มีกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่เคยซือ้ คูปองลดราคาสินค้า
ประเภทสปา และสถาบันเสริมความงามจานวน 167 คน (ร้อยละ 39.3) กลุ่มตัวอย่างทีซ่ อ้ื
คูปองระหว่าง 2-4 ครัง้ มีจานวน 82 คน (ร้อยละ 19.3)กลุ่มตัวอย่างทีซ่ อ้ื คูปองเพียง 1 ครัง้ มี
จานวน 61 คน (ร้อยละ 14.4)และ กลุ่มตัวอย่างทีซ่ อ้ื คูปองลดราคาสินค้าและบริการประเภท
ดังกล่าว มากกว่า 5 ครัง้ มีจานวน 36 คน (ร้อยละ 8.5)
อันดับทีส่ าม คือ คูปองลดราคาสิ นค้าและบริ การประเภทโรงแรมและทีพ่ กั ซึง่ มี
ค่าเฉลีย่ 0.65โดยใน 12 เดือนทีผ่ า่ นมา มีกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่เคยซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและ
บริการประเภทดังกล่าวจานวน 216 คน (ร้อยละ 50.8) กลุ่มตัวอย่างทีซ่ อ้ื คูปองเพียง 1 ครัง้ มี
จานวน 60 คน (ร้อยละ 14.1) กลุ่มตัวอย่างทีซ่ อ้ื คูปองระหว่าง 2-4 ครัง้ มีจานวน 46 คน (ร้อย
ละ10.8) และกลุ่มตัวอย่างทีซ่ อ้ื คูปองลดราคาสินค้าและบริการประเภทดังกล่าว มากกว่า 5 ครัง้
มีจานวน 24 คน (ร้อยละ 5.6)
อันดับทีส่ ค่ี อื คูปองลดราคาสิ นค้าและบริ การประเภทเครือ่ งสาอาง ซึง่ มีคา่ เฉลีย่
0.37 โดยใน 12 เดือนทีผ่ า่ นมา มีกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่เคยซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการ
ประเภทเครือ่ งสาอางจานวน 272 คน (ร้อยละ 64.0) กลุ่มตัวอย่างทีซ่ อ้ื คูปองเพียง 1 ครัง้ มี
จานวน 33 คน (ร้อยละ 7.8) กลุ่มตัวอย่างทีซ่ อ้ื คูปองระหว่าง 2-4 ครัง้ มีจานวน 28 คน (ร้อยละ
6.6) และกลุ่มตัวอย่างทีซ่ อ้ื คูปองลดราคาสินค้าและบริการประเภทดังกล่าวมากกว่า 5 ครัง้ มี
จานวน 13 คน (ร้อยละ3.1)
อันดับทีห่ า้ คือ คูปองลดราคาสิ นค้าและบริ การประเภทแพ็คเกจท่องเทีย่ ว ซึง่ มี
ค่าเฉลีย่ 0.36 โดยใน 12 เดือนทีผ่ า่ นมา มีกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่เคยซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและ
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บริการประเภทแพ็คเกจท่องเทีย่ วจานวน 266คน (ร้อยละ 62.6) กลุ่มตัวอย่างทีซ่ อ้ื คูปองเพียง 1
ครัง้ มีจานวน 48คน (ร้อยละ 11.3) กลุ่มตัวอย่างทีซ่ อ้ื คูปองระหว่าง 2-4 ครัง้ มีจานวน 21คน
(ร้อยละ 4.9) และกลุ่มตัวอย่างทีซ่ อ้ื คูปองลดราคาสินค้าและบริการประเภทดังกล่าวมากกว่า 5
ครัง้ มีจานวน 11คน (ร้อยละ 2.6)
อันดับทีห่ กคือ คูปองลดราคาสิ นค้าและบริ การประเภทของใช้ในครัวเรือน ซึง่ มี
ค่าเฉลีย่ 0.27 โดยใน 12 เดือนทีผ่ า่ นมา มีกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่เคยซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและ
บริการประเภทดังกล่าวจานวน 284 คน (ร้อยละ 66.8) กลุ่มตัวอย่างทีซ่ อ้ื คูปองเพียง 1 ครัง้ มี
จานวน 31 คน (ร้อยละ 7.3) กลุ่มตัวอย่างทีซ่ อ้ื คูปองระหว่าง 2-4 ครัง้ มีจานวน 29 คน (ร้อยละ
6.8) และกลุ่มตัวอย่างทีซ่ อ้ื คูปองลดราคาสินค้าและบริการประเภทดังกล่าวมากกว่า 5 ครัง้ มี
จานวน 2 คน (ร้อยละ 0.5)
อันดับทีเ่ จ็ดคือ คูปองลดราคาสิ นค้าและบริ การประเภทสิ นค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับความ
บันเทิ ง (เช่น ซีดีเพลง ดีวีดีคอนเสิ รต์ หนังสืออ่านเล่น เป็ นต้น) ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ 0.23 โดยใน
12 เดือนทีผ่ า่ นมา มีกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่เคยซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการประเภทดังกล่าว
จานวน 297 คน (ร้อยละ 69.9) กลุ่มตัวอย่างทีซ่ อ้ื คูปองเพียง 1 ครัง้ มีจานวน 28 คน (ร้อยละ
6.6) กลุ่มตัวอย่างทีซ่ อ้ื คูปองระหว่าง 2-4 ครัง้ มีจานวน 12 คน (ร้อยละ 2.8) และกลุ่มตัวอย่างที่
ซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการประเภทดังกล่าวมากกว่า 5 ครัง้ มีจานวน 9 คน (ร้อยละ 2.1)
อันดับทีแ่ ปดคือ คูปองลดราคาสิ นค้าและบริ การประเภทเสื้อผ้าและเครือ่ งแต่ง
กาย ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ 0.22 โดยใน 12 เดือนทีผ่ า่ นมา มีกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่เคยซือ้ คูปองลดราคา
สินค้าและบริการประเภทดังกล่าวจานวน 297 คน (ร้อยละ 69.9) กลุ่มตัวอย่างทีซ่ อ้ื คูปองเพียง
1 ครัง้ มีจานวน 27 คน (ร้อยละ 6.4) กลุ่มตัวอย่างทีซ่ อ้ื คูปองระหว่าง 2-4 ครัง้ มีจานวน 17 คน
(ร้อยละ 4.0) และกลุ่มตัวอย่างทีซ่ อ้ื คูปองลดราคาสินค้าและบริการประเภทดังกล่าวมากกว่า 5
ครัง้ มีจานวน 5 คน (ร้อยละ 1.2)
อันดับทีเ่ ก้าคือ คูปองลดราคาสิ นค้าและบริ การประเภทบริ การทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ยานพาหนะ ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ 0.20 โดยใน 12 เดือนทีผ่ า่ นมา มีกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่เคยซือ้ คูปองลด
ราคาสินค้าและบริการประเภทดังกล่าวจานวน 290 คน (ร้อยละ 68.2) กลุ่มตัวอย่างทีซ่ อ้ื คูปอง
เพียง 1 ครัง้ มีจานวน 43 คน (ร้อยละ 10.1) และ กลุ่มตัวอย่างทีซ่ อ้ื คูปองระหว่าง 2-4 ครัง้ มี
จานวน 13 คน (ร้อยละ 3.1)
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อันดับทีส่ บิ คือ คูปองลดราคาสิ นค้าและบริ การประเภทเครือ่ งประดับ ซึง่ มีคา่ เฉลีย่
0.12โดยใน 12 เดือนทีผ่ า่ นมา มีกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่เคยซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการ
ประเภทดังกล่าวจานวน 313 คน (ร้อยละ 73.6) กลุ่มตัวอย่างทีซ่ อ้ื คูปองเพียง 1 ครัง้ มีจานวน
27 คน (ร้อยละ 6.4) กลุ่มตัวอย่างทีซ่ อ้ื คูปองระหว่าง 2-4 ครัง้ มีจานวน 5 คน (ร้อยละ 1.2) และ
กลุ่มตัวอย่างทีซ่ อ้ื คูปองลดราคาสินค้าและบริการประเภทดังกล่าวมากกว่า 5 ครัง้ มีจานวน 1
คน (ร้อยละ 0.2)
อันดับทีส่ บิ เอ็ดคือ คูปองลดราคาสิ นค้าและบริ การประเภทสถานออกกาลังกาย
ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ 0.11โดยใน 12 เดือนทีผ่ า่ นมา มีกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่เคยซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและ
บริการประเภทดังกล่าวจานวน318คน (ร้อยละ 74.8) กลุ่มตัวอย่างทีซ่ อ้ื คูปองเพียง 1 ครัง้ มี
จานวน 25คน (ร้อยละ 4.9) กลุ่มตัวอย่างทีซ่ อ้ื คูปองระหว่าง 2-4 ครัง้ มีจานวน 5คน (ร้อยละ
1.2) และกลุ่มตัวอย่างทีซ่ อ้ื คูปองลดราคาสินค้าและบริการประเภทดังกล่าวมากกว่า 5 ครัง้ มี
จานวน 2คน (ร้อยละ 0.5)
อันดับทีส่ บิ สองคือ คูปองลดราคาสิ นค้าและบริ การประเภทสถาบันการศึกษา ซึง่ มี
ค่าเฉลีย่ 0.03 โดยใน 12 เดือนทีผ่ า่ นมา มีกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่เคยซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและ
บริการประเภทดังกล่าวจานวน 338 คน (ร้อยละ 79.5) กลุ่มตัวอย่างทีซ่ อ้ื คูปองเพียง 1 ครัง้ มี
จานวน 6 คน (ร้อยละ 1.4)

มูลค่าของคูปองลดราคาสิ นค้าและบริ การที่ซื้อต่อครัง้
จากการสารวจมูลค่าของคูปองลดราคาทีก่ ลุ่มตัวอย่างผูท้ เ่ี คยซือ้ คูปองลดราคาสินค้า
และบริการ จากเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ พบว่าอันดับทีห่ นึ่ง กลุ่มตัวอย่างซือ้
คูปองลดราคาสินค้าและบริการมูลค่า 501 – 1,000 บาทจานวน 165 คน (ร้อยละ 47.7) อันดับ
ทีส่ อง กลุ่มตัวอย่างซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการมูลค่าต่ากว่า 500 บาท จานวน 90 คน
(ร้อยละ 26.0) อันดับทีส่ ามเป็ นคูปองมูลค่าระหว่าง 1,001 – 5,000 บาท จานวน 88 คน (ร้อย
ละ 25.4) รองลงมาเป็ นคูปองมูลค่า 5,001 – 10,000 บาท จานวน 2 คน (ร้อยละ 0.6)และ
คูปองทีม่ มี ลู ค่ามากกว่า 10,001 บาท จานวน 1 คน (ร้อยละ 0.3) ตามลาดับ ดังแสดงในตาราง
ที่ 4.14
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ตารางที่ 4.14 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามมูลค่าของคูปองทีซ่ อ้ื ต่อครัง้
มูลค่าของคูปองที่ซื้อต่อครัง้
จานวน
ต่ากว่า 500 บาท
90
501 – 1,000 บาท
165
1,001 – 5,000 บาท
88
5,001 – 10,000 บาท
2
มากกว่า 10,001 บาท
1
รวม
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ร้อยละ
26.0
47.7
25.4
0.6
0.3
100

ช่องทางในการชาระเงิ นเพื่อซื้อคูปองลดราคาสิ นค้าและบริ การ
จากการสารวจช่องทางในการชาระเงินเพือ่ ซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเ่ คยซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์คปู องลดราคาฯ พบว่าช่องทางที่
กลุ่มตัวอย่างใช้ในการชาระเงินค่าคูปองลดราคาสินค้าและบริการมากทีส่ ดุ คือ การชาระผ่านบัตร
เครดิต จานวน 172 คน (ร้อยละ 49.7)อันดับทีส่ อง คือการชาระผ่านธนาคาร หรือเครือ่ งเอทีเอ็ม
จานวน 87 คน (ร้อยละ 25.1)อันดับทีส่ าม คือการชาระผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต จานวน 48
คน (ร้อยละ 13.9) อันดับทีส่ ค่ี อื การชาระผ่านเค้าน์เตอร์เซอร์วสิ จานวน 39 คน (ร้อยละ 11.3)
ดังแสดงในตารางที่ 4.15
ตารางที่ 4.15 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามช่องทางในการชาระเงินเพือ่ ซือ้ คูปอง
ช่องทางในการชาระเงิ นเพื่อซื้อคูปอง
จานวน
ชาระผ่านธนาคารหรือเครือ่ งเอทีเอ็ม
87
ชาระผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต
48
ชาระผ่านบัตรเครดิ ต
172
ชาระผ่านเค้าน์เตอร์เซอร์วสิ
39
ชาระผ่านตัวแทนชาระเงิน (Paypals)
ชาระผ่านช่องทางอื่นๆ
รวม
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ร้อยละ
25.1
13.9
49.7
11.3
100
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บุคคลที่กลุ่มตัวอย่างนาคูปองไปใช้บริ การด้วย
จากการสารวจบุคคลทีก่ ลุ่มตัวอย่างนาคูปองไปใช้บริการด้วย จากกลุ่มตัวอย่างผูท้ เ่ี คย
ซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์คปู องลดราคาฯ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมักนาคูปอง
ไปใช้บริการร่วมกับคนรัก (แฟน,สามี,ภรรยา) มากทีส่ ดุ จานวน 100 คน (ร้อยละ 28.9) อันดับที่
สองคือ ใช้รว่ มกับเพือ่ น จานวน 98 คน (ร้อยละ 28.3) อันดับทีส่ ามคือ นาคูปองไปใช้เองคน
เดียว จานวน 81 คน (ร้อยละ 23.4) และอันดับทีส่ ค่ี อื ใช้รว่ มกับครอบครัว (พ่อ,แม่,ลูก,ญาติ)
จานวน 67 คน (ร้อยละ 19.4) ดังแสดงในตารางที่ 4.16

ตารางที่ 4.16 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกบุคคลทีก่ ลุ่มตัวอย่างนาคูปองไปใช้บริการ
ด้วย
บุคคลที่กลุ่มตัวอย่างนาคูปองไปใช้
จานวน
บริ การด้วย
ใช้เองคนเดียว
81
มอบให้ผอู้ ่นื เป็ นของขวัญ
ใช้รว่ มกับเพือ่ น
98
ใช้รว่ มกับครอบครัว(พ่อ,แม่,ลูก,ญาติ)
67
ใช้ร่วมกับคนรัก (แฟน,สามี,ภรรยา)
100
อื่นๆ
รวม
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ร้อยละ
23.4
28.3
19.4
28.9
100

การตัดสิ นใจกลับไปใช้บริ การซา้
จากการสารวจการตัดสินใจกลับไปใช้บริการซ้าของกลุ่มตัวอย่างทีเ่ คยซือ้ คูปองลดราคา
สินค้าบริการในเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ พบว่า อันดับทีห่ นึ่ง คือ กลุ่มตัวอย่างที่
ไม่เคยกลับไปใช้บริการซ้า แต่มแี ผนทีจ่ ะกลับไปใช้บริการในอนาคต มีจานวน 190 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 54.9 อันดับทีส่ องคือ กลุ่มตัวอย่างทีเ่ คยกลับไปใช้บริการซ้า มีจานวน 114 คน คิดเป็ น
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ร้อยละ 32.9 และ อันดับทีส่ ามคือ กลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่คดิ จะกลับไปใช้บริการอีก มีจานวน 42 คน
คิดเป็ นร้อยละ 12.1 ดังแสดงในตารางที่ 4.17

ตารางที่ 4.17 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามการตัดสินใจกลับไปใช้บริการซ้า
การตัดสิ นใจกลับไปใช้บริ การ
จานวน
เคยกลับไปใช้บริการ
114
ไม่เคย แต่มีแผนที่จะกลับไปใช้บริ การ
190
ไม่คดิ จะกลับไปใช้บริการ
42
รวม
346
หมายเหตุ เฉพาะสมาชิกผูท้ เ่ี คยซือ้ คูปองจากเว็บไซต์

ร้อยละ
32.9
54.9
12.1
100

ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของสมาชิ กหลังการใช้บริ การคูปองลดราคาสิ นค้าและ
บริ การ
ตารางที่ 4.18 จานวน ร้อยละ และค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่าง แจกแจงตามความพึงพอใจทีม่ หี ลัง
การใช้บริการคูปองจากเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ
ความพึงพอใจที่มี
หลังการใช้บริ การ
คูปองจากเว็บไซต์
คูปองลดราคาฯ
1. พึงพอใจใน
คุณภาพของสินค้า
และบริการทีไ่ ด้รบั
2. พึงพอใจใน
ส่วนลดที่ได้รบั จาก
การซื้อคูปองลด
ราคาสิ นค้าและ
บริ การผ่านทาง
เว็บไซต์

ความคิ ดเห็น
เฉยๆ

ไม่
พึงพอใจ

ไม่พึง
พอใจ
มาก

225
(65.0)

67
(19.4)

6
(1.7)

235
(67.9)

33
(9.5)

6
(1.7)

พึงพอใจ
มาก

พึง
พอใจ

33
(9.5)

64
(18.5)

X̅
(1-5)

ความหมาย

15
(4.3)

3.74

สูง

8
(2.3)

3.99

สูง
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ความพึงพอใจที่มี
หลังการใช้บริ การ
คูปองจากเว็บไซต์
คูปองลดราคาฯ

ความคิ ดเห็น
พึงพอใจ
มาก

พึง
พอใจ

เฉยๆ

X̅
(1-5)

ความหมาย

12
(3.5)

3.87

สูง

0
(0.0)

3.89

สูง

16
(4.6)

3.46

สูง

21
(6.1)

3.49

สูง

3.74

สูง

ไม่
ไม่
พึงพอใจ
พึงพอใจ
มาก

3. พึงพอใจในความ
คุม้ ค่าทีไ่ ด้รบั จากการ
55
221
52
6
ซือ้ คูปองลดราคา
(15.9)
(63.9) (15.0)
(1.7)
สินค้าและบริการผ่าน
ทางเว็บไซต์
4. พึงพอใจในความ
สะดวกสบายของการ
58
197
85
6
ชาระค่าคูปองลดราคา
(16.8)
(56.9) (24.6)
(1.7)
สินค้าและบริการทีซ่ อ้ื
ผ่านเว็บไซต์
5. พึงพอใจในการ
บริการของพนักงาน
28
154
128
20
และเจ้าหน้าทีร่ า้ นค้า
(8.1)
(44.5) (37.0)
(5.8)
หรือสถานบริการทีท่ า
การซือ้ คูปองลดราคา
6. พึงพอใจต่อความ
สะดวกในการติดต่อ
ร้านค้าและบริการเพือ่
29
179
93
24
ใช้คปู องลดราคา
(8.4)
(51.7) (26.9)
(6.9)
สินค้าและบริการที่
ท่านซือ้ มา
ค่าเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจที่มีหลังการใช้บริ การคูปอง
จากเว็บไซต์คปู องลดราคาฯ

หมายเหตุ เฉพาะสมาชิกผูท้ เ่ี คยซือ้ คูปองจากเว็บไซต์และแปลความหมายของค่าเฉลีย่ ดังนี้
คะแนนตา่ กว่า 1.70 หมายถึง
ผูบ้ ริโภคมีความรูส้ กึ พึงพอใจในระดับต่า หลังได้บริโภคสินค้า
และบริการทีไ่ ด้ซอ้ื คูปองลดราคาผ่านทางเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ
คะแนนระดับ 1.71 – 3.30 หมายถึง ผูบ้ ริโภคมีความรูส้ กึ พึงพอใจในระดับ ปานกลาง หลังได้
บริโภคสินค้าและบริการทีไ่ ด้ซอ้ื คูปองลดราคาผ่านทางเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ
คะแนนระดับ 3.31- 5.00 หมายถึง ผูบ้ ริโภคมีความรูส้ กึ พึงพอใจในระดับสูง หลังได้บริโภคสินค้า
และบริการทีไ่ ด้ซอ้ื คูปองลดราคาผ่านทางเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ
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จากตารางที่ 4.18 พบว่า ความพึงพอใจของสมาชิกหลังการใช้บริการคูปองลดราคา
สินค้าและบริการทีซ่ อ้ื จากเว็บไซต์ฯ มีคา่ เฉลีย่ รวมอยูใ่ นระดับสูง คือ 3.74 โดยกลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจอันดับทีห่ นึ่งคือ ความพึงพอใจในส่วนลดทีไ่ ด้รบั จากการซื้อคูปองลดราคา
สิ นค้าและบริ การผ่านทางเว็บไซต์ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.99 อันดับทีส่ อง คือ ความพึงพอใจ
ในความสะดวกสบายของการชาระค่าคูปองลดราคาสิ นค้าและบริ การทีซ่ ้ ือผ่านเว็บไซต์
มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ3.89 อันดับทีส่ าม คือ ความพึงพอใจในความคุ้มค่าทีไ่ ด้รบั จากการซื้อ
คูปองลดราคาสิ นค้าและบริ การผ่านทางเว็บไซต์ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.87 อันดับทีส่ ่ี คือ
ความพึงพอใจในคุณภาพของสิ นค้าและบริ การทีไ่ ด้รบั มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.74 อันดับทีห่ า้
คือ ความพึงพอใจต่อความสะดวกในการติ ดต่อร้านค้าและบริ การเพือ่ ใช้คปู องลดราคา
สิ นค้าและบริ การทีซ่ ้ ือมามีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.49 และอันดับทีห่ ก คือ ความพึงพอใจในการ
บริ การของพนักงานและเจ้าหน้ าทีร่ ้านค้าหรือสถานบริ การทีท่ าการซื้อคูปองลดราคา มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.46 โดยค่าเฉลีย่ ของความพึงพอใจในแต่ละด้านทัง้ หมดอยูใ่ นระดับสูง
เหตุผลที่สมาชิ กตัดสิ นใจไม่ซื้อคูปองลดราคาจากเว็บไซต์ลดราคาสิ นค้าและบริ การ
จากการสารวจเหตุผลทีต่ ดั สินใจไม่ซอ้ื คูปองลดราคาสินค้าและบริการจากกลุ่มตัวอย่าง
ทัง้ 425 คน พบว่า เหตุผลอันดับทีห่ นึ่ง ทีก่ ลุ่มตัวอย่างตัดสินใจไม่ซอ้ื คูปองลดราคาจาก
เว็บไซต์ คือ สินค้าทีเ่ สนอขายไม่ใช้สนิ ค้าทีต่ อ้ งการ จานวน 377 คน (ร้อยละ 18.7) อันดับทีส่ อง
คือสถานทีต่ งั ้ ของร้านค้าหรือสถานบริการทีท่ าการขายคูปองอยูไ่ กลจานวน 348 คน (ร้อยละ
17.2) อันดับทีส่ ามคือ ร้านค้าหรือสถานบริการทีน่ าเสนอขายคูปองนัน้ มีขา่ วลือในแง่ลบจานวน
332 (ร้อยละ 16.4) รองลงมาคือคูปองมีราคาสูงเกินไปจานวน 243 (ร้อยละ 12.0)ระยะเวลาการ
ใช้งานทีก่ าหนดในคูปองน้อยเกินไปจานวน 209 คน (ร้อยละ 10.4) กังวลว่าจะไม่ได้รบั การ
บริการทีด่ เี ท่ากับการชาระราคาเต็มจานวน 201 คน (ร้อยละ 10.0)ขัน้ ตอนการซือ้ คูปองและการ
ชาระเงินมีความยุง่ ยากจานวน 191 คน (ร้อยละ 9.5)ไม่ไว้วางใจกับระบบของเว็บไซต์ จานวน
116 คน (ร้อยละ 5.7) และเหตุผลอื่นๆ ได้แก่ เคยซือ้ คูปองแล้วได้รบั บริการทีไ่ ม่ดี จานวน 2 คน
(ร้อยละ 0.1) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที4่ .19
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ตารางที่ 4.19 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเหตุผลทีต่ ดั สินใจไม่ซอ้ื คูปองจาก
เว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ
เหตุผลที่ตดั สิ นใจไม่ซื้อคูปองจากเว็บไซต์
คูปองมีราคาสูงเกินไป
ไม่ใช่สินค้าที่ต้องการ
ร้านค้าหรือสถานบริการทีท่ าการขายคูปองอยูไ่ กล
ร้านค้าหรือสถานบริการนัน้ มีขา่ วลือในแง่ลบ
ขัน้ ตอนการซือ้ คูปองและการชาระเงินมีความยุง่ ยาก
ระยะเวลาการใช้งานทีก่ าหนดในคูปองน้อยเกินไป
กังวลว่าจะไม่ได้รบั การบริการทีด่ เี ท่ากับการชาระราคาเต็ม
ไม่ไว้วางใจกับระบบของเว็บไซต์
เหตุผลอื่นๆ
รวม
หมายเหตุสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 รายการ

จานวน
243
377
348
332
191
209
201
116
2
847

ร้อยละ
12.0
18.7
17.2
16.4
9.5
10.4
10.0
5.7
0.1
100

ส่วนที่ 2 การทดสอบสมมติ ฐาน
สมมติ ฐานที่ 1

ปัจจัยส่งเสริ มให้ผบู้ ริ โภคเข้าเป็ นสมาชิ กของเว็บไซต์คปู องลดราคา
สิ นค้าและบริ การมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของ
สมาชิ กเว็บไซต์คปู องลดราคาสิ นค้าและบริ การ

ตารางที่ 4.20 แสดงผลค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยส่งเสริมให้ผบู้ ริโภคเข้าเป็ น
สมาชิกของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการกับความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของสมาชิก
เว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ
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ตัวแปร

ปัจจัยส่งเสริ มให้ผบู้ ริ โภคเข้า
เป็ นสมาชิ กของเว็บไซต์คปู อง
ลดราคาสิ นค้าและบริ การ
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.001

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของสมาชิ กเว็บไซต์
คูปองลดราคาสิ นค้าและบริ การ
ค่าสหสัมพันธ์
ระดับ
ผล
นัยสาคัญ
.498**
.000
มีความสัมพันธ์

จากตารางที่ 4.20 พบว่า เมือ่ พิจารณาหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างปจั จัย
ส่งเสริมให้ผบู้ ริโภคเข้าเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการกับความพึงพอใจ
ต่อเว็บไซต์ของสมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ โดยใช้คา่ สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั
(Pearson's product moment correlation coefficient) ในการทดสอบแล้วพบว่าปจั จัยส่งเสริม
ให้ผบู้ ริโภคเข้าเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ มีความสัมพันธ์กบั ความ
พึงพอใจต่อเว็บไซต์ของสมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการโดยมีนยั สาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.001 ซึง่ ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนัน้ จึง
สามารถสรุปผลการวิจยั ได้วา่ ปจั จัยต่างๆทีส่ ง่ เสริมให้ผบู้ ริโภคสมัครเข้าเป็ นสมาชิกเว็บไซต์
คูปองลดราคามีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้า
และบริการ

สมมติ ฐานที่ 2

ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่เป็ นสมาชิ กของเว็บไซต์ต่อเนื้ อหา
ของเว็บไซต์ และหลังการใช้บริ การคูปองลดราคาสิ นค้าและ
บริ การมีความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการซื้อสิ นค้าและบริ การผ่าน
เว็บไซต์คปู องลดราคาสิ นค้า
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ตารางที่ 4.21แสดงผลค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ น
สมาชิกของเว็บไซต์ต่อเนื้อหาของเว็บไซต์และความพึงพอใจหลังจากการใช้คปู องลดราคาสินค้า
และบริการกับพฤติกรรมการซือ้ สินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้า
ตัวแปร

ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่
เป็ นสมาชิ กของเว็บไซต์คปู อง
ลดราคาสิ นค้าและบริ การ
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.005

พฤติ กรรมการซื้อสิ นค้าและบริ การผ่านเว็บไซต์
คูปองลดราคาสิ นค้า
ค่าสหสัมพันธ์
ระดับ
ผล
นัยสาคัญ
-.112**
.005
ไม่มคี วามสัมพันธ์

จากตารางที่ 4.21 พบว่า เมือ่ พิจารณาหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างความพึง
พอใจของผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นสมาชิกของเว็บไซต์ทม่ี ตี ่อเนื้อหาเว็บไซต์ และความพึงพอใจหลังการใช้
คูปองลดราคาสินค้าและบริการกับพฤติกรรมการซือ้ สินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์คปู องลดราคา
สินค้าโดยใช้คา่ สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson's product moment correlation coefficients)
ในการทดสอบแล้วพบว่า ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นสมาชิกของเว็บไซต์คปู องลดราคา
สินค้าและบริการ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ สินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์คปู องลด
ราคาสินค้าโดยมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.005 ซึง่ ผลการวิจยั ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ดังนัน้
จึงสามารถสรุปผลการวิจยั ได้วา่ ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้า
และบริการ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ ของผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นสมาชิกเว็บไซต์คปู องลด
ราคาสินค้าและบริการเลย

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปราย และข้อเสนอแนะ
การวิจยั เรือ่ ง “ปจั จัยทีส่ ง่ เสริมการเข้าเป็ นสมาชิ ก ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการซือ้
ของผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นสมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการของประเทศไทย
” มี
วัตถุประสงค์ในการวิจยั ดังนี้
1. เพือ่ ศึกษาปจั จัยทีส่ ง่ เสริมให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจเข้าเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์คปู องลด
ราคาสินค้าและบริการ
2. เพือ่ สารวจระดับความพึงพอใจของสมาชิกเว็บไซต์ทม่ี ตี ่อเว็บไซต์คปู องลดราคา
สินค้าและบริการและความพึงพอใจของสมาชิกทีเ่ คยใช้บริการในการซือ้ คูปองลด
ราคาสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์
3. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์ของ
ผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นสมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ
4. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยทีส่ ง่ เสริมการเข้าเป็ นสมาชิกเว็บไซต์และ
ความพึงพอใจทีม่ ตี ่อเนื้อหาเว็บไซต์
5.

เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและ พฤติกรรมการซือ้ สินค้าของ
ผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นสมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ

การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ โดยใช้แบบสอบถาม ( Questionnaire) เป็ น
เครือ่ งมือในการวิจยั กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ครัง้ นี้คอื สมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและ
บริการทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 18 ปีขน้ึ ไป และใช้วธิ กี ารเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ น
(Non-Probability Sampling Techniques) เพือ่ ให้ได้มาซึง่ กลุ่มตัวอย่างทีส่ ามารถเป็ นตัวแทน
ของประชากรสมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการได้อย่างทัวถึ
่ ง จึงเก็บข้อมูลตาม
สถานทีท่ ค่ี าดว่าจะพบกลุ่มตัวอย่างมากทีส่ ดุ ได้แก่ ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ของเว็บไซต์
คูปองลดราคาสินค้าและบริการ และตามห้างสรรพสินค้า เป็ นต้น
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เมือ่ ได้ขอ้ มูลจากกลุ่มตัวอย่างครบตามจานวน จึงนามาประมวลผลด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูป เพือ่ ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตดิ ว้ ยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (
Descriptive
Analysis) เพือ่ อธิบายข้อมูลด้าน ลักษณะทางประชากร ข้อมูลเกีย่ วกับการเป็ นสมาชิกเว็บไซต์
คูปองลดราคาสินค้าและบริการ ความพึงพอใจของสมาชิกต่อเนื้อหาในเว็บไซต์ ความคาดหวัง
ก่อนใช้บริการเว็บไซต์ความพึงพอใจหลังการใช้บริการ และ พฤติกรรมการซือ้ คูปองลดราคา
ผ่านเว็บไซต์ และใช้วธิ กี ารหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ( Pearson’s product
moment correlation coefficients) เพือ่ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยทีส่ ง่ เสริมการเข้าเป็ น
สมาชิกเว็บไซต์กบั ความพึงพอใจทีม่ ตี ่อเนื้อหาเว็บไซต์ และความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ
ของผูบ้ ริโภคต่อเนื้อหาเว็บไซต์และหลังการใช้บริการคูปองลดราคาของเว็บไซต์กบั พฤติกรรม
การซือ้ สินค้าของสมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ

สรุปผลการวิ จยั

ส่วนที่ 1 การวิ เคราะห์เชิ งพรรณนา (Descriptive Analysis)

ลักษณะทางประชากร
กลุ่มตัวอย่างจานวนทัง้ สิน้ 425 คนส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 77.6 และเป็ น
เพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 22.4
กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 26-35 ปีมากทีส่ ดุ คือ คิดเป็ นร้อยละ 54.1 รองลงมาคือ
อายุระหว่าง 19-25 ปี และ อายุระหว่าง 36-44 ปีคดิ เป็ นร้อยละ 37.9 และ3.8 ตามลาดับ
ด้านระดับการศึกษาสูงสุดของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีกระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากทีส่ ดุ คิดเป็ น ร้อยละ 59.8รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท และสูงกว่า
ปริญญาโท คิดเป็ นร้อยละ33.2 และ4.9 ตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มสี ถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 91.9 และทีเ่ หลือมีสถานภาพ
สมรส คิดเป็ นร้อยละ 8.9
ด้านการประกอบอาชีพของ กลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอาชีพ นักเรียน /นิสติ /
นักศึกษา มากทีส่ ดุ คิดเป็ นร้อยละ 36.5 และพนักงานบริษทั เอกชน ทีม่ คี วามใกล้เคียงกับอันดับ
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หนึ่งมากทีส่ ดุ คิดเป็ น ร้อยละ 35.1 และอันดับสามคือ ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิด
เป็ นร้อยละ 11.1
รายได้ของกลุ่มตัวอย่างทีม่ จี านวนมากทีส่ ดุ คือระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 24.2 รองลงมาคือ 10,001 – 15,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาทคิดเป็ นร้อยละ20.7
และ 16.9 ตามลาดับ

การเป็ นสมาชิ กเว็บไซต์คปู องลดราคาสิ นค้าและบริ การของกลุ่มตัวอย่าง
เว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการทีก่ ลุ่มตัวอย่างสมัครเป็ นสมาชิก มากทีส่ ดุ คือ
Ensogo(www.ensogo.com) คิดเป็ น ร้อยละ 49.0 รองลงมาคือ Groupon Thailand
(www.mygroupon.co.th)คิดเป็ นร้อยละ 13.5 และThaicitydeals (www.thaicitydeals.com)คิด
เป็ นร้อยละ 11.2
ช่องทางทีก่ ลุ่มตัวอย่างใช้ในการรับข้อมูลข่าวสารจากทางเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้า
และบริการมากทีส่ ดุ คือ ทางอีเมล์ คิดเป็ นร้อยละ 37.3 รองลงมาคือ เฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์ และ
เว็บไซต์หลักของบริษทั ทีน่ าเสนอขายคูปองลดราคาสินค้าและบริการ คิดเป็ น ร้อยละ 25.9 และ
24.9 ตามลาดับ

ปัจจัยที่ส่งเสริ มให้ตดั สิ นใจสมัครเป็ นสมาชิ กเว็บไซต์คปู องลดราคาสิ นค้าและบริ การ
ปจั จัยทีส่ ง่ เสริมให้กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเข้าเป็ นสมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและ
บริการ ทุกปจั จัยมีคา่ เฉลีย่ รวมอยูใ่ นระดับ สูง คือ 3.87 โดยปจั จัยทีส่ ง่ เสริมให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจ
สมัครเป็ นสมาชิกสูงทีส่ ดุ คือ การได้รจู้ กั สินค้าและบริการใหม่ๆ (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.17) รองลงมา
คือ สินค้าบริการทีม่ รี าคาถูก และ การประหยัดค่าใช้จ่ายในการซือ้ สินค้า (ค่าเฉลีย่ 4.16) สินค้า
และบริการทีม่ ใี ห้เลือกหลากหลาย (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.00) ความสะดวกสบายในการซือ้ คูปอง
ลดราคาสินค้าและบริการ (ค่าเฉลีย่ 3.87) ความน่าสนใจของรูปแบบเว็บไซต์ (ค่าเฉลีย่ 3.75)
และปจั จัยลาดับสุดท้ายทีส่ ง่ เสริมให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจเข้าเป็ นสมาชิกเว็บไซต์ฯในระดับปานกลาง
คือ คนรอบข้างแนะนา (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.99)
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ความพึงพอใจของสมาชิ กที่มีต่อเนื้ อหาในเว็บไซต์
จากการสารวจพบว่า ความพึงพอใจของสมาชิกทีม่ ตี ่อเนื้อหาในเว็บไซต์ ของสมาชิก
เว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการอยูใ่ นระดับสูง (ค่าเฉลีย่ รวม 3.82) โดยสมาชิกเว็บไซต์
คูปองลดราคาสินค้าและบริการ พึงพอใจต่อ เนื้อหาด้าน ส่วนลดของสินค้าและบริการทีน่ าเสนอ
ผ่านเว็บไซต์ฯ สูง ทีส่ ดุ (ค่าเฉลีย่ 4.21) ส่วนปจั จัย ด้านอื่นๆ มีคา่ เฉลีย่ ความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับ สูงเช่นกัน ได้แก่ ความพึงพอใจต่อความง่ายในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเว็บไซต์คปู องลด
ราคาสินค้าและบริการ (ค่าเฉลีย่ 3.94) ความพึงพอใจต่อรูปภาพสินค้าและบริการทีน่ าเสนอผ่าน
เว็บไซต์คปู องลดราคาฯ (ค่าเฉลีย่ 3.79) ความพึงพอใจต่อข้อความเชิญชวนของร้านค้าและ
สถานบริการ ทีน่ าเสนอผ่านเว็บไซต์ฯ (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.65) และลาดับสุดท้าย คือ ความพึง
พอใจต่อข้อความรีววิ ของผูท้ เ่ี คยใช้บริการทีน่ าเสนอผ่านเว็บไซต์ฯ(ค่าเฉลีย่ 3.65)

ความคาดหวังก่อนการใช้บริ การของสมาชิ กเว็บไซต์คปู องลดราคาฯ
จากการสารวจพบว่าสมาชิกของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ มี
ความ
คาดหวังก่อนการใช้บริการอยูใ่ นระดับสูง ค่าเฉลีย่ รวมเท่ากับ 4.53 โดยปจั จัยทีม่ คี า่ เฉลีย่ ความ
คาดหวังก่อนการใช้บริการ สูงทีส่ ดุ คือ ความคาดหวังว่าจะได้รบั ส่วนลดราคาสินค้าและบริการที่
น่าพอใจ (ค่าเฉลีย่ 4.57) อันดับทีส่ องคือ ความคาดหวังจะได้รบั สินค้าและบริการทีด่ แี ละมี
คุณภาพ (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.56) อันดับทีส่ ามคือ ความคาดหวังว่าจะได้รบั ความคุม้ ค่าเมือ่ ได้ใช้
บริการคูปองทีซ่ อ้ื ผ่านเว็บไซต์คปู องลดราคาฯ ความคาดหวังว่าจะได้รบั การดูแลทีด่ จี าก
เจ้าหน้าทีข่ องร้านค้าและสถานบริการทีซ่ อ้ื คูปอง และ ความคาดหวังว่าจะสามารถติดต่อร้านค้า
และสถานบริการได้อย่างสะดวกสบายเมือ่ นาคูปองไปใช้ (ค่าเฉลีย่ 3.53)

พฤติ กรรมการซื้อคูปองลดราคาผ่านเว็บไซต์คปู องลดราคาสิ นค้าและบริ การ
จากการสารวจพฤติกรรมการซือ้ สินค้าผ่านเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการของ
สมาชิกพบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นสมาชิกเว็บไซต์ฯ และเคยซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการมี
จานวนคิดเป็ น ร้อยละ 81.4 เป็ นสมาชิกของเว็บไซต์และเคยซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการ
จากเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ และ กลุ่ม ตัวอย่างทีเ่ ป็ นสมาชิกแต่ไม่เคยซือ้ คูปอง
ลดราคาสินค้าและบริการมีจานวนคิดเป็ นร้อยละ 18.6
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ใน 12 เดือนทีผ่ า่ นมา กลุ่มตัวอย่างทีเ่ คยซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์
ซือ้ คูปองลดราคาของสินค้าประเภท คูปองลดราคาสินค้าประเภทร้านอาหาร มากทีส่ ดุ (ค่าเฉลีย่
1.91) โดยความถีท่ ก่ี ลุ่มตัวอย่างทีซ่ อ้ื คูปองลดราคาสินค้าประเภทร้านอาหารมากทีส่ ดุ คือ
ระหว่าง 2-4 ครัง้ (ร้อยละ 28.0)
สินค้า อันดับทีส่ องคือ คูปองลดราคาสินค้าประเภทสปา หรือ สถาบันเสริมความงาม
(ค่าเฉลีย่ 0.96) โดยความถีท่ ก่ี ลุ่มตัวอย่างซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการประเภทสปา และ
สถาบันเสริมความงามมากทีส่ ดุ คือ ระหว่าง 2-4 ครัง้ (ร้อยละ 19.3)
สินค้า อันดับทีส่ าม คือ คูปองลดราคาสินค้าและบริการประเภทโรงแรมและทีพ่ กั
(ค่าเฉลีย่ 0.65) โดยใน 12 เดือนทีผ่ า่ นมา โดยความถีท่ ก่ี ลุ่มตัวอย่างซือ้ คูปองลดราคาสินค้า
และบริการประเภทดังกล่าว มากทีส่ ดุ คือ ซือ้ คูปองเพียง 1 ครัง้ (ร้อยละ 14.1)

มูลค่าของคูปองลดราคาทีก่ ลุ่มตัวอย่างเคยซือ้ จากเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและ
บริการ พบว่าผูบ้ ริโภคซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการมูลค่า 501 – 1,000 บาทมากทีส่ ดุ
(ร้อยละ 47.7) รองลงมาคือ คูปองลดราคาสินค้าและบริการมูลค่าต่ากว่า 500บาท (ร้อยละ 26.0)
และอันดับทีส่ าม คือคูปองมูลค่าระหว่าง 1,001 – 5,000 บาท (ร้อยละ 25.4)
ช่องทาง ทีก่ ลุ่มตัวอย่างใช้ ในการชาระเงินเพือ่ ซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการของ
ผ่านเว็บไซต์คปู องลดราคาฯ พบว่าช่องทางที่ ถูกใช้ในการชาระเงินค่าคูปองลดราคาสินค้าและ
บริการมากทีส่ ดุ คือ การชาระ ผ่านบัตรเครดิต (ร้อยละ 49.7) อันดับทีส่ อง คือการชาระผ่าน
ธนาคาร หรือเครือ่ งเอทีเอ็ม (ร้อยละ 25.1) และอันดับทีส่ าม คือการชาระผ่านธนาคารทาง
อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 13.9)
บุคคลทีก่ ลุ่มตัวอย่างนาคูปองไปใช้บริการด้วย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมักนาคูปองไปใช้
บริการร่วมกับคนรัก (แฟน,สามี,ภรรยา) มากทีส่ ดุ (ร้อยละ 28.9) อันดับทีส่ องคือ ใช้รว่ มกับ
เพือ่ น (ร้อยละ 28.3) อันดับทีส่ ามคือ นาคูปองไปใช้เองคนเดียว (ร้อยละ 23.4)
จากการสารวจการตัดสินใจกลับไปใช้บริการซ้าของกลุ่มตัวอย่างทีเ่ คยซือ้ คูปองลดราคา
สินค้าบริการในเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างยังไม่เคยกลับไป
ใช้บริการซ้า แต่มแี ผนทีจ่ ะกลับไปใช้บริการในอนาคต มากทีส่ ดุ (ร้อยละ 54.9) รองลงมาคือ
กลุ่มตัวอย่างทีเ่ คยกลับไปใช้บริการซ้า (ร้อยละ 32.9) และ กลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่คดิ จะกลับไปใช้
บริการอีก (ร้อยละ 12.1)
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ความพึงพอใจหลังการใช้บริ การคูปองลดราคาสิ นค้าและบริ การ
จากการสารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างหลังการใช้บริการคูปองลดราคาสินค้า
และบริการผ่านเว็บไซต์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับสูงหลังการใช้บริการ
(ค่าเฉลีย่ รวม 3.74) โดยสิง่ ทีก่ ลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจเป็ นอันดับทีห่ นึ่งคือ ความพึงพอใจใน
ส่วนลดทีไ่ ด้รบั จากการซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
3.99) อันดับทีส่ อง คือ ความพึงพอใจในความสะดวกสบายของการชาระค่าคูปองลดราคาสินค้า
และบริการทีซ่ อ้ื ผ่านเว็บไซต์ (ค่าเฉลีย่ 3.89) อันดับทีส่ าม คือ ความพึงพอใจในความคุม้ ค่าที่
ได้รบั จากการซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ (ค่าเฉลีย่ 3.87) และความพึง
พอใจในด้านอื่นๆของกลุ่มตัวอย่างหลังการใช้บริการคูปองลดราคาสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์
ต่างมีคา่ เฉลีย่ ของความพึงพอใจในแต่ละด้านทัง้ หมดอยูใ่ นระดับสูงเช่นกัน

เหตุผลที่ทาให้ตดั สิ นใจไม่ซื้อคูปองลดราคาจากเว็บไซต์ลดราคาสิ นค้าและบริ การ
จากการสารวจเหตุผลทีท่ าให้กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจไม่ซอ้ื คูปองลดราคาสินค้าและบริการ
พบว่า เหตุผล แรกทีก่ ลุ่มตัวอย่างตัดสินใจไม่ซอ้ื คูปองลดราคาจากเว็บไซต์ คือ สินค้าทีเ่ สนอ
ขายไม่ใช้สนิ ค้าทีต่ อ้ งการ (ร้อยละ 18.7) รองลงมา คือสถานทีต่ งั ้ ของร้านค้าหรือสถานบริการที่
ทาการขายคูปองอยูไ่ กล(ร้อยละ 17.2) อันดับทีส่ ามคือ ร้านค้าหรือสถานบริการทีน่ าเสนอขาย
คูปองนัน้ มีขา่ วลือในแง่ลบ(ร้อยละ 16.4)

ส่วนที่ 2 การทดสอบสมมติ ฐาน
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ปจั จัยส่งเสริมให้ผบู้ ริโภคเข้าเป็ นสมาชิกของ
เว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของสมาชิก
เว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ ในระดับปานกลาง โดยมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.001 ซึง่ ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน
เมือ่ ทาการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นสมาชิกของ
เว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ สินค้าและบริการ
ผ่านเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าโดยมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.005 ซึง่ ผลการวิจยั ไม่เป็ นไป
ตามสมมติฐาน
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ด้านลักษณะทางประชากร
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างผูเ้ ป็ นสมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ
ของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง และมีอายุอยูร่ ะหว่าง 26-35 ปีมากทีส่ ดุ ซึง่ ถือเป็ นช่วง
วัยทางาน มีการศึกษาสูง คือ ระดับชัน้ ปริญญาตรี และรองลงมาคือปริญญาโท ในกลุ่มคนวัยนี้
ส่วนใหญ่จะอยูใ่ นช่วงวัยทางาน หรือ กาลังเรียนอยูใ่ นระดับการศึกษาทีส่ งู ขึน้ มีกาลังการซือ้ ทีด่ ี
และมีอานาจในการตัดสินใจซือ้ ได้เอง นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยงั มีสถานภาพโสด ซึง่
สอดคล้องกับการศึกษาของ Gilman (2011) ทีร่ ะบุวา่ ในช่วงแรกของการดาเนินธุรกิจเว็บไซต์
คูปองลดราคาสินค้าและบริการเจ้าแรกของโลกคือ Groupon ได้มกี ารวางกลุ่มเป้าหมายไว้ท่ี
ผูบ้ ริโภคทีม่ คี วามทันสมัย นิยมทากิจกรรมนอกบ้าน และมีสถานภาพโสด นอกจากนี้ ในด้าน
การประกอบอาชีพของ กลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอาชีพ นักเรียน/นิสติ /นักศึกษา และ
พนักงานบริษทั เอกชน ในระดับทีใ่ กล้เคียงกันมาก ซึง่ เมือ่ จาแนกข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจะ
พบว่า ในจานวนผูท้ ก่ี าลังประกอบอาชีพนักเรียน นิสติ หรือนักศึกษาอยู่ กาลังเรียนอยูใ่ น
ระดับชัน้ ทีส่ งู กว่าปริญญาตรีอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ในด้านของ รายได้ ของกลุ่มตัวอย่างทีม่ จี านวน
มากทีส่ ดุ คือระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท ซึง่ ถือเป็ นช่วงของรายได้ทไ่ี ม่สงู มากนัก จึงอาจจะ
ต้องมีการวางแผนในการใช้จ่ายอย่างรัดกุม ดังนัน้ การตัดสินใจซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและ
บริการผ่านทางเว็บไซต์จงึ เป็ นเรือ่ งทีส่ ามารถเป็ นไปได้

ปัจจัยที่ส่งเสริ มการเป็ นสมาชิ กเว็บไซต์คปู องลดราคาสิ นค้าและบริ การ
ในการสารวจสภาวะการเป็ นสมาชิกเว็บไซต์ คูปองลดราคาสินค้าและบริการทีก่ ลุ่ม
ตัวอย่างสมัครเป็ นสมาชิก พบว่า เว็บไซต์ทก่ี ลุ่มตัวอย่างทาการสมัครเป็ นสมาชิกมากทีส่ ดุ คือ
Ensogo (www.ensogo.com) รองลงมาคือ Groupon Thailand (www.mygroupon.co.th)และ
Thaicitydeals (www.thaicitydeals.com)ซึง่ มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาเรือ่ ง พฤติกรรม
ของผูบ้ ริโภคต่อธุรกิจ Daily Deal ในประเทศไทยของ AC Nielson (2555) ทีท่ าการสารวจ
พบว่า เว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการของประเทศไทยทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั มากทีส่ ดุ คือ อันดับที่
หนึ่งคือEnsogo(www.ensogo.com) อันดับทีส่ องคือ Groupon Thailand (www.mygroupon.
co.th) ส่วนอันดับทีส่ ามคือ Dealdidi (www.dealdidi.om) ซึง่ ได้มกี ารปิดตัวลงก่อนทีผ่ วู้ จิ ยั จะทา
การวิจยั ในหัวข้อดังกล่าว ซึง่ สาเหตุทก่ี ลุ่มตัวอย่างทาการสมัครเป็ นสมาชิกเว็บไซต์คปู องลด
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ราคาสินค้าและบริการทีม่ กี ารสมัครสมาชิกของเว็บไซต์ Ensogo เป็ นอันดับแรก เนื่องจาก
Ensogo เป็ นเว็บไซต์แรกทีท่ าการเปิดตัวในประเทศไทย (อิทธิพลโซเชียลเน็ตเวิรก์ ดันเว็บคูปอง
ส่วนลดเบ่งบาน, 2554) และมีช่อื เสียงนับตัง้ แต่เปิดตัวต่อเนื่องมาจนถึงปจั จุบนั ส่วนในอันดับ
ทีส่ องคือ เว็บไซต์ Groupon ทีถ่ งึ แม้จะมีการเปิดตัวหลังเว็บไซต์ของ Ensogoแต่เนื่องด้วย
ชื่อเสียงในต่างประเทศของเว็บไซต์ Grouponจึงทาให้กลุ่มตัวอย่างเลือกทีจ่ ะสมัครเป็ นสมาชิก
ของเว็บไซต์ดงั กล่าวได้ไม่ยากนักและนอกจากนัน้ ผลการวิจยั ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาเรือ่ ง What’s the Deal with Daily Deals (Lab42.,2011) ทีพ่ บว่า
เว็บไซต์ทก่ี ลุ่มตัวอย่างเป็ นสมาชิกมากทีส่ ดุ สามอันดับแรกคือ Groupon, Livingsocial และ
Eversave ตามลาดับ จะเห็นได้วา่ เว็บไซต์ทผ่ี บู้ ริโภคเป็ นสมาชิกในอันดับต้นๆของทัง้
ต่างประเทศและในประเทศไทยมีความใกล้เคียงกัน

ในส่วนของช่องทางการสือ่ สารทีก่ ลุ่มตัวอย่างใช้ในการรับข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์
คูปองลดราคา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางอีเมล์มากทีส่ ดุ (ร้อยละ 37.3)
รองลงมาคือ เฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์ (ร้อยละ 25.9) และ เว็บไซต์หลักของบริษทั ทีน่ าเสนอขาย
คูปองลดราคาสินค้าและบริการ (ร้อยละ 24.9) ตามลาดับ จากผลการวิจยั ทีไ่ ด้มาจะเห็นได้วา่
ช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ มีความใกล้เคียงกับ
ผลงานวิจยั ของ AC Nielson (2555) ทีท่ าการศึกษาเรือ่ ง พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคต่อธุรกิจ Daily
Deal ในประเทศไทย ทีพ่ บว่า แหล่งข้อมูลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผูบ้ ริโภคในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารของ
เว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้า อันดับที่ 1 คือ ทางสือ่ สังคมออนไลน์ (ร้อยละ 26) อันดับที่ 2 คือ
การแนะนาจากคนรอบข้าง (ร้อยละ 23) และ อันดับที่ 3 คือ อีเมล์สว่ นตัวของผูท้ เ่ี ป็ นสมาชิก
เว็บไซต์ (ร้อยละ 16) ซึง่ การรับช่องทางของสมาชิกผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ และ ผ่านอีเมล์
ส่วนตัวของสมาชิกเว็บไซต์ อยูใ่ นสามอันดับแรกของผลการวิจยั ต่างกันเพียงเล็กน้อยใน
ผลการวิจยั ของ AC Nielson ทีร่ ะบุวา่ สมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการมีการรับ
ข้อมูลข่าวสารผ่านการแนะนาจากคนรอบข้าง เนื่องด้วย ในช่วงเวลาดังกล่าว เป็ นช่วงเวลาของ
การเปิดตัวเว็บไซต์คปู องลดราคาหลายเว็บไซต์ในประเทศไทย และ เว็บไซต์คปู องลดราคา
หลายเว็บได้มกี ารจัดกิจกรรมให้สมาชิกสามารถแนะนาบุคคลอื่นให้สมัครเป็ นสมาชิกเว็บไซต์
คูปองลดราคาสินค้าและบริการ และผูท้ แ่ี นะนาจะได้รบั เครดิตเพิม่ ขึน้ เพือ่ ใช้ในการซือ้ สินค้าจาก
เว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ Groupon ของประเทศไทยทีม่ ี
การใช้กลยุทธ์เดียวกับ Grouponประเทศสหรัฐอเมริกา คือ ส่งเสริมให้สมาชิกแนะนาเพือ่ นให้
มาร่วมสมัครเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์ โดยทางเว็บไซต์จะมอบค่าแนะนาเป็ นจานวนเครดิตมูลค่า
150 บาท ให้กบั ผูท้ แ่ี นะนาให้เพือ่ นมาสมัครเป็ นสมาชิก ( Groupon-กรุป๊ ปอง ธุรกิจแนวใหม่มา
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แรง วันนี้คุณซือ้ ดีลแล้วหรือยัง?, 2555) จึงทาให้ผลวิจยั ของ AC Nielson แตกต่างจากผลงาน
ของผูว้ จิ ยั เพียงอยูเ่ ล็กน้อย
ในด้านของปจั จัยทีท่ าให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจเป็ นสมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและ
บริการ พบว่า ปจั จัยในทุกๆด้านมีการส่งเสริมให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจเข้าเป็ นสมาชิกในระดับสูง ไม่
ว่าจะเป็ นปจั จัยทางด้านตัวสินค้า( Product) อาทิเช่น การได้รจู้ กั สินค้าใหม่ๆ สินค้าบริการมีให้
เลือกหลากหลาย ปจั จัยทางด้านราคา ( Price) เช่น สินค้าและบริการมีราคาถูก การได้ประหยัด
ค่าใช้จา่ ยในการซือ้ สินค้าและบริการ ปจั จัยทางด้านช่องทางการซือ้ สินค้า ( Place) ได้แก่ ความ
สะดวกสบายในการซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการ และปจั จัยทางด้านการส่งเสริมการขาย
(Promotion) คือ ความน่าสนใจของรูปแบบเว็บไซต์
ซึง่ ปจั จัยทีส่ ง่ เสริมให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจเป็ นสมาชิกเว็บไซต์มากทีส่ ดุ คือ การได้รจู้ กั
สินค้าและบริการใหม่ๆ (ค่าเฉลีย่ 4.17) รองลงมาคือ สินค้าและบริการมีราคาถูก และ การ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซือ้ สินค้า (ค่าเฉลีย่ 4.16) ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ ปจั จัยทางด้านตัวสินค้า
และ ปจั จัยทางด้านราคา ของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ เป็ นสิง่ ทีช่ ว่ ยส่งเสริมให้
ผูบ้ ริโภคตัดสินใจเข้าเป็ นสมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ ซึง่ ผลการวิจยั นี้
สอดคล้องกับที่ ภิเษก ชัยนิรนั ดร์ (2555) กล่าวไว้วา่ การดาเนินธุรกิจของเว็บไซต์คปู องลดราคา
สินค้าและบริการจะทาให้ผบู้ ริโภคได้รบั สิทธิพเิ ศษทีห่ าได้ยาก และ ผูบ้ ริโภคยังจะมีโอกาสได้
รูจ้ กั กับกิจการหรือร้านค้าทีไ่ ม่เคยรูจ้ กั อีกด้วย และ เว็บไซต์คปู องลดราคามีจุดดึงดูดใจผูบ้ ริโภค
เพราะข้อมูลทีร่ ะบุในคูปองลดราคาเหล่านัน้ จะมีมลู ค่าส่วนลดสูงมากกว่า 50% จึงทาให้
ผูบ้ ริโภคตัดสินใจซือ้ ได้งา่ ยขึน้ (Dealdidiคืออะไร วิธสี มัครและใช้งาน, 2554)

ความพึงพอใจของสมาชิ กเว็บไซต์คปู องลดราคาสิ นค้าและบริ การ

ความพึงพอใจของสมาชิ กที่มีต่อเนื้ อหาในเว็บไซต์
ในการสารวจ ความพึงพอใจของสมาชิกทีม่ ตี ่อเนื้อหาในเว็บไซต์ ของสมาชิกเว็บไซต์
คูปองลดราคาสินค้าและบริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาเว็บไซต์อยูใ่ น
ระดับสูง (ค่าเฉลีย่ รวม 3.82) โดยสมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ พึงพอใจต่อ
เนื้อหาด้านส่วนลดของสินค้าและบริการทีน่ าเสนอผ่านเว็บไซต์ฯ สูงทีส่ ดุ (ค่าเฉลีย่ 4.21) ส่วน
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ปจั จัยด้านอื่นๆ ได้แก่ ความพึงพอใจต่อความง่ายในการเข้าถึงเว็บไซต์ฯ ความพึงพอใจต่อ
รูปภาพสินค้าและบริการทีน่ าเสนอผ่านเว็บไซต์ฯ ความพึงพอใจต่อข้อความเชิญชวนของ
ร้านค้าและสถานบริการ ทีน่ าเสนอผ่านเว็บไซต์ฯ และลาดับสุดท้าย คือ ความพึงพอใจต่อ
ข้อความรีววิ ของผูท้ เ่ี คยใช้บริการทีน่ าเสนอผ่านเว็บไซต์ฯ ซึง่ ความพึงพอใจทีก่ ลุ่มตัวอย่างมีต่อ
ปจั จัยข้างต้นล้วนอยูใ่ นระดับสูงเช่นกัน
จะเห็นได้วา่ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาด้านต่างๆในเว็บไซต์อยูใ่ นระดับที่
สูง จึงเป็ นอีกสาเหตุหนึ่งทีท่ าให้กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเข้าเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์คปู องลดราคา
สินค้าและบริการได้งา่ ยยิง่ ขึน้

ความคาดหวังก่อนการใช้บริ การของสมาชิ กเว็บไซต์คปู องลดราคาสิ นค้าและบริ การ
จากการสารวจความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างก่อนการใช้บริการเว็บไซต์คปู องลดราคา
สินค้าและบริการ พบว่าสมาชิกของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการมี ความคาดหวังก่อน
การใช้บริการอยูใ่ นระดับสูงในทุกๆด้าน ได้แก่ คาดหวังว่าจะได้รบั ส่วนลดราคาสินค้าและบริการ
ทีน่ ่าพอใจคาดหวังจะได้รบั สินค้าและบริการทีด่ แี ละมีคุณภาพ คาดหวังว่าจะได้รบั ความคุม้ ค่า
เมือ่ ได้ใช้บริการคูปองทีซ่ อ้ื ผ่านเว็บไซต์คปู องลดราคาฯ คาดหวังว่าจะได้รบั การดูแลทีด่ จี าก
เจ้าหน้าทีข่ องร้านค้าและสถานบริการทีซ่ อ้ื คูปอง และ คาดหวังว่าจะสามารถติดต่อร้านค้าและ
สถานบริการได้อย่างสะดวกสบายเมือ่ นาคูปองไปใช้
ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นสมาชิกมีความคาดหวังอยูใ่ นระดับสูงต่อการ
ให้บริการของเว็บไซต์คปู องลดราคาในทุกๆด้าน เนื่องมาจากว่า เว็บไซต์คปู องลดราคาดังกล่าว
มีราคาสินค้าทีถ่ ูก จึงทาให้ผบู้ ริโภคอาจมีความกังวลถึงคุณภาพของสินค้าและบริการทีจ่ ะได้รบั
และเนื่องจากผูบ้ ริโภคสมัยนี้เป็ นผูบ้ ริโภคทีม่ คี วามรอบคอบ ผูบ้ ริโภคจึงต้องมีการวางแผนก่อน
การตัดสินใจซือ้ สินค้า โดยในการตัดสินใจซือ้ คูปองลดราคาสินค้าจากเว็บไซต์ ผูบ้ ริโภคอาจใช้
คานึงถึงราคาเป็ นหลัก (Price consciousness) (Sproles&Kandall, 1986อ้างถึงใน ชูชยั สมิทธิ
ไกร, 2553) คือ ผูบ้ ริโภคทีต่ ดั สินใจซือ้ สินค้าโดยให้ความสาคัญของราคาเป็ นอย่างมาก โดย
ผูบ้ ริโภคทีม่ กี ารตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้าประเภทนี้จะเลือกซือ้ สินค้าทีม่ รี าคาถูก สินค้าลดราคา
หรือสินค้าทีซ่ อ้ื แล้วให้ความรูส้ กึ ว่าคุม้ ค่ากับเงินทีไ่ ด้เสียไปมากทีส่ ดุ ดังนัน้ ผูบ้ ริโภคกลุ่มนี้จงึ มี
ความคาดหวังสูงทีจ่ ะได้รบั สินค้าทีม่ คี ุณภาพคุม้ ค่ากับเงินทีเ่ สียไป

ความพึงพอใจหลังการใช้บริ การคูปองลดราคาสิ นค้าและบริ การ
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ในการสารวจด้านความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างหลังการใช้บริการคูปองลดราคาสินค้า
และบริการผ่านเว็บไซต์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจหลังการใช้บริการคูปองลดราคาที่
ซือ้ ผ่านเว็บไซต์ฯในระดับสูง และเมือ่ นาความคาดหวังก่อนการใช้บริการของกลุ่มตัวอย่างทีเ่ คย
ใช้บริการเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ ก็พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังก่อนการ
ใช้บริการสูง และหลังจากการใช้บริการ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการใช้บริการจาก
เว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการสูงเช่นกัน ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ Person (1993)
ทีก่ ล่าวว่า ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภค เกิดจากการทีส่ นิ ค้าและบริการเป็ นไปตามความคาดหวัง
ของผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นลูกค้า ซึง่ ระดับของความพึงพอใจขึน้ อยูก่ บั การทีส่ นิ ค้าและบริการเป็ นไปตาม
ความต้องการของลูกค้า หากสินค้านัน้ เป็ นไปตามความต้องการของลูกค้ามาก จะทาให้ลกู ค้า
เกิดความพึงพอใจต่อสินค้านัน้ มาก
นอกจากนัน้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2003) ทีก่ ล่าวเกีย่ วกับความพึงพอใจ
ของลูกค้าไว้วา่ ความพึงพอใจของลูกค้า คือ ความรูส้ กึ ของลูกค้าทีม่ ผี ลมาจากการเปรียบเทียบ
ระหว่างความคาดหวังของลูกค้าทีจ่ ะได้รบั จากสินค้าหรือบริการ และผลทีไ่ ด้รบั จากการบริโภค
สินค้าหรือบริการ
โดยสิง่ ที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ เป็ น อันดับทีห่ นึ่งคือ ความพึงพอใจในส่วนลดที่
ได้รบั จากการซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ เพราะเมือ่ เทียบกับรายได้ของ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทอ่ี ยูร่ ะหว่าง 15,000 – 20,000 บาท ซึง่ เป็ นรายได้ทอ่ี ยูใ่ นระดับปาน
กลางดังนัน้ กลุ่มตัวอย่างทีเ่ คยซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์ อาจเป็ นผูบ้ ริโภค
ทีจ่ ดั อยูใ่ นกลุ่มคานึงถึงราคาเป็ นหลัก ( Price consciousness) คือ ตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้าทีม่ ี
ราคาถูก สินค้าลดราคา หรือสินค้าทีซ่ อ้ื แล้วให้ความรูส้ กึ ว่าคุม้ ค่ากับเงินทีไ่ ด้เสียไปมากทีส่ ดุ
(Sproles&Kandall, 1986 อ้างถึงใน ชูชยั สมิทธิไกร, 2553)

พฤติ กรรมการซื้อคูปองลดราคาผ่านเว็บไซต์คปู องลดราคาสิ นค้าและบริ การ
จากการสารวจ กลุ่มตัวอย่างทัง้ 425 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นสมาชิกเว็บไซต์ฯ
และเคยซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการมีจานวนคิดเป็ น ร้อยละ 81.4 เคยซือ้ คูปองลดราคา
สินค้าและบริการจากเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ และ กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นสมาชิกแต่
ไม่เคยซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการมีจานวนคิดเป็ นร้อยละ 18.6
ใน 12 เดือนทีผ่ า่ นมา กลุ่มตัวอย่างทีเ่ คยซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์
มากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก คือ ร้านอาหารมากทีส่ ดุ รองลงมา คือ สปา หรือ สถาบันเสริมความงาม
และอันดับทีส่ าม คือ โรงแรมและทีพ่ กั

101
ซึง่ ผลการวิจยั ครัง้ นี้มคี วามใกล้เคียงกับผลการวิจยั ของ AC Nielson (2555) ทีท่ าการ
สารวจสินค้าทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ ผ่านเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ โดยประเภทของสินค้าที่
AC Nielson พบว่ากลุ่มตัวอย่างนิยมซือ้ มากทีส่ ดุ คือร้านอาหาร รองลงมาคือ ธุรกิจการ
ท่องเทีย่ วและการโรงแรม และอันดับทีส่ าม คือธุรกิจประเภทสุขภาพและความงาม (นวด สปา
เครือ่ งสาอาง)
นอกจากนัน้ ยังมีงานวิจยั ของ Lab 42 สถาบันการวิจยั การตลาดของประเทศ
สหรัฐอเมริกาทีท่ าการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อเว็บไซต์คปู องลดราคา พบว่า สินค้าที่
สมาชิกเว็บไซต์นิยมซือ้ มากทีส่ ดุ คือ ร้านอาหาร รองลงมาคือ สปา โรงแรม กีฬา ศิลปะ งานทา
มือ และกิจกรรมกลางแจ้ง และ อันดับทีส่ าม คือ ฟิตเนส
ดังนัน้ เมือ่ เปรียบเทียบความนิยมของสินค้าทีส่ มาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและ
บริการทีซ่ อ้ื นิยมซือ้ ผ่านเว็บไซต์ จะเห็นได้วา่ ร้านอาหาร เป็ นสินค้าทีส่ มาชิกเว็บไซต์คปู องลด
ราคาสินค้าและบริการนิยมมากทีส่ ดุ แต่ในอันดับรองลงมาพบว่า โรงแรม สปา หรือบริการที่
เกีย่ วข้องกับความสวยงามก็ได้รบั ความนิยมมากเช่นเดียวกัน
มูลค่าของคูปองลดราคา
สินค้าและบริการ ทีก่ ลุ่มตัวอย่างเคยซือ้ จากเว็บไซต์คปู องลด
ราคาสินค้าและบริการ พบว่าผูบ้ ริโภคซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการมูลค่า 501 – 1,000
บาทมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ คูปองลดราคาสินค้าและบริการมูลค่าต่ากว่า 500บาท และอันดับที่
สาม คือคูปองมูลค่าระหว่าง 1,001 – 5,000 บาท ซึง่ ถือว่าเป็ นมูลค่าทีไ่ ม่มากนักเมือ่ เทียบกับ
รายได้สว่ นบุคคลต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง
ในด้านช่องทางทีก่ ลุ่มตัวอย่างใช้ ในการชาระเงินเพือ่ ซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการ
ของผ่านเว็บไซต์ฯ พบว่าช่องทางที่ ถูกใช้ในการชาระเงินค่าคูปองลดราคาสินค้าและบริการมาก
ทีส่ ดุ คือ การชาระผ่านบัตรเครดิต ซึง่ สอดคล้องกับอัตราเงินเดือนของบุคคลทีจ่ ะได้รบั การอนุมตั ิ
ให้สามารถสมัครใช้บริการบัตรเครดิตได้ คือ 15,000 บาท (สมัครบัตรเครดิตอย่างไรให้ผา่ น
,2554 ) ซึง่ ตรงกับรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทอ่ี ยูร่ ะหว่าง 15,000 –
20,000 บาท ช่องทางในการชาระค่าคูปองลดราคาสินค้าและบริการ อันดับทีส่ อง คือการชาระ
ผ่านธนาคาร หรือเครือ่ งเอทีเอ็ม และอันดับทีส่ าม คือการชาระผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูท้ ม่ี ที กั ษะในการใช้อนิ เทอร์เน็ต จึงทาให้มที กั ษะในการใช้บริการ
ธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ตได้อกี ด้วย
บุคคลทีก่ ลุ่มตัวอย่างนาคูปองไปใช้บริการด้วย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมักนาคูปองไปใช้
บริการร่วมกับคนรัก (แฟน,สามี,ภรรยา) มากทีส่ ดุ อันดับทีส่ องคือ ใช้รว่ มกับเพือ่ น (อันดับที่
สามคือ นาคูปองไปใช้เองคนเดียว
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และจากผลการสารวจการตัดสินใจกลับไปใช้บริการซ้าของกลุ่มตัวอย่างทีเ่ คยซือ้ คูปอง
ลดราคาสินค้าบริการในเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ยังไม่เคย
กลับไปใช้บริการซ้า แต่มแี ผนทีจ่ ะกลับไปใช้บริการในอนาคต มีจานวนมากทีส่ ดุ (ร้อยละ 54.9)
รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างทีเ่ คยกลับไปใช้บริการ ร้านค้าเดิม ซ้า โดยจ่ายในราคาเต็ม (ร้อยละ
32.9) และ กลุ่มตัวอย่างที่ เคยใช้บริการร้านค้าหรือสถานบริการนัน้ แล้วแต่ ไม่คดิ จะกลับไปใช้
บริการอีก (ร้อยละ 12.1)
สาหรับกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่เคยกลับไปใช้บริการซ้า แต่มแี ผนทีจ่ ะกลับไปใช้บริการใน
อนาคตนัน้ มีความสอดคล้องกับสิง่ ที่ Assael (2004) กล่าวไว้วา่ เมือ่ ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการ ลูกค้าจะเกิดทัศนคติในทางบวกต่อสินค้า และอาจนาไปสูก่ ารซือ้ ซ้าในอนาคตได้
ซึง่ ผลการวิจยั นี้แสดงให้เห็นว่า การทีผ่ บู้ ริโภคตัง้ ใจทีจ่ ะกลับไปใช้บริการร้านค้าหรือสถาน
บริการเหล่านัน้ โดยจ่ายในราคาเต็ม นันหมายความว่
่
าสินค้า หรือสถานบริการทีผ่ บู้ ริโภคมีแผน
จะกลับไปใช้บริการในอนาคตนัน้ สามารถสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้เป็ นอย่างดี จนทา
ให้ผบู้ ริโภคเกิดความพึงพอใจ และมีทศั นคติทเ่ี ป็ นทางบวกต่อสินค้าหรือบริการนัน้ ๆจึงมีแผนที่
จะกลับไปใช้บริการสินค้าหรือสถานบริการแห่งนัน้ อีก
ส่วนกลุ่มตัวอย่างทีเ่ คยกลับไปใช้บริการร้านค้าและสถานบริการเดิมซ้า โดยจ่ายในราคา
เต็มนัน้ แสดงให้เห็นว่า ร้านค้าหรือสถานบริการเหล่านัน้ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผบู้ ริโภคที่
เป็ นสมาชิกเว็บไซต์เป็ นอย่างยิง่ จึงทาให้ตดั สินใจกลับไปใช้บริการร้านค้า หรือสถานบริการเดิม
อีกครัง้ หนึ่ง ซึง่ การกลับไปใช้บริการซ้า เป็ นสิง่ ทีแ่ สดงให้เห็นว่าผูบ้ ริโภคเกิดการยอมรับและพึง
พอใจในการใช้สนิ ค้าหรือบริการเหล่านัน้ ซ้า ( Schiffman&Kanuk, 2007)แต่ในการวิจยั ของ Lab
42 (2011) ของประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 82)
มีการกลับไปใช้บริการร้านค้าและบริการทีต่ นเองเคยซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการผ่าน
เว็บไซต์อกี ครัง้ สาเหตุทผ่ี ลการวิจยั มีความแตกต่างกันเล็กน้อยอาจเนื่องมาจาก การควบคุม
คุณภาพของสินค้าในต่างประเทศอาจทาได้ดกี ว่าประเทศไทย จึงทาให้กลุ่มตัวอย่างของงานวิจยั
ในประเทศสหรัฐอเมริกานี้ตดั สินใจกลับไปใช้บริการร้านค้าหรือสถานบริการเดิมมากกว่า
ประเทศไทย
และสาหรับกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่คดิ จะกลับไปใช้บริการสินค้าหรือสถานบริการเดิม หลังจาก
ทีไ่ ด้ทาการใช้บริการร้านค้าหรือสถานบริการเหล่านัน้ ผ่านคูปองลดราคาสินค้าและบริการ
ผูบ้ ริโภคเหล่านัน้ อาจมีพฤติกรรมการซือ้ เพือ่ ทดลองใช้ ( Trial Purchase) คือ การทดลองใช้
บริการเนื่องจากอาจจะยังไม่มคี วามมันใจในการบริ
่
โภคสินค้านัน้ ๆ หากผูบ้ ริโภคเกิดความพึง
พอใจก็จะทาการซือ้ ซ้า ( Schiffman&Kanuk, 2007) แต่ในกรณีของกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่คดิ จะ
กลับไปใช้บริการสินค้าและสถานบริการเหล่านัน้ อีก เนื่องมาจาก เกิดความไม่พงึ พอใจต่อสินค้า
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หรือบริการก็จะไม่ทาการซือ้ สินค้าหรือบริการนัน้ อีก ( Peter&Olsen, 1990) หรือ ผูบ้ ริโภคอาจ
ได้รบั ประสบการณ์ทไ่ี ม่ดตี ่อการใช้สนิ ค้าและบริการเหล่านัน้ จึงทาให้เกิดทัศนคติในแง่ลบต่อ
สินค้าหรือบริการ และส่งผลให้ความตัง้ ใจซือ้ สินค้าในอนาคตลดลงไปด้วย( Engle, Blackwell
&Miniard, 1995) หรือ หากผูบ้ ริโภคกลุ่มนี้จะทาการตัดสินใจซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการ
ในครัง้ ใหม่ ผูบ้ ริโภคจะเริม่ กระบวนการการตัดสินใจซือ้ โดยระลึกถึงประสบการณ์ในอดีต
(Recall of Experiences) โดยผูบ้ ริโภคจะค้นหาข้อมูลจากความทรงจาของตนเอง หากผูบ้ ริโภค
มีประสบการณ์ทเ่ี กีย่ วกับตัวสินค้าหรือบริการในแง่ลบ ผูบ้ ริโภคก็จะตัดสินใจหลีกเลีย่ งทีจ่ ะซือ้
สินค้านัน้ อีก (Hoyer&MacInnis, 2001)
และเหตุผลทีท่ าให้กลุ่มตัวอย่าง ตัดสินใจไม่ซอ้ื คูปองลดราคาสินค้าและบริการ จากการ
สารวจครัง้ นี้ พบว่า เหตุผล อันดับทีห่ นึ่ง คือ สินค้าทีเ่ สนอขายไม่ใช้สนิ ค้าทีต่ อ้ งการ (ร้อยละ
18.7) รองลงมา คือสถานทีต่ งั ้ ของร้านค้าหรือสถานบริการทีท่ าการขายคูปองอยูไ่ กล(ร้อยละ
17.2) อันดับทีส่ ามคือ ร้านค้าหรือสถานบริการทีน่ าเสนอขายคูปองนัน้ มีขา่ วลือในแง่ลบ (ร้อยละ
16.4) ซึง่ จากผลการวิจยั นี้จะเห็นได้วา่ การลดราคาสินค้าและบริการไม่ใช่ปจั จัยทีส่ าคัญทีส่ ดุ ที่
จะทาให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจซือ้ สินค้าหรือไม่ แต่ปจั จัยทีส่ าคัญทีส่ ดุ ในการตัดสินใจซือ้ สินค้าของ
ผูบ้ ริโภค คือ ความต้องการของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อสินค้านัน้ ๆ ซึง่ สอดคล้องกับสิง่ ที่ ชูชยั สมิทธิไกร
(2553) กล่าวไว้วา่ กระบวนการตัดสินใจซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคจะเริม่ ต้นจากการทีผ่ บู้ ริโภคมี
การตระหนักถึงปญั หา หรือ มีความต้องการสินค้าหนึ่งๆ เพือ่ นาสินค้านัน้ มาใช้ในการแก้ไข
ปญั หา หรือ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของตน ดังนัน้ การทีผ่ บู้ ริโภคจะตัดสินใจซือ้ คูปองลด
ราคาสินค้าและบริการจากทางเว็บไซต์ตอ้ งเริม่ ต้นจากการทีผ่ บู้ ริโภคมีความต้องการในสินค้า
นัน้ ๆก่อน ไม่ใช่เพียงแค่ปจั จัยด้านการลดราคาทีน่ ่าดึงดูดใจเพียงอย่างเดียว
จากผลการวิจยั ในด้านการตัดสินใจกลับไปใช้บริการควบคูก่ บั เหตุผลทีท่ าให้ผบู้ ริโภคไม่
ซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการพบว่า อัตราของผูบ้ ริโภคทีต่ ดั สินใจกลับไปใช้บริการซ้ามี
จานวนไม่สงู นัก เมือ่ เทียบกับผูบ้ ริโภคทีย่ งั ไม่ได้กลับไปใช้บริการซ้าเป็ นครัง้ ที่ 2 นันแสดงให้
่
เห็นว่า ความพึงพอใจหลังจากการใช้บริการในครัง้ แรกอาจไม่มผี ลต่อการซือ้ ซ้าในครัง้ ทีส่ อง
เนื่องจากสินค้านัน้ อาจยังไม่เป็ นทีต่ อ้ งการของผูบ้ ริโภค
ดังนัน้ ตามผลวิจยั ทีไ่ ด้รบั ในครัง้ นี้ทาให้ผวู้ จิ ยั มีความคิดเห็นว่า หากเว็บไซต์คปู องลด
ราคาสินค้าและบริการต้องการทีจ่ ะช่วงชิงตลาดในธุรกิจดังกล่าวนี้ เจ้าของเว็บไซต์จะต้องทาการ
นาเสนอสินค้าทีเ่ ป็ นทีต่ อ้ งการของผูบ้ ริโภคเสียก่อน จึงจะทาให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจซือ้ คูปองลด
ราคาสินค้าและบริการจากทางเว็บไซต์ได้งา่ ยดายยิง่ ขึน้
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งเสริ มการเข้าเป็ นสมาชิ กเว็บไซต์และความพึงพอใจของ
สมาชิ กที่มีต่อเว็บไซต์
จากการศึกษาพบว่า ปจั จัยทีส่ ง่ เสริมให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจเข้าเป็ นสมาชิกเว็บไซต์คปู อง
ลดราคาสินค้าและบริการ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของสมาชิกทีม่ ตี ่อเนื้อหาของเว็บไซต์
ด้านต่างๆ กล่าวคือ เมือ่ ผูบ้ ริโภคมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาด้านต่างๆทีป่ รากฏอยูใ่ นเว็บไซต์ ไม่
ว่าจะเป็ น เนื้อหาทีเ่ กีย่ วกับ ส่วนลดของสินค้าและบริการทีน่ าเสนอผ่านเว็บไซต์ฯ ทีม่ กี ารลด
ราคาสินค้าสูงถึง 50-90% ความง่ายในการเข้าถึงเว็บไซต์ฯรูปภาพสินค้าและบริการทีถ่ ูกตกแต่ง
มาอย่างสวยงามและน่าดึงดูดใจให้ตดั สินใจซือ้ สินค้าและบริการบนเว็บไซต์ฯความเชิญชวนของ
ร้านค้าและสถานบริการทีเ่ จ้าของเว็บไซต์เป็ นผู้ นาเสนอ หรือ ข้อความรีววิ ของผูท้ เ่ี คยใช้บริการ
ทีน่ าเสนอผ่านเว็บไซต์ฯ ซึง่ ความพึงพอใจเหล่านี้มผี ลทาให้กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเข้าเป็ นสมาชิก
เว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ
ในด้านของปจั จัยทีท่ าให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจเป็ นสมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและ
บริการ พบว่า ปจั จัยในทุกๆด้านช่วยสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริโภคด้วย ไม่วา่ จะเป็ นปจั จัย
ทางด้านตัวสินค้า(Product) อาทิเช่น การได้รจู้ กั สินค้าใหม่ๆ สินค้าบริการมีให้เลือกหลากหลาย
ปจั จัยทางด้านราคา (Price) เช่น สินค้าและบริการมีราคาถูก การได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซือ้
สินค้าและบริการ ปจั จัยทางด้านช่องทางการซือ้ สินค้า ( Place) ได้แก่ ความสะดวกสบายในการ
ซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการ และปจั จัยด้านการส่งเสริมการขาย ( Promotion) คือ ความ
น่าสนใจของรูปแบบเว็บไซต์
ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ ปจั จัยส่งเสริมให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจเข้าเป็ นสมาชิกเว็บไซต์คปู องลด
ราคาสินค้าและบริการ กับ ความพึงพอใจของสมาชิกทีม่ ตี ่อเนื้อหาเว็บไซต์มผี ลซึง่ กันและกัน
เนื่องจากการตัดสินใจเข้าร่วมเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์ มีผลมาจากความพึงพอใจต่อเนื้อหา
เว็บไซต์ เมือ่ ผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นสมาชิกเว็บไซต์มคี วามพึงพอใจต่อเนื้อหาด้านต่างๆในเว็บไซต์อยูใ่ น
ระดับทีส่ งู จึงทาให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจเข้าเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ
ได้ ดังนัน้ หากเจ้าของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการมีการพัฒนาเนื้อหาเว็บไซต์ดา้ น
ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น ส่วนลด ความง่ายในการเข้าถึงเว็บไซต์ การพัฒนารูปภาพให้มคี วาม
สวยงาม ข้อความเชิญชวนทีน่ ่าดึงดูดใจ หรือ ข้อความรีววิ ทีน่ ่าเชื่อถือ สิง่ เหล่านี้จะสามารถ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ผบู้ ริโภคได้ และจะช่วยส่งเสริมให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจเข้าเป็ นสมาชิกได้
ไม่ยาก เนื่องจากมีปจั จัยทีช่ ว่ ยส่งเสริมให้ผบู้ ริโภคหันมาเป็ นสมาชิกเว็บไซต์ลดราคาสินค้าและ
บริการมากขึน้ จากการพัฒนาการนาเสนอสินค้าทีห่ ลากหลายและเป็ นทีต่ อ้ งการของผูบ้ ริโภค
การคัดสรรสินค้าทีม่ รี าคาถูก การทาให้ผบู้ ริโภคสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย การสร้างความ
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สะดวกสบายในการซือ้ คูปองลดราคาสินค้าผ่านเว็บไซต์ และความน่าสนใจของรูปแบบต่างๆใน
เว็บไซต์ ก็จะช่วยให้ผบู้ ริโภคมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการมากขึน้
ดังนัน้ ตัวแปรในด้านของปจั จัยทีส่ ง่ เสริมให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจเข้าเป็ นสมาชิกเว็บไซต์ และตัว
แปรด้านความพึงพอใจต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ในด้านต่างๆ จะช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถ
พัฒนาเนื้อหาในเว็บไซต์ฯให้ตรงกับความพึงพอใจของผูบ้ ริโภค เพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วมและทา
ให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจสมัครเข้าเป็ นสมาชิกได้งา่ ยยิง่ ขึน้
ซึง่ ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุธาทิพย์ ชูเกียรติโรจน์ ( 2553) ทีศ่ กึ ษาเรือ่ ง
การรับรู้ ความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าต่อบัตรสมาชิกศูนย์การค้า ผลการวิจยั พบว่า
ลูกค้าทีเ่ ป็ นสมาชิกมีความพึงพอใจต่อการเป็ นสมาชิกบัตรศูนย์การค้าในระดับทีส่ งู เนื่องจากวิถี
ชีวติ ของลูกค้าชาวไทยต้องการความสะดวกสบาย และต้องการสิทธิหรือความมันใจที
่ เ่ หนือกว่า
หากศูนย์การค้าสามารถตอบสนองได้ตามความต้องการของสมาชิกบัตรศูนย์การค้าได้อย่าง
ครบถ้วนก็จะทาให้สมาชิกเกิดความพึงพอใจ ดังนัน้ หากเจ้าของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้า
และบริการมีการพัฒนาบริการให้มปี ระสิทธิภาพ มีสนิ ค้าหลากหลายให้เลือก ราคาสินค้าน่า
ดึงดูดใจ และเนื้อหาในเว็บไซต์มคี วามน่าสนใจมากเท่าใด ก็จะช่วยเพิม่ โอกาสให้ผบู้ ริโภคเกิด
ความพึงพอใจและตัดสินใจเข้าเป็ นสมาชิกได้มากยิง่ ขึน้
ผลของความสัมพันธ์ของความพึงพอใจและพฤติกรรมทีพ่ บในการวิจยั ยังมีความ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ David Martin และคณะ (2008) ทีท่ าการศึกษาถึงบทบาทของ
อารมณ์ทอ่ี ธิบายความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคว่ามีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมทีผ่ บู้ ริโภคจะกระทา
ในอนาคตหรือไม่ โดยทาการวิจยั เชิงสารวจเพือ่ วัดความพึงพอใจผูบ้ ริโภคทีม่ คี วามผูกพันต่อ
การแข่งขันฟุตบอลท้องถิน่ ทีม่ ตี ่อพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในอนาคต ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริโภค
กลุ่มนัน้ มีความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณภาพและการบริการของสนามฟุตบอล ดังนัน้ ผูบ้ ริโภคที่
มีความผูกพันกับสนามฟุตบอลก็จะมีประเมินความพึงพอใจทีม่ ตี ่อการให้บริหารของสนาม
ฟุตบอลในระดับทีส่ งู และมีการแสดงออกทางพฤติกรรมทีจ่ ะทาในอนาคตเป็ นไปในเชิงบวก เช่น
วางแผนจะเข้าใช้บริการสนามฟุตบอลในอนาคต หรือเชิญชวนให้ผอู้ ่นื เข้าใช้บริการ เป็ นต้น
นอกจากนัน้ ผลการวิจยั ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ White, Chistopher; Yi-Ting,Yu
(2005) ทีท่ าการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรม
ความตัง้ ใจของผูบ้ ริโภค โดยทาการศึกษากลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นนักศึกษาปีสดุ ท้ายของวิทยาลัย
แห่งหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยวัดความพึงพอใจจากวิชาทีเ่ รียนในวิทยาลัยทีม่ ตี ่อการ
ตัดสินใจลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษาสุดท้าย พบว่ากลุ่มตัวอย่างทีม่ คี วามพึงพอใจในเชิงบวก
ต่อวิชาหนึ่ง จะมีแนวโน้มทีจ่ ะลงทะเบียนเรียนในวิชานัน้ ๆมากยิง่ ขึน้ และนอกจากนัน้ ยังแนะนา
ให้ผอู้ ่นื ลงทะเบียนเรียนวิชานัน้ อีกด้วย จากการศึกษานี้จะเห็นได้วา่ เรือ่ งของอารมณ์และความ

106
พึงพอใจของผูบ้ ริโภคจะมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมทีผ่ บู้ ริโภคจะแสดงในอนาคต หากผูบ้ ริโภค
มีความพึงพอใจทางอารมณ์ในเชิงบวก จะแสดงออกถึงพฤติกรรมแสดงออกไปในทางบวก
ในทางกลับกัน หากผูบ้ ริโภคมีอารมณ์ความพึงพอใจเป็ นไปในเชิงลบ ก็จะส่งผลให้พฤติกรรม
แสดงออกไปในเชิงลบ เป็ นต้น
ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าสินค้า
และบริการต่างๆ และปจั จัยทีส่ ง่ เสริมให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจเข้าเป็ นสมาชิกเว็บไซต์มคี วามสัมพันธ์
ต่อกัน และเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญ เพราะหากผูบ้ ริโภคได้เข้าชมเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ
แล้ว เกิดความพึงพอใจต่อเนื้อหาในด้านต่างๆของเว็บไซต์ และพบกับรายละเอียดต่างๆของ
สินค้าและบริการทัง้ ด้านสินค้าด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริมการ
ขาย (Product, Price, Place, Promotion:4Ps) ซึง่ ในท้ายทีส่ ดุ ปจั จัยต่างๆเหล่านี้จะทาให้
ผูบ้ ริโภคตัดสินใจเข้าเป็ นสมาชิกเว็บไซต์ได้ทนั ที

ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่เป็ นสมาชิ กเว็บไซต์ต่อเนื้ อหา
เว็บไซต์และหลังการใช้บริ การคูปองลดราคาสิ นค้าและบริ การกับพฤติ กรรมการซื้อ
สิ นค้าผ่านเว็บไซต์คปู องลดราคาสิ นค้าและบริ การ
จากผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจหลังการใช้บริการคูปองลด
ราคาสินค้าและบริการของผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นสมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการกับ
พฤติกรรมการซือ้ สินค้าผ่านเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการไม่มคี วามสัมพันธ์กนั
กล่าวคือ ผูบ้ ริโภคทีม่ คี วามพึงพอใจต่อเนื้อหาในเว็บไซต์และหลังการใช้บริการคูปองลดราคา
สินค้าและบริการในระดับสูง อาจไม่ตดั สินใจซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์ใน
ครัง้ ถัดไป เนื่องจากสินค้านัน้ อาจยังไม่เป็ นทีต่ อ้ งการของัวผูบ้ ริโภคนันเอง
่
เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภค เริม่ ต้นจากการทีผ่ บู้ ริโภคอาจเกิดจะ
ทาการค้นหาข้อมูลเพือ่ ใช้ในการซือ้ สินค้า ดังนัน้ ปจั จัยทีท่ าให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจซือ้ สินค้าได้ยาก
ขึน้ มาจากการทีผ่ บู้ ริโภครับรูค้ วามเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ หลังการซือ้ สินค้า ทาให้ผบู้ ริโภคเริม่ มีการ
ค้นหาข้อมูลเพือ่ นามาเป็ นส่วนประกอบในการตัดสินใจซือ้ สินค้า ซึง่ ปจั จัยทีผ่ บู้ ริโภคใช้ในการ
ค้นหาข้อมูลเพือ่ การตัดสินใจซือ้ มี 3 ปจั จัย (Despande&Hoyer, 1983; Hoter, 1984,
Murray,1991 as cited in Schiffman&Kanuk,2007) ได้แก่
1. การศึกษาปจั จัยทางด้านสินค้า ( Product factor) เช่น สินค้านัน้ ตรงต่อความต้องการ
ของตนเองหรือไม่ สินค้ามีคุณภาพหรือไม่ เป็ นต้น
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2. ปจั จัยทางด้านสถานการณ์ ( Situational factor) ได้แก่ ประสบการณ์ทไ่ี ด้จากการซือ้
สินค้า การตัดสินใจซือ้ ตามบุคคลรอบข้าง เป็ นต้น
3. ปจั จัยทางด้านตัวบุคคล ( Personal factor) ได้แก่ ความรูข้ องผูบ้ ริโภค รายได้ของ
ผูบ้ ริโภค เป็ นต้น
ในบางสถานการณ์ทผ่ี บู้ ริโภคต้องตัดสินใจเพือ่ ซือ้ สินค้าหนึ่งๆ ผูบ้ ริโภคอาจมีความพึง
พอใจในตัวสินค้านัน้ มีการตัง้ ใจซือ้ สินค้านัน้ เกิดขึน้ แล้ว แต่สถานการณ์แวดล้อมมีการ
เปลีย่ นแปลงไปก็อาจส่งผลให้ความตัง้ ใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคลดลงได้ ( Peter& Olsen, 1990) เช่น
สถานการณ์ทางการเงินของผูบ้ ริโภค ความไม่สะดวกสบายในการซือ้ สินค้า เป็ นต้น
นอกจากนัน้ Peter และ Olsen (1990) ยังได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของความตัง้ ใจซือ้
และพฤติกรรมการซือ้ ไว้วา่ ในบางสถานการณ์ทผ่ี บู้ ริโภคมีความพึงพอใจต่อสินค้าหนึ่งๆ และ
เกิดความตัง้ ใจทีจ่ ะซือ้ สินค้านัน้ แล้ว แต่สดุ ท้ายผูบ้ ริโภคอาจไม่มพี ฤติกรรมการซือ้ สินค้าที่
เกิดขึน้ ในภายหลังได้ ฉะนัน้ ความตัง้ ใจซือ้ นัน้ อาจมีตวั แปรใดๆเข้ามาแทรก เช่น ช่วงเวลา
(Time
Interval) คือ ผูบ้ ริโภคมีความตัง้ ใจซือ้ สินค้าอย่างหนึ่ง แต่มกี ารทิง้ ช่วงเวลานาน
จนเกินไป ผูบ้ ริโภคอาจเปลีย่ นใจไม่ซอ้ื สินค้านัน้ ๆได้ หรืออาจเกิดจากประสบการณ์
(Experience) เช่น ผูบ้ ริโภคเกิดประสบการณ์ทไ่ี ม่ดตี ่อสินค้า หรือ ได้รบั ทราบข้อมูลในแง่ลบ
ของสินค้าทีเ่ กิดจากประสบการณ์ของผูอ้ ่นื ก็อาจทาให้ความตัง้ ใจซือ้ ลดลงได้
และจากการศึกษาในครัง้ นี้พบว่า เหตุผลทีท่ าให้กลุ่มตัวอย่าง ตัดสินใจไม่ซอ้ื คูปองลด
ราคาสินค้าและบริการ อันดับทีห่ นึ่ง คือ สินค้าทีเ่ สนอขายไม่ใช้สนิ ค้าทีต่ อ้ งการ รองลงมา คือ
สถานทีต่ งั ้ ของร้านค้าหรือสถานบริการทีท่ าการขายคูปองอยูไ่ กล จากผูบ้ ริโภคและ อันดับทีส่ าม
คือ ร้านค้าหรือสถานบริการทีน่ าเสนอขายคูปองนัน้ มีขา่ วลือในแง่ลบ แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ ริโภคที่
มีความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการหนึ่งๆ อาจเกิดพฤติกรรมการซือ้ หรือ ไม่เกิดพฤติกรรมการ
ซือ้ สินค้าภายหลังก็ได้ ซึง่ ความเห็นของผูว้ จิ ยั มองว่า ปจั จัยทีท่ าให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจซือ้ สินค้า
และบริการ ไม่ได้มเี พียงความพึงพอใจต่อตัวสินค้าเท่านัน้ การตัดสินใจซือ้ สินค้าหนึ่งๆนัน้ ต้อง
เกิดจากการทีผ่ บู้ ริโภคมีความต้องการในตัวสินค้า จึงเกิดความพึงพอใจในตัวสินค้าทีม่ รี าคาถูก
กว่าปกติ เพราะนอกจากความพึงพอใจแล้ว ปจั จัยทางด้านตัวสินค้า ประสบการณ์ของตนเอง
และบุคคลรอบข้าง สภาพแวดล้อม สถานการณ์ทางการเงิน ช่วงเวลา ยังเป็ นตัวแปรทีส่ าคัญที่
ทาให้ผบู้ ริโภคใช้รว่ มในการตัดสินใจซือ้ สินค้าหรือบริการทีจ่ ะสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริโภคคนหนึ่งได้มากทีส่ ดุ
สรุปผลทีไ่ ด้จากการศึกษาเรือ่ ง
ปัจจัยที่ส่งเสริ มการเข้าเป็ นสมาชิ ก ความพึงพอใจ
และพฤติ กรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภคที่เป็ นสมาชิ กเว็บไซต์คปู องลดราคาสิ นค้าและบริ การ
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ของประเทศไท ย พบว่า ปจั จัยทีส่ ง่ เสริมการเข้าเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้า
และบริการกับความพึงพอใจทีผ่ บู้ ริโภคมีต่อเว็บไซต์มคี วามสัมพันธ์ซง่ึ กันและกัน เนื่องจากสอง
สิง่ นี้จะช่วยส่งเสริมให้ผบู้ ริโภคสามารถตัดสินใจเข้าเป็ นสมาชิกเว็บไซต์ได้งา่ ยยิง่ ขึน้ และยังช่วย
ให้นกั การตลาดหรือเจ้าของเว็บไซต์ให้สามารถนาสิง่ เหล่านี้ไปพัฒนา เพือ่ ให้สมาชิกเว็บไซต์มี
ความพึงพอใจต่อตัวเว็บไซต์มากยิง่ ขึน้
ส่วนผลการวิจยั ด้านความสัมพันธ์ของความพึงพอใจของสมาชิกทีม่ ตี ่อเว็บไซต์ และ
พฤติกรรมการซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์พบว่า ความพึงพอใจของสมาชิกที่
มีต่อเนื้อหาของเว็บไซต์และความพึงพอใจหลังการใช้บริการคูปองลดราคาสินค้าและบริการไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซือ้ สินค้า ดังนัน้ นักการตลาดและเจ้าของเว็บไซต์จงึ ต้องมีการ
พัฒนาปจั จัยทางด้านอื่นๆ และต้องมีการวางแผนทีด่ มี ากยิง่ ขึน้ เพือ่ นาเสนอสินค้าทีเ่ ป็ นที่
ต้องการของผูบ้ ริโภค และสร้างแรงดึงดูดใจเพือ่ ช่วยกระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคทีเ่ ป็ นสมาชิกเว็บไซต์ทา
การซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์ของตนเองมากยิง่ ขึน้ เนื่องจากในยุคนี้มี
จานวนของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการทีม่ ากขึน้ เรือ่ ยๆซึง่ จานวนของเว็บไซต์ทม่ี าก
ยิง่ ขึน้ จะก่อให้เกิดการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ ในธุรกิจการขายคูปองลดราคาสินค้าและบริการผ่านทาง
เว็บไซต์ของประเทศไทย

ข้อเสนอแนะทัวไป
่
1. จากการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริโภคมีความพึงพอใจต่อสินค้าลดราคาดังนัน้ การนาจุดเด่น
ในด้านราคาทีถ่ ูกกว่าปกติ 50-90% ของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ จึงเป็ นจุดทีท่ า
ให้ผบู้ ริโภคเกิดความสนใจต่อธุรกิจประเภทนี้มากยิง่ ขึน้ เนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจในปจั จุบนั ที่
ผูบ้ ริโภคต้องมีการใช้จ่ายทีร่ อบคอบมากยิง่ ขึน้ นอกจากนัน้ การนาเสนอสินค้าทีแ่ ปลกใหม่
หลากหลาย และเป็ นทีต่ อ้ งการของผูบ้ ริโภค จะทาให้ผบู้ ริโภคมีความรูส้ กึ ว่าตนเองมีอานาจใน
การตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้าทีม่ ากขึน้ อีกด้วย เพราะผูบ้ ริโภคสามารถค้นหาข้อมูล เปรียบเทียบ
ราคาสินค้าได้จากช่องทางอินเทอร์เน็ต ซึง่ มีความสะดวกสบายต่อผูบ้ ริโภคในยุคปจั จุบนั ทีม่ ี
ทักษะในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากยิง่ ขึน้ ดังนัน้ ธุรกิจประเภทขายคูปองลดราคาสินค้าและ
บริการนี้จงึ มีตลาดทีเ่ ติบโตขึน้ อย่างรวดเร็ว ดังนัน้ เจ้าของธุรกิจประเภทขายคูปองลดราคา
สินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์จงึ ควรพัฒนาเนื้อหาของเว็บไซต์ให้มคี วามน่าดึงดูดใจมากยิง่ ขึน้ มี
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การพัฒนาด้านสินค้าและบริการอยูเ่ ป็ นประจา รักษาคุณภาพของสินค้าและบริการทีท่ าขาย
เสนอขายในเว็บไซต์ และมีการฟงั ปฏิกริ ยิ าตอบสนองจากลูกค้าอยูเ่ ป็ นประจาและนาไปปรับปรุง
ในจุดทีบ่ กพร่องของตนเอง ก็จะทาให้เว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการนัน้ ๆได้รบั ความ
นิยม และมีฐานลูกค้าทีม่ นคงและเติ
ั่
บโตมากยิง่ ขึน้
2. จากผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรด้านความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคเพียงอย่างเดียวไม่
สามารถวัดพฤติกรรมในอนาคตของผูบ้ ริโภคได้ดที ส่ี ดุ ดังนัน้ หากนักการตลาดต้องการวัด
พฤติกรรมในอนาคตของผูบ้ ริโภค จะต้องคานึงถึงปจั จัยอื่นๆนอกเหนือจากความพึงพอใจ เช่น
สภาพแวดล้อม สภาพจิตใจสภาพทางการเงิน สภาพทางสังคมของผูบ้ ริโภคด้วย เพือ่ ให้ผลของ
การวัดพฤติกรรมในอนาคตของผูบ้ ริโภคมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ในอนาคต
1. ควรทาการวิจยั ผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นสมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการใน
ต่างจังหวัด เนื่องจากในปจั จุบนั เว็บไซต์คปู องลดราคาได้ทาการเปิดตลาดไปยังหัว
เมืองใหญ่ๆมากมาย อาทิเช่น เชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต เพือ่ เปรียบเทียบดูพฤติกรรมการ
ซือ้ สินค้าของสมาชิกทีอ่ าศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดว่ามีความเหมือน
หรือแตกต่างกันอย่างไร
2. ควรทาการวิจยั ถึงความพึงพอใจและพฤติกรรมการซือ้ สินค้าของสมาชิกเว็บไซต์สนิ ค้า
ลดราคาเฉพาะประเภทสินค้า และไม่ได้อยูใ่ นรูปแบบของคูปองลดราคา อาทิเช่น
Agoda.com ซึง่ เป็ นเว็บไซต์จองทีพ่ กั ทีม่ รี าคาถูก หรือ Zalora.com ซึง่ เป็ นเว็บไซต์ท่ี
ขายสินค้าประเภทเสือ้ ผ้าเครือ่ งนุ่งห่มทีม่ รี าคาถูก เป็ นต้น
3. ควรทาการศึกษาวิจยั เชิงลึกในด้านของเนื้อหาภายในเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและ
บริการ โดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั ประเภททดลอง เพือ่ ศึกษาระดับความน่าดึงดูดใจ และ
ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ ตัวอย่างเช่น
ศึกษาความพึงพอใจต่อโทนสีของเว็บไซต์ ต่อโลโก้ ต่อข้อความเชิญชวน ต่อประเภท
ของสินค้าและบริการ เพือ่ ทดสอบว่าเนื้อหาแบบใดทีผ่ บู้ ริโภคมีความพึงพอใจมากทีส่ ดุ
เมือ่ เข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ
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แบบสอบถาม
ปัจจัยที่ส่งเสริ มการเข้าเป็ นสมาชิ ก ความพึงพอใจ และพฤติ กรรมการซื้อ
ของผูบ้ ริ โภคที่เป็ นสมาชิ กเว็บไซต์คปู องลดราคาสิ นค้าและบริ การของประเทศไทย
แบบสอบถามชุดนี้เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจยั ของนิสติ ระดับมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการสือ่ สารแบบบูรณาการ
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงใคร่ขอความร่วมมือจากผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นสมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ
ของประเทศไทยช่วยตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริง ซึง่ ผลการวิจยั จะนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ และผูว้ จิ ยั จะนาเสนอ
ผลการวิจยั ในภาพรวม โดยมิได้อา้ งถึงรายละเอียดของแต่ละบุคคล
แบบสอบถามประกอบไปด้วยคาถามจานวน 6 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่

1

ส่วน

ที่ 2

ข้อมูลส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลเกีย่ วกับการเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ

ส่วนที่

3

ความพึงพอใจของสมาชิกทีม่ ตี ่อเนื้อหาภายในเว็บไซต์และความคาดหวังก่อนใช้บริการของสมาชิก

ส่วนที่

4

พฤติกรรมการซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการของผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นสมาชิกเว็บไซต์

ส่วน

ที่ 5 ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นสมาชิกของเว็บไซต์ภายหลังจากการใช้คปู องลดราคาฯ

…………………………………………………………………………………….

1. ท่านเป็ นสมาชิ กเว็บไซต์คปู องลดราคาสิ นค้าและบริ การหรือไม่
 1. เป็ นสมาชิก/สมัครรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล์/เป็ นผูต้ ดิ ตาม Facebook,twitter ของเว็บไซต์
 2. ไม่เคยเป็ นสมาชิกเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ (จบแบบสอบถาม)

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
โปรดใส่เครือ่ งหมาย  ลงในช่อง  หรือ กรอกข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง
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1. เพศ

 1. ชาย

 2. หญิง

2. อายุ

 1. ต่ากว่า 18 ปี
 3. อายุระหว่าง 26-35 ปี
 5. อายุ 45 ปี ขึน้ ไป

3. การศึกษา (รวมทีก่ าลังศึกษาอยู)่
 1. ต่ากว่าปริญญาตรี
 3. ปริญญาโท
4. สถานภาพการสมรส

 1. โสด

 2. สมรส

5. อาชีพ

 1. นักเรียน/นิสติ /นักศึกษา
 3. พนักงานองค์กรของรัฐ
 5. ประกอบธุรกิจส่วนตัว

6. รายได้ต่อเดือน (บาท)  1. ต่ากว่า 5,000 บาท
 3. 10,001 - 15,000 บาท
 5. 20,001 – 25,000 บาท
 7. 30,001 บาทขึน้ ไป

 2. อายุระหว่าง 19 – 25 ปี
 4. อายุระหว่าง 36-44 ปี

 2. ปริญญาตรี
 4. สูงกว่าปริญญาโท
 3. ม่าย/ หย่าร้าง
 2. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 4.พนักงานบริษทั เอกชน
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) ……………………………..
 2. 5,001 – 10,000 บาท
 4. 15,001 – 20,000 บาท
 6. 25,001 – 30,000 บาท

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็ นสมาชิ กของเว็บไซต์คปู องลดราคาสิ นค้าและบริ การ
โปรดใส่เครือ่ งหมาย  ลงในช่อง  หรือ กรอกข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง
2.1 เว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการทีท่ า่ นเป็ นสมาชิก (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. Ensogo (www.ensogo.com)
 3. Groupon Thailand (www.mygroupon.co.th)
 5. Soi19 (www.soi19.com)
 7. IQdeals (http://www.iqdeals.com )
 9. Coucafe (www.coucafe.com)
2.2

 2. Sanook! coupon (www.coupon.sanook.com)
 4. Thaicitydeals (www. thaicitydeals.com/)
 6. N-Coupon (http://ncoupon.co.th/)
 8. U2deal (www. u2deal.com/)
 10. อื่นๆ โปรดระบุ ..............................................

ช่องทางทีท่ า่ นใช้ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. E-Mail ส่วนตัว
 3. Facebook / Twiiter
 5. คนรอบข้าง

 2. เว็บไซต์หลักของบริษทั คูปองลดราคาสินค้าและบริการ
 4. Application บนโทรศัพท์มอื ถือ
 6. อื่นๆ โปรดระบุ.....................................................

2.3 ปจั จัยใดทีส่ ง่ เสริมให้ทา่ นตัดสินใจสมัครเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ
โปรดใส่เครือ่ งหมาย  ลงในช่องหมายเลขทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ดุ
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ปัจจัยที่ส่งเสริ มให้ท่านตัดสิ นใจสมัครเป็ น
สมาชิ กของเว็บไซต์คปู องลดราคาฯ

เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง
(5)

เห็นด้วย
(4)

เฉยๆ
(3)

ไม่เห็นด้วย
(2)

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง
(1)

1. ท่านได้รจู้ กั สินค้าและบริการใหม่ๆ
2. เว็บไซต์มสี นิ ค้าและบริการให้เลือกหลากหลาย
3. สินค้าและบริการในเว็บไซต์มรี าคาถูก ทาให้ทา่ น
ได้รบั ส่วนลดในการซือ้ สินค้ามากขึน้
4. ท่านได้ประหยัดค่าใช้จา่ ยในการซือ้ สินค้าหรือ
บริการมากขึน้
5. ท่านได้รบั ความสะดวกสบายในการเลือกซือ้ คูปอง
ลดราคาสินค้าและบริการ
6. รูปแบบการนาเสนอของเว็บไซต์มคี วามน่าสนใจ
7. เพือ่ น/คนรอบข้างแนะนาให้ทา่ นสมัคร

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของสมาชิ กที่มีต่อเนื้ อหาภายในเว็บไซต์และความคาดหวังก่อนใช้
บริ การของสมาชิ ก
โปรดใส่เครือ่ งหมาย  ลงในช่องหมายเลขทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ดุ
3.1 ความพึงพอใจของสมาชิ กที่มีต่อเนื้ อหาภายในเว็บไซต์

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

พึงพอใจ
มาก
(5)

พึงพอใจ
(4)

เฉยๆ ไม่พึงพอใจ
(3)
(2)

ไม่พึงพอใจ
มาก
(1)

พึงพอใจ
มาก
(5)

พึงพอใจ
(4)

เฉยๆ ไม่พึงพอใจ
(3)
(2)

ไม่พึงพอใจ
มาก
(1)

1. ท่านรูส้ กึ พึงพอใจต่อรูปภาพสิ นค้าและบริ การทีน่ าเสนอ
ผ่านเว็บไซต์ฯ
2. ท่านรูส้ กึ พึงพอใจต่อข้อความเชิ ญชวนของร้านค้าและ
สถานบริ การทีน่ าเสนอผ่านเว็บไซต์ฯ
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
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3. ท่านรูส้ กึ พึงพอใจต่อข้อความรีวิวของผูท้ ี่เคยใช้บริ การ
ทีน่ าเสนอผ่านเว็บไซต์ฯ
4. ท่านรูส้ กึ พึงพอใจต่อส่วนลดของสิ นค้าและบริ การที่
นาเสนอผ่านเว็บไซต์ฯ
5. ท่านรูส้ กึ พึงพอใจต่อความง่ายในการเข้าถึงเว็บไซต์
ของเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ

3.2 ความคาดหวังก่อนการใช้บริ การของสมาชิ กที่มีต่อเว็บไซต์
ความคาดหวังก่อนการใช้บริ การของสมาชิ ก
ที่มีต่อเว็บไซต์

เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง
(5)

เห็นด้วย
(4)

เฉยๆ ไม่เห็นด้วย
(3)
(2)

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง
(1)

เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง
(5)

เห็นด้วย
(4)

เฉยๆ ไม่เห็นด้วย
(3)
(2)

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง
(1)

1. ท่านคาดหวังว่าจะได้รบั สิ นค้าและบริ การที่ดีและมี
คุณภาพ เมือ่ ได้ใช้บริการคูปองทีซ่ อ้ื ผ่านเว็บไซต์คปู องลด
ราคาสินค้าและบริการ
2. ท่านคาดหวังว่าจะได้รบั ส่วนลดราคาสิ นค้าและ
บริ การที่น่าพอใจ เมือ่ ได้ใช้บริการคูปองทีซ่ อ้ื ผ่านเว็บไซต์
คูปองลดราคาสินค้าและบริการ
3. ท่านคาดหวังว่าจะได้รบั ความคุ้มค่าเมือ่ ได้ใช้บริการ
คูปองทีซ่ อ้ื ผ่านเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ
4. ท่านคาดหวังว่าจะได้รบั ความสะดวกสบายในการ
ชาระเงิ นค่าคูปอง เมือ่ ได้ใช้บริการคูปองทีซ่ อ้ื ผ่านเว็บไซต์
คูปองลดราคาสินค้าและบริการ
5. ท่านคาดหวังว่าจะได้รบั การดูแลที่ดีจากเจ้าหน้ าที่
ของร้านค้าและสถานบริ การ เมือ่ ได้ใช้บริการคูปองทีซ่ อ้ื
ผ่านเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ
ความคาดหวังก่อนการใช้บริ การของสมาชิ ก
ที่มีต่อเว็บไซต์
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6. ท่านคาดหวังว่าท่านจะสามารถติ ดต่อร้านค้าและ
สถานบริ การได้อย่างสะดวกสบาย เมือ่ ได้ใช้บริการคูปอง
ทีซ่ อ้ื ผ่านเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการ

ตอนที่ 4 พฤติ กรรมการซื้อคูปองลดราคาสิ นค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภคที่เป็ นสมาชิ กเว็บไซต์
4.1 ท่านเคยซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและบริการหรือไม่
 1. เคย
 2. ไม่เคย (ข้ามไปทีข่ อ้ สุดท้ายของแบบสอบถาม)
4.2 สินค้าและบริการประเภทใดบ้างทีท่ า่ นทาการซือ้ คูปองลดราคาผ่านเว็บไซต์ฯ ในระยะเวลา 12 เดือนที่ผา่ นมา
โปรดใส่เครือ่ งหมาย  ลงในช่องหมายเลขทีต่ รงกับท่านมากทีส่ ดุ
สิ นค้าและบริ การที่ท่านซื้อคูปองลดราคา
ผ่านเว็บไซต์

ซื้อมากกว่า 5 ครัง้
(3)

ซื้อ 2-4 ครัง้
(2)

ซื้อ 1 ครัง้
(1)

ไม่เคยซื้อเลย
(0)

ซื้อมากกว่า 5 ครัง้
(3)

ซื้อ 2-4 ครัง้
(2)

ซื้อ 1 ครัง้
(1)

ไม่เคยซื้อเลย
(0)

1. ร้านอาหาร
2. โรงแรม/ทีพ่ กั
3. สปา/สถาบันเสริมความงาม
4. สินค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับความบันเทิง (เช่น ซีดี
เพลง ดีวดี คี อนเสิรต์ หนังสืออ่านเล่น)
5. สถาบันการศึกษา
6. เครือ่ งสาอาง
7. สถานออกกาลังกาย
8. เสือ้ ผ้า/เครือ่ งแต่งกาย
9. ของใช้ภายในครัวเรือน
สิ นค้าและบริ การที่ท่านซื้อคูปองลดราคา
ผ่านเว็บไซต์
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10. เครือ่ งประดับ
11. แพ็คเกจท่องเทีย่ ว
12. บริการทีเ่ กีย่ วข้องกับยานพาหนะ (เช่น
บริการซ่อมรถ บริการล้างรถ )
4.3 มูลค่าคูปองส่วนใหญ่ทท่ี า่ นซือ้ แต่ละครัง้ ผ่านเว็บไซต์ขายคูปองลดราคาสินค้าและบริการ มีราคาประมาณเท่าใด
 1. ไม่เกิน 500 บาท
 2. 501- 1,000 บาท
 3. 1,001 - 5,000 บาท
 4. 5,001-10,000 บาท
 5. 10,001 บาทขึน้ ไป
4.4 ช่องทางทีท่ า่ นใช้ในการชาระเงินเพือ่ ซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์ บ่อยที่สดุ คือช่องทางใด
 1. ชาระผ่านธนาคาร/ATM
 2. ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต
 3. ชาระผ่านบัตรเครดิต
 4. ชาระผ่านเค้าน์เตอร์เซอร์วสิ
 5. ชาระผ่านบัตรเครดิตชาระผ่านตัวแทนชาระเงิน (Paypals)  5. ช่องทางอื่นๆ (โปรด
ระบุ)........................
4.5 ท่านมักจะนาคูปองลดราคาสินค้าบริการไปใช้รว่ มกับผูใ้ ดมากที่สดุ
 1 ใช้เองคนเดียว
 2. มอบให้ผอู้ ่นื เป็ นของขวัญ
 3. ใช้รว่ มกับเพือ่ น
 4. ใช้รว่ มกับครอบครัว (พ่อ,แม่,ลูก,ญาติ)
 4. ใช้รว่ มกับคนรัก (แฟน,สามี,ภรรยา)  5. อื่นๆ (โปรดระบุ) .............................................
4.6 หลังจากทีท่ า่ นได้ทาการซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการแล้ว ท่านเคยกลับไปใช้บริการร้านค้าหรือบริการทีท่ า่ น
เคยซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการโดยจ่ายในราคาเต็มหรือไม่
 1. เคยกลับไปใช้บริการ
 3. ไม่คดิ จะกลับไปใช้บริการอีก

 2. ไม่ แต่มแี ผนทีจ่ ะไปใช้บริการอีกครัง้ ในอนาคต

ตอนที่ 5 ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่เป็ นสมาชิ กของเว็บไซต์ภายหลังจากการใช้คปู องลดราคา
สิ นค้าและบริ การ
โปรดใส่เครือ่ งหมาย  ลงในช่องหมายเลขทีต่ รงกับท่านมากทีส่ ดุ

123
ความพึงพอใจหลังการใช้

พึงพอใจ
มาก
(5)

พึงพอใจ
(4)

เฉยๆ
(3)

ไม่พึง
พอใจ
(2)

ไม่พึงพอใจ
มาก
(1)

1. ท่านรูส้ กึ พึงพอใจในคุณภาพของสิ นค้าและบริ การ
ทีไ่ ด้รบั
2. ท่านรูส้ กึ พึงพอใจในส่วนลดทีท่ า่ นได้รบั จากการซือ้
คูปองลดราคาสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์
3. ท่านรูส้ กึ พึงพอใจในความคุ้มค่าทีท่ า่ นได้รบั จาก
การซือ้ คูปองลดราคาสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์
4. ท่านรูส้ กึ พึงพอใจในความสะดวกสบายของการ
ชาระค่าคูปองลดราคาสินค้าและบริการทีซ่ อ้ื ผ่าน
เว็บไซต์
5. ท่านรูส้ กึ พึงพอใจในการบริ การของพนักงานและ
เจ้าหน้ าที่ร้านค้าหรือสถานบริ การทีท่ า่ นทาการซือ้
คูปองลดราคา
6. ท่านรูส้ กึ พึงพอใจต่อความสะดวกในการติ ดต่อ
ร้านค้าและบริ การเพือ่ ขอใช้คปู องลดราคาสินค้าและ
บริการทีท่ า่ นซือ้ มา
5.2 เหตุผลทีจ่ ะทาให้ทา่ นตัดสิ นใจไม่ซื้อคูปองลดราคาสินค้าและบริการทีข่ ายในเว็บไซต์คปู องลดราคาสินค้าและ
บริการของไทย (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. คูปองมีราคาสูงเกินไป
2. สินค้าและบริการทีท่ าการเสนอขายคูปองไม่ใช่สนิ ค้าทีท่ า่ นต้องการ
3. ร้านค้าหรือสถานบริการทีท่ าการขายคูปองอยูไ่ กลจากท่าน
4. เมือ่ ร้านค้าหรือสถานบริการนัน้ มีขา่ วลือในแง่ลบ เช่น บริการไม่ประทับใจ การใช้คปู องลดราคาสินค้าและ
บริการไม่ได้รบั ความสะดวก
5. ขัน้ ตอนการซือ้ คูปองและการชาระเงินมีความยุง่ ยากเกินไป
6. ระยะเวลาการใช้งานทีก่ าหนดในคูปองน้อยเกินไป
7. ท่านมีความกังวลว่าจะไม่ได้รบั การบริการทีด่ เี ท่ากับการชาระราคาเต็ม

124
8. ท่านไม่ไว้วางใจกับระบบของเว็บไซต์ขายคูปองลดราคาสินค้าและบริการ
9. เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ...................................................................................................

 ขอบพระคุณเป็ นอย่างยิง่ ทีส่ ละเวลาอันมีคา่ ของท่านในการตอบแบบสอบถาม

ที่มาของแบบสอบถามจากการเก็บข้อมูลทางอิ นเทอร์เน็ต
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ประวัติผเู้ ขียนวิทยานิพนธ์

นางสาวแสงระวี สิงหอาพล เกิดเมือ่ วันที่
13 มกราคม พ.ศ. 2530 ทีจ่ งั หวัดชัยภูมิ
สาเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทการประชาสัมพันธ์ จากคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีการศึกษา 2551 และเข้าทางานใน
ตาแหน่งธุรการและประชาสัมพันธ์ ทีโ่ รงเรียนฮักสคูล (Hug School of Creative Arts) จังหวัด
ขอนแก่นเป็ นเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2552-2554) จากนัน้ ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต
ในปีการศึกษา 2554 ทีค่ ณะนิเทศศาสตร์ กลุ่มวิชาการจัดการการสือ่ สารแบบบูรณาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555

