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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าแบบอิสระเรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการตอบสนองและพฤติกรรม
การใช้คูปองออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครต่อกิจกรรมการตลาดผ่านคูปองออนไลน์ โดย
เก็บตัวอย่างจากผูบ้ ริ โภคที่ผทู้ ี่ เคยใช้คูปองออนไลน์ จานวน 250 ราย เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ
แบบสอบถาม และการวิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย
จากการศึ ก ษาพบว่า ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุ 21 – 30 ปี
สถานะภาพโสด มี ระดับ การศึ ก ษาขั้น สู ง สุ ดคื อ ระดับ ปริ ญ ญาตรี มี อาชี พ พนัก งานบริ ษ ทั เอกชน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่มกั ซื้ อสิ นค้า/บริ การประเภท อาหาร/เครื่ องดื่ ม ได้รับคูปองออนไลน์จากเว็บไซต์เจ้าของสิ นค้า
ราคาสิ นค้า/บริ การที่ซ้ื อผ่านออนไลน์ต่อครั้งก่อนหักส่ วนลดจากคูปองออนไลน์คือ 501 – 1,000 บาท
ในระยะเวลา 3 เดื อนที่ ผ่านมาเคยใช้บริ การคู ปองออนไลน์ 1-3 ครั้ ง ส่ วนใหญ่ เลื อกวิธีการชาระค่า
สิ นค้า/บริ การที่ซ้ื อโดยการนาส่ วนลดคูปองออนไลน์ดว้ ยเงินสด
ผลการศึกษาระดับความคิดเห็ นของการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคต่อกิ จกรรมการตลาด
ผ่านคูปองออนไลน์ พบว่าผูบ้ ริ โภคมีการตอบสนองต่อคูปองออนไลน์ โดยมีค่าเฉลี่ยในระดับเห็นด้วย
ทั้งในขั้นตอน ความตั้งใจ ความสนใจ ความต้องการอยากได้ และการตัดสิ นใจซื้ อ
ง

ส าหรั บ ระดับ ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ การตอบสนองของผูต้ อบแบบสอบถามในแต่ ล ะ
ลาดับขั้นพบว่า มีระดับความคิดเห็นมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดลาดับแรกดังนี้ ความตั้งใจ ได้แก่ ผูต้ อบสอบถาม
สังเกตเห็ นคู ปองออนไลน์จากเฟซบุ๊คแฟนเพจของเจ้าของสิ นค้า ด้านความสนใจ ได้แก่ เมื่ อได้รับ
คูปองออนไลน์ ผูต้ อบแบบสอบถามสนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับระยะเวลาที่ใช้คูปอง ด้านความ
ต้องการอยากได้ ได้แก่ ผูต้ อบแบบสอบถามปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าที่ตรงกับ
ความต้องการของผูต้ อบแบบสอบถาม และด้านการตัดสิ นใจซื้ อ ได้แก่ ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปอง
ออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าที่ตรงกับความต้องการของผูต้ อบแบบสอบถาม
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ABSTRACT
The purpose of this independent study is to examine responses and behavior using
online coupon of consumers in Bangkok towards online coupon marketing activities. A set of
questionnaires was distributed to 250 consumers who were used to online coupon using quota
sampling technique and analyzed by descriptive statistics to assess frequency, percentage and
means.
The results found that most of the respondents were females, age between 21-29 years
old, single, bachelor degree as the highest level of education, working in private company and
having the average monthly remuneration in range of THB 15,100-20,000.
The behavior of consumers towards buying goods by online coupon found that most of
the respondents purchased goods/service were food/beverage, received online coupon from web site
owner’s goods, goods/services purchased online from the time before discount coupon online were
THB 501 – 100. In period three months ago, had been using online coupon service 1-3 times, Most
of them choose to pay for goods / services purchased by online discount coupon with cash.
The results of consumers’ opinion towards online coupon marketing activities found
that consumers respond to online coupon in all aspects: attention, interest, desire and action at agree
level of average scores.
ฉ

The opinions of respondents in each stage of response was found that factors with the
highest average scores were as follows: The attention stage, the respondents noted an online coupon
from Facebook fan page of goods owner. The interest stage, after received online coupon the
respondents were seeking further information on the period of validity of the coupon. The desire
stage, the respondents would use an online coupon to buy a goods that meets their needs. The action
stage, they would purchase through an online coupon for the goods that meet the needs.
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1.1 หลักกำรและเหตุผล
ในปั จจุบนั ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ส่งผลให้ธุรกิจต้องมีการพัฒนาเทคนิ คทาง
การตลาดให้แปลกใหม่และมีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่ง เพือ่ กระตุน้ กลุ่มเป้ าหมายหรื อผูบ้ ริ โภคให้เกิด
ความตระหนักและต้อ งการสิ น ค้า การส่ งเสริ ม การขายเป็ นหนึ่ งในเทคนิ คทางการตลาดที่ ผูผ้ ลิ ต
นามาใช้ เนื่องจากสามารถทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการในสินค้าและบริ การมากขึ้น ซึ่ งจะเป็ นการ
ช่วยเพิม่ ยอดขายให้กบั ธุรกิจ อีกทั้งยังเป็ นการกระตุน้ การตัดสินใจของกลุ่มเป้ าหมายได้เป็ นอย่างดี
การซื้ อ ขายสิ น ค้าและท าการตลาดสิ น ค้า/บริ ก ารในปั จ จุ บ ัน ได้ป รั บ เปลี่ ย นไปตาม
พฤติกรรมและรู ปแบบการบริ โภคสื่ อข้อมูลต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของเทคโนโลยี จาก
ผลสารวจในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 พบว่าจานวนประชากรปั จจุบนั ของไทย 67 ล้านคน อัตราส่ วน
ในเมือง 34 % ชนบท 66% ของประชากรรวม และ 26% ของจานวนประชากร คือ
17 ล้าน ใช้
งาน Internet สาหรับเครื่ องมือที่ผใู ้ ช้งานมากที่สุดในการเข้าถึงสื่ อ คือ Smartphone คิดเป็ น 125% ของ
เทคโนโลยีที่มีการใช้งาน 84 ล้านเครื่ อง (ศูนย์สารสนเทศการวิจยั (ศสจ.): 2557 , ออนไลน์) โดยมีผล
สารวจของ สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน) หรื อ ETDA และกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร พบว่า มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 50.4 ชัว่ โมง/สัปดาห์ และจาก
ผลสารวจของ มาสเตอร์การ์ด เวิลด์วายด์ในภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิกตะวันออกกลางและแอฟริ กา (2556)
พบว่า ผูบ้ ริ โภคหันมาช้อปปิ้ งผ่านทางโทรศัทพ์มือถื อโดยได้รับความนิ ยมมากที่สุดในจีน (59.4%)
ไทย (51.2%) อินเดีย (47.1%) และอินโดนีเซีย (46.7%) (positioningmag, 2557: ออนไลน์) "
จากแนวโน้ม ดังกล่ าวทาให้ธุรกิจจานวนมากประยุกต์ใช้ประโยชน์จากอิ นเตอร์เน็ ตใน
หลากหลายรู ป แบบ เช่ น การท าพาณิ ช ย์อิ เล็กทรอนิ กส์ (E-Commerce) การค้าผ่านสังคมเครื อ ข่าย
ออนไลน์ (Social Commerce) และยังปรั บ เปลี่ ยนการประชาสัม พัน ธ์โ ปรโมทธุ ร กิ จ กิ จ การจาก
ช่องทางแบบเดิมไปสู่ ช่องทางอินเตอร์เน็ตแบบออนไลน์มากยิง่ ขึ้น โดยรู ปแบบธุรกิ จที่กาลังเป็ นที่
นิ ย ม และแพร่ ห ลายทั้ง ในต่ า งประเทศและประเทศไทยคื อ Social Commerce คื อ การใช้ Social
Technology ในการยกระดับ Shopping Experience ให้ ดี แ ละสะดวกยิ่ง ขึ้ น (positioningmag, 2557:
ออนไลน์) การทาธุรกิจบน Social Commerce ทีไ่ ด้รับความนิยมอย่างมาก ทั้งยังมีผใู ้ ห้บริ การเพิม่ มาก
ขึ้น จากเดิ มที่มีเพียงไม่ กี่ราย และเติบโตอย่างต่อ เนื่ อ ง คือ คู ปองออนไลน์ (positioningmag, 2557:
ออนไลน์)
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คู ป องออนไลน์ (Online Coupon) คื อ ธุ ร กิ จ E-Commerce รู ป แบบใหม่ ที่ มี แ นวคิ ด
พื้นฐานของโมเดลทางการตลาด 2 รู ปแบบ คือ การแจกคู ป องส่ วนลดและโซเชี ยลเน็ ตเวิร์ค นามา
ผสมผสานกันจนลงตัวกับไลฟ์ สไตล์ของนักออนไลน์ชาวไทยได้อย่างรวดเร็ ว อีกทั้งยังเป็ นเครื่ องมือ
ทางการตลาดรู ปแบบใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของทั้งผูซ้ ้ื อและผูข้ ายในการจัดส่ งเสริ ม
ให้ตลาด E-Commerce และที่สาคัญ เป็ นเทรนด์ใหม่ ที่ตรงใจและเข้ากับไลฟ์ สไตล์ของผูบ้ ริ โภคใน
ปั จ จุ บ ัน นี้ (oknation, 2556 :ออนไลน์ ) จากผลส ารวจของบริ ษ ัท วิจ ัย AC Nielsen ที่ ท าการส ารวจ
กลุ่มเป้ าหมายจานวน 1,000 ตัวอย่าง ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป มีรายได้ต่อครัวเรื อนมากกว่า 25,000 บาทใน
เขตกรุ งเทพฯ และ 15,000 บาทในต่างจังหวัด ต่อเดือน และมีการช้อปปิ้ งทางออนไลน์ในช่วง 6 เดือน
ที่ผ่านมา จากทัว่ ประเทศ พบว่า สื่อที่ส่งผลต่อการซื้ อขายของพวกเขามากที่สุด ได้แก่ โซเชียลมีเดียที่
สัดส่ วน 26% อันดับการใช้คูปองออนไลน์ที่ไ ด้รับความนิ ยมมากที่สุดคือ ร้านอาหารมากกว่า 50%
รองลงมาคือ โรงแรม และความสวยความงาม ตามลาดับรองลงมาเป็ นคาแนะนาปากต่อปากจากเพือ่ น
หรื อคนรู ้จกั ที่ 23% ต่อมา คือ อีเมล์โฆษณาจากเว็บไซต์ผใู ้ ห้บริ การต่างๆ 16% มากกว่านั้นสิ่ งที่ทาให้
ผูป้ ระกอบการในตลาดคูปองส่วนลดออนไลน์ใจชื้นขึ้นมาได้อีกมากมาย คือ พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ที่เคยใช้คูปองออนไลน์ ที่ช้ ี ว่า 65% ยินดี ที่จะจ่ายเงินเพิ่ม มากขึ้นนอกเหนื อ ไปจากข้อ เสนอที่มากับ
คูปองที่นาไปใช้ ขณะเดียวกัน หลังจากได้ใช้ไปแล้วมีถึง 75% ที่คิดกลับไปใช้บริ การร้านอาหาร หรื อ
โรงแรมนั้นๆ ภายหลังอีก (สุกรี แมนชัยนิมิต, 2555 : ออนไลน์)
กรุ งเทพมหานคร เป็ นเมืองหลวงที่ไม่เพียงเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
เท่ านั้น แต่ ยงั เป็ นศู น ย์กลางเศรษฐกิ จที่ ส าคัญ ของอาเซี ยนด้วย โดยเป็ นที่ ร วมของประชากรตาม
ทะเบี ย นราษฎร์ 5,676,765 คน (ก.พ.2556) (ศู น ย์วิ จ ัย กสิ ก รไทย , 2556 : ออนไลน์ ) และใน
กรุ งเทพมหานครมีสัดส่ วนของผูใ้ ช้อินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มากที่สุด ด้านอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 48.8
ด้านโทรศัพท์มือถือ ร้อยละ 85.0 (สานักงานสถิติแห่ งชาติ , 2556 : ออนไลน์) และผลจากการสารวจ
ของ "สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์(สพธอ)." ยังสารวจพฤติกรรมผูท้ ี่ซ้ื อ สิ นค้าและ
บริ การผ่านโซเชียลมีเดีย พบว่ามีผูท้ ี่สนใจใช้โซเชี ยลมี เดี ยเป็ นช่อ งทางธุรกิ จเกือ บ 50% และเคยซื้ อ
ขายสินค้าผ่านช่องทางดังกล่าวด้วย เพราะสะดวกสบายกว่าในอัตรา 76% ราคาและโปรโมชัน่ ดีกว่าใน
อัตรา 45.7% มูลค่าสิ นค้าที่มีการสั่งซื้ อมากที่สุด อยูร่ ะหว่าง 501-1,000 บาท/ครั้ง ถึง 40.7% ส่ วนผูท้ ี่
ไม่เคยซื้อให้เหตุผลว่า ไม่สามารถจับต้องสิ นค้าได้ ไม่ไว้ใจผูข้ าย กลัวโดนหลอก (เจาะพฤติกรรมคน
ไทยยุคดิจิทลั , 2556 : ออนไลน์)
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ทาให้ผศู ้ ึกษามีความสนใจที่จะศึกษาการตอบสนองของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครต่อกิ จกรรมการตลาดผ่านคู ปองออนไลน์ เพื่อ ให้ทราบถึ งความสนใจ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค เพื่อ เป็ นประโยชน์นาไปออกแบบหรื อกาหนดแผนการตลาดเพื่อ ดึงดู ด
ผูบ้ ริ โภคได้อย่างถูกวิธี และตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้มากที่สุด
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครต่อกิจกรรมการตลาดผ่าน
คูปองออนไลน์
2. เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครต่อ กิ จกรรมการตลาดผ่านคู ปอง
ออนไลน์
1.3 ประโยชน์ ที่ได้ รับจำกกำรศึกษำ
1. ทาให้ทราบการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครต่อกิจกรรมการตลาดผ่าน
คูปองออนไลน์
2. สามารถนาข้อมูลไปใช้เพื่อกาหนดกลยุทธ์ในการส่ งเสริ มการขายให้มี ประสิ ทธิภาพ
มากยิง่ ขึ้น
1.4 นิยำมศัพท์
กำรตอบสนอง หมายถึง พฤติกรรมที่มีการแสดงออกมาหลังจากที่บุคคลมีสิ่งมากระตุน้
ในที่น้ ีการตอบสนองของผูซ้ ้ือ ก็คือ การตัดสินใจซื้อ นัน่ เอง (องอาจ ปทะวานิช, 2557: 53)
ผู้บริโภค หมายถึง ผูบ้ ริ โภคที่เคยใช้หรื อซื้ อสิ นค้าในกิจกรรมการตลาดประเภทคูปองใน
กรุ งเทพมหานคร
กิจกรรมกำรตลำดผ่ ำนคู ป องออนไลน์ หมำยถึง การทาการตลาดที่บริ ษทั สามารถจัด
กิ จกรรมที่ ใช้คูป องออนไลน์ สาหรับ ส่ งเสริ ม การขายเพื่อ กระตุน้ ยอดขายหรื อ ทาให้ผูบ้ ริ โภครู ้จกั
ผลิตภัณฑ์น้ นั มากขึ้น เป็ นการส่งเสริ มการตลาดที่บริ ษทั สามารถสร้างแคมเปญส่ วนลดสาหรับสิ นค้า
หรื อบริ การ เพือ่ สร้างแรงจูงใจให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย/ผูบ้ ริ โภค โดยการทาโพสต์คูปองออนไลน์บนหน้า
Web Site , Social Media , Line Official , Application หรื อ สื่ อออฟไลน์ เป็ นต้น เมื่ อกลุ่ มเป้ าหมาย/
ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความสนใจในข้อ เสนอส่ วนลด สิ ทธิ ประโยชน์ หรื อ สิ ทธิ พิเศษของคู ปองออน์ไ ลน์ น้ ี
กลุ่มเป้ าหมาย/ผูบ้ ริ โภคจะกดรับคูปองบนช่องทางที่พบซึ่งกลุ่มเป้ าหมาย/ผูบ้ ริ โภคสามารถพิมพ์ หรื อ
บันทึกเลขรหัสเพื่อนาข้อเสนอส่ วนลด สิ ทธิประโยชน์ หรื อสิ ทธิพิเศษ ไปใช้ร่วมกับสินค้า/บริ การที่
กลุ่มเป้ าหมาย/ผูบ้ ริ โภคต้องการ เป็ นการกระตุน้ จานวนผูบ้ ริ โภค ทาให้เกิดความต้องการที่จะเดินเข้า
ไปสัมผัส หรื อการทดลองใช้สินค้า/บริ การของบริ ษทั (ณัฐพล ใบไพโรจน์, 2557: 64)
คูปองออนไลน์ หมายถึง คู ปองส่ วนลดที่เจ้าของสิ นค้า/บริ ษทั จัดทาขึ้น เพื่อกระตุน้ ให้
ผูบ้ ริ โภคเกิ ดการรับรู ้ สัม ผัส ทดลองใช้สินค้าของบริ ษทั ซึ่ งรู ปแบบของคู ปองออนไลน์น้ นั มีหลาย
ประเภท เช่น คูปองส่ วนลดที่มีโค้ดรหัสซึ่ งต้องนาไปพิมพ์จากเครื่ องปริ้ นเตอร์ก่อนนาไปใช้ ส่ วนมาก
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คูป องประเภทนี้ จะถู กส่ งผ่านมายังอี เมล์ในรู ปแบบของไฟล์ PDF , คู ปองส่ วนลดที่แจกบน Social
Media , คูปองส่ วนลดที่รับโค้ดทาง SMS , คูปองส่ วนลดที่ได้รับจาก Line Official, คูปองส่ วนลดที่
ได้รับจากใบเสร็ จการซื้ อสิ นค้าครั้งก่อนและคูปองส่ วนลดจากสื่ อออฟไลน์ เช่น ใบปลิว ซึ่ งในกรณี
ของใบปลิ วนั้น ผูบ้ ริ โภคจะต้อ งนาโค้ดที่ ระบุไ ว้บ นคู ป องไปคียบ์ นเว็บ ไซต์เจ้าของสิ นค้าเพื่อ รับ
ส่วนลด (ณัฐพล ใบไพโรจน์, 2557: 62)
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การศึ กษาในหัวข้อเรื่ อง การตอบสนองของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครต่อกิ จกรรม
การตลาดผ่านคูปองออนไลน์ได้นาแนวคิด และทฤษฏี ที่เกี่ ยวข้องมาปรับใช้ในการศึกษา รวมทั้งได้
ศึกษารายงานการวิจยั ตลอดจนวรรณกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 แนวคิดการตอบสนอง
2.2 แนวคิด E-Commerce
2.3 แนวคิดการส่ งเสริ มการขาย
2.4 การส่ งเสริ มกิจกรรมการตลาดผ่านคูปองออนไลน์
2.5 พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าบนอินเตอร์ เน็ตของผูบ้ ริ โภค
2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดการตอบสนอง
ได้มีผใู ้ ห้ความหมายของการตอบสนอง ดังนี้
ชู ชัย สมิ ท ธิ ไ กร (2556: 119) ให้ ค วามหมายของค าว่ า การตอบสนอง (Response)
หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกมาหลังจากที่บุคคลมีสิ่งมากระตุน้
องอาจ ปทะวานิ ช (2557: 53) ให้ ค วามหมายของค าว่า การตอบสนอง (Response)
หมายถึง พฤติกรรมที่มีการแสดงออกมาหลังจากที่บุคคลมีสิ่งมากระตุน้ ในที่น้ ี การตอบสนองของผู ้
ซื้ อ ก็คือ การตัดสิ นใจซื้ อ นัน่ เอง
เสรี วงษ์มณฑา (2540: 56) ให้ความหมายของคาว่า การตอบสนอง (Response) หมายถึง
ปฏิกิริยาที่ผรู ้ ับสารแสดงออกมาหลังจากรับสารแล้ว เช่น พฤติกรรมการซื้ อ
กล่าวโดยสรุ ป การตอบสนอง (Response) คือ พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาหลังจากมี
สิ่ งกระตุน้ หรื อ ได้รับข่าวสาร
ซึ่ งการตอบสนองนั้นสามารถวัดผลได้โดยการใช้ AIDA Model
แนวคิดเกีย่ วกับ AIDA Model
เป็ นการแสดงลาดับขั้นการตอบสนองซื้ อของลูกค้า ซึ่ งขั้นตอนประกอบด้วย (ดารา ที
ปะปาล, 2542: 16)
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1. ความตั้ งใจ (Attention: A) หมายถึ ง หมายถึ ง การดึ ง ดู ด ความสนใจของ
กลุ่ ม เป้ าหมาย ให้ ม าฟั ง หรื อ ชมในสิ่ ง ที่ เราน าเสนอให้ ไ ด้ สิ่ ง ที่ จ ะกระตุ ้น ความรู ้ สึ ก หรื อ ดึ ง ดู ด
ความสนใจของคนได้น้ นั ต้องเป็ นสิ่ งที่กระตุน้ สัญชาตญาณภายในของมนุษย์ คือเป็ นสิ่ งที่กระตุน้ กิเลส
หรื อความอยากได้ของคนเหล่ านั้น นอกจากการกระตุ น้ อารมณ์ และความต้องการแล้ว สิ่ งที่ ดึงดู ด
ความสนใจ คือ สิ่ งที่แก้ไขปั ญหาที่เขาเผชิ ญอยู่ การทาให้ลูกค้าเกิดความสนใจ เกิดความพร้อมที่จะรับ
ฟั งข่าวสาร หรื อการทาให้ลูกค้าได้ “รับรู้และพบเห็ น” ว่าบริ ษทั มีสินค้าหรื อบริ การที่บริ ษทั ต้องการ
นาเสนอมี ตวั ตนอยู่บ นโลกออนไลน์ อาจจะใช้ก ารสร้ างบล็ อก (Blog) สร้ าง เฟซบุ๊คแฟนเพจบน
เฟสบุ๊ ค ที่ ส ามารถบอกเล่ าสิ่ ง ที่ บ ริ ษ ัท ท า สิ น ค้าที่ บ ริ ษ ัท ขาย หรื อ การโพสต์วิดี โอแนะน าตัวบน
YouTube หรื อเว็บไซต์ฝากวิดีโออื่น ๆ ซึ่ งการจะทาให้กลุ่มเป้ าหมาย (ลูกค้าในอนาคต)ได้เห็นสิ นค้า
หรื อบริ การของบริ ษทั นั้น ขึ้นอยู่กบั เนื้ อหา รู ป วิดีโอ การเลื อกใช้คียเ์ วิร์ดที่เหมาะสม น่ าสนใจ และ
ความเข้าใจในสิ่ งที่ลูกค้าต้องการ
2. ความสนใจ (Interest: I) หมายถึ ง ความสนใจในสิ นค้ า หรื อบริ การของ
กลุ่มเป้ าหมายที่เรานาเสนอสิ นค้าหรื อบริ การออกไป สิ่ งที่สร้างความสนใจในสิ นค้า หรื อบริ การของ
กลุ่มเป้ าหมายคือ การทาให้ลูกค้าเห็นในข้อดี หรื อผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากบริ ษทั ซึ่งจะสร้าง
ความแตกต่างให้กบั ลูกค้ามากกว่าที่ลูกค้าจะได้รับจากคู่แข่งของบริ ษทั การเร้ าใจลูกค้าให้เกิ ดความ
สนใจในสิ นค้าหรื อบริ การของบริ ษทั ซึ่ งอาจทาได้ดว้ ยการทาความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของ
ลูกค้า และแสดงให้เห็นว่าสิ นค้าหรื อบริ การของบริ ษทั สามารถช่ วยแก้ปัญหาความจาเป็ นและความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างไร การออกแบบข่าวสารที่ ให้เกิ ดผลดี และมี ป ระสิ ทธิ ภาพ ในขั้นตอนนี้
ข่าวสารควรจะมีคุณลักษณะจูงใจให้เกิ ดความสนใจข่าวสาร (Hold Interest) การกระตุน้ ความสนใจ
ของลูกค้า ในสิ่ งที่นาเสนอออกไปในโฆษณาด้วยการใช้รูป ข้อความ เสี ยงเพลงที่กระตุน้ ความรู ้สึกมา
ใส่ โฆษณาที่บรรยายถึงคุณประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากสิ นค้า/บริ การ หรื อการใช้วดิ ีโอที่ตดั ต่ออย่าง
ฉับไว สวยงาม และพูดจาอย่างฉะฉานตรงประเด็น มาใช้ในการนาเสนอสิ นค้า/บริ การของบริ ษทั การ
ใช้การแนะวิธีการใช้สินค้า
3. ความต้องการอยากได้ (Desire: D) หมายถึง ความปรารถนาในการบริ โภคสิ นค้า
หรื อบริ การที่นาเสนอ ก็คือ การทาให้ลูกค้าต้องการบริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การของบริ ษทั แม้วา่ ลูกค้าไม่
จาเป็ นที่ จะต้องมี ก็ได้ สิ่ งที่จะกระตุน้ ความปรารถนา หรื อความต้องการใช้สินค้า ก็คือ สิ่ งที่ เติมเต็ม
ความต้องการ ความปรารถนาของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ตามปกติความปรารถนาจะเกิดขึ้นจากการเห็น
ประโยชน์ที่สินค้านั้นเสนอให้หรื อเกิ ดจากการเห็ นหนทางแก้ไขปั ญหาที่มีอยู่ที่สินค้านั้นหยิบยื่นให้
ในขั้นตอนนี้ ข่าวสารควรจะมี คุณลักษณะกระตุน้ ให้เกิ ดความปรารถนาอยากได้ การกระตุน้ ความ
ต้องการซื้ อสิ นค้า จะขึ้นอยูก่ บั อิทธิ พลของการใช้แรงกระตุน้ ในการลงมือทาที่บริ ษทั ใส่ ในคาโฆษณา
(Call to Action) หรื อ การได้รับสิ ทธิ์ พิเศษเพื่อเข้าร่ วมกลุ่มลูกค้าวีไอพี
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4. การตัดสิ นใจซื้ อ (Action: A) สิ่ งที่ ท าให้ก ลุ่ ม เป้ าหมายตัดสิ นใจซื้ อสิ น ค้า หรื อ
บริ การที่นาเสนอ เป็ นขบวนการที่สาคัญมากชี้ เป็ นชี้ ตายให้กบั โฆษณาที่บริ ษทั ทา สิ่ งที่ขาดไม่ได้ใน
การทาโฆษณา คือ ต้องมี Call to Action ซึ่ งกระตุ น้ ให้กลุ่ มเป้ าหมายต้องซื้ อสิ นค้า หรื อทาในสิ่ งที่
บริ ษทั ต้องการ และสาหรับการออกแบบข่าวสารที่ ท าให้เกิ ดผลดี และมี ป ระสิ ทธิ ภาพในขั้นตอนนี้
ข่าวสารควรจะมีคุณลักษณะเร่ งเร้าให้เกิดการกระทา
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับ E-Commerce
E-Commerce หรื อ การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ หมายถึง การทากิ จกรรมทางการค้า การ
ซื้ อขายสิ นค้า และบริ การโดยการใช้อิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นตัวกลางในการส่ งผ่านข้อมูลต่างๆ ทาให้เกิ ด
ความสะดวกรวดเร็ วและครอบคลุ มพื้นที่ ในการทาธุ รกิ จการค้าได้มากขึ้ นโดยจะเป็ นธุ รกิ จการขาย
ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ ต โดยผูข้ ายจะโฆษณาสิ นค้าที่ตอ้ งการขายทางเว็บไซต์ และผูซ้ ้ื อจะเข้ามาชม
และค้นหาเพื่อซื้ อสิ นค้าในเว็บไซต์ของผูข้ าย ซึ่ งมีกระบวนการดังนี้ (ปณิ ศา ลัญชานนท์, 2548: 286)
1. การโฆษณาเผยแพร่ โดยการให้ ลู ก ค้า รู ้ จ ัก สิ นค้า ของธุ ร กิ จ ให้ ข ้อ มู ล ที่ เกี่ ย วกับ
คุณสมบัติหรื อข้อมูลทางเทคนิ คของสิ นค้าหรื อบริ การ ว่ามีจุดดีจุดเด่นกว่าของธุ รกิจอื่น ๆ อย่างไร ซึ่ ง
อาจทาผ่านทางเว็บไซต์ที่มีขอ้ มูลสิ นค้า และอาจมีการให้สอบถามปั ญหาทางอีเมล์
2. การรับคาสั่งซื้ อ โดยการกรอกข้อมูลลงเว็บไซต์ของผูข้ าย หรื อส่ งอีเมล์มาเพื่อระบุการ
สั่งซื้ อ พร้อมทั้งการชาระเงิน ซึ่ งทัว่ ไปมักทาโดยผ่านบัตรเครดิต หรื อระบบการชาระเงินอื่น ๆ
3. การส่ งมอบ ถ้าสิ นค้า หรื อบริ การนั้น ๆ มีลกั ษณะเป็ นของที่ตอ้ งส่ ง เมื่อรับชาระแล้วก็
ต้องส่ งสิ นค้าให้ลูกค้าโดยผ่านทางไปรษณี ย ์ หรื อผูจ้ ดั ส่ งสิ นค้า ซึ่ งเป็ นของที่จบั ต้องได้ หรื อส่ งสิ นค้า
ให้ ท างอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น ข้ อ มู ล เพลง วิ ดี โ อ ที่ ส ามารถบี บ อัด ให้ มี ป ริ ม าณน้ อ ยจนส่ ง ผ่ า น
อินเทอร์เน็ตได้
4. ขั้น ตอนหลังการขาย หลังการขายและเก็ บ เงิ น แล้ว กระบวนการของ E-Commerce
จะต้องให้บริ การหลังการขาย เช่ น ให้ขอ้ มูลเพิ่ม เติ มหรื อข้อแนะนาเกี่ ยวกับ วิธีใช้สินค้านั้น ๆ การ
รับประกันหรื อสถานที่ที่จะนาไปซ่ อมแซมได้เมื่อสิ นค้าเสี ย ตลอดจนดูแลความสัมพันธ์กบั ลูกค้ารับ
ฟังปั ญหาและข้อเสนอแนะคาติชมต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นทางอีเมล์ หรื อทางเว็บไซต์โดยตรง
รู ปแบบการดาเนินธุรกิจของ E-commerce หรือ พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
การดาเนิ นธุ รกิจในรู ปแบบของพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ หรื อการค้าขายสิ นค้าและบริ การ
บนอินเทอร์ เน็ ตนั้น มักนิ ยมแบ่งตามรู ปแบบการซื้ อขายระหว่างผูซ้ ้ื อกับผูข้ ายที่ เกิ ดขึ้ นในธุ รกิ จ ซึ่ ง
สามารถแบ่งได้เป็ น 4 รู ปแบบดังนี้ คือ (กิ ตติ ภักดี วฒั นะกุล และทวีศกั ดิ์ กาญจนสุ วรรณ , 2547 : 1415)
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1. Business to Business หรื อ B2B เป็ นการทาธุ รกิจระหว่างผูข้ ายกับผูข้ าย หรื อระหว่าง
ผูป้ ระกอบการด้วยกัน ซึ่ งในการสัง่ ซื้ อสิ นค้าและบริ การในแต่ละครั้งจะมีมูลค่าการซื้ อขายเป็ นจานวน
เงิ นที่สูง ดังนั้น การค้าในลักษณะนี้ มกั จะชาระเงิ นผ่านธนาคารในรู ปของ letter of credit (L/C) หรื อ
ในรู ปของ Bill of exchange อื่นๆ Business to Consumer หรื อ B2C เป็ นการทาธุ รกิจ
2. Business to Consumer หรื อ B2C เป็ นการทาธุ รกิ จระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ ้ื อ หรื อระหว่าง
ผูป้ ระกอบการกับผูบ้ ริ โภค หรื อแบบขายปลีก ซึ่ งการสั่งซื้ อสิ นค้าแต่ละครั้งจะมีจานวนและมูลค่าที่ไม่
สู งมากนัก และการค้าลักษณะนี้มกั จะชาระเงินด้วยบัตรเครดิต
3. Consumer to Business หรื อ C2B เป็ นการทาธุ รกิ จระหว่างผูซ้ ้ื อกับผูข้ าย หรื อระหว่าง
ผูบ้ ริ โภคกับ ผูป้ ระกอบการ โดยผูบ้ ริ โภคจะท าการเสนอซื้ อ สิ น ค้าตลอดจนราคาที่ ต้องการให้ แก่
ผูป้ ระกอบการ หากผูป้ ระกอบการมี สิ น ค้า ในราคาที่ ผูบ้ ริ โภคต้อ งการผูป้ ระกอบการจะแจ้งให้
ผูบ้ ริ โภคทราบทันที หรื ออาจแจ้งผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ของผูบ้ ริ โภค
4. Consumer to Consumer หรื อ C2C เป็ นการทาธุ รกิจระหว่างผูซ้ ้ื อกับผูซ้ ้ื อ หรื อระหว่าง
บุ คคลทัว่ ไป หรื อ ผูใ้ ช้เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ ตด้วยกัน ซึ่ งการซื้ อขายลักษณะนี้ อาจท าผ่านเว็บไซต์ที่
จัดตั้งขึ้นเป็ นการเฉพาะเช่น การซื้ อขายในรู ปของการประมูลสิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคแต่ละคนฝากขายไว้บน
เว็บไซต์
2.3 แนวคิดเกีย่ วกับการส่ งเสริมการขาย
2.3.1 ความหมายของการส่ งเสริมการขาย
ได้มีคนนิยามความหมายการส่ งเสริ มการขายดังนี้
สุ วิม ล แม้น จริ ง (2550, 240) ให้ ค วามหมายของค าว่า การส่ ง เสริ ม การขาย หมายถึ ง
กิจกรรมระยะสั้นที่ใช้ส่งเสริ มการขายที่นอกเหนื อจากการโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขายและ
การประชามสัมพันธ์ซ่ ึ งสามารถกระตุน้ ความสนใจ การทดลองใช้ หรื อการซื้ อของลูกค้าขั้นสุ ดท้าย
หรื อบุคคลอื่นในช่องทางการจัดจาหน่ายแต่ละระดับ
คานาย อภิปรัชญาสกุล (2556, 12) ให้ความหมายของคาว่าการส่ งเสริ มการขายหมายถึง
กิจกรรมการส่ งเสริ มการขายที่นอกเหนื อจากการโฆษณา การขายโดยใช้พนักงาน และการให้ข่าวและ
การประชาสั ม พัน ธ์ เกี่ ย วกับ เนื้ อ หาที่ ส นใจเฉพาะอย่ า ง ท าให้ เกิ ด แรงจู ง ใจในระยะสั้ น ๆ มี
วัตถุ ประสงค์ทาให้เกิ ดการรับรู ้ การเรี ยนรู ้ และแนะวิธีการใช้สินค้า ซึ่ งสามารถกระตุ น้ ความสนใจ
ทดลองใช้ หรื อการซื้ อโดยลูกค้าขั้นตอนสุ ดท้าย
องอาจ ปทะวานิช (2557: 85) ให้ความหมายของคาว่าการส่ งเสริ มการขาย หมายถึง เป็ น
การจูงใจที่เสนอคุณค่าพิเศษ หรื อการจูงใจผลิตภัณฑ์ต่อกลุ่มคนกลาง (ผูบ้ ริ โภค) หรื อหน่วยงานขาย
โดยมีวตั ถุประสงค์ คือ การสร้างยอดขายในทันที
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กล่าวโดยสรุ ป การส่ งเสริ มการขาย หรื อ Sale Promotion คื อกิ จกรรมหนึ่ งในเครื่ องมื อ
ทางการสื่ อสารการตลาดตัวหนึ่ งที่ จดั ขึ้ นเพื่ อวัตถุ ป ระสงค์ในการกระตุ ้นยอดขายของสิ น ค้าหรื อ
บริ การ
จากความหมายของการส่ งเสริ มการขาย ทาให้ทราบถึ งลักษณะเฉพาะของการส่ งเสริ ม
การขาย 5 ประการคือ (กรรณิ การ์ อัฐมโนลาภ, 2546: 54)
1. การส่ งเสริ มการขายเป็ นกิจกรรมการตลาดที่มีข้ ึนเพื่อช่วยสนับสนุ นการขายตามปกติ
เพื่อกระตุน้ ให้บ ริ โภคซื้ อสิ นค้าและบริ การ รวมทั้งเป็ นการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพแก่ ผูจ้ าหน่ าย ซึ่ งเป็ น
กิจกรรมที่กิจการจะทาหรื อไม่ทาก็ได้
2. การส่ งเสริ มการขายเป็ นกิ จกรรมทางตลาดที่ มีขอ้ เสนอพิเศษให้กบั ผูบ้ ริ โภคหรื อผู ้
จาหน่าย โดยมีขอ้ เสนอเพิ่มให้พิเศษหรื อมากกว่าที่ทาการซื้ อขายตามปกติ
3. การส่ งเสริ มการขายเป็ นกิจกรรมการตลาดที่จะต้องทาร่ วมกับกิจกรรมการตลาดอื่น ๆ
เช่ น การโฆษณาการขายโดยบุ ค คล การออกข่ าว และการประชาสั ม พันธ์ โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์อนั
เดี ยวกันคือ การกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคซื้ อผลิ ตภัณฑ์ของกิ จการ และกระตุน้ ให้คนกลางและหน่ วยงาน
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ของกิจการ
4. การส่ งเสริ มการขายเป็ นกิจกรรมการตลาดที่ทาขึ้นระยะสั้น เพื่อจูงใจหรื อกระตุน้ ให้
ซื้ อหรื อขายผลิ ตภัณฑ์ซ่ ึ งกิ จกรรมที่ จดั ขึ้ นนี้ จะมี ระยะเวลาที่ กาหนดแน่ นอนว่าเริ่ ม ต้นเมื่ อไร และ
สิ้ นสุ ดเมื่อใด ทั้งนี้ เพราะต้องการเน้นให้เห็ นถึ งสิ่ งจูงใจว่าได้กระทามีระยะเวลาจากัด ไม่ได้กระทา
ตลอดไป เท่ากับว่าเป็ นการกระตุน้ และเร่ งรัดการตัดสิ นใจของตลาดเป้ าหมายได้เร็ วขึ้น รวมทั้งเพื่อ
ความสะดวกในการควบคุมและติดตามประเมินผลด้วย
5. การส่ งเสริ มการขาย เป็ นกิ จกรรมการตลาดที่จะให้ผลประโยชน์หรื อกระตุน้ การซื้ อ
แก่ลูกค้าเป้ าหมายที่แตกต่างกัน กล่าวคื อ เพื่อเป็ นการมุ่งเน้นให้ผบู ้ ริ โภคซื้ อผลิ ตภัณฑ์และการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพแก่ผจู ้ าหน่าย โดยจะทาการกระตุน้ คนกลาง และหน่วยงานขาย
2.3.2 ความสาคัญของการส่ งเสริมการขาย
การส่ งเสริ มการขายมีความจาเป็ นดังนี้ (ดารงศักดิ์ ชัยสนิจ, 2542: 132 - 133)
1. การนาสิ นค้าใหม่ ออกสู่ ตลาด (launching new product) ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ จะมี
สิ นค้าใช้อยูแ่ ล้ว ฉะนั้นจึงต้องหาวิธีชกั จูงให้ผบู ้ ริ โภคหันมาใช้สินค้าใหม่ของบริ ษทั ให้ได้ นอกจากจะ
มีการโฆษณาแล้วอาจจะมีการลดราคาสิ นค้า มีของแถม หรื อการให้คูปองแลกซื้ อเพื่อดึงดูดให้ลูกค้า
หันมาใช้สินค้า เมื่อใช้แล้วพอใจก็จะเกิดการซื้ อซ้ า
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2. สกัด กั้น คู่ แ ข่ ง ขัน ที่ ก าลัง จะออกสิ น ค้า ใหม่ ไ ม่ ใ ห้ ป ระสบความส าเร็ จ (offset
competitor’ launching) คือ ถ้าบริ ษทั เป็ นผูน้ าทางการตลาดทราบว่าคู่แข่งจะออกสิ นค้า บริ ษทั ก็จาเป็ น
ที่จะต้องสกัดกั้น
3. การนาเข้าสู่ ตลาดใหม่อีกครั้ง (Relaunching) โดยการปรับปรุ งผลิ ตภัณฑ์เดิมที่มี
อาจจะเปลี่ ยนแปลงด้านการบรรจุภณ
ั ฑ์ เพิ่มส่ วนผสม ปรับปรุ งคุ ณภาพ หรื อทาการส่ งเสริ มการขาย
อีกครั้ง เช่น ของแถม เพิ่มปริ มาณ โดยทาการโฆษณาให้ลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
4. การสร้ า งความภัก ดี ที่ ต่ อ เนื่ อ ง (Building brand loyalty) จะใช้ใ นกรณี ที่ สิ น ค้า
เหมือนกันจนหาความแตกต่างไม่ได้ เช่ น เครื่ องดื่ มบารุ งกาลัง น้ ามันพืช นม น้ าปลา เป็ นต้น สิ นค้า
พวกนี้ หาจุดขายและจุดแข็งในสิ นค้าแต่ละตัวไม่ได้ ไม่วา่ จะดื่ มนม น้ ามันพืช หรื อใช้กระดาษชาระ
ยี่ห้อไหนก็เหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกัน สิ นค้าพวกนี้ ตอ้ งมีการส่ งเสริ มขายเป็ นระยะ ๆ เพื่อช่วย
ในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
5. ดึงให้ผบู ้ ริ โภค กลุ่มเป้ าหมายดูโฆษณา (Audienceship) สู งขึ้น เช่น การโฆษณาว่า
สิ นค้าดี เด่นอย่างไร อาจจะน่าสนใจในตอนต้น แต่พอนาน ๆ เข้าก็ไม่สามารถจูงใจได้ แต่ถา้ เป็ นการ
โฆษณาเพื่ อการส่ งเสริ มการขาย ที่ ส ะดุ ดหู เช่ น ฟรี ล ดทันที 30 เปอร์ เซ็ นต์ ประโยคเหล่ านี้ ถ้าเป็ น
ประโยคแรกในการโฆษณาจะสามารถหยุดคนดูและฟังได้
6. ช่วยการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค ณ จุดขาย มีสินค้าหลายอย่างที่ผบู ้ ริ โภคมักจะไม่ได้
ตัดสิ นใจก่ อนที่ จะซื้ อสิ นค้า เพราะฉะนั้นการที่ บริ ษทั มีการส่ งเสริ มการขายจึงเรี ยกได้ว่าสร้ างความ
ได้เปรี ยบในการวางบนชั้น (Shelf Advantage) เพื่อดึงดูดให้ผบู ้ ริ โภคสนใจและตัดสิ นใจซื้ อ เช่ น ใช้
โฆษณาดึงผูบ้ ริ โภคให้มายังสถานที่จาหน่ายแต่มีสินค้าของคู่แข่งวางประกบอยูอ่ าจจะใช้ของแถมคู่กบั
สิ นค้า
7. เพิ่ ม ยอดขายในวาระต่ าง ๆ เช่ น ลู ก อมฮาร์ ท บี ทอาจจัด งานวัน วาเลนไทน์ ขาย
สิ นค้าราคาพิเศษ
8. ลดราคาสิ นค้าที่ใกล้จะล้าสมัย (Dead Stock) เพื่อระบายสิ นค้า ถ้ารอไปสิ นค้าจะ
ขายไม่ได้ และจะมีสินค้าคงหลังเหลืออยูม่ าก ก็จาเป็ นที่จะต้องลดราคาเพื่อขายสิ นค้าเก่าให้หมดไป
9. พยายามขายสิ นค้าที่ขายได้น้อยควบคู่ไปกับการสิ นค้าที่กาไร ทาให้สามารถล้าง
สต็อกสิ นค้าที่ขายไม่ดีได้
2.3.3 กลยุทธ์ การส่ งเสริมการขาย
ประเภทกลยุทธ์การส่ งเสริ มการขาย
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เราสามารถแบ่งการส่ งเสริ มการขายออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ การส่ งเสริ มการขายที่มุ่ง
สู่ ผูบ้ ริ โภค การส่ งเสริ ม การขายที่ มุ่ งสู่ คนกลาง การส่ งเสริ ม การขายที่ มุ่งสู่ พ นัก งานขาย ซึ่ งแต่ ล ะ
ประเภทต่างมีวธิ ี ที่แตกต่างกันออกไป
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2540) ได้แบ่งประเภทของการส่ งเสริ มการขายไว้ดงั นี้
1. การส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่ ผบู ้ ริ โภค (Consumer promotion) เป็ นการส่ งเสริ มการขายที่
มุ่งสู่ ผบู ้ ริ โภคคนสุ ดท้าย เพื่อจูงใจให้เกิ ดการซื้ อซ้ า ซื้ อมากขึ้น ทดลองใช้ ฯลฯ โดยทัว่ ไปใช้ร่วมกับ
การโฆษณาเพื่อดึงให้ผบู ้ ริ โภคไปถามซื้ อสิ นค้าที่ร้านค้า ดังนั้นถ้าใช้การโฆษณาและการส่ งเสริ มการ
ขายที่มุ่งสู่ ผบู ้ ริ โภคจะถือว่าเป็ นการใช้กลยุทธ์ดึง
2. การส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่ คนกลาง (Trade Promotion) เป็ นการส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่
คนกลาง เช่ น ผูจ้ ดั จาหน่ าย หรื อ ผูข้ าย การส่ งเสริ มการขายที่ มุ่งสู่ คนกลางเพื่อที่ จะกระตุน้ ตัวแทน
พ่อค้าส่ งและหรื อพ่อค้าปลีกให้ใช้ความพยามยามในการขายมากขึ้น และช่วยผลักดันสิ นค้าจากผูผ้ ลิต
ไปยังผูบ้ ริ โภค การรับสิ นค้าไว้ขาย และช่วยผลักดันสิ นค้าจากผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้
จึงถือว่าเป็ นการใช้กลยุทธ์ผลัก
3. การส่ ง เสริ ม การขายที่ มุ่ ง สู่ พ นั ก งานขาย (Salesman Promotion) เป็ นวิ ธี ก ารหรื อ
เทคนิคที่จะกระตุน้ พนักงานขาย เพื่อให้ใช้ความพยายามในการขายช่วยผลักดันสิ นค้าจากผูผ้ ลิตไปยัง
ผูบ้ ริ โภค การใช้พนักงานขายเป็ นเครื่ องมือในการส่ งเสริ มการขายเป็ นรู ปแบบที่เสี ยค่าใช้จ่ายสู งและ
เสี ยเวลา แต่พนักงานขายจะเป็ นผูท้ ี่ให้คาปรึ กษาอธิ บายและชี้ แจงข่าวสารเกี่ ยวกับสิ นค้าเพื่อจูงใจให้
ร้านค้าหรื อผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าไว้จาหน่ายหรื ออุปโภคบริ โภคตามลาดับ กลยุทธ์น้ ี จึงถือว่าเป็ น กลยุทธ์
ผลัก
2.3.4 เทคนิคการใช้ คูปองในการส่ งเสริมการขายไปยังผู้บริ โภค
เทคนิ คการใช้คูปองในการส่ งเสริ มการขายที่นักการตลาดนามาใช้ในการส่ งเสริ มการ
ขายไปยังผูบ้ ริ โภคสามารถอธิ บายได้ดงั นี้ (องอาจ ปทะวานิช, 2557: 91)
การแจกคูปอง เป็ นเครื่ องมือส่ งเสริ มการขายที่ใช้ได้ผลดีที่สุด และได้รับความนิยมอย่าง
กว้างขวางมากที่สุด ตามประวัติคูปองที่เรี ยกว่า “คูปองลดราคา” คูปองเป็ นเสมือนบัตรสมนาคุณที่มี
คุ ณค่ าพิ เศษ ที่ ผูผ้ ลิ ตหรื อผูค้ ้าปลี กแจกให้ก ับผูบ้ ริ โภค ซึ่ งผูบ้ ริ โภคสามารถนาไปประกอบการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะและจะได้รับส่ วนลดตามคุณค่าที่ได้ระบุไว้หรื อนาไปแลกของแถม
คูปองสามารถนามาใช้ในการส่ งเสริ มการขายได้ท้ งั ผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์เก่าได้
มากมาย ประการแรกคือ ใช้เป็ นข้อเสนอส่ วนลดราคาสาหรับลูกค้าที่ มีความสนใจในเรื่ องราคาเป็ น
พิเศษ โดยไม่ตอ้ งลดราคาให้กบั ลูกค้าทุกคน เพราะโดยทัว่ ไปแล้วผูบ้ ริ โภคที่มีความอ่อนไหวทางด้าน
ราคา จะแสวงหาซื้ อผลิตภัณฑ์เนื่องจากมีบตั รคูปองลดราคา ส่ วนผูไ้ ม่สนใจเรื่ องราคาจะซื้ อผลิตภัณฑ์
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เต็มราคา นอกจากนั้นผูผ้ ลิตยังสามารถใช้คูปองเพื่อลดราคาขายปลีกให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้อีกด้วย โดยไม่
ต้องอาศัยความร่ วมมือจากผูค้ า้ ปลีกซึ่ งมักจะสร้างปั ญหาขึ้นบ่อย ๆ
อย่า งไรก็ ต าม การใช้คู ป องก็ มี ปั ญ หาเช่ น เดี ย วกัน สิ่ ง แรกก็ คื อการประมาณจานวน
ผูบ้ ริ โภคที่จะใช้คูปองว่ามีจานวนเท่าใด และจะใช้เมื่อไร ทาได้ค่อนข้างยาก การตอบสนองผูบ้ ริ โภค
ต่อคู ปองในทันที ไม่ค่อยจะมี ระยะเวลารับคู ปองคื นโดยเฉลี่ ยจะใช้เวลาระหว่าง 2-6 เดื อน รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการผลิต การแจก การดาเนินการเกี่ยวกับคูปอง และค่าใช้จ่ายตามมูลค่าของคูปองที่จะต้อง
จ่ายให้กบั ผูบ้ ริ โภคที่ นาคู ปองมาไถ่ ถอนค่อนข้างสู ง ดังนั้นผลที่ เกิ ดขึ้นก็คือว่า แทนที่ คูปองจะช่ วย
ดึงดูดในเพื่อสร้างลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น แต่กลายเป็ นตัวฉุ ดดึงกาไรของบริ ษทั ให้ต่าลงโดยไม่จาเป็ นก็อาจ
เป็ นได้ ทั้ง ๆ ที่แท้จริ งแล้วลูกค้าก็ยงั ซื้ อสิ นค้าอยูด่ ี
ประเภทของคูปอง โดยทัว่ ไปมีดงั นี้
1.1.1 คูปองที่แจก ณ จุดแลกซื้ อ เป็ นคูปองที่แจกให้กบั ผูบ้ ริ โภค ซึ่งผูบ้ ริ โภคที่ได้รับ
สามารถนาไปใช้หรื อไถ่ถอนได้ทนั ทีตามจุดซื้ อที่กาหนด
1.1.2 คู ปองที่ ส่งทางไปรษณี ย ์ การใช้คูป องทางไปรษณี ยก์ ็เพื่ อนาสิ นค้าใหม่หรื อ
สิ น ค้าที่ ไ ด้รับ การปรั บ ปรุ ง ใหม่ การส่ ง ไปรษณี ย ์อ าจจะส่ ง ได้ท้ ัง แบบกระจายวงกว้างหรื อ ระบุ
เฉพาะเจาะจงส่ วนตลาด
1.1.3 คู ป องที่ อ ยู่ ภ ายในและติ ด กั บ บรรจุ ภ ั ณ ฑ์ (บั ต รคู ป อง) คื อ ใบส าคั ญ ที่
บริ ษทั ผูผ้ ลิตเจ้าของตราสิ นค้า หรื อร้านค้าออกให้กบั ผูซ้ ้ื อโดยมีขอ้ เสนออย่างใดอย่างหนึ่ง
1.1.4 คูปองที่แจกแบบพิเศษ คูปองที่แจกแบบพิเศษที่กระทากันอยูม่ ี 4 วิธี
1) K-Coupon คูป องที่แจกแบบพิ เศษปั จจุ บ นั การแข่งขันทางการตลาดของร้ านค้า
และห้างสรรพสิ นค้ามี สูง ร้ านค้าจึงได้คิ ดค้นกลยุทธ์ในการที่ จะดึ งผูบ้ ริ โภคให้ม าจับ จ่ายสิ นค้าใน
ร้านค้าของตน หนึ่ งในนั้นก็คือ การแจกคูปองแบบพิเศษ เช่น ถ้าสมัครสมาชิ ก SPOT Reward Card –
CRM ของ Tops supermarket โดยยูคาร์ ดได้รวมมือกับท็อปส์ ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ตด้วยเทคโนโลยี Touch
Point ที่ล้ าสมัยของยูคาร์ ดทาให้สามารถบันทึกข้อมูลการซื้ อของลูกค้าได้ เพียงนาบัตรสมาชิกสอดเข้า
เครื่ องอิเล็คทรอนิ คส์ ที่คีออส (Kiosk) เพื่อรับ Personal shopping list ก็จะได้รายการสิ นค้าราคาพิเศษ
เพื่อจับจ่ายซื้ อสิ นค้าที่ได้รับสิ ทธิ พิเศษ โดยใช้คูปองเป็ นส่ วนลดราคา
2) E-Coupons ปั จจุบนั จากการที่มีอินเทอร์ เน็ตใช้กนั อย่างแพร่ หลาย Online coupon
จึงเป็ นคูปองรู ปแบบใหม่ที่เป็ นที่นิยมใช้กนั มากขึ้น โดยปรากฏอยูใ่ นเว็บไซต์ต่าง ๆ โดยมีวิธีการใช้
หลายรู ปแบบ เช่น แต่เดิมการจัดส่ งคูปองจะใช้แบบ Direct mail ปั จจุบนั ก็จะใช้ E-mail แทนการส่ ง
จดหมาย โดยมี รหัส ของผูร้ ั บ ระบุ อยู่ใน E-mail เมื่ อท าการซื้ อสิ น ค้าก็น ารหัส นั้น ไปใช้ด้วยระบบ
online เพื่ อรั บ ส่ วนลดหรื อผูบ้ ริ โภคสามารถดาวน์ โหลดคู ปองจากเว็บ ไซด์ แล้วพิ มพ์ตวั คู ปองเพื่ อ
นาไปยืน่ เป็ นส่ วนลดเมื่อทาการซื้ อสิ นค้านั้น ๆ ก็ได้
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3) SMS Coupons ปั จ จุ บ ั น โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ กลายเป็ นสิ่ งส าคัญ ในการสื่ อสารที่
ผูบ้ ริ โภคแทบจะขาดเสี ยมิได้ จึงเป็ นช่ องทางหนึ่ งในการส่ งข้อความการสื่ อสารทางการตลาดต่าง ๆ
รวมทั้งคูปอง โดยผูบ้ ริ โภคนาข้อความที่ได้รับทาง SMS ไปแสดง ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ก็จะได้รับ
ส่ วนลดดังกล่าว คูปองที่ส่งไปผูบ้ ริ โภคโดยตรงนี้ มีขอ้ ดี ของ SMS คือ ส่ งไปยังผูท้ ี่ผบู ้ ริ โภคที่แจ้งไว้
เมื่อซื้ อสิ นค้าหรื อสมัครเป็ นสมาชิ กของห้างร้าน ๆนั้น ดังนั้น โอกาสที่ผบู ้ ริ โภคจะนาคูปองมาใช้จึงมี
ค่อนข้างสู ง แต่ก็มีขอ้ เสี ยคือ ไม่สามารถชักชวนผูบ้ ริ โภคที่ไม่เคยใช้สินค้าได้ให้ใช้คูปองไปทาการไถ่
ถอนได้ และต้นทุนในการส่ งคูปองไปยังผูบ้ ริ โภคแต่ละรายค่อนข้างสู ง
4) ATM –Coupon ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า อย่างรวดเร็ ว การเบิ กจ่ายเงิ นสามารถ
ทาได้สะดวกโดยใช้เครื่ องเบิกจ่ายเงิ นอัตโนมัติ (Automatic Telling Machine-ATM) ซึ่ งได้กลายเป็ น
อีกช่ องทางหนึ่ งในการแจกจ่ายคูปองด้วยเช่ นกัน โดยคูปองชนิ ดนี้ จะพิมพ์อยูด่ า้ นหลังของสลิ ปเบิ ก
เงิ น ข้อดี ของคู ปองชนิ ดนี้ ก็คือส่ งไปยังผูบ้ ริ โภคได้ถึงที่ แต่อตั ราการใช้มกั จะต่ าเนื่ องจากผูบ้ ริ โภค
มัก จะทิ้ งสลิ ป เมื่ อเบิ ก เงิ น เสร็ จซึ่ ง เป็ นจุ ดบกพร่ องที่ ไม่ ส ามารถเลื อกการส่ งคู ป องไปยังผูบ้ ริ โภค
เป้ าหมายได้ดว้ ยเครื่ องเบิกจ่ายเงินอัตโนมัติ
2.4 การส่ งเสริมกิจกรรมการตลาดผ่ านคูปองออนไลน์
กิ จกรรมการตลาดผ่านคู ปองออนไลน์ หมายถึ ง การท าการตลาดที่ บ ริ ษทั สามารถจัด
กิ จกรรมที่ ใช้คู ป องออนไลน์ ส าหรั บ ส่ งเสริ ม การขายเพื่ อกระตุ ้น ยอดขายหรื อท าให้ผูบ้ ริ โภครู ้ จกั
ผลิตภัณฑ์น้ นั มากขึ้น เป็ นการส่ งเสริ มการตลาดที่บริ ษทั สามารถสร้างแคมเปญส่ วนลดสาหรับสิ นค้า
หรื อบริ การ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย/ผูบ้ ริ โภค โดยการทาโพสต์คูปองออนไลน์บนหน้า
Web Site , Social Media , Line Official , Application หรื อ สื่ อออฟไลน์ เป็ นต้น เมื่ อกลุ่ มเป้ าหมาย/
ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความสนใจในข้อเสนอส่ วนลด สิ ทธิ ป ระโยชน์ หรื อสิ ท ธิ พิ เศษของคู ปองออน์ไลน์ น้ ี
กลุ่มเป้ าหมาย/ผูบ้ ริ โภคจะกดรับคูปองบนช่องทางที่พบซึ่ งกลุ่มเป้ าหมาย/ผูบ้ ริ โภคสามารถพิมพ์ หรื อ
บันทึกเลขรหัสเพื่อนาข้อเสนอส่ วนลด สิ ทธิ ประโยชน์ หรื อสิ ทธิ พิเศษไปใช้ร่วมกับสิ นค้า/บริ การที่
กลุ่มเป้ าหมาย/ผูบ้ ริ โภคต้องการ เป็ นการกระตุน้ จานวนผูบ้ ริ โภค ทาให้เกิดความต้องการที่จะเดินเข้า
ไปสัมผัส หรื อการทดลองใช้สินค้า/บริ การของบริ ษทั ซึ่ งสามารถอธิบายกระบวนการที่ เกิดขึ้นได้โดย
ละเอียด ดังนี้ (ณัฐพล ใบไพโรจน์, 2557: 64)
1. บริ ษทั เจ้าของสิ นค้า/บริ การ นาเสนอส่ วนลดคูปองออนไลน์ผา่ นช่องทาง การ
สื่ อสารต่าง ๆ เช่ น Web Site , Social Media , Line Official เป็ นต้น โดยจะแสดงรายละเอียดเงื่อนไข
ของการใช้คูปองลงไป
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2. ผูบ้ ริ โภคที่ สนใจอยากได้คูปองส่ วนลดต้องทาการสมัครสมาชิ กเว็บไซต์กดไลค์
แฟนเพจ หรื อติดตั้ง Application เพื่อที่จะได้รับสิ ทธิ์ ในการใช้คูปองออนไลน์
3. ผูบ้ ริ โภคสามารถปริ้ นคูปองที่เจอเพื่อนามาแสดงสิ ทธิ การใช้ หรื อบันทึกรู ปภาพ
รหัสโค้ดที่ได้รับมาแสดงต่อเจ้าของสิ นค้า/บริ การ ณ สถานที่ที่ลูกค้าต้องการมาใช้บริ การ
4. การชาระเงิน แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
4.1 ในกรณี ที่ใช้คูปองออนไลน์ซ้ื อสิ นค้าที่ขายเฉพาะในทางออนไลน์ลูกค้าต้องทา
การช าระเงิ น ก่ อน ซึ่ งในปั จจุ บ ัน มี ช่ อ งทางการช าระเงิ น ต่ าง ๆ มากมาย เช่ น ATM , Credit Card ,
Online Banking เป็ นต้น และลูกค้าต้องทาการยืนยันการชาระเงิ นโดยส่ งเอกสารการชาระเงินไปตาม
ช่องทางที่บริ ษทั เจ้าของสิ นค้ากาหนด
4.2 ในกรณี ซ้ื อ สิ น ค้าผ่านทางหน้าร้ านของสิ น ค้า/กิ จการ ลู ก ค้าสามารถช าระค่ า
สิ นค้า/บริ การด้วยเงินสด และ Credit Card
5. การได้รับสิ นค้า/บริ การ แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
5.1 ในกรณี ที่ ลู ก ค้าซื้ อสิ น ค้าผ่านทางออนไลน์ สิ น ค้าจะถู ก จัด ส่ ง มาให้ ลู ก ค้าใน
กาหนดระยะเวลา 3-5 วัน หลังจากทางบริ ษทั เจ้าของสิ นค้าตอบกลับแสดงการรับทราบข้อมูลชาระเงิน
ของลูกค้า
5.2 ในกรณี ที่ลูกค้าซื้ อสิ นค้าผ่านทางหน้าร้ านของสิ นค้า/บริ การ ลู กค้าสามารถซื้ อ
สิ นค้า/ใช้บริ การที่ลูกค้าทาการจ่ายเงินได้ทนั ที
ข้อดีการส่ งเสริ มกิจกรรมการตลาดผ่านคูปองออนไลน์
1. ต้นทุ นต่ ากว่าเมื่ อเที ยบกับการพิ มพ์คูป องรู ปแบบกระดาษและการโฆษณาผ่าน
หนังสื อพิมพ์หรื อนิตยสาร
2. ได้ผลรวดเร็ ว เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทนั ที
3. ครอบคลุมทุกสื่ อดิจิตอล เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุค๊ แท็บเล็ต และสมาร์ ทโฟน
4. สามารถกาหนดจานวนการใช้คูปอง เช่น จากัดคูปองสาหรับลูกค้า 500 คน
5. สามารถใส่ Barcode หรื อ QR code เพื่อการเก็บข้อมูลโดยระบบ Cashier
6. ผูบ้ ริ โภครับคูปองก็ไม่จาเป็ นต้องเก็บต้นขั้วไว้นานจนอาจกลาย
เป็ นขยะและสะดวกสบายเพียงบันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือก็สามารถนาไปแสดงเพื่อรับส่ วนลดที่ร้าน
ได้
7. ร้านค้าเจ้าของสิ นค้า/บริ การไม่ตอ้ งกังวลว่าลูกค้าจะทาคูปองหายเพราะได้บนั ทึก
ให้อยูใ่ นรู ปแบบดิจิตอล
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8.ด้านการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพราะการใช้คูปองออนไลน์ทาให้มีการใช้
คูปองแบบกระดาษก็มีอตั ราลดลงทาให้ไม่ตอ้ งตัดต้นไม้เพื่อนาไปผลิตกระดาษ
2.5 พฤติกรรมการซื้อสิ นค้ าบนอินเตอร์ เน็ตของผู้บริโภค
Schiffman and Kanuk (1996) ก ล่ าวว่ า พ ฤ ติ ก รรม ก ารซื้ อ เป็ น พ ฤ ติ ก รรม ที่
เปลี่ ยนแปลงตามสถานการณ์ การซื้ อของผูบ้ ริ โภคแต่ละบุคคลที่จะตอบสนองต่อทัศนคติและความ
ต้องการ กระบวนการที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ
1. การรั บ รู้ ค วามต้อ งการ (Existence of the Need) คื อ การที่ ผู ้บ ริ โ ภคเกิ ด ความ
ต้องการจากสิ่ งกระตุน้ ทั้งภายในและภายนอก เช่น ความต้องการทางร่ างกายและจิตใจในเรื่ อง ความ
ต้องการ อาหาร สิ นค้าอุ ป โภคบริ โภคต่ างๆ หรื อสิ่ งกระตุ น้ ภายนอก ได้แก่ ความต้องการทางด้าน
สั ง คม เศรษฐกิ จ และการเมื อ ง สิ่ ง เหล่ านี้ จะเป็ นตัว กระตุ ้น ให้ ผูบ้ ริ โ ภคมี พ ฤติ ก รรมการซื้ อ เพื่ อ
ตอบสนอง ความต้องการ โดยอาศัยการเรี ยนรู้และประสบการณ์ในอดีต
2. การค้นหาข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการ (Consumer Information Processing)
คื อ การที่ ผูบ้ ริ โภคมี ความต้องการสิ นค้าแล้วทราบว่าจะสามารถหาซื้ อได้จากแหล่ งใดคุ ม้ ค่ าที่ สุ ด
ผูบ้ ริ โภคจะดาเนิ นการตอบสนองความต้องการทันที แต่บางครั้งก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ได้ คือผูบ้ ริ โภคไม่ทราบว่าจะหาสิ นค้าได้จากช่องทางใด ความต้องการนั้นจะถูกสะสมเอาไว้เพื่อการ
ตอบสนองภายหลัง
3. พฤติ ก รรมการประเมิ น (Evaluation) เมื่ อ ผูบ้ ริ โภครั บ ข้อ มู ล เข้ามาแล้ว ท าการ
ประเมิ นข้อมูลเหล่านั้น เพื่อพิจารณาหาทางเลื อกต่อไป ซึ่ งอาศัยหลักเกณฑ์หลายประการ เช่ น การ
ประเมินโดยอาศัยความสนใจในลักษณะสิ นค้า ความสาคัญของคุณสมบัติของสิ นค้า และ การพัฒนา
ความเชื่อถือในตราสิ นค้า
4. การตัด สิ น ใจซื้ อ (Purchase) เมื่ อ ประเมิ น ผลแล้ว จะช่ ว ยให้ ผูบ้ ริ โ ภคสามารถ
ก าหนดความพอใจระหว่า งสิ น ค้า หรื อ ช่ อ งทางการซื้ อ สิ น ค้า ต่ างๆ ที่ เป็ นทางเลื อ ก ผูบ้ ริ โ ภคจะ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ชอบที่ สุด ซึ่ งการตัดสิ นใจซื้ อนั้น ผูบ้ ริ โภคจะพิจารณาจากปั จจัย 3 ประการ คือ
ทัศนคติของบุคคลอื่นต่อสิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคต้องการซื้ อ สถานการณ์ที่คาดคะเนไว้ และที่ไม่ได้คาดคะเน
ไว้ เป็ นต้น
5. ความรู ้ สึ ก หลัง การซื้ อ (Post Purchase Evaluation) หลัง การซื้ อ และทดลองใช้
สิ นค้า ผูบ้ ริ โภคจะมี ป ระสบการณ์ เกี่ ยวกับความพอใจหรื อไม่พ อใจในสิ นค้า หรื อช่ องทางการซื้ อ
สิ นค้า ความพอใจภายหลังการซื้ อ จึงมีอิทธิ พลต่อการซื้ อซ้ า และบอกผูอ้ ื่นเกี่ยวกับตราสิ นค้านั้นๆ
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2.6 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
ปิ ยภรณ์ น้ อยจั น ทร์ และ อ านาจ เสนนอก (2550) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติก รรมในการเข้าชมโฆษณาออนไลน์ของผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ ตในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่ อศึก ษา
พฤติกรรมของผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ ตที่มีต่อโฆษณาออนไลน์และรู ปแบบการโฆษณาออนไลน์ที่สามารถ
ดึงดูดความสนใจของผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ต พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้
งานอินเตอร์ เน็ตมากกว่า 4 ปี กิจกรรมที่ทาในการเล่นอินเตอร์ เน็ตส่ วนใหญ่คือ การค้นหาข้อมูล ระดับ
ความสนใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีต่อโฆษณาออนไลน์ ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ ปานกลาง และ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตอ้ งการให้โฆษณาออนไลน์แสดงข้อมูลในลักษณะแบนเนอร์ (ป้ าย
โฆษณาที่ อ ยู่เว็บ ไซต์ ) และแบบขยายได้ โดยลัก ษณะของโฆษณาออนไลน์ ที่ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งให้
ความสาคัญอยูใ่ นระดับมากคือ ความน่ าสนใจในการนาเสนอ มี ภาพเคลื่ อนไหว ขนาดของโฆษณา
สี สัน ข้อความการส่ งเสริ มการขาย ลด แลก แจก แถม ตาแหน่ งที่ ต้ งั ให้รายละเอี ยดเกี่ ยวกับ สิ นค้า
ครบถ้วน อยูใ่ นหน้าแรกของเว็บไซต์ เนื้ อหาน่าสนใจ ความเร็ วในการแสดงผล และภาพประกอบ ใน
กลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้ อสิ นค้าหลังจากเห็นหรื อเข้าชมโฆษณาออนไลน์ ส่ วนใหญ่การตัดสิ นใจซื้ อจะซื้ อ
หลังจากเห็ นหรื อเข้าชมโฆษณาหลายครั้ง สถานที่ ใช้ในการซื้ อสิ นค้าคื อจากห้างสรรพสิ นค้า และ
เหตุผลที่ใช้ในการซื้ อสิ นค้า เพราะตั้งใจและใช้ตราสิ นค้าที่โฆษณาอยู่ สิ นค้าที่เคยซื้ อเป็ นเครื่ องสาอาง
น้ าหอมมากที่สุด รองลงมา คือ หนังสื อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรู ป ตามลาดับ
กรรณิกา วุฒิ ภ ดาดร (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและ
บริ ก ารจากโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ ตของพนักงานรัฐและพนัก งานบริ ษ ทั เอกชนเพื่ อศึ กษาลักษณะ
ประชากรของผูซ้ ้ื อที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อและใช้บ ริ การจากโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ ต ศึกษาการ
ออกแบบสื่ อโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ ตที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและใช้บริ การจากโฆษณาทาง
อินเตอร์ เน็ตและศึกษาวิธีการนาเสนอสื่ อและความต้องการสิ นค้าจากโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ตที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ผลการวิจยั พบว่า พนักงานอายุระหว่าง 21-25 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จะมี
พฤติกรรมใช้อินเตอร์ เน็ต มากกว่า 10 ครั้งต่อสัปดาห์ แต่ละครั้งใช้มากกว่า 1-2 ชม. ตั้งแต่เวลา 20.00
– 24.00 น. เพื่อสื บค้นข้อมูลและเพื่อความบันเทิง การออกแบบโฆษณามีความสาคัญกับการโฆษณา
ทางอินเตอร์ เน็ตเพราะเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ดึงดูดความสนใจ ส่ วนโฆษณาที่ดึงดูดความสนใจมากที่สุดเป็ น
แนบ Pop-Up และต้อ งเป็ นโฆษณาที่ เป็ นแบบภาพเคลื่ อ นไหวที่ อ ยู่ใ นต าแหน่ ง บนสุ ด ของหน้ า
พนั ก งานของรั ฐ และพนั ก งานบริ ษ ัท เอกชนให้ ค วามส าคัญ กับ เทคนิ ค ในการผลิ ต โฆษณาทาง
อิ น เตอร์ เน็ ตที่ มี ล ัก ษณะแปลกใหม่ สาเหตุ ที่ ก ลุ่ ม ตัวอย่างสนใจสิ น ค้า ที่ โฆษณาทางอิ น เตอร์ เน็ ต
เนื่ องจากรู ปแบบทันสมัยและน่ าเชื่ อถื อ สิ นค้าและบริ การทางอิ นเตอร์ เน็ ตที่ ตอ้ งการส่ วนใหญ่ เป็ น
สิ นค้า ภายในประเทศ เหตุ ผ ลในการซื้ อสิ นค้ า และบริ ก ารทางอิ น เตอร์ เน็ ต เนื่ อ งจากมี ค วาม
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สะดวกสบายในการสั่งซื้ อสิ นค้าและบริ การ ราคาและประเภทของสิ นค้าและบริ การเป็ นเหตุผลสาคัญ
ในการตัดสิ นใจซื้ อที่สาคัญ
วาทินี เจี ยมสุ ขสุ จิตต์ (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง การโฆษณาออนไลน์ที่มี ผลต่อการสั่งซื้ อ
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภค เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง ระดับชั้นปริ ญญาตรี ช่วง
ชั้น ที่ 1-4 ส่ วนกลางกรุ งเทพมหานคร ในปี การศึ ก ษา 2551 พบว่า พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ โฆษณา
ออนไลน์ ข องผูบ้ ริ โภคที่ มี ป ระสบการณ์ ม ากกว่า 4 ปี มี ผ ลต่ อ การสั่ งซื้ อ สิ น ค้าของผูบ้ ริ โภคและ
วัตถุ ประสงค์การใช้อินเตอร์ เน็ ตส่ วนใหญ่เพื่อค้นคว้าติ ดตามข่าวสารและความถี่ ในการรับโฆษณา
ออนไลน์ มากที่สุด 1-2 โฆษณาต่อวัน และช่ วงเวลาในการับโฆษณาออนไลน์มากที่สุดคือช่ วงเวลา
08.01-12.00 น. และผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะอ่านข้อความโฆษณาโดยอ่านเป็ นบางครั้งหลังจากได้รับ
ข้อความ รู ปแบบการโฆษณาออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคพบว่า ภาพของสิ นค้าใน
การโฆษณาออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคและประเภทของการเปิ ดอ่านโฆษณา
ออนไลน์มากที่สุด คือ แบนเนอร์ โฆษณาและจากงานวิจยั พบว่าการสั่งซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคโดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งพบว่าความสะดวกในการสั่งซื้ อสิ นค้ามีผลต่อการสั่งซื้ อสิ นค้ามากที่สุด รองลงมา
คือสถานที่จดั จาหน่ายและเบอร์ โทรสัง่ ซื้ ออย่างชัดเจน ส่ วนการส่ งข่าวสารไปยังสมาชิ กผ่านทางอีเมล์
มีผลต่อการสั่งซื้ อสิ นค้าน้อยมากที่สุด
ปิ ยะพร เขตบรรพต (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการรับการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อ
ใหม่ของผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการสื่ อสารที่มีต่อการสื่ อสาร
การตลาดผ่ า นสื่ อ ใหม่ ข องผูบ้ ริ โ ภค พบว่า ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เคยได้รับ การสื่ อ สาร
การตลาดผ่า นเว็บ ชุ ม ชนออนไลน์ (Social Networking) มากที่ สุ ด โดยรู ป แบบของการสื่ อ สาร
การตลาดที่ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เคยได้รับผ่านข้อความสั้น (SMS) และข้อความมัลติมีเดี ย
(MMS) คือการชิ งรางวัล รู ปแบบการสื่ อสารการตลอดที่ผตู ้ อบแบบสอบถามเคยได้รับผ่านอีเมลล์ (Email) เว็บ ชุ ม ชนออนไลน์ (Social Networking) และโปรแกรมค้นหา (Search Engine) ส่ วนใหญ่ คื อ
การแนะนาสิ นค้าออกใหม่ ด้านพฤติกรรมการตอบสนองของผูต้ อบแบบสอบสอบถามเมื่อได้รับการ
สื่ อสารการตลาดใหม่พบว่า เกิดความตั้งใจรับชมข้อมูลสิ นค้าและสนใจสิ นค้า ผ่าน ชุ มชนออนไลน์
(Social Networking) มากที่สุด โดยการสื่ อสารการตลาดผ่านข้อความสั้นทาให้เกิดความตั้งใจรับชม
ข้อมูลสิ นค้าและสนใจสิ นค้าน้อยที่สุด
ภัทรี ตันติไชยปิ ยะ (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อเสื้ อผ้าผ่านเครื อข่าย
อินเตอร์ เน็ต เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อเสื้ อผ้าผ่านอินเตอร์ เน็ต เพื่อศึกษาลักษณะทาง
ประชากรของผูซ้ ้ื อเสื้ อผ้าผ่านเครื อข่ายอิ นเตอร์ เน็ ต เพื่ อศึ กษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เสื้ อผ้าผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การอินเตอร์ เน็ตต่อเว็บไซด์ที่มี
การดาเนินธุ รกิจซื้ อ-ขายสิ นค้าผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
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หญิง มีอายุระหว่าง 20-29 ปี การศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา และมี
ระดับ รายได้ต่ อเดื อ น 10,001 – 20,000 บาท ส่ วนใหญ่ มี พ ฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารอิ น เตอร์ เน็ ตใน
ช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน โดยใช้อินเตอร์ เน็ตเป็ นระยะเวลา 2-4 ชัว่ โมง เริ่ มซื้ อเสื้ อผ้าผ่านทางอินเตอร์ เน็ต
เป็ นระยะเวลา 4-5 ปี ส าหรั บ สิ น ค้า ที่ สั่ ง ผ่า นทางอิ น เตอร์ เน็ ต มากที่ สุ ด คื อ เสื้ อ รองลงมาคื อ ชุ ด
กระโปรง และมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ ยที่สั่งซื้ อสิ นค้าผ่านทางอินเตอร์ เน็ตไม่เกิน 5,000 บาท รู ปแบบการ
ช าระเงิ น ที่ เหมาะสมมากที่ สุ ดคื อการ โอนเข้าบัญ ชี ธ นาคาร และปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อแรงจู งใจในการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านระบบอิ นเตอร์ เน็ ตมากที่ สุ ดคื อ 1) ปั จจัยด้านภาพลัก ษณ์ ของผลิ ตภัณ ฑ์ บ น
อินเตอร์ เน็ต โดยลักษณะที่มีผลต่อการซื้ อคือ ความน่าเชื่ อถือของชื่อหรื อตราสิ นค้าบนอินเตอร์ เน็ต 2)
ปั จจัยด้านอรรถประโยชน์ โดยลักษณะที่มีผลต่อการซื้ อคือ ความสะดวกในการให้บริ การซื้ อเสื้ อผ้า
ตลอด 24 ชม. 3) ปั จจัยจาเป็ นของผูบ้ ริ โภคโดยลักษณะที่ มีผลต่อการซื้ อคือ ลักษณะเสื้ อผ้าตรงกับ
ความต้องการ
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
ในการศึกษาเรื่ อง การตอบสนองของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครต่อกิจกรรมการตลาด
ผ่านคู ป องออนไลน์ ได้ก าหนดระเบี ยบวิธีก ารศึ กษาซึ่ งประกอบด้วย ขอบเขตการศึ กษา ขอบเขต
เนื้ อ หา ขอบเขตประชากร ขนาดตัว อย่า งและวิ ธี ก ารคัด เลื อ กตัว อย่ า ง วิ ธี ก ารศึ ก ษา ข้อ มู ล และ
แหล่ งข้อมู ล เครื่ องมื อที่ ใช้ในการศึ ก ษา การวิเคราะห์ ข ้อมู ล สถานที่ ในการดาเนิ น การศึ ก ษาและ
รวบรวมข้อมูล และระยะเวลาในการศึกษา ดังนี้
3.1 ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตเนือ้ หา
การศึ กษาเรื่ อง การตอบสนองของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครต่อกิ จกรรมการตลาด
ผ่านคูปองออนไลน์ ประกอบด้วย แนวความคิดเรื่ องการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
ต่อกิจกรรมการตลาดผ่านคูปองออนไลน์ ประกอบด้วย AIDA Model ซึ่ งได้แก่ ความตั้งใจ(Attention)
ความสนใจ (Interest) ความต้อ งการอยากได้ (Desire) และการตัด สิ น ใจซื้ อ (Action) รวมทั้ง การ
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ การส่ งเสริ มการขาย
ขอบเขตประชากร
ประชากรในการศึ กษาครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคชาวไทย อายุระหว่าง 18-60 ปี ที่อาศัยอยู่ใน
กรุ งเทพมหานคร เป็ นผูท้ ี่เคยใช้คูปองการตลาดออนไลน์ ซึ่ งไม่ทราบจานวนประชากร
ขนาดตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอนที่เคยใช้คูปองออนไลน์
จึ ง ก าหนดขนาดตัว อย่า งจ านวน 250 ราย เนื่ อ งจากเป็ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากผูบ้ ริ โ ภคใน
กรุ งเทพมหานครที่ไม่จาแนกกลุ่มย่อยในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการเปิ ดตารางของ Sudman (1976,
อ้างถึงใน กุณฑลี รื่ นรมย์, 2551:187)
วิธีการเลือกตัวอย่าง ผูศ้ ึกษาได้ใช้หลักการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 2 ขั้นตอนประกอบด้วย
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
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ขั้น ตอนที่ 1 ท าการสุ่ ม เลื อ กอย่า งง่ า ย (Simple Random Sampling) ก าหนดตามพื้ น ที่
(Area Sampling) กรุ งเทพมหานครซึ่ งมี จานวนเขต 50 เขต แล้วเลื อกสุ่ มออกมา 5 เขต คิ ดเป็ น 10
เปอร์ เซ็ นต์ของจานวนเขตในกรุ งเทพมหานคร โดยวิธีการจับฉลากเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสถูก
เลื อกอย่างเท่าเที ยมกัน ทาให้ได้พ้ืนที่ 5 เขต ในการเก็บกลุ่มตัวอย่างดังนี้ เขตยานนาวา เขตบางขุน
เทียน เขตคลองสาน เขตพญาไท เขตบางซื่อ
ขั้น ตอนที่ 2 วิ ธี ก ารเลื อ กตัว อย่า ง ใช้ วิ ธี ค ัด เลื อ กตัว อย่า งแบบสะดวก(Convenience
Sampling) จากแหล่ งชุ ม ชน และห้ างสรรพสิ นค้าที่ เป็ นแหล่ งชุ ม ชนใหญ่ ที่ ต้ งั อยู่ใ น 5 เขตข้างต้น
เขตละ 50 ตัวอย่างทาให้ได้ขนาดตัวอย่างทั้งหมด 250 ตัวอย่าง
3.2 วิธีการศึกษา
ข้ อมูลและแหล่ งข้ อมูล
ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากการส ารวจผู ้ บ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถาม
การเก็บรวมรวมข้ อมูล
การศึ กษาเรื่ อง การตอบสนองของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครต่อกิ จกรรมการตลาด
ผ่านคูปองออนไลน์ มีวธิ ี การเก็บข้อมูลโดยวิธีการใช้แบบสอบจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 250 ราย
3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลข้อมูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็ น 4
ส่ วนคือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา
ส่ วนที่ 2 ข้อมู ล เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการใช้ คู ป องออนไลน์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย สิ นค้า/บริ การที่ เคยซื้ อผ่านคูป องออนไลน์ วิธีการได้รับคู ปองออนไลน์ ราคาสิ นค้า/
บริ การก่อนหักส่ วนลดจากคูปองออนไลน์ ในระยะเวลา 3 เดื อนที่ผา่ นมาเคยใช้คูปองออนไลน์กี่ครั้ง
และช่องทางการชาระเงิน เป็ นต้น
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ ยวกับลาดับขั้นตอนการตอบสนอง ประกอบด้วย ความตั้งใจ ความ
สนใจ ความต้องการอยากได้ และการตัดสิ นใจซื้ อ
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ส่ วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะที่มีต่อกิจกรรมการตลาดผ่านคูปองออนไลน์ เป็ น
คาถามปลายเปิ ด
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม จานวน 250 ชุด จะนามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิ ง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย
(Mean)และใช้มาตราส่ วน Likert Scale เพื่อวัดความคิดเห็น โดยแบ่งมาตรวัดออกเป็ น 5 ระดับได้แก่
ระดับความคิดเห็น
คะแนน
เห็นด้วยอย่างยิง่
5
เห็นด้วย
4
เฉย ๆ
3
ไม่เห็นด้วย
2
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
1
ผลคะแนนที่ ได้นามาวิเคราะห์ หาค่าเฉลี่ ย โดยคะแนนเฉลี่ ยที่ ได้นามาแปลความหมาย
ตามเกณฑ์ ดังนี้
ค่ าเฉลีย่
การแปลความหมาย
4.50 - 5.00
เห็นด้วยอย่างยิง่
3.50 - 4.49
เห็นด้วย
2.50 - 3.49
เฉย ๆ หรื อไม่แน่ใจ
1.50 - 2.49
ไม่เห็นด้วย
1.00 - 1.49
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
3.5 สถานทีใ่ นการดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้สถานที่ในการดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร
2. แหล่งชุมชน และห้างสรรพสิ นค้าในกรุ งเทพมหานคร
3.6 ระยะเวลาในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ใช้เวลาศึกษาทั้งสิ้ น 8 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 – กรกฎาคม
พ.ศ.2558 โดยเก็บข้อมูลในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่ อง การตอบสนองของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครต่อกิจกรรมการตลาด
ผ่านคูปองออนไลน์ ได้แบ่งผลการศึกษาออกเป็ น 5 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม (ตารางที่ 4.1 – ตารางที่ 4.6)
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้คูปองออนไลน์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย สิ นค้า/บริ การที่เคยซื้ อผ่านคูปองออนไลน์ วิธีการได้รับคูปองออนไลน์ ราคาสิ นค้า/
บริ การก่อนหักส่ วนลดจากคูปองออนไลน์ ในระยะเวลา 3 เดือนที่ผา่ นมาเคยใช้คูปองออนไลน์กี่ครั้ง
และช่องทางการชาระเงิน เป็ นต้น (ตารางที่ 4.7 – ตารางที่ 4.11)
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับลาดับขั้นการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย ความตั้งใจ
ความสนใจ ความต้องการอยากได้ และการตัดสิ นใจซื้ อ (ตารางที่ 4.12 – ตารางที่ 4.16)
ส่ วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับลาดับขั้นการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการใช้คูปอง
ออนไลน์ จาแนกตามเพศ (ตารางที่ 4.17 – ตารางที่ 4.21)
ส่ วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับลาดับขั้นการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการใช้คูปอง
ออนไลน์ จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (ตารางที่ 4.22 – ตารางที่ 4.26)
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4.1 ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน(คน)
ร้ อยละ
ชาย
104
41.6
หญิง
146
58.4
รวม
250
100.00
จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 58.40 และเพศ
ชายคิดเป็ นร้อยละ 41.60
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
18 – 20 ปี
13
5.2
21 – 30 ปี
115
46.0
31 – 40 ปี
98
39.2
41 – 50 ปี
17
6.8
51 ปี ขึ้นไป
7
2.8
รวม
250
100.0
จากตารางที่ 4.2 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 21 – 30 ปี ร้อยละ
46.0 รองลงมาคือ ช่ วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ร้อยละ 39.2 มีอายุ 41 – 50 ปี ร้อยละ 6.8 มีอายุ 18-20
ร้อยละ 5.2 และมีอายุ 51 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 2.8 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานภาพสมรส
สถานภาพสมรส
จานวน (คน)
ร้ อยละ
โสด
188
75.2
สมรส
57
22.8
5
2.0
อื่นๆ เช่น หม้าย/หย่าร้าง
รวม

250

100.0

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ส ถานภาพโสดร้ อยละ 75.2
รองลงมาคือ มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 22.8 และสถานภาพอื่น ๆ ร้อยละ 2.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษาสู งสุ ด
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ระดับมัธยมศึกษาหรื อเทียบเท่า
22
8.8
ระดับปริ ญญาตรี
181
72.4
สู งกว่าระดับปริ ญญาตรี
47
18.8
รวม
250
100.0
จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ร ะดับ การศึ ก ษา คื อ ระดับ
ปริ ญ ญาตรี ร้ อ ยละ 72.4 รองลงมา คื อ ระดับ สู งกว่ า ระดับ ปริ ญ ญาตรี ร้ อ ยละ 18.8 และระดับ
มัธยมศึกษาหรื อเทียบเท่า 8.8 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอาชี พ
อาชีพ
จานวน (คน)
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
90
ธุ รกิจส่ วนตัว
22
พนักงานบริ ษทั เอกชน
127
นักเรี ยน/นิสิตนักศึกษา
9
พ่อบ้านแม่บา้ น
2
รวม
250

ร้ อยละ
36.0
8.8
50.8
3.6
0.8
100.0

จากตารางที่ 4.5 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน
ร้อยละ 50.8 รองลงมาคือ ข้าราชการ/พนักงานรั ฐวิสาหกิ จ ร้ อยละ 36.0 ธุ รกิ จส่ วนตัว ร้ อยละ 8.8
นักเรี ยน/นิสิตนักศึกษา ร้อยละ 3.6 และ พ่อบ้าน/แม่บา้ น ร้อยละ 0.8 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.6 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
อาชีพ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ไม่เกิน 10,000 บาท
16
6.4
10,001 – 15,000 บาท
28
11.2
15,001 – 20,000 บาท
64
25.6
20,001 – 25,000 บาท
45
18.0
25,001 – 30,000 บาท
50
20.0
30,001 บาทขึ้นไป
47
18.8
รวม
250
100.0
จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท
มากที่สุด ร้อยละ 25.60 รองลงมาคือ 25,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 20.0 มากกว่า 30,001 บาทขึ้นไป
ร้อยละ 18.8 20,001 – 25,000 บาท กับ ร้อยละ 18.0 10,000 – 15,000 บาท ร้อยละ 11.2 และ ไม่เกิ น
10,000 บาท ร้อยละ 6.4 ตามลาดับ
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4.2 ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการใช้ คูปองออนไลน์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.7 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตาม สิ นค้ า/บริการประเภทใดที่
เคยซื้อผ่ านคูปองออนไลน์
ประเภทสิ นค้ า/บริการ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
อาหาร/เครื่ องดื่ม
135
54.0
โรงแรม/ท่องเที่ยว/สายการบิน
102
40.8
เสื้ อผ้า/เครื่ องแต่งกาย
84
33.6
เครื่ องสาอางค์
72
28.8
อุปกรณ์ไอที
60
24.0
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
39
15.6
อุปกรณ์กีฬา
24
9.6
ของตกแต่งบ้าน
18
7.2
เครื่ องประดับร่ างกาย
12
4.8
อื่น ๆ ได้แก่ สถาบันเสริ มความงาม
3
1.2
*หมายเหตุ ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากตารางที่ 4.7 พบว่า สิ นค้า/บริ การประเภทที่ผตู ้ อบแบบสอบถามที่เคยซื้ อผ่านคูปอง
ออนไลน์มากที่สุดเรี ยงตามลาดับ คือ อาหาร/เครื่ องดื่มมากที่สุด ร้อยละ 54.0 รองลงมาคือ โรงแรม/
ท่ องเที่ ย ว/สายการบิ น ร้ อยละ 40.8 เสื้ อ ผ้า เครื่ อ งแต่ ง กาย ร้ อยละ 33.6 เครื่ องส าอางร้ อยละ 28.8
อุปกรณ์ไอที ร้อยละ 24.0 เครื่ องใช้ไฟฟ้ าร้อยละ 15.6 อุปกรณ์กีฬาร้อยละ 9.6 ของตกแต่งบ้านร้อยละ
7.2 เครื่ องประดับร่ างกายร้อยละ 4.8 และอื่น ๆ ร้อยละ 1.20
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ตารางที่ 4.8 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามวิธีการได้ รับคูปอง
วิธีการได้ รับคูปอง
จานวน (คน)
ร้ อยละ
เว็ปไซต์เจ้าของสิ นค้า
152
60.8
โฆษณาในเว็ปไซต์ทวั่ ไป
70
28.0
เฟซบุค๊ เพจเจ้าของสิ นค้า
56
22.4
ใบเสร็ จจากการซื้ อสิ นค้าครั้งก่อน
54
21.6
สื่ อออฟไลน์ เช่นหนังสื อพิมพ์ ใบปลิว
40
16.0
ไลน์ออฟฟิ ศเชียบแอคเคาน์ของเจ้าของ
44
17.6
สิ นค้า
โฆษณาในเฟซบุค๊
43
17.2
เฟซบุค๊ แฟนเพจทัว่ ไป
37
14.8
SMSที่เจ้าของสิ นค้าส่ งให้
29
11.6
ไอจีเจ้าของสิ นค้า
19
7.6
ส่ งต่อข้อความในไลน์
16
6.4
เฟซบุค๊ แฟนเพจของเพื่อนหรื อคนรู้จกั
12
4.8
อีเมล์ที่ฉนั ได้รับส่ งต่อจากบุคคลอื่น
12
4.8
กระทูใ้ นเว็บบอร์ด
11
4.4
ไอจีของผูท้ ี่ฉนั ติดตามอยู่
5
2.0
โพสต์รีพลายของคนที่ใช้ไอจี
1
0.4
*หมายเหตุ ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ*
จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามได้รับคูปองจากแหล่งต่าง ๆ มากที่สุดเรี ยง
ตามลาดับคือ เว็ปไซต์ของเจ้าของสิ นค้ามากที่สุด ร้อยละ 60.8 รองลงมาคือ โฆษณาในเว็ปไซต์ทวั่ ไป
ร้อยละ 28.0 เฟซบุ๊คเพจของเจ้าของสิ นค้า ร้ อยละ 22.4 ใบเสร็ จจากการซิ้ อสิ นค้าครั้งก่ อน ร้ อยละ
21.6 ไลน์ออฟฟิ ศเชี ยลแอคเคาน์ของเจ้าของสิ นค้า ร้อยละ 17.6 โฆษณาในเฟซบุ๊ค ร้อยละ 17.2 สื่ อ
ออฟไลน์ เช่น หนังสื อพิมพ์ ใบปลิว ร้อยละ 16.00 เฟซบุค๊ แฟนเพจทัว่ ไป ร้อยละ 14.8 SMS ที่เจ้าของ
สิ นค้าส่ งให้ ร้อยละ 11.6 ไอจีของเจ้าของสิ นค้า ร้อยละ 7.6 ส่ งต่อข้อความในไลน์ ร้อยละ 6.40 อีเมล์ที่
ฉันได้รับส่ งต่อจากบุคคลอื่นกับเฟซบุ๊ค แฟนเพจของเพื่อนหรื อคนรู้จกั ร้อยละ 4.8 เท่ากัน ไอจีของผู ้
ที่ฉนั ติดตามอยู่ ร้อยละ 2.0 และ โพสต์รีพลายของคนที่ใช้ไอจี ร้อยละ 0.4
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ตารางที่ 4.9 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามราคาสิ นค้ า / บริการทีซ่ ื้อ
ผ่ านออนไลน์ ต่อครั้ ง ก่ อนหักส่ วนลดจากคูปองออนไลน์
ราคาสิ นค้ า/บริการก่อนหักส่ วนลด
จานวน (คน)
ร้ อยละ
จากคูปองออนไลน์
ไม่เกิน 500 บาท
80
32.0
501 – 1,000 บาท
104
41.6
1,001 – 2,000 บาท
37
14.8
ตั้งแต่ 2,001 บาทขึ้นไป
29
11.6
รวม
250
100.0
จากตารางที่ 4.9 พบว่าราคาสิ นค้า / บริ การที่ ซ้ื อผ่านออนไลน์ต่อครั้ง ก่ อนหักส่ วนลด
จากคูปองออนไลน์ของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่คือ 501 – 1,001 บาท ร้อยละ 41.60 รองลงมาคือ
ไม่ เกิ น 500บาท ร้ อ ยละ 32.00 1,001 – 2,000 บาท ร้ อ ยละ 17.80 และ ตั้ง แต่ 2,001 บาทขึ้ น ไป
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.10 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามในระยะเวลา 3 เดือนทีผ่ ่ าน
มา เคยใช้ คูปองออนไลน์ กคี่ รั้ง
ในระยะเวลา 3 เดือนทีผ่ ่านมาเคยใช้
จานวน (คน)
ร้ อยละ
คูปองออนไลน์ กคี่ รั้ง
1 – 3 ครั้ง
230
92.0
4 – 6 ครั้ง
20
8.0
7 – 9 ครั้ง
0
0.0
มากกว่า 10 ครั้ง
0
0.0
รวม
250
100.0
จากตารางที่ 4.10 พบว่า ในระยะเวลา 3 เดื อนที่ ผ่านมาผูต้ อบแบบสอบถาม เคยใช้
คูปองออนไลน์ คือ 1-3 ครั้งมากที่สุด ร้อยละ 92.0 รองลงมาคือ 4-6 ครั้ง ร้อยละ 8.0 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.11 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามวิธีการชาระเงินค่ าสิ นค้ า/
บริการทีซ่ ื้อโดยการนาส่ วนลดคูปองออนไลน์ ไปใช้
วิธีการชาระเงินค่ าสิ นคา/บริการทีซ่ ื้อ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
โดยการนาส่ วนลดคูปองไปใช้
เงินสด
113
45.2
บัตรเครดิต
87
34.8
Online Banking
28
11.2
โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคาร/ตู ้ ATM
54
21.6
รวม
250
100.0
*หมายเหตุ : ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากตารางที่ 4.11 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เลื อ กวิธี ก ารช าระเงิ น ค่ า
สิ นค้า/บริ การที่ซ้ื อโดยการนาส่ วนลดคูปองออนไลน์ไปใช้ คือ เงินสด ร้อยละ 45.2 รองลงมาคือ บัตร
เครดิตร้อยละ 34.8โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคาร/ตูA้ TM ร้อยละ 21.6 และ Online Banking ร้อยละ
11.2 ตามลาดับ
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4.3 ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับลาดับขั้นตอนการตอบสนอง ประกอบด้ วย ความตั้งใจ ความสนใจ ความ
ต้ องการอยากได้ และการตัดสิ นใจซื้อ
ตารางที่ 4.12 แสดงจานวน ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้ านความ
ตั้งใจ
ระดับความคิดเห็น
รวม
ไม่ เห็น
เห็นด้ วย
ไม่ เห็น
เห็นด้ วย เฉยๆ
ด้ วย
ความตั้งใจ
อย่างยิง่
ด้ วย
ค่ าเฉลีย่ ลาดับ
อย่างยิง่
(แปลผล) ที่
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
สังเกตเห็นคูปอง
ออนไลน์จากเนื้ อหา
44
148
52
2
4
3.90
2
ในเว็บไซต์ของ
(17.6) (59.2) (20.8)
(0.8)
(1.6) (เห็นด้วย)
เจ้าของสิ นค้า
สังเกตเห็นคูปอง
ออนไลน์จาก
35
145
68
2
3.84
3
โฆษณาในเว็บไซต์
(14.0) (58.0) (27.2)
(0.8) (เห็นด้วย)
ทัว่ ไป
สังเกตเห็นคูปอง
28
100
98
20
4
3.51
ออนไลน์จากกระทู้
10
(11.2) (40.0) (39.2)
(8.0)
(1.6) (เห็นด้วย)
ในเว็บบอร์ด
สังเกตเห็นคูปอง
ออนไลน์จาก
54
137
50
9
3.94
1
เฟซบุค๊ -แฟนเพจ
(21.6) (54.8) (20.0)
(3.6)
(เห็นด้วย)
ของเจ้าของสิ นค้า
สังเกตเห็นคูปอง
31
128
85
6
3.74
ออนไลน์จากเฟซ5
(12.4) (51.2) (34.0)
(2.4)
(เห็นด้วย)
บุค๊ แฟนเพจทัว่ ไป
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ตารางที่ 4.12 แสดงจานวน ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ยและระดับความคิ ดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้ านความ
ตั้งใจ (ต่ อ)
ระดับความคิดเห็น
รวม
ไม่ เห็น
เห็นด้ วย
ไม่ เห็น
เห็นด้ วย เฉยๆ
ด้ วย
ความตั้งใจ
อย่างยิง่
ด้ วย
ค่ าเฉลีย่ ลาดับ
อย่างยิง่
(แปลผล) ที่
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
สังเกตเห็นคูปอง
ออนไลน์จาก
23
123
80
14
4
3.64
7
เฟซบุค๊ ของเพื่อน
(11.6) (49.20) (32.0)
(5.6)
(1.6) (เห็นด้วย)
หรื อคนรู้จกั
สังเกตเห็นคูปอง
30
148
65
3
4
3.79
ออนไลน์จาก
4
(12.0) (59.2) (26.0)
(1.2)
(1.6) (เห็นด้วย)
โฆษณาในเฟซบุค๊
สังเกตเห็นคูปอง
33
102
89
22
4
3.55
ออนไลน์จากไอจี
9
(13.2) (40.8) (35.6)
(8.8)
(1.6) (เห็นด้วย)
ของเจ้าของสิ นค้า
สังเกตเห็นคูปอง
21
82
106
29
12
3.28
ออนไลน์จากไอจี
15
(8.4)
(32.8) (42.4) (11.6)
(4.8)
(เฉย ๆ)
ของผูท้ ี่ติดตามอยู่
สังเกตเห็นคูปอง
ออนไลน์จากโพสต์
14
82
114
34
6
3.26
16
รี พลายของคนที่ใช้ (5.6)
(32.8) (45.6) (13.6)
(2.4)
(เฉย ๆ)
ไอจี
สังเกตเห็นคูปอง
ออนไลน์จากไลน์
34
116
76
16
8
3.61
ออฟฟิ ศเชียลแอค
8
(13.6) (46.4) (30.4)
(6.4)
(3.2) (เห็นด้วย)
เคาน์ของเจ้าของ
สิ นค้า
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ตารางที่ 4.12 แสดงจานวน ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้ านความ
ตั้งใจ (ต่ อ)
ระดับความคิดเห็น
รวม
ไม่ เห็น
เห็นด้ วย
ไม่ เห็น
เห็นด้ วย เฉยๆ
ด้ วย
ความตั้งใจ
อย่างยิง่
ด้ วย
ค่ าเฉลีย่ ลาดับ
อย่างยิง่
(แปลผล) ที่
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
ได้รับคูปอง
ออนไลน์จากการ
27
94
97
26
6
3.44
12
ส่ งต่อข้อความ
(10.8) (37.6) (38.8) (10.4)
(2.4)
(เฉย ๆ)
ในไลน์
ได้รับคูปอง
ออนไลน์ผา่ นทาง
34
116
76
16
8
3.33
14
SMS ที่เจ้าของ
(13.6) (46.4) (30.4)
(6.4)
(3.2)
(เฉย ๆ)
สิ นค้าส่ งให้
ได้รับคูปอง
ออนไลน์จากอีเมล์
23
109
80
28
10
3.43
13
ที่ได้รับโดยตรง
(9.2)
(43.6) (32.0) (11.2)
(4.0)
(เฉย ๆ)
จากเจ้าของสิ นค้า
ได้รับคูปอง
ออนไลน์จากอีเมล์
19
69
116
34
12
3.20
17
ที่ได้รับส่ งต่อจาก
(7.6)
(27.6) (46.4) (13.6)
(4.8) (เฉย ๆ )
บุคคลอื่น
ได้รับคูปอง
ออนไลน์ใน
48
106
69
21
6
3.68
6
ใบเสร็ จจากการซื้ อ (19.2) (42.4) (27.6)
(8.4)
(2.4) (เห็นด้วย)
สิ นค้าครั้งก่อน
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ตารางที่ 4.12 แสดงจานวน ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้ านความ
ตั้งใจ (ต่ อ)
ระดับความคิดเห็น
รวม
ไม่ เห็น
เห็นด้ วย
ไม่ เห็น
เห็นด้ วย เฉยๆ
ด้ วย
ความตั้งใจ
อย่างยิง่
ด้ วย
ค่ าเฉลีย่ ลาดับ
อย่างยิง่
(แปลผล) ที่
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
สังเกตเห็นคูปอง
ออนไลน์ผา่ นทาง
35
91
89
23
12
3.46
สื่ อออฟไลน์ เช่น
11
(14.0) (36.4) (35.6)
(9.2)
(4.8) (เฉย ๆ )
หนังสื อพิมพ์
ใบปลิว
ค่ าเฉลีย่ รวม
3.56
(แปลผล)
(เห็นด้ วย)
จากตารางที่ 4.12 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็ นต่อลักษณะการเข้า
ร่ วมกิจกรรมการตลาดผ่านคูปองออนไลน์เรื่ องความตั้งใจ โดยมีค่าเฉลี่ยในระดับ เห็นด้วย (3.56) โดย
ในข้อย่อยมี ระดับ ความคิ ดเห็ น กับ ลัก ษณะย่อย ๆ เรี ย งลาดับ จากมากไปน้อยคือ สังเกตเห็ นคู ปอง
ออนไลน์จากเฟซบุ๊คแฟนเพจของเจ้าของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.94) สังเกตเห็นคูปองออนไลน์จากเนื้ อหา
ในเว็บ ไซต์ข องเจ้า ของสิ น ค้า (ค่ า เฉลี่ ย 3.90) สั งเกตเห็ น คู ป องออนไลน์ จากกระทู้ใ นเว็บ บอร์ ด
(ค่ าเฉลี่ ย 3.84) สังเกตเห็ นคู ปองออนไลน์จากโฆษณาในเฟซบุ๊ค (ค่ าเฉลี่ ย 3.79) สังเกตเห็ นคูปอง
ออนไลน์จากเฟซบุ๊คแฟนเพจทัว่ ไป (3.74) ได้รับคูปองออนไลน์ในใบเสร็ จจากการซื้ อสิ นค้าครั้งก่อน
(ค่าเฉลี่ย 3.68) สังเกตเห็นคูปองออนไลน์จากเฟซบุค๊ ของเพื่อนหรื อคนรู้จกั (ค่าเฉลี่ย 3.64) สังเกตเห็น
คูป องออนไลน์จากไลน์ออฟฟิ ศเชี ยลแอคเคาน์ของเจ้าของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย3.61) สังเกตเห็ นคูปอง
ออนไลน์จากไอจีของเจ้าของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย 3.55) สังเกตเห็นคูปองออนไลน์จากกระทูใ้ นเว็บบอร์ ด
(ค่าเฉลี่ ย 3.51) สังเกตเห็ นคูปองออนไลน์ผ่านทางสื่ อออฟไลน์ เช่ น หนังสื อพิมพ์ ใบปลิ ว (ค่าเฉลี่ ย
3.46) ได้รับคูปองออนไลน์จากการส่ งต่อข้อความในไลน์ (ค่าเฉลี่ ย 3.44) ได้รับคูปองออนไลน์จาก
อีเมล์ที่ได้รับโดยตรงจากเจ้าของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย 3.43) ได้รับคูปองออนไลน์ผ่านทาง SMS ที่เจ้าของ
สิ นค้าส่ งให้ (ค่ าเฉลี่ ย 3.33) สั งเกตเห็ นคู ป องออนไลน์ จากไอจี ของผูท้ ี่ ติดตามอยู่ (ค่าเฉลี่ ย 3.28)
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สังเกตเห็นคูปองออนไลน์จากโพสต์รีพลายของคนที่ใช้ไอจี (ค่าเฉลี่ย 3.26) และได้รับคูปองออนไลน์
จากอีเมล์ที่ได้รับส่ งต่อจากบุคคลอื่น (ค่าเฉลี่ย 3.20)
ตารางที่ 4.13 แสดงจานวน ร้ อยละ ค่ าเฉลีย่ และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้ านความ
สนใจ
ระดับความคิดเห็น
รวม
ไม่ เห็น
เห็นด้ วย
ไม่ เห็น
เห็นด้ วย เฉยๆ
ด้ วย
ความสนใจ
อย่างยิง่
ด้ วย
ค่ าเฉลีย่ ลาดับ
อย่างยิง่
(แปลผล) ที่
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
เมื่อได้รับคูปอง
ออนไลน์ สนใจหา
ข้อมูลเพิ่มเติม
52
135
55
6
2
3.92
2
เกี่ยวกับ
(20.8) (54.0) (22.0)
(2.4)
(0.8) (เห็นด้วย)
ผลประโยชน์ที่
ได้รับจากคูปอง
เมื่อได้รับคูปอง
ออนไลน์ สนใจหา
42
147
49
12
3.88
ข้อมูลเพิม่ เติม
3
(16.8) (58.8) (19.6)
(4.8)
(เห็นด้วย)
เกี่ยวกับสถานที่ใช้
คูปอง
เมื่อได้รับคูปอง
ออนไลน์ สนใจหา
53
150
43
4
4.01
ข้อมูลเพิ่มเติม
1
(21.2) (60.0) (17.2)
(1.6)
(เห็นด้วย)
เกี่ยวกับระยะเวลา
ที่ใช้คูปอง
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ตารางที่ 4.13 แสดงจานวน ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้ านความ
สนใจ (ต่ อ)
ระดับความคิดเห็น
รวม
ไม่ เห็น
เห็นด้ วย
ไม่ เห็น
เห็นด้ วย เฉยๆ
ด้ วย
ความสนใจ
อย่างยิง่
ด้ วย
ค่ าเฉลีย่ ลาดับ
อย่างยิง่
(แปลผล) ที่
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
หาข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการใช้
52
126
61
9
2
3.87
คูปองออนไลน์จาก
4
(20.8) (50.4) (24.4)
(3.6)
(0.8) (เห็นด้วย)
เว็บไซต์เจ้าของ
สิ นค้า
หาข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการใช้
27
142
67
8
6
3.70
คูปองออนไลน์จาก
10
(10.8) (56.8) (26.8)
(3.2)
(2.4) (เห็นด้วย)
เฟซบุค๊ -แฟนเพจ
ของเจ้าของสิ นค้า
หาข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการใช้
คูปองออนไลน์โดย
16
112
90
20
12
3.40
12
การส่ งอีเมล์หรื อ
(6.4)
(44.8) (36.0)
(8.0)
(4.8) (เฉย ๆ )
ข้อความไปถาม
เจ้าของสิ นค้า
หาข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการใช้
คูปองออนไลน์
28
116
77
17
12
3.52
11
โดยการโทรศัพท์
(11.2) (46.4) (30.8)
(6.8)
(4.8) (เห็นด้วย)
ไปสอบถามเจ้าของ
สิ นค้า
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ตารางที่ 4.13 แสดงจานวน ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้ านความ
สนใจ (ต่ อ)
ระดับความคิดเห็น
รวม
ไม่ เห็น
เห็นด้ วย
ไม่ เห็น
เห็นด้ วย เฉยๆ
ด้ วย
ความสนใจ
อย่างยิง่
ด้ วย
ค่ าเฉลีย่ ลาดับ
อย่างยิง่
(แปลผล) ที่
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
หาข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการใช้
คูปองออนไลน์โดย
34
134
68
10
4
3.74
การสอบถาม
8
(13.6) (53.6) (27.2)
(4.0)
(1.6) (เห็นด้วย)
พนักงานขายหน้า
ร้านที่สามารถใช้
คูปองได้
หาข้อมูลเพิม่ เติม
เกี่ยวกับการใช้
28
145
75
2
3.80
คูปองออนไลน์จาก
6
(11.2) (58.0) (30.0)
(0.8)
(เห็นด้วย)
รี ววิ ของผูท้ ี่เคยใช้
บริ การ
คูปองที่ระบุชื่อ
URL ของเว็บไซต์
หรื อเฟซบุค๊ แฟน
45
129
72
4
3.86
5
เพจ ช่วยให้สะดวก (18.0) (51.6) (28.8)
(1.6)
(เห็นด้วย)
ในการหาข้อมูล
เพิ่มเติม
คูปองที่ระบุ
หมายเลขโทรศัพท์
38
127
74
11
3.77
ช่วยให้สะดวกใน
7
(15.2) (50.8) (29.6)
(4.4)
(เห็นด้วย)
การหาข้อมูล
เพิ่มเติม
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ตารางที่ 4.13 แสดงจานวน ร้ อยละ ค่ าเฉลีย่ และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้ านความ
สนใจ (ต่ อ)
ระดับความคิดเห็น
รวม
ไม่ เห็น
เห็นด้ วย
ไม่ เห็น
เห็นด้ วย เฉยๆ
ด้ วย
ความสนใจ
อย่างยิง่
ด้ วย
ค่ าเฉลีย่ ลาดับ
อย่างยิง่
(แปลผล) ที่
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
คูปองที่มี QR
Code ช่วยให้
41
118
78
7
6
3.72
9
สะดวกในการหา
(16.4) (47.2) (31.2)
(2.8)
(2.4) (เห็นด้วย)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ค่ าเฉลีย่ รวม
3.77
(แปลผล)
(เห็นด้ วย
จากตารางที่ 4.13 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อลักษณะการเข้า
ร่ วมกิ จกรรมการตลาดผ่านคู ปองออนไลน์เรื่ องความสนใจ โดยมี ค่าเฉลี่ ยในระดับ เห็ นด้วย (3.77)
โดยในข้อย่อยมีระดับความคิดเห็ นกับลักษณะย่อย ๆ เรี ยงลาดับจากมากไปน้อยคือ เมื่อได้รับคูปอง
ออนไลน์ สนใจหาข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ ระยะเวลาที่ ใ ช้คู ป อง (ค่ า เฉลี่ ย 4.01) เมื่ อ ได้รับ คู ป อง
ออนไลน์ สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับ ผลประโยชน์ที่ได้รับจากคู ปอง (ค่าเฉลี่ ย 3.92) เมื่อได้รับ
คู ป องออนไลน์ สนใจหาข้อมู ลเพิ่ มเติ ม เกี่ ยวกับ สถานที่ ใช้คู ป อง (ค่าเฉลี่ ย 3.88) หาข้อมูล เพิ่ มเติ ม
เกี่ ยวกับ การใช้คูปองออนไลน์จากเว็บ ไซต์เจ้าของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย 3.87) คูปองที่ ระบุชื่อ URL ของ
เว็บไซต์หรื อเฟซบุ๊คแฟนเพจ ช่วยให้สะดวกในการหาข้อมูลเพิ่มเติม (ค่าเฉลี่ย 3.86) หาข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ ยวกับการใช้คูป องออนไลน์ จากรี วิวของผูท้ ี่ เคยใช้บ ริ การ (ค่าเฉลี่ ย 3.80) คูปองที่ ระบุ หมายเลข
โทรศัพท์ช่วยให้สะดวกในการหาข้อมูลเพิ่มเติม (ค่าเฉลี่ย 3.77) หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คูปอง
ออนไลน์โดยการสอบถามพนักงานขายหน้าร้านที่สามารถใช้คูปองได้ (ค่าเฉลี่ย 3.74) คูปองที่มี QR
Code ช่ วยให้สะดวกในการหาข้อมูลเพิ่มเติม (3.72) หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับการใช้คูปองออนไลน์
จากเฟซบุ๊คแฟนเพจของเจ้าของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.70) หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คูปองออนไลน์
โดยการโทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.52) และหาข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับการใช้คูปอง
ออนไลน์โดยการส่ งอีเมล์หรื อข้อความไปถามเจ้าของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.40)
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ตารางที่ 4.14 แสดงจานวน ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้ านความ
ต้ องการอยากได้
ระดับความคิดเห็น
รวม
ไม่ เห็น
เห็นด้ วย
ไม่ เห็น
ความต้ องการ
เห็นด้ วย เฉยๆ
ด้ วย
อย่างยิง่
ด้ วย
ค่ าเฉลีย่ ลาดับ
อยากได้
อย่างยิง่
(แปลผล) ที่
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
ปรารถนาจะใช้
คูปองออนไลน์ใน
73
127
47
3
4.08
1
การซื้ อสิ นค้าที่ตรง (29.2) (50.8) (18.8)
(1.2)
(เห็นด้วย)
กับความต้องการ
ปรารถนาจะใช้
คูปองออนไลน์ใน
60
119
66
5
3.94
2
การซื้ อสิ นค้าที่ใช้
(24.0) (47.6) (26.4)
(2.0)
(เห็นด้วย)
เป็ นประจา
ปรารถนาจะใช้
คูปองออนไลน์เพื่อ
38
126
70
12
4
3.73
6
ทดลองใช้สินค้าที่
(15.2) (50.4) (28.0)
(4.8)
(1.6) (เห็นด้วย)
ไม่เคยใช้มาก่อน
ปรารถนาจะใช้
คูปองออนไลน์ใน
52
139
53
2
4
3.93
3
การซื้ อสิ นค้าใน
(20.8) (55.6) (21.2)
(0.8)
(1.6) (เห็นด้วย)
แบรนด์ที่ ชื่นชอบ
ปรารถนาจะใช้
คูปองออนไลน์ใน
37
104
95
10
4
3.64
การซื้ อสิ นค้าเพื่อ
9
(14.8) (41.6) (38.0)
(4.0)
(1.6) (เห็นด้วย)
นาไปเป็ นของฝาก
ให้คนใกล้ชิด
38

ตารางที่ 4.14 แสดงจานวน ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้ านความ
ต้ องการอยากได้ (ต่ อ)
ระดับความคิดเห็น
รวม
ไม่ เห็น
เห็นด้ วย
ไม่ เห็น
ความต้ องการ
เห็นด้ วย เฉยๆ
ด้ วย
อย่างยิง่
ด้ วย
ค่ าเฉลีย่ ลาดับ
อยากได้
อย่างยิง่
(แปลผล) ที่
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
ปรารถนาจะใช้
คูปองออนไลน์ใน
37
112
85
16
3.68
7
การซื้ อสิ นค้าซึ่ ง
(14.8) (44.8) (34.0)
(6.4)
(เห็นด้วย)
กาลังเป็ นที่นิยม
ปรารถนาจะใช้
คูปองออนไลน์ใน
การซื้ อสิ นค้าซึ่ ง
43
121
70
12
4
3.75
5
สามารถเก็บไว้ใช้
(17.2) (48.4) (28.0)
(4.8)
(1.6) (เห็นด้วย)
ในโอกาส สาคัญ ๆ
ได้
ปรารถนาจะใช้
คูปองออนไลน์ใน
38
101
102
5
4
3.66
การซื้ อสิ นค้าเพื่อ
8
(15.2) (40.4) (40.8)
(2.0)
(1.6) (เห็นด้วย)
ทดแทนสิ่ งที่มีอยู่
ซึ่งล้าสมัย
ปรารถนาจะใช้
คูปองออนไลน์
เพื่อให้ได้รับ
45
122
79
4
3.83
ข้อเสนอส่ วนลดที่
4
(18.0) (48.8) (31.6)
(1.6)
(เห็นด้วย)
น่าสนใจตาม
กาหนดเวลาใน
คูปองออนไลน์
ค่ าเฉลีย่ รวม
3.80
(แปลผล)
(เห็นด้ วย
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จากตารางที่ 4.14 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อลักษณะการเข้าร่ วม
กิ จกรรมการตลาดผ่านคู ปองออนไลน์เรื่ องความต้องการอยากได้ โดยมี ค่าเฉลี่ ยในระดับ เห็ นด้วย
(3.80) โดยในข้อย่อยมีระดับความคิดเห็นกับลักษณะย่อย ๆ เรี ยงลาดับจากมากไปน้อยคือ ปรารถนา
จะใช้คูป องออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าที่ ตรงกับ ความต้องการ (ค่าเฉลี่ ย 4.08) ปรารถนาจะใช้คูปอง
ออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าที่ ใช้เป็ นประจา (ค่าเฉลี่ ย 3.94) ปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์ในการซื้ อ
สิ น ค้าในแบรนด์ที่ ชื่ น ชอบ (ค่ าเฉลี่ ย 3.93) ปรารถนาจะใช้คู ป องออนไลน์ เพื่ อให้ไ ด้รับ ข้อ เสนอ
ส่ วนลดที่น่าสนใจตามกาหนดเวลาในคูปองออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย 3.83) ปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์
ในการซื้ อสิ นค้าซึ่ งสามารถเก็ บ ไว้ใช้ในโอกาสส าคัญ ๆ ได้ (ค่ าเฉลี่ ย 3.75) ปรารถนาจะใช้คูปอง
ออนไลน์เพื่อทดลองใช้สินค้าที่ไม่เคยใช้มาก่อน (ค่าเฉลี่ย 3.73) ปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์ในการ
ซื้ อ สิ น ค้าซึ่ งก าลังเป็ นที่ นิ ยม (ค่ า เฉลี่ ย 3.68) ปรารถนาจะใช้คู ป องออนไลน์ ในการซื้ อสิ น ค้าเพื่ อ
ทดแทนสิ่ งที่มีอยู่ซ่ ึ งล้าสมัย (ค่าเฉลี่ ย 3.66) และปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าเพื่อ
นาไปเป็ นของฝากให้คนใกล้ชิด (ค่าเฉลี่ย 3.64)
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ตารางที่ 4.15 แสดงจานวนร้ อยละ ค่ าเฉลี่ยและระดับ ความคิด เห็ น ของผู้ ต อบแบบสอบถามด้ านการ
ตัดสินใจซื้อ
ระดับความคิดเห็น
รวม
ไม่ เห็น
เห็นด้ วย
ไม่ เห็น
เห็นด้ วย เฉยๆ
ด้ วย
การตัดสิ นใจซื้อ อย่างยิง่
ด้ วย
ค่ าเฉลีย่ ลาดับ
อย่างยิง่
(แปลผล) ที่
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ผ่านคูปองออนไลน์
65
143
40
2
4.08
ในการซื้ อสิ นค้าที่
1
(26.0) (57.2) (16.0)
(0.8)
(เห็นด้วย)
ตรงกับความ
ต้องการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ผ่านคูปองออนไลน์
35
149
56
6
4
3.82
4
ในการซื้ อสิ นค้าที่ใช้ (14.0) (59.6) (22.4)
(2.4)
(1.6) (เห็นด้วย)
เป็ นประจา
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ผ่านคูปองออนไลน์
35
95
108
6
6
3.59
9
เพื่อทดลองใช้สินค้า (14.0) (38.0) (43.2)
(2.4)
(2.4) (เห็นด้วย)
ที่ไม่เคยใช้มาก่อน
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ผ่านคูปองออนไลน์
41
136
67
4
2
3.84
3
ในการซื้ อสิ นค้าใน
(16.4) (54.4) (26.8)
(1.6)
(0.8) (เห็นด้วย)
แบรนด์ที่ชื่นชอบ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ผ่านคูปองออนไลน์
35
98
106
9
2
3.62
ในการซื้ อสิ นค้าเพื่อ
7
(14.0) (39.2) (42.4)
(3.6)
(0.8) (เห็นด้วย
นาไปเป็ นของฝาก
ให้คนใกล้ชิด
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ตารางที่ 4.15 แสดงจานวนร้ อยละ ค่ าเฉลี่ยและระดับ ความคิด เห็ น ของผู้ ต อบแบบสอบถามด้ านการ
ตัดสิ นใจซื้อ (ต่ อ)
ระดับความคิดเห็น
รวม
ไม่ เห็น
เห็นด้ วย
ไม่ เห็น
เห็นด้ วย
เฉยๆ
ด้ วย
การตัดสิ นใจซื้อ อย่ างยิ่ง
ด้ วย
ค่ าเฉลีย่
ลาดับ
อย่ างยิ่ง
(แปลผล)
ที่
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ผ่านคูปองออนไลน์
29
119
88
14
3.65
6
ในการซื้ อสิ นค้าซึ่ ง
(11.6)
(47.6)
(35.2)
(5.6)
(เห็นด้วย)
กาลังเป็ นที่นิยม
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ผ่านคูปองออนไลน์
33
123
82
8
4
3.69
ในการซื้ อสิ นค้าซึ่ ง
5
(13.2)
(49.2)
(32.8)
(3.2)
(1.6) (เห็นด้วย)
สามารถเก็บไว้ใช้ใน
โอกาสสาคัญ ๆ ได้
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ผ่านคูปองออนไลน์
28
112
95
11
4
3.60
ในการซื้ อสิ นค้าเพื่อ
8
(11.2)
(44.8)
(38.0)
(4.4)
(1.6) (เห็นด้วย)
ทดแทนสิ่ งที่มีอยูซ่ ่ ึ ง
ล้าสมัย
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ผ่านคูปองออนไลน์
เพื่อให้ได้รับ
52
122
64
10
2
3.85
2
ข้อเสนอส่ วนลดที่
(20.8)
(48.8)
(25.6)
(4.0)
(0.8) (เห็นด้วย)
น่าสนใจ
ตามกาหนดเวลาใน
คูปองออนไลน์
ค่ าเฉลีย่ รวม
3.75
(แปลผล)
(เห็นด้ วย)
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จากตารางที่ 4.15 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อลักษณะการเข้าร่ วม
กิ จกรรมการตลาดผ่านคูปองออนไลน์เรื่ องการตัดสิ นใจซื้ อ โดยมีค่าเฉลี่ ยในระดับ เห็ นด้วย (3.75)
โดยในข้อย่อยมีระดับความคิดเห็นกับลักษณะย่อย ๆ เรี ยงลาดับจากมากไปน้อยคือ ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ผ่านคูป องออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าที่ ตรงกับความต้องการ (ค่าเฉลี่ ย 4.08) ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่าน
คูปองออนไลน์เพื่อให้ได้รับข้อเสนอส่ วนลดที่น่าสนใจตามกาหนดเวลาในคูปองออนไลน์ (ค่าเฉลี่ ย
3.85) ตัดสิ น ใจซื้ อสิ นค้าผ่านคู ป องออนไลน์ ในการซื้ อสิ นค้าในแบรนด์ที่ ชื่ น ชอบ(ค่ าเฉลี่ ย 3.84)
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าที่ใช้เป็ นประจา (ค่าเฉลี่ ย 3.82) ตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าซึ่ งสามารถเก็บไว้ใช้ในโอกาสสาคัญ ๆ ได้ (ค่าเฉลี่ย 3.69)
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าซึ่ งกาลังเป็ นที่นิยม (ค่าเฉลี่ย 3.65) ตัดสิ นใจซื้ อ
สิ น ค้า ผ่า นคู ป องออนไลน์ ใ นการซื้ อ สิ น ค้า เพื่ อ น าไปเป็ นของฝากให้ ค นใกล้ชิ ด (ค่ า เฉลี่ ย 3.62)
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าเพื่อทดแทนสิ่ งที่มีอยูซ่ ่ ึ งล้าสมัย (ค่าเฉลี่ย 3.60)
และตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์เพื่อทดลองใช้สินค้าที่ไม่เคยใช้มาก่อน (ค่าเฉลี่ย 3.59)
ตารางที่ 4.16 แสดงสรุ ป ค่ าเฉลี่ ย ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของการตอบสนองของผู้ บริ โ ภคใน
กรุ งเทพมหานครต่ อกิจกรรมการตลาดผ่ านคูปองออนไลน์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ลาดับขั้นการตอบสนอง (AIDA)
ค่ าเฉลีย่
ระดับความคิดเห็น
3.56
ความตั้งใจ
เห็นด้วย
ความสนใจ
3.77
เห็นด้วย
ความต้องการอยากได้
3.80
เห็นด้วย
การตัดสิ นใจซื้ อ
3.75
เห็นด้วย
จากตารางที่ 4.16 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเมื่อมีการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรวมของแต่ละขั้น
ตามแนวคิด AIDA แล้วจะพบว่า คูปองออนไลน์มีบทบาทในการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคต่อการซื้ อ
ในทุกลาดับขั้นในระดับที่เห็นด้วย ประกอบด้วย ความตั้งใจ ความสนใจ ความต้องการอยากได้ และ
การตัดสิ นใจซื้ อ
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4.4 ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลระดับความคิดเห็นต่ อการตอบสนองของผู้บริโภคในกรุ งเทพมหานครต่ อกิจกรรม
การตลาดผ่ านคูปองออนไลน์ จาแนกตามเพศ
ตารางที่ 4.17 แสดงค่ าเฉลี่ ย ของระดั บ ความคิ ด เห็ น ของการ ตอบสนองของผู้ บริ โ ภคใน
กรุ งเทพมหานครต่ อกิจกรรมการตลาดผ่ านคูปองออนไลน์ ด้านความตั้งใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
ความตั้งใจ
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
สังเกตเห็นคูปองออนไลน์จากเนื้อหาใน
เว็บไซต์ของเจ้าของสิ นค้า
สังเกตเห็นคูปองออนไลน์จากโฆษณาใน
เว็บไซต์ทวั่ ไป
สังเกตเห็นคูปองออนไลน์จากกระทูใ้ นเว็บ
บอร์ด
สังเกตเห็นคูปองออนไลน์จากเฟซบุค๊ -แฟน
เพจของเจ้าของสิ นค้า
สังเกตเห็นคูปองออนไลน์จากเนื้อหาใน
เว็บไซต์ของเจ้าของสิ นค้า
สังเกตเห็นคูปองออนไลน์จากโฆษณาใน
เว็บไซต์ทวั่ ไป
สังเกตเห็นคูปองออนไลน์จากกระทูใ้ นเว็บ
บอร์ด
สังเกตเห็นคูปองออนไลน์จากไอจีของ
เจ้าของสิ นค้า
สังเกตเห็นคูปองออนไลน์จากไอจีของผูท้ ี่
ติดตามอยู่

3.80
(เห็นด้วย)
3.86
(เห็นด้วย)
3.41
(เฉย ๆ)
3.88
(เห็นด้วย)
3.66
(เห็นด้วย)
3.67
(เห็นด้วย)
3.75
(เห็นด้วย)
3.50
(เห็นด้วย)
3.31
(เฉย ๆ)
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3.98
(เห็นด้วย)
3.84
(เห็นด้วย)
3.58
(เห็นด้วย)
3.99
(เห็นด้วย)
3.79
(เห็นด้วย)
3.61
(เห็นด้วย)
3.82
(เห็นด้วย)
3.59
(เห็นด้วย)
3.27
(เฉย ๆ)

ตารางที่ 4.17 แสดงค่ าเฉลี่ ย ของระดั บ ความคิ ด เห็ น ของการตอบสนองของผู้ บริ โ ภคใน
กรุ งเทพมหานครต่ อกิจกรรมการตลาดผ่ านคูปองออนไลน์ ด้านความตั้งใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
จาแนกตามเพศ (ต่ อ)
เพศ
ชาย
หญิง
ความตั้งใจ
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
สังเกตเห็นคูปองออนไลน์จากโพสต์
รี พลายของคนที่ใช้ไอจี
สังเกตเห็นคูปองออนไลน์จากไลน์
ออฟฟิ ศเชียลแอคเคาน์ของเจ้าของสิ นค้า
ได้รับคูปองออนไลน์จากการส่ งต่อ
ข้อความในไลน์
ได้รับคูปองออนไลน์ผา่ นทาง SMS ที่
เจ้าของสิ นค้าส่ งให้
ได้รับคูปองออนไลน์จากอีเมล์ที่ได้รับ
โดยตรงจากเจ้าของสิ นค้า
ได้รับคูปองออนไลน์จากอีเมล์ที่ได้รับส่ ง
ต่อจากบุคคลอื่น
ได้รับคูปองออนไลน์ในใบเสร็ จจากการ
ซื้ อสิ นค้าครั้งก่อน
สังเกตเห็นคูปองออนไลน์ผา่ นทางสื่ อ
ออฟไลน์ เช่น หนังสื อพิมพ์ ใบปลิว
ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

3.28
(เฉย ๆ)
3.62
(เห็นด้วย)
3.54
(เห็นด้วย)
3.50
(เห็นด้วย)
3.47
(เฉย ๆ)
3.33
(เฉย ๆ)
3.71
(เห็นด้วย)
3.49
(เฉย ๆ)
3.58
(เห็นด้ วย)

3.24
(เฉย ๆ)
3.60
(เห็นด้วย)
3.37
(เฉย ๆ)
3.21
(เฉย ๆ)
3.40
(เฉย ๆ)
3.10
(เฉย ๆ)
3.65
(เห็นด้วย)
3.43
(เฉย ๆ)
3.57
(เห็นด้ วย)

จากตารางที่ 4.17 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเพศชาย มีระดับความคิดเห็ น ต่อลักษณะ
การเข้าร่ วมกิ จกรรมการตลาดผ่า นคู ป องออนไลน์ เรื่ องความตั้ง ใจ โดยรวมอยู่ใ นระดับ เห็ น ด้ว ย
(ค่าเฉลี่ ย 3.58) โดยในข้อย่อยมี ระดับความคิ ดเห็ นกับลักษณะย่อย ๆ เรี ยงลาดับจากมากไปน้อยคื อ
สังเกตเห็ นคูป องออนไลน์จากเฟซบุ๊ คแฟนเพจของเจ้าของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย 3.88) สังเกตเห็ นคูปอง
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ออนไลน์ จากโฆษณาในเว็บ ไซต์ท ั่วไป (ค่ าเฉลี่ ย 3.86) สั ง เกตเห็ น คู ป องออนไลน์ จากเนื้ อ หาใน
เว็บ ไซต์ของเจ้าของสิ นค้า (3.80) สังเกตเห็ นคูปองออนไลน์จากโฆษณาในเฟซบุ๊ค (ค่าเฉลี่ ย 3.75)
ได้รับ คู ป องออนไลน์ ในใบเสร็ จจากการซื้ อสิ นค้าครั้ งก่ อน (3.71) สังเกตเห็ นคู ปองออนไลน์ จาก
เฟซบุ๊คของเพื่ อนหรื อคนรู้จกั (ค่าเฉลี่ ย 3.67) สังเกตเห็ นคูปองออนไลน์จากเฟซบุ๊คแฟนเพจทัว่ ไป
(ค่าเฉลี่ ย 3.66) สังเกตเห็นคูปองออนไลน์จากไลน์ออฟฟิ ศเชี ยลแอคเคาน์ของเจ้าของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย
3.62) ได้รับคูปองออนไลน์จากการส่ งต่อข้อความในไลน์ (ค่าเฉลี่ ย 3.54) สังเกตเห็นคูปองออนไลน์
จากไอจีของเจ้าของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย 3.50) ได้รับคูปองออนไลน์ผ่านทาง SMS ที่ เจ้าของสิ นค้าส่ งให้
(ค่าเฉลี่ ย 3.50) สังเกตเห็ นคูปองออนไลน์ผ่านทางสื่ อออฟไลน์ เช่ น หนังสื อพิมพ์ ใบปลิ ว (ค่าเฉลี่ ย
3.49) ได้รับ คูป องออนไลน์จากอี เมล์ที่ ได้รับโดยตรงจากเจ้าของสิ นค้ า (ค่าเฉลี่ ย 3.47) สังเกตเห็ น
คูปองออนไลน์จากกระทูใ้ นเว็บบอร์ ด (ค่าเฉลี่ย 3.41) ได้รับคูปองออนไลน์จากอีเมล์ที่ได้รับส่ งต่อจาก
บุคคลอื่น (ค่าเฉลี่ ย 3.33) สังเกตเห็ นคู ปองออนไลน์จากไอจีของผูท้ ี่ ติดตามอยู่ (ค่าเฉลี่ ย 3.31) และ
สังเกตเห็นคูปองออนไลน์จากโพสต์รีพลายของคนที่ใช้ไอจี (ค่าเฉลี่ย 3.28)
ผูต้ อบแบบสอบถาม เพศหญิ ง มี ระดับ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ลัก ษณะการเข้า ร่ ว มกิ จ กรรม
การตลาดผ่านคูปองออนไลน์เรื่ องความตั้งใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ย 3.57) โดยในข้อ
ย่อยมีระดับความคิดเห็ นกับลักษณะย่อย ๆ เรี ยงลาดับจากมากไปน้อยคือ สังเกตเห็นคูปองออนไลน์
จาก เฟซบุค๊ แฟนเพจของเจ้าของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.99)สังเกตเห็นคูปองออนไลน์จากเนื้อหาในเว็บไซต์
ของเจ้าของสิ นค้า (3.98) สั งเกตเห็ นคู ป องออนไลน์ จากโฆษณาในเว็บ ไซต์ท วั่ ไป (ค่าเฉลี่ ย 3.84)
สังเกตเห็นคูปองออนไลน์จากโฆษณาในเฟซบุ๊ค (ค่าเฉลี่ ย 3.82) สังเกตเห็นคูปองออนไลน์จากเฟซบุ๊
คแฟนเพจทัว่ ไป (ค่าเฉลี่ย 3.79) ได้รับคูปองออนไลน์ในใบเสร็ จจากการซื้ อสิ นค้าครั้งก่อน (ค่าเฉลี่ ย
3.65) สังเกตเห็นคูปองออนไลน์จากเฟซบุ๊คของเพื่อนหรื อคนรู้จกั (ค่าเฉลี่ ย 3.61) สังเกตเห็ นคูปอง
ออนไลน์จากไลน์ออฟฟิ ศเชียลแอคเคาน์ข องเจ้าของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.60) สังเกตเห็นคูปองออนไลน์
จากไอจีของเจ้าของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.59) สังเกตเห็นคูปองออนไลน์จากกระทูใ้ นเว็บบอร์ ด (ค่าเฉลี่ ย
3.58) สังเกตเห็นคูปองออนไลน์ผา่ นทางสื่ อออฟไลน์ เช่น หนังสื อพิมพ์ ใบปลิว (ค่าเฉลี่ย 3.43) ได้รับ
คูปองออนไลน์จากอีเมล์ที่ได้รับโดยตรงจากเจ้าของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย 3.40) ได้รับคูปองออนไลน์จาก
การส่ ง ต่ อ ข้อ ความในไลน์ (ค่ าเฉลี่ ย 3.37) สั ง เกตเห็ น คู ป องออนไลน์ จากไอจี ข องผูท้ ี่ ติด ตามอยู่
(ค่าเฉลี่ ย 3.27) สังเกตเห็ นคูป องออนไลน์จากโพสต์รีพลายของคนที่ ใช้ไอจี (ค่าเฉลี่ ย 3.24) ได้รับ
คูปองออนไลน์ผา่ นทาง SMS ที่เจ้าของสิ นค้าส่ งให้ (ค่าเฉลี่ย 3.21) และได้รับคูปองออนไลน์จากอีเมล์
ที่ได้รับส่ งต่อจากบุคคลอื่น (ค่าเฉลี่ย 3.10)

46

ตารางที่ 4.18 แสดงค่ าเฉลี่ ย ของระดั บ ความคิ ด เห็ น ของการตอบสนองของผู้ บริ โ ภคใน
กรุ งเทพมหานครต่ อกิจกรรมการตลาดผ่ านคูปองออนไลน์ ด้านความสนใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
ความสนใจ
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
เมื่อได้รับคูปองออนไลน์ สนใจหาข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้รับจาก
คูปอง
เมื่อได้รับคูปองออนไลน์ สนใจหาข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ใช้คูปอง
เมื่อได้รับคูปองออนไลน์ สนใจหาข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้คูปอง
หาข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับการใช้คูปอง
ออนไลน์จากเว็บไซต์เจ้าของสิ นค้า
หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คูปอง
ออนไลน์จากเฟซบุค๊ แฟนเพจของเจ้าของ
สิ นค้า
หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คูปอง
ออนไลน์โดยการส่ งอีเมล์หรื อข้อความไป
ถามเจ้าของสิ นค้า
หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คูปอง
ออนไลน์ โดยการโทรศัพท์ไปสอบถาม
เจ้าของสิ นค้า
หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คูปอง
ออนไลน์โดยการสอบถามพนักงานขาย
หน้าร้านที่สามารถใช้คูปองได้
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3.83
(เห็นด้วย)

3.98
(เห็นด้วย)

3.76
(เห็นด้วย)
3.98
(เห็นด้วย)
3.77
(เห็นด้วย)

3.96
(เห็นด้วย)
4.03
(เห็นด้วย)
3.94
(เห็นด้วย)

3.58
(เห็นด้วย)

3.79
(เห็นด้วย)

3.38
(เฉย ๆ )

3.42
(เฉย ๆ )

3.59
(เห็นด้วย)

3.48
( เฉย ๆ )

3.67
(เห็นด้วย)

3.78
(เห็นด้วย)

ตารางที่ 4.18 แสดงค่ าเฉลี่ ย ของระดั บ ความคิ ด เห็ น ของการตอบสนองของผู้ บริ โ ภคใน
กรุ งเทพมหานครต่ อกิจกรรมการตลาดผ่ านคูปองออนไลน์ ด้านความสนใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
จาแนกตามเพศ (ต่ อ)
เพศ
ชาย
หญิง
ความสนใจ
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คูปอง
ออนไลน์จากรี ววิ ของผูท้ ี่เคยใช้บริ การ
คูปองที่ระบุชื่อ URL ของเว็บไซต์หรื อเฟซบุ๊
คแฟนเพจ ช่วยให้สะดวกในการหาข้อมูล
เพิ่มเติม
คูปองที่ระบุหมายเลขโทรศัพท์ช่วยให้
สะดวกในการหาข้อมูลเพิ่มเติม
คูปองที่มี QR Code ช่วยให้สะดวกในการหา
ข้อมูลเพิ่มเติม
ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

3.76
(เห็นด้วย)

3.82
(เห็นด้วย)

3.76
(เห็นด้วย)

3.93
(เห็นด้วย)

3.69
(เห็นด้วย)
3.67
(เห็นด้วย)
3.70
(เห็นด้ วย)

3.82
(เห็นด้วย)
3.76
(เห็นด้วย)
3.81
(เห็นด้ วย)

จากตารางที่ 18 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายมีระดับความคิดเห็ นต่อลักษณะการ
เข้าร่ วมกิจกรรมการตลาดผ่านคูปองออนไลน์เรื่ องความสนใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ ย
3.70) โดยในข้อย่อยมีระดับความคิดเห็ นกับลักษณะย่อย ๆ เรี ยงลาดับจากมากไปน้อยคือ เมื่อได้รับ
คูปองออนไลน์ สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับระยะเวลาที่ใช้คูปอง (ค่าเฉลี่ ย 3.98) เมื่อได้รับคูปอง
ออนไลน์ ส นใจหาข้อมูล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ยวกับ ผลประโยชน์ ที่ ได้รับ จากคู ป อง (ค่าเฉลี่ ย 3.83) หาข้อมูล
เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ การใช้คู ป องออนไลน์ จากเว็บ ไซต์เจ้าของสิ น ค้า (ค่ าเฉลี่ ย 3.77) เมื่ อได้รับ คู ป อง
ออนไลน์ สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติ มเกี่ ยวกับสถานที่ใช้คูปอง (ค่าเฉลี่ ย 3.76) หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับ
การใช้คูปองออนไลน์จากรี วิวของผูท้ ี่เคยใช้บริ การ(ค่าเฉลี่ย 3.76) คูปองที่ระบุชื่อ URL ของเว็บไซต์
หรื อเฟซบุ๊คแฟนเพจ ช่ วยให้สะดวกในการหาข้อมูลเพิ่มเติ ม (ค่าเฉลี่ ย 3.76) คูปองที่ระบุหมายเลข
โทรศัพท์ช่วยให้สะดวกในการหาข้อมูลเพิ่มเติม (ค่าเฉลี่ย 3.69) คูปองที่มี QR Code ช่วยให้สะดวกใน
การหาข้อมูลเพิ่มเติม (ค่าเฉลี่ย 3.67) หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คูปองออนไลน์โดยการสอบถาม
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พนักงานขายหน้าร้ านที่ สามารถใช้คูปองได้ (ค่าเฉลี่ ย 3.67) หาข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ ยวกับ การใช้คูป อง
ออนไลน์ โดยการโทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.59) หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้
คูปองออนไลน์จากเฟซบุ๊คแฟนเพจของเจ้าของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย 3.58) และหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับ
การใช้คูปองออนไลน์โดยการส่ งอีเมล์หรื อข้อความไปถามเจ้าของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.38)
ผูต้ อบแบบสอบถาม เพศหญิ งมี ระดับ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ลัก ษณะการเข้าร่ วมกิ จกรรม
การตลาดผ่านคูปองออนไลน์เรื่ องความสนใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 3.81) โดยในข้อ
ย่อยมีระดับความคิดเห็ นกับลักษณะย่อย ๆ เรี ยงลาดับจากมากไปน้อยคือ เมื่อได้รับคูปองออนไลน์
สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้คูปอง (ค่าเฉลี่ย 3.98) เมื่อได้รับคูปองออนไลน์สนใจหา
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้รับจากคูปอง (ค่าเฉลี่ย 3.83) เมื่อได้รับคูปองออนไลน์ สนใจ
หาข้อมู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ยวกับ สถานที่ ใช้คู ป อง (ค่ าเฉลี่ ย 3.96) หาข้อมู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ยวกับ การใช้คู ปอง
ออนไลน์จากเว็บไซต์เจ้าของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.94) คูปองที่ระบุชื่อ URL ของเว็บไซต์หรื อเฟซบุค๊ แฟน
เพจ ช่ วยให้สะดวกในการหาข้อมูลเพิ่ มเติ ม (ค่าเฉลี่ ย 3.93) หาข้อมู ลเพิ่ม เติ มเกี่ ยวกับ การใช้คูป อง
ออนไลน์จากรี วิวของผูท้ ี่เคยใช้บริ การ (ค่าเฉลี่ ย 3.82) คูปองที่ระบุหมายเลขโทรศัพท์ช่วยให้สะดวก
ในการหาข้อมูล เพิ่ มเติ ม (ค่าเฉลี่ ย 3.82) หาข้อมูล เพิ่ มเติ มเกี่ ยวกับ การใช้คูป องออนไลน์ จากเฟซบุ๊
คแฟนเพจของเจ้าของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย 3.79) หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คูปองออนไลน์โดยการ
สอบถามพนัก งานขายหน้าร้ านที่ ส ามารถใช้คู ป องได้ (ค่ าเฉลี่ ย 3.78) คู ป องที่ มี QR Code ช่ วยให้
สะดวกในการหาข้อมูลเพิ่มเติม (ค่าเฉลี่ ย 3.76) หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คูปองออนไลน์ โดย
การโทรศัพ ท์ไปสอบถามเจ้าของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย 3.48) และหาข้อมูลเพิ่ม เติ มเกี่ ยวกับ การใช้คูปอง
ออนไลน์โดยการส่ งอีเมล์หรื อข้อความไปถามเจ้าของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.42)
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ตารางที่ 4.19 แสดงค่ าเฉลี่ ย ของระดั บ ความคิ ด เห็ น ของการตอบสนองของผู้ บริ โ ภคใน
กรุ งเทพมหานครต่ อกิจกรรมการตลาดผ่ านคู ปองออนไลน์ ด้ านความต้ องการอยากได้ ของผู้ ต อบ
แบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ
ความต้ องการอยากได้
ปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์ในการซื้ อ
สิ นค้าที่ตรงกับความต้องการ
ปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์ในการซื้ อ
สิ นค้าที่ใช้เป็ นประจา
ปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์เพื่อทดลองใช้
สิ นค้าที่ไม่เคยใช้มาก่อน
ปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์ในการซื้ อ
สิ นค้าในแบรนด์ที่ชื่นชอบ
ปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์ในการซื้ อ
สิ นค้าเพื่อนาไปเป็ นของฝากให้คนใกล้ชิด
ปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์ในการซื้ อ
สิ นค้าซึ่ งกาลังเป็ นที่นิยม
ปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์ในการซื้ อ
สิ นค้าซึ่ งสามารถเก็บไว้ใช้ในโอกาสสาคัญ
ๆ ได้
ปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์ในการซื้ อ
สิ นค้าเพื่อทดแทนสิ่ งที่มีอยูซ่ ่ ึ งล้าสมัย
ปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์ในการซื้ อ
สิ นค้าเพื่อทดแทนสิ่ งที่มีอยูซ่ ่ ึ งล้าสมัย
ปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์เพื่อให้ได้รับ
ข้อเสนอส่ วนลดที่น่าสนใจตามกาหนดเวลา
ในคูปองออนไลน์
ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)
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ชาย
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

หญิง
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

4.04
(เห็นด้วย)
3.81
(เห็นด้วย)
3.62
(เห็นด้วย)
3.88
(เห็นด้วย)
3.65
(เห็นด้วย)
3.64
(เห็นด้วย)

4.11
(เห็นด้วย)
4.03
(เห็นด้วย)
3.81
(เห็นด้วย)
3.97
(เห็นด้วย)
3.63
(เห็นด้วย)
3.71
(เห็นด้วย)

3.80
(เห็นด้วย)

3.71
(เห็นด้วย)

3.62
(เห็นด้วย)
3.62
(เห็นด้วย)

3.68
(เห็นด้วย)
3.68
(เห็นด้วย)

3.78
(เห็นด้วย)

3.87
(เห็นด้วย)

3.76
(เห็นด้ วย)

3.84
(เห็นด้ วย)

จากตารางที่ 4.19 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายมีระดับความคิดเห็นต่อลักษณะ
การเข้าร่ วมกิจกรรมการตลาดผ่านคูปองออนไลน์เรื่ องความต้องการอยากได้ โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็น
ด้วย (ค่าเฉลี่ย 3.76) โดยในข้อย่อยมีระดับความคิดเห็ นกับลักษณะย่อย ๆ เรี ยงลาดับจากมากไปน้อย
คือ ปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าที่ตรงกับความต้องการ (ค่าเฉลี่ย 4.04) ปรารถนาจะ
ใช้คูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าในแบรนด์ที่ชื่นชอบ (ค่าเฉลี่ย 3.88) ปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์
ในการซื้ อสิ นค้าที่ ใช้เป็ นประจา (ค่าเฉลี่ ย 3.80) ปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์ ในการซื้ อสิ นค้าซึ่ ง
สามารถเก็บไว้ใช้ในโอกาสสาคัญ ๆ ได้ (ค่าเฉลี่ ย 3.80) ปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์เพื่อให้ได้รับ
ข้อเสนอส่ วนลดที่น่าสนใจตามกาหนดเวลาในคูปองออนไลน์ (ค่าเฉลี่ ย 3.78) ปรารถนาจะใช้คูปอง
ออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าเพื่อนาไปเป็ นของฝากให้คนใกล้ชิด (ค่าเฉลี่ ย 3.65) ปรารถนาจะใช้คูปอง
ออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าซึ่ งกาลังเป็ นที่นิยม (ค่าเฉลี่ย 3.64) ปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์ในการซื้ อ
สิ นค้าเพื่อทดแทนสิ่ งที่มีอยูซ่ ่ ึ งล้าสมัย (ค่าเฉลี่ย 3.62) และปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์เพื่อทดลอง
ใช้สินค้าที่ไม่เคยใช้มาก่อน (ค่าเฉลี่ย 3.62)
ผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิ งมี ระดับความคิดเห็ นต่อลักษณะการเข้าร่ วมกิ จกรรม
การตลาดผ่านคูปองออนไลน์เรื่ องความต้องการอยากได้ โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ย 3.84)
โดยในข้อย่อยมีระดับความคิดเห็ นกับลักษณะย่อย ๆ เรี ยงลาดับจากมากไปน้อยคือ ปรารถนาจะใช้
คูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าที่ตรงกับความต้องการ (ค่าเฉลี่ย 4.11) ปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์
ในการซื้ อสิ นค้าที่ใช้เป็ นประจา (ค่าเฉลี่ย 4.03) ปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าในแบ
รนด์ที่ชื่นชอบ (ค่าเฉลี่ย 3.97) ปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์เพื่อให้ได้รับข้อเสนอส่ วนลดที่น่าสนใจ
ตามกาหนดเวลาในคูปองออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย 3.87) ปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์เพื่อทดลองใช้สินค้า
ที่ไม่เคยใช้มาก่อน (ค่าเฉลี่ ย 3.81) ปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าซึ่ งกาลังเป็ นที่นิยม
(ค่าเฉลี่ย 3.71) ปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าซึ่ งสามารถเก็บไว้ใช้ในโอกาสสาคัญ ๆ
ได้ (ค่าเฉลี่ ย 3.71) ปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าเพื่อทดแทนสิ่ งที่ มี อยู่ซ่ ึ งล้าสมัย
(ค่ าเฉลี่ ย 3.68) และปรารถนาจะใช้คู ป องออนไลน์ ในการซื้ อสิ น ค้าเพื่ อน าไปเป็ นของฝากให้ค น
ใกล้ชิด (ค่าเฉลี่ย 3.63)
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ตารางที่ 4.20 แสดงค่ าเฉลี่ ย ของระดั บ ความคิ ด เห็ น ของการตอบสนองของผู้ บริ โ ภคใน
กรุ ง เทพมหานครต่ อ กิ จ กรรมการตลาดผ่ า นคู ป องออนไลน์ ด้ า นการตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผู้ ต อบ
แบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
การตัดสิ นใจซื้อ
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์ใน
การซื้ อสิ นค้าที่ตรงกับความต้องการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์ใน
การซื้ อสิ นค้าที่ใช้เป็ นประจา
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์เพื่อ
ทดลองใช้สินค้าที่ไม่เคยใช้มาก่อน
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์ใน
การซื้ อสิ นค้าในแบรนด์ที่ชื่นชอบ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์ใน
การซื้ อสิ นค้าเพื่อนาไปเป็ นของฝากให้คน
ใกล้ชิด
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์ใน
การซื้ อสิ นค้าซึ่ งกาลังเป็ นที่นิยม
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์ใน
การซื้ อสิ นค้าซึ่ งสามารถเก็บไว้ใช้ในโอกาส
สาคัญ ๆ ได้
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์ใน
การซื้ อสิ นค้าเพื่อทดแทนสิ่ งที่มีอยูซ่ ่ ึ งล้าสมัย
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์
เพื่อให้ได้รับข้อเสนอส่ วนลดที่น่าสนใจตาม
กาหนดเวลาในคูปองออนไลน์
ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)
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4.01
(เห็นด้วย)
3.79
(เห็นด้วย)
3.52
(เห็นด้วย)
3.75
(เห็นด้วย)

4.12
(เห็นด้วย)
3.84
(เห็นด้วย)
3.64
(เห็นด้วย)
3.90
(เห็นด้วย)

3.65
(เห็นด้วย)

3.60
(เห็นด้วย)

3.63
(เห็นด้วย)

3.66
(เห็นด้วย)

3.72
(เห็นด้วย)

3.67
(เห็นด้วย)

3.63
(เห็นด้วย)

3.58
(เห็นด้วย)

3.86
(เห็นด้วย)

3.84
(เห็นด้วย)

3.73
(เห็นด้ วย)

3.76
(เห็นด้ วย)

จากตารางที่ 4.20 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายมีระดับความคิดเห็นต่อลักษณะการ
เข้าร่ วมกิ จกรรมการตลาดผ่านคู ป องออนไลน์ เรื่ องการตัดสิ นใจซื้ อ โดยรวมอยู่ในระดับ เห็ นด้วย
(ค่าเฉลี่ ย 3.73) โดยในข้อย่อยมี ระดับความคิ ดเห็ นกับลักษณะย่อย ๆ เรี ยงลาดับจากมากไปน้อยคื อ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าที่ตรงกับความต้องการ (ค่าเฉลี่ย 4.01) ตัดสิ นใจ
ซื้ อ สิ น ค้าผ่านคู ป องออนไลน์ เพื่ อให้ ไ ด้รับ ข้อ เสนอส่ วนลดที่ น่ าสนใจตามก าหนดเวลาในคู ป อง
ออนไลน์ (ค่ าเฉลี่ ย 3.86) ตัด สิ น ใจซื้ อสิ น ค้าผ่านคู ป องออนไลน์ ในการซื้ อสิ น ค้าที่ ใช้เป็ นประจา
(ค่าเฉลี่ย 3.79) ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าซึ่ งสามารถเก็บไว้ใช้ในโอกาส
สาคัญ ๆ ได้ (ค่าเฉลี่ ย 3.72) ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าในแบรนด์ที่ชื่น
ชอบ (ค่าเฉลี่ย 3.75) ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าเพื่อนาไปเป็ นของฝากให้
คนใกล้ชิด (ค่าเฉลี่ ย 3.65) ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าซึ่ งกาลังเป็ นที่นิยม
(ค่าเฉลี่ย 3.63) ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าเพื่อทดแทนสิ่ งที่มีอยูซ่ ่ ึ งล้าสมัย
(ค่ าเฉลี่ ย 3.63) และตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคู ป องออนไลน์ เพื่ อทดลองใช้สิ นค้าที่ ไม่เคยใช้มาก่ อน
(ค่าเฉลี่ย 3.52)
ผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิ ง มี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ลัก ษณะการเข้า ร่ ว มกิ จ กรรม
การตลาดผ่านคูปองออนไลน์เรื่ องการตัดสิ นใจซื้ อ โดยรวมอยู่ในระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ย 3.76) โดย
ในข้อย่อยมีระดับความคิดเห็นกับลักษณะย่อย ๆ เรี ยงลาดับจากมากไปน้อยคือ ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่าน
คูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าที่ตรงกับความต้องการ (ค่าเฉลี่ ย 4.12) ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปอง
ออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าในแบรนด์ที่ชื่นชอบ (ค่าเฉลี่ ย 3.90)ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์
ในการซื้ อสิ นค้าที่ ใช้เป็ นประจา (ค่าเฉลี่ ย 3.84)ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคู ปองออนไลน์เพื่อให้ได้รับ
ข้อเสนอส่ วนลดที่น่าสนใจตามกาหนดเวลาในคูปองออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย 3.84) ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่าน
คูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าซึ่ งสามารถเก็บไว้ใช้ในโอกาสสาคัญ ๆ ได้ (ค่าเฉลี่ ย 3.67) ตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าผ่านคู ปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าซึ่ งกาลังเป็ นที่นิยม (ค่าเฉลี่ ย 3.66) ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ผ่านคู ปองออนไลน์เพื่ อทดลองใช้สินค้าที่ ไม่เคยใช้มาก่ อน (ค่าเฉลี่ ย 3.64) ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่าน
คูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าเพื่อนาไปเป็ นของฝากให้คนใกล้ชิด (ค่าเฉลี่ย 3.60) ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ผ่านคูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าเพื่อทดแทนสิ่ งที่มีอยูซ่ ่ ึ งล้าสมัย (ค่าเฉลี่ย 3.58)
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ตารางที่ 4.21 แสดงสรุ ป ค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อการตอบสนองของผู้ บ ริ โ ภคใน
กรุ งเทพมหานครต่ อกิจกรรมการตลาดผ่ านคูปองออนไลน์ จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
ลาดับขั้นการตอบสนอง (AIDA)
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
3.58
(เห็นด้วย)
3.70
(เห็นด้วย)
3.76
(เห็นด้วย)
3.73
(เห็นด้วย)
3.69
(เห็นด้ วย)

ความตั้งใจ
ความสนใจ
ความต้องการอยากได้
การตัดสิ นใจซื้ อ
ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

3.57
(เห็นด้วย)
3.81
(เห็นด้วย)
3.84
(เห็นด้วย)
3.76
(เห็นด้วย)
3.75
(เห็นด้ วย)

จากตารางที่ 4.21 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายมีระดับความคิดเห็นต่อลักษณะการ
เข้าร่ วมกิจกรรมการตลาดผ่านคูปองออนไลน์ โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 3.69) ซึ่ งมีระดับ
ความคิดเห็นเรี ยงจากมากไปน้อยคือ ความต้องการอยากได้ (ค่าเฉลี่ย 3.76) การตัดสิ นใจซื้ อ (ค่าเฉลี่ ย
3.73) ความสนใจ (ค่าเฉลี่ย 3.70) และความตั้งใจ (ค่าเฉลี่ย 3.58)
ผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิ ง มี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ลัก ษณะการเข้า ร่ ว มกิ จ กรรม
การตลาดผ่านคูปองออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ ย 3.75) ซึ่ งมีระดับความคิดเห็ น
เรี ย งจากมากไปน้อ ยคื อ ความต้อ งการอยากได้ (ค่ า เฉลี่ ย 3.84) ความสนใจ (ค่ า เฉลี่ ย 3.81) การ
ตัดสิ นใจซื้ อ (ค่าเฉลี่ย 3.76) และความตั้งใจ (ค่าเฉลี่ย 3.57)
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4.5 ส่ วนที่ 5 ข้ อมูลระดับความคิดเห็นต่ อการตอบสนองของผู้บริโภคในกรุ งเทพมหานครต่ อกิจกรรม
การตลาดผ่ านคูปองออนไลน์ จาแนกตามรายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ตารางที่ 4.22 แสดงค่ าเฉลี่ ย ของระดั บ ความคิ ด เห็ น ของการ ตอบสนองของผู้ บริ โ ภคใน
กรุ งเทพมหานครต่ อกิจกรรมการตลาดผ่ านคูปองออนไลน์ ด้านความตั้งใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
จาแนกตามรายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ไม่ เกิน 15,000 บาท 15,001 - 25,000 บาท 25,001 บาทขึน้ ไป
ความตั้งใจ
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
สังเกตเห็นคูปองออนไลน์
4.02
3.92
3.84
จากเนื้อหาในเว็บไซต์ของ
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
เจ้าของสิ นค้า
สังเกตเห็นคูปองออนไลน์
3.84
3.87
3.81
จากโฆษณาในเว็บไซต์
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
ทัว่ ไป
สังเกตเห็นคูปองออนไลน์
3.57
3.51
3.48
จากกระทูใ้ นเว็บบอร์ด
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
(เฉย ๆ )
สังเกตเห็นคูปองออนไลน์
4.00
4.00
3.86
จากเฟซบุค๊ แฟนเพจของ
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
เจ้าของสิ นค้า
สังเกตเห็นคูปองออนไลน์
3.66
3.79
3.71
จากเฟซบุค๊ แฟนเพจทัว่ ไป
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
สังเกตเห็นคูปองออนไลน์
3.59
3.75
3.53
จากเฟซบุค๊ ของเพื่อนหรื อ
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
คนรู้จกั
สังเกตเห็นคูปองออนไลน์
3.50
3.83
3.88
จากโฆษณาในเฟซบุค๊
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
สังเกตเห็นคูปองออนไลน์
3.48
3.57
3.57
จากไอจีของเจ้าของสิ นค้า
(เฉย ๆ )
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
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ตารางที่ 4.22 แสดงค่ าเฉลี่ ย ของระดั บ ความคิ ด เห็ น ของการตอบสนองของผู้ บริ โ ภคใน
กรุ งเทพมหานครต่ อกิจกรรมการตลาดผ่ านคูปองออนไลน์ ด้านความตั้งใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
จาแนกตามรายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน (ต่ อ)
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ไม่ เกิน 15,000 บาท 15,001 - 25,000 บาท 25,001 บาทขึน้ ไป
ความตั้งใจ
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
สังเกตเห็นคูปองออนไลน์
3.16
3.39
3.22
จากไอจีของผูท้ ี่ติดตามอยู่
(เฉย ๆ )
(เฉย ๆ )
(เฉย ๆ )
สังเกตเห็นคูปองออนไลน์
3.32
3.21
3.28
จากโพสต์รีพลายของคนที่
(เฉย ๆ )
(เฉย ๆ )
(เฉย ๆ )
ใช้ไอจี
สังเกตเห็นคูปองออนไลน์
3.68
3.67
3.51
จากไลน์ออฟฟิ ศเชียลแอค
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
เคาน์ของเจ้าของสิ นค้า
ได้รับคูปองออนไลน์จาก
3.52
3.64
3.18
การส่ งต่อข้อความในไลน์
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
(เฉย ๆ )
ได้รับคูปองออนไลน์ผา่ น
3.52
3.40
3.15
ทาง SMS ที่เจ้าของสิ นค้า
(เห็นด้วย)
(เฉย ๆ )
(เฉย ๆ )
ส่ งให้
ได้รับคูปองออนไลน์จาก
3.55
3.31
3.51
อีเมล์ที่ได้รับโดยตรงจาก
(เห็นด้วย)
(เฉย ๆ )
(เห็นด้วย)
เจ้าของสิ นค้า
ได้รับคูปองออนไลน์จาก
3.16
3.23
3.18
อีเมล์ที่ได้รับส่ งต่อจาก
(เฉย ๆ )
(เฉย ๆ )
(เฉย ๆ )
บุคคลอื่น
ได้รับคูปองออนไลน์ใน
3.82
3.73
3.55
ใบเสร็ จจากการซื้ อสิ นค้า
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
ครั้งก่อน
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ตารางที่ 4.22 แสดงค่ าเฉลี่ ย ของระดั บ ความคิ ด เห็ น ของการตอบสนองของผู้ บริ โ ภคใน
กรุ งเทพมหานครต่ อกิจกรรมการตลาดผ่ านคูปองออนไลน์ ด้านความตั้งใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
จาแนกตามรายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน (ต่ อ)
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ไม่ เกิน 15,000 บาท 15,001 - 25,000 บาท 25,001 บาทขึน้ ไป
ความตั้งใจ
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
สังเกตเห็นคูปองออนไลน์
3.34
3.59
3.36
ผ่านทางสื่ อออฟไลน์ เช่น
(เฉย ๆ )
(เห็นด้วย)
(เฉย ๆ )
หนังสื อพิมพ์ ใบปลิว
ค่ าเฉลีย่ รวม
3.57
3.61
3.51
(แปลผล)
(เห็นด้ วย)
(เห็นด้ วย)
(เห็นด้ วย
จากตารางที่ 4.22 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท มี
ระดับ ความคิ ดเห็ นต่ อลัก ษณะการเข้าร่ วมกิ จกรรมการตลาดผ่านคู ป องออนไลน์ เรื่ องความตั้งใจ
โดยรวมอยู่ในระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ ย 3.57) โดยในข้อย่อยมี ระดับ ความคิ ดเห็ นกับลักษณะย่อย ๆ
เรี ยงล าดับ จากมากไปน้อยคื อ สั งเกตเห็ นคู ป องออนไลน์ จากเนื้ อหาในเว็บ ไซต์ของเจ้าของสิ นค้า
(ค่ าเฉลี่ ย 4.02) สั ง เกตเห็ น คู ป องออนไลน์ จากเฟซบุ๊ ค แฟนเพจของเจ้าของสิ น ค้า (ค่ าเฉลี่ ย 4.00)
สังเกตเห็ น คูป องออนไลน์ จากโฆษณาในเว็บ ไซต์ท ั่วไป (ค่ าเฉลี่ ย 3.84) ได้รับคู ปองออนไลน์ ใน
ใบเสร็ จจากการซื้ อสิ นค้าครั้งก่ อน (ค่าเฉลี่ ย 3.82) สังเกตเห็ นคูปองออนไลน์จากไลน์ออฟฟิ ศเชี ยล
แอคเคาน์ ข องเจ้าของสิ น ค้า (ค่ าเฉลี่ ย 3.68) สังเกตเห็ นคู ปองออนไลน์จากเฟซบุ๊ค แฟนเพจทั่วไป
(ค่าเฉลี่ย 3.66) สังเกตเห็นคูปองออนไลน์จากเฟซบุค๊ ของเพื่อนหรื อคนรู้จกั (ค่าเฉลี่ย 3.59) สังเกตเห็น
คูปองออนไลน์จากกระทูใ้ นเว็บบอร์ ด (ค่าเฉลี่ย 3.57) ได้รับคูปองออนไลน์จากอีเมล์ที่ได้รับโดยตรง
จากเจ้าของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย 3.55) ได้รับคูปองออนไลน์จากการส่ งต่อข้อความในไลน์ (ค่าเฉลี่ย 3.52)
ได้รับคูปองออนไลน์ผ่านทาง SMS ที่เจ้าของสิ นค้าส่ งให้ (ค่าเฉลี่ ย 3.52) สังเกตเห็ นคูปองออนไลน์
จากโฆษณาในเฟซบุ๊ค (ค่าเฉลี่ ย 3.50) สังเกตเห็ นคูปองออนไลน์จากไอจีของเจ้าของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย
3.48) สั งเกตเห็ น คู ป องออนไลน์ ผ่านทางสื่ อออฟไลน์ เช่ น หนังสื อพิ ม พ์ ใบปลิ ว (ค่ าเฉลี่ ย 3.34)
สังเกตเห็นคูปองออนไลน์จากโพสต์รีพลายของคนที่ใช้ไอจี (ค่าเฉลี่ย 3.32) สังเกตเห็นคูปองออนไลน์
จากไอจีของผูท้ ี่ติดตามอยู่ (ค่าเฉลี่ย 3.16) และได้รับคูปองออนไลน์จากอีเมล์ที่ได้รับส่ งต่อจากบุคคล
อื่น (ค่าเฉลี่ย 3.16)
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ผูต้ อบแบบสอบถามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 15,001-25,000 บาท มีระดับความคิดเห็น
ต่อลักษณะการเข้าร่ วมกิจกรรมการตลาดผ่านคูปองออนไลน์เรื่ องความตั้งใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็น
ด้วย (ค่าเฉลี่ ย 3.61) โดยในข้อย่อยมีระดับความคิดเห็นกับลักษณะย่อย ๆ เรี ยงลาดับจากมากไปน้อย
คือ สังเกตเห็ นคูปองออนไลน์จากเฟซบุ๊คแฟนเพจของเจ้าของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.00) สังเกตเห็นคูปอง
ออนไลน์ จากเนื้ อหาในเว็บ ไซต์ข องเจ้าของสิ น ค้า (ค่ าเฉลี่ ย 3.92) สั งเกตเห็ นคู ป องออนไลน์ จาก
โฆษณาในเว็บไซต์ทวั่ ไป (ค่าเฉลี่ ย 3.87) สังเกตเห็ นคูปองออนไลน์จากโฆษณาในเฟซบุ๊ค (ค่าเฉลี่ ย
3.83) สังเกตเห็นคูปองออนไลน์จากเฟซบุ๊คแฟนเพจทัว่ ไป (ค่าเฉลี่ย 3.79) สังเกตเห็นคูปองออนไลน์
จากเฟซบุ๊คของเพื่อนหรื อคนรู ้ จกั (ค่าเฉลี่ ย 3.75) ได้รับคูปองออนไลน์ในใบเสร็ จจากการซื้ อสิ นค้า
ครั้งก่อน (ค่าเฉลี่ ย 3.73) สังเกตเห็นคูปองออนไลน์จากไลน์ออฟฟิ ศเชียลแอคเคาน์ข องเจ้าของสิ นค้า
(ค่าเฉลี่ ย 3.67) ได้รับคูปองออนไลน์จากการส่ งต่อข้อความในไลน์ (ค่าเฉลี่ย 3.64) สังเกตเห็นคูปอง
ออนไลน์ผ่านทางสื่ อออฟไลน์ เช่ น หนังสื อพิมพ์ ใบปลิว (ค่าเฉลี่ ย 3.59) สังเกตเห็นคูปองออนไลน์
จากไอจีของเจ้าของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.57) สังเกตเห็นคูปองออนไลน์จากกระทูใ้ นเว็บบอร์ ด (ค่าเฉลี่ ย
3.51) ได้รับ คู ป องออนไลน์ ผ่านทาง SMS ที่ เจ้าของสิ น ค้าส่ งให้ (ค่ าเฉลี่ ย 3.40) สังเกตเห็ น คู ป อง
ออนไลน์จากไอจีของผูท้ ี่ติดตามอยู่ (ค่าเฉลี่ย 3.39) ได้รับคูปองออนไลน์จากอีเมล์ที่ได้รับโดยตรงจาก
เจ้าของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.31) ได้รับคูปองออนไลน์จากอีเมล์ที่ได้รับส่ งต่อจากบุคคลอื่น (ค่าเฉลี่ย 3.23)
และสังเกตเห็นคูปองออนไลน์จากโพสต์รีพลายของคนที่ใช้ไอจี (ค่าเฉลี่ย 3.21)
ผูต้ อบแบบสอบถามรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนตั้งแต่ 25,001 บาทขึ้นไป มีระดับความคิดเห็ น
ต่อลักษณะการเข้าร่ วมกิจกรรมการตลาดผ่านคูปองออนไลน์เรื่ องความตั้งใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็น
ด้วย (ค่าเฉลี่ย 3.51) โดยในข้อย่อยมีระดับความคิดเห็ นกับลักษณะย่อย ๆ เรี ยงลาดับจากมากไปน้อย
คือ สังเกตเห็ นคูปองออนไลน์จากโฆษณาในเฟซบุ๊ค (ค่าเฉลี่ ย 3.88) สังเกตเห็ นคูปองออนไลน์จาก
เฟซบุ๊คแฟนเพจของเจ้าของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย 3.86) สังเกตเห็ นคู ปองออนไลน์จากเนื้ อหาในเว็บไซต์
ของเจ้าของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย 3.84) สังเกตเห็ นคูปองออนไลน์จากโฆษณาในเว็บไซต์ทวั่ ไป (ค่าเฉลี่ ย
3.81) สังเกตเห็นคูปองออนไลน์จากเฟซบุ๊คแฟนเพจทัว่ ไป (ค่าเฉลี่ย 3.71) สังเกตเห็นคูปองออนไลน์
จากไอจีของเจ้าของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.57) ได้รับคูปองออนไลน์ในใบเสร็ จจากการซื้ อสิ นค้าครั้งก่อน
(ค่าเฉลี่ย 3.55) สังเกตเห็นคูปองออนไลน์จากเฟซบุค๊ ของเพื่อนหรื อคนรู ้จกั (ค่าเฉลี่ย 3.53) สังเกตเห็น
คูปองออนไลน์จากไลน์ออฟฟิ ศเชียลแอคเคาน์ของเจ้าของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.51) ได้รับคูปองออนไลน์
จากอีเมล์ที่ได้รับโดยตรงจากเจ้าของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.51) สังเกตเห็นคูปองออนไลน์จากกระทูใ้ นเว็บ
บอร์ ด (ค่ าเฉลี่ ย 3.48) สั งเกตเห็ นคู ป องออนไลน์ ผ่านทางสื่ อออฟไลน์ เช่ น หนังสื อพิ ม พ์ ใบปลิ ว
(ค่าเฉลี่ย 3.36) สังเกตเห็นคูปองออนไลน์จากโพสต์รีพลายของคนที่ใช้ไอจี (ค่าเฉลี่ย 3.28) สังเกตเห็น
คูปองออนไลน์จากไอจีของผูท้ ี่ติดตามอยู่ (ค่าเฉลี่ย 3.22) ได้รับคูปองออนไลน์จากการส่ งต่อข้อความ
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ในไลน์ (ค่าเฉลี่ย 3.18) ได้รับคูปองออนไลน์จากอีเมล์ที่ได้รับส่ งต่อจากบุคคลอื่น (ค่าเฉลี่ย 3.18) และ
ได้รับคูปองออนไลน์ผา่ นทาง SMS ที่เจ้าของสิ นค้าส่ งให้ (ค่าเฉลี่ย 3.15)

ตารางที่ 4.23 แสดงค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ ความคิ ด เห็ นของการตอบสนองของผู ้ บ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานครต่อกิ จกรรมการตลาดผ่านคูปองออนไลน์ดา้ นความสนใจของผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ไม่ เกิน 15,000 บาท 15,001 - 25,000 บาท 25,001 บาทขึน้ ไป
ความสนใจ
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
เมื่อได้รับคูปองออนไลน์
สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติม
4.07
4.02
3.73
เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
ได้รับจากคูปอง
เมื่อได้รับคูปองออนไลน์
4.00
4.01
3.67
สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติม
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
เกี่ยวกับสถานที่ใช้คูปอง
เมื่อได้รับคูปองออนไลน์
สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติม
4.16
4.06
3.88
เกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
คูปอง
หาข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับ
4.00
4.03
3.63
การใช้คูปองออนไลน์จาก
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
เว็บไซต์เจ้าของสิ นค้า
หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การใช้คูปองออนไลน์จาก
3.91
3.74
3.57
เฟซบุค๊ แฟนเพจของเจ้าของ
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
สิ นค้า
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ตารางที่ 4.23 แสดงค่ าเฉลี่ ย ของระดั บ ความคิ ด เห็ น ของการตอบสนองของผู้ บริ โ ภคใน
กรุ งเทพมหานครต่ อกิจกรรมการตลาดผ่ านคูปองออนไลน์ ด้านความสนใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
จาแนกตามรายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน (ต่ อ)
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ไม่ เกิน 15,000 บาท 15,001 - 25,000 บาท 25,001 บาทขึน้ ไป
ความสนใจ
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การใช้คูปองออนไลน์โดย
3.52
3.39
3.36
การส่ งอีเมล์หรื อข้อความ
(เห็นด้วย)
(เฉย ๆ )
(เฉย ๆ )
ไปถามเจ้าของสิ นค้า
หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การใช้คูปองออนไลน์ โดย
3.80
3.43
3.51
การโทรศัพท์ไปสอบถาม
(เห็นด้วย)
(เฉย ๆ )
(เห็นด้วย)
เจ้าของสิ นค้า
หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การใช้คูปองออนไลน์โดย
3.91
3.76
3.63
การสอบถามพนักงานขาย
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
หน้าร้านที่สามารถใช้
คูปองได้
หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
3.80
3.89
3.69
การใช้คูปองออนไลน์จาก
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
รี ววิ ของผูท้ ี่เคยใช้บริ การ
คูปองที่ระบุชื่อ URL ของ
เว็บไซต์หรื อเฟซบุค๊ แฟน
4.05
3.83
3.81
เพจ ช่วยให้สะดวกในการ
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
หาข้อมูลเพิม่ เติม
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ตารางที่ 4.23 แสดงค่ าเฉลี่ ย ของระดั บ ความคิ ด เห็ น ของการตอบสนองของผู้ บริ โ ภคใน
กรุ งเทพมหานครต่ อกิจกรรมการตลาดผ่ านคูปองออนไลน์ ด้านความสนใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
จาแนกตามรายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน (ต่ อ)
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ไม่ เกิน 15,000 บาท 15,001 - 25,000 บาท 25,001 บาทขึน้ ไป
ความสนใจ
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
คูปองที่ระบุหมายเลข
3.93
3.73
3.73
โทรศัพท์ช่วยให้สะดวกใน
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
การหาข้อมูลเพิ่มเติม
คูปองที่มี QR Code ช่วย
3.98
3.58
3.77
ให้ฉสะดวกในการหาข้อมูล
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
เพิม่ เติม
ค่ าเฉลีย่ รวม
3.93
3.79
3.67
(แปลผล)
(เห็นด้ วย)
(เห็นด้ วย)
(เห็นด้ วย
จากตารางที่ 4.23 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท
มีระดับความคิ ดเห็ นต่อลักษณะการเข้าร่ วมกิ จกรรมการตลาดผ่านคู ปองออนไลน์เรื่ องความสนใจ
โดยรวมอยู่ในระดับ เห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ ย 3.93) โดยในข้อย่อยมี ระดับความคิ ดเห็ นกับลักษณะย่อย ๆ
เรี ยงลาดับจากมากไปน้อยคือ เมื่อได้รับคูปองออนไลน์ สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้
คูปอง (ค่าเฉลี่ ย 4.16) เมื่อได้รับคูปองออนไลน์สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับผลประโยชน์ที่ได้รับ
จากคูปอง (ค่าเฉลี่ ย 4.07) คูปองที่ระบุชื่อ URL ของเว็บไซต์หรื อเฟซบุ๊คแฟนเพจ ช่ วยให้สะดวกใน
การหาข้อมูลเพิ่มเติม (ค่าเฉลี่ย 4.05) เมื่อได้รับคูปองออนไลน์ สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่
ใช้คูปอง (ค่าเฉลี่ ย 4.00) หาข้อมูลเพิ่มเติ มเกี่ ยวกับ การใช้คูปองออนไลน์จากเว็บไซต์เจ้าของสิ นค้า
(ค่าเฉลี่ย 4.00) คูปองที่มี QR Code ช่วยให้สะดวกในการหาข้อมูลเพิ่มเติม (ค่าเฉลี่ย 3.98) คูปองที่ระบุ
หมายเลขโทรศัพท์ช่วยให้สะดวกในการหาข้อมูลเพิ่มเติม (ค่าเฉลี่ย 3.93) หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ใช้คูปองออนไลน์จากเฟซบุ๊คแฟนเพจของเจ้าของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.91) หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ใช้คูปองออนไลน์โดยการสอบถามพนักงานขายหน้าร้ านที่ สามารถใช้คูปองได้ (ค่าเฉลี่ ย 3.91) หา
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ ยวกับการใช้คูปองออนไลน์ โดยการโทรศัพ ท์ไปสอบถามเจ้าของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย
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3.80) และหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คูปองออนไลน์โดยการส่ งอีเมล์หรื อข้อความไปถามเจ้าของ
สิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.52)
ผูต้ อบแบบสอบถามรายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อนไม่ เกิ น 15,001 – 25,000 บาท มี ระดับความ
คิดเห็ นต่อลักษณะการเข้าร่ วมกิจกรรมการตลาดผ่านคูปองออนไลน์เรื่ องความสนใจ โดยรวมอยูใ่ น
ระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ ย 3.79) โดยในข้อย่อยมีระดับความคิดเห็ นกับลักษณะย่อย ๆ เรี ยงลาดับจาก
มากไปน้อยคือ เมื่อได้รับคูปองออนไลน์ สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้คูปอง (ค่าเฉลี่ย
4.06) หาข้อมูลเพิ่มเติ มเกี่ ยวกับการใช้คูปองออนไลน์จากเว็บไซต์เจ้าของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย 4.03) เมื่อ
ได้รับคูปองออนไลน์สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับผลประโยชน์ที่ได้รับจากคู ปอง (ค่าเฉลี่ ย 4.02)
เมื่ อได้รับคู ปองออนไลน์ สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับสถานที่ ใช้คูปอง (ค่าเฉลี่ ย 4.01) หาข้อมูล
เพิ่มเติ มเกี่ ยวกับการใช้คูปองออนไลน์จากรี วิวของผูท้ ี่ เคยใช้บริ การ (ค่าเฉลี่ ย 3.89) คูปองที่ระบุชื่อ
URL ของเว็บ ไซต์หรื อเฟซบุ๊คแฟนเพจ ช่ วยให้ส ะดวกในการหาข้อมูลเพิ่ม เติ ม (ค่าเฉลี่ ย 3.83) หา
ข้อมู ลเพิ่ ม เติ ม เกี่ ยวกับ การใช้คู ป องออนไลน์ โดยการสอบถามพนักงานขายหน้าร้ านที่ ส ามารถใช้
คู ป องได้ (ค่าเฉลี่ ย 3.76) หาข้อมู ลเพิ่ มเติ ม เกี่ ยวกับ การใช้คูปองออนไลน์จากเฟซบุ๊คแฟนเพจของ
เจ้าของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย 3.74) คูปองที่ ระบุหมายเลขโทรศัพท์ช่วยให้สะดวกในการหาข้อมูลเพิ่มเติม
(ค่าเฉลี่ ย 3.73) คูปองที่มี QR Code ช่ วยให้สะดวกในการหาข้อมูลเพิ่มเติ ม (ค่าเฉลี่ ย 3.58) หาข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คูปองออนไลน์ โดยการโทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.43) และ
หาข้อมูลเพิ่มเติ มเกี่ ยวกับการใช้คูปองออนไลน์ โดยการส่ งอี เมล์หรื อข้อความไปถามเจ้าของสิ นค้า
(ค่าเฉลี่ย 3.39)
ผูต้ อบแบบสอบถามรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนตั้งแต่ 25,001 บาทขึ้นไป มีระดับความคิดเห็ น
ต่อลักษณะการเข้าร่ วมกิจกรรมการตลาดผ่านคูปองออนไลน์เรื่ องความสนใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็น
ด้วย (ค่าเฉลี่ ย 3.67) โดยในข้อย่อยมีระดับความคิดเห็นกับลักษณะย่อย ๆ เรี ยงลาดับจากมากไปน้อย
คือ เมื่ อได้รับ คู ป องออนไลน์ สนใจหาข้อมู ลเพิ่ ม เติ มเกี่ ยวกับ ระยะเวลาที่ ใช้คูป อง (ค่าเฉลี่ ย 3.88)
คู ป องที่ ระบุ ชื่ อ URL ของเว็บ ไซต์ ห รื อ เฟซบุ๊ ค แฟนเพจ ช่ วยให้ ส ะดวกในการหาข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม
(ค่าเฉลี่ ย 3.81) คูปองที่มี QR Code ช่ วยให้สะดวกในการหาข้อมูลเพิ่มเติม (ค่าเฉลี่ย 3.77) เมื่อได้รับ
คูปองออนไลน์สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้รับจากคูปอง (ค่าเฉลี่ย 3.73) คูปองที่
ระบุ ห มายเลขโทรศัพ ท์ ช่ วยให้ ส ะดวกในการหาข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม (ค่ าเฉลี่ ย 3.73) หาข้อมู ล เพิ่ ม เติ ม
เกี่ ยวกับการใช้คูปองออนไลน์จากรี วิวของผูท้ ี่เคยใช้บริ การ (ค่าเฉลี่ ย 3.69) เมื่อได้รับคูปองออนไลน์
สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ใช้คูปอง (ค่าเฉลี่ย 3.67) หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คูปอง
ออนไลน์จากเว็บไซต์เจ้าของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย 3.63) หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับการใช้คูปองออนไลน์
โดยการสอบถามพนักงานขายหน้าร้านที่สามารถใช้คูปองได้ (ค่าเฉลี่ย 3.63) หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การใช้คูปองออนไลน์จากเฟซบุ๊คแฟนเพจของเจ้าของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.57) หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
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การใช้คู ป องออนไลน์ โดยการโทรศัพ ท์ไ ปสอบถามเจ้าของสิ นค้า (ค่ าเฉลี่ ย 3.51) และหาข้อมู ล
เพิ่มเติมเกี่ ยวกับการใช้คูปองออนไลน์โดยการส่ งอี เมล์หรื อข้อความไปถามเจ้าของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย
3.36)
ตารางที่ 4.24 แสดงค่ าเฉลี่ ย ของระดั บ ความคิ ด เห็ น ของการตอบสนองของผู้ บริ โ ภคใน
กรุ งเทพมหานครต่ อกิจกรรมการตลาดผ่ านคู ปองออนไลน์ ด้ านความต้ องการอยากได้ ของผู้ ต อบ
แบบสอบถามจาแนกตามรายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ไม่ เกิน 15,000 บาท 15,001 - 25,000 บาท 25,001 บาทขึน้ ไป
ความต้ องการอยากได้
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
ปรารถนาจะใช้คูปอง
4.14
4.09
4.04
ออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้า
(เห็นด้วย
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
ที่ตรงกับความต้องการ
ปรารถนาจะใช้คูปอง
4.14
3.93
3.86
ออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้า
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
ที่ใช้เป็ นประจา
ปรารถนาจะใช้คูปอง
3.91
3.72
3.65
ออนไลน์เพื่อทดลองใช้
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
สิ นค้าที่ไม่เคยใช้มาก่อน
ปรารถนาจะใช้คูปอง
4.09
3.95
3.84
ออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้า
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
ในแบรนด์ที่ชื่นชอบ
ปรารถนาจะใช้คูปอง
ออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้า
3.95
3.58
3.57
เพื่อนาไปเป็ นของฝากให้
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
ใกล้ชิด
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ตารางที่ 4.24 แสดงค่ าเฉลี่ ย ของระดั บ ความคิ ด เห็ น ของการตอบสนองของผู้ บริ โ ภคใน
กรุ งเทพมหานครต่ อกิจกรรมการตลาดผ่ านคู ปองออนไลน์ ด้ านความต้ องการอยากได้ ของผู้ ต อบ
แบบสอบถามจาแนกตามรายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน (ต่ อ)
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ไม่ เกิน 15,000 บาท 15,001 - 25,000 บาท 25,001 บาทขึน้ ไป
ความต้ องการอยากได้
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
ปรารถนาจะใช้คูปอง
3.84
3.68
3.61
ออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้า
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
ซึ่ งกาลังเป็ นที่นิยม
ปรารถนาจะใช้คูปอง
ออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้า
3.95
3.75
3.65
ซึ่ งสามารถเก็บไว้ใช้ใน
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
โอกาสสาคัญ ๆ ได้
ปรารถนาจะใช้คูปอง
ออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้า
3.73
3.63
3.65
เพื่อทดแทนสิ่ งที่มีอยูซ่ ่ ึ ง
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
ล้าสมัย
ปรารถนาจะใช้คูปอง
ออนไลน์เพื่อให้ได้รับ
4.02
3.83
3.75
ข้อเสนอส่ วนลดที่
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
น่าสนใจตามกาหนดเวลา
ในคูปองออนไลน์
ค่ าเฉลีย่ รวม
3.97
3.80
3.74
(แปลผล)
(เห็นด้ วย)
(เห็นด้ วย)
(เห็นด้ วย
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จากตารางที่ 4.24 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท
มีระดับความคิดเห็ นต่อลักษณะการเข้าร่ วมกิ จกรรมการตลาดผ่านคูปองออนไลน์เรื่ องความต้องการ
อยากได้ โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ย 3.97) โดยในข้อย่อยมีระดับความคิดเห็ นกับลักษณะ
ย่อย ๆ เรี ยงลาดับจากมากไปน้อยคือ ปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าที่ตรงกับความ
ต้องการ (ค่าเฉลี่ย 4.14) ปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าที่ใช้เป็ นประจา (ค่าเฉลี่ย 4.14)
ปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าในแบรนด์ที่ชื่นชอบ (ค่าเฉลี่ ย 4.09) ปรารถนาจะใช้
คูปองออนไลน์เพื่อให้ได้รับข้อเสนอส่ วนลดที่น่าสนใจตามกาหนดเวลาในคูปองออนไลน์ (ค่าเฉลี่ ย
4.4.02) ปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าเพื่อนาไปเป็ นของฝากให้คนใกล้ชิด (ค่าเฉลี่ ย
3.95) ปรารถนาจะใช้คูป องออนไลน์ ในการซื้ อ สิ น ค้าซึ่ งสามารถเก็ บ ไว้ใช้ในโอกาสส าคัญ ๆ ได้
(ค่าเฉลี่ย 3.95) ปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์เพื่อทดลองใช้สินค้าที่ไม่เคยใช้มาก่อน (ค่าเฉลี่ ย 3.91)
ปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าซึ่ งกาลังเป็ นที่นิยม (ค่าเฉลี่ย 3.84) และปรารถนาจะใช้
คูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าเพื่อทดแทนสิ่ งที่มีอยูซ่ ่ ึ งล้าสมัย (ค่าเฉลี่ย 3.73)
ผูต้ อบแบบสอบถามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 15,001-25,000 บาท มีระดับความคิดเห็น
ต่อลักษณะการเข้าร่ วมกิจกรรมการตลาดผ่านคูปองออนไลน์เรื่ องความต้องการอยากได้ โดยรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 3.80) โดยในข้อย่อยมีระดับความคิดเห็นกับลักษณะย่อย ๆ เรี ยงลาดับจาก
มากไปน้อยคือ ปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าที่ตรงกับความต้องการ (ค่าเฉลี่ย 4.09)
ปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าในแบรนด์ที่ชื่นชอบ (ค่าเฉลี่ ย 3.95) ปรารถนาจะใช้
คูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าที่ใช้เป็ นประจา (ค่าเฉลี่ย 3.93) ปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์เพื่อให้
ได้รับข้อเสนอส่ วนลดที่น่าสนใจตามกาหนดเวลาในคูปองออนไลน์ (ค่าเฉลี่ ย 3.83) ปรารถนาจะใช้
คูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าซึ่ งสามารถเก็บไว้ใช้ในโอกาสสาคัญ ๆ ได้ (ค่าเฉลี่ ย 3.75) ปรารถนา
จะใช้คูป องออนไลน์ เพื่ อทดลองใช้สินค้าที่ ไม่เคยใช้มาก่ อน (ค่ าเฉลี่ ย 3.72) ปรารถนาจะใช้คูปอง
ออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าซึ่ งกาลังเป็ นที่นิยม (ค่าเฉลี่ย 3.68) ปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์ในการซื้ อ
สิ นค้าเพื่อทดแทนสิ่ งที่มีอยู่ซ่ ึ งล้าสมัย (ค่าเฉลี่ ย 3.63) และปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์ ในการซื้ อ
สิ นค้าเพื่อนาไปเป็ นของฝากให้คนใกล้ชิด (ค่าเฉลี่ย 3.58)
ผูต้ อบแบบสอบถามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 25,001 บาทขึ้นไป มีระดับความคิดเห็ น
ต่อลักษณะการเข้าร่ วมกิจกรรมการตลาดผ่านคูปองออนไลน์เรื่ องความต้องการอยากได้ โดยรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 3.74) โดยในข้อย่อยมีระดับความคิดเห็นกับลักษณะย่อย ๆ เรี ยงลาดับจาก
มากไปน้อยคือ ปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าที่ตรงกับความต้องการ (ค่าเฉลี่ย 4.04)
ปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าที่ใช้เป็ นประจา (ค่าเฉลี่ ย 3.86) ปรารถนาจะใช้คูปอง
ออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าในแบรนด์ที่ชื่นชอบ (ค่าเฉลี่ ย 3.84) ปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์เพื่อให้
ได้รับข้อเสนอส่ วนลดที่น่าสนใจตามกาหนดเวลาในคูปองออนไลน์ (ค่าเฉลี่ ย 3.75) ปรารถนาจะใช้
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คูปองออนไลน์เพื่อทดลองใช้สินค้าที่ไม่เคยใช้มาก่อน (ค่าเฉลี่ย 3.65) ปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์
ในการซื้ อสิ นค้าซึ่ งสามารถเก็ บ ไว้ใช้ในโอกาสส าคัญ ๆ ได้ (ค่ าเฉลี่ ย 3.65) ปรารถนาจะใช้คูปอง
ออนไลน์ ใ นการซื้ อสิ น ค้าเพื่ อทดแทนสิ่ ง ที่ มี อ ยู่ซ่ ึ งล้า สมัย (ค่ า เฉลี่ ย 3.65) ปรารถนาจะใช้คู ป อง
ออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าซึ่ งกาลังเป็ นที่นิยม (ค่าเฉลี่ย 3.61) และปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์ในการ
ซื้ อสิ นค้าเพื่อนาไปเป็ นของฝากให้คนใกล้ชิด (ค่าเฉลี่ย 3.57)
ตารางที่ 4.25 แสดงค่ าเฉลี่ ย ของระดั บ ความคิ ด เห็ น ของการตอบสนองของผู้ บริ โ ภคใน
กรุ ง เทพมหานครต่ อ กิ จ กรรมการตลาดผ่ า นคู ป องออนไลน์ ด้ า นการตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผู้ ต อบ
แบบสอบถามจาแนกตามรายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ไม่ เกิน 15,000 บาท 15,001 - 25,000 บาท 25,001 บาทขึน้ ไป
การตัดสิ นใจซื้อ
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่าน
คูปองออนไลน์ในการซื้ อ
4.11
4.07
4.06
สิ นค้าที่ตรงกับความ
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
ต้องการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่าน
3.95
3.83
3.75
คูปองออนไลน์ในการซื้ อ
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
สิ นค้าที่ใช้เป็ นประจา
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่าน
คูปองออนไลน์เพื่อทดลอง
3.84
3.49
3.59
ใช้สินค้าที่ไม่เคยใช้มา
(เห็นด้วย)
( เฉย ๆ )
(เห็นด้วย)
ก่อน
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่าน
3.89
3.83
3.84
คูปองออนไลน์ในการซื้ อ
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
สิ นค้าในแบรนด์ที่ชื่นชอบ
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ตารางที่ 4.25 แสดงค่ าเฉลี่ ย ของระดั บ ความคิ ด เห็ น ของการตอบสนองของผู้ บริ โ ภคใน
กรุ ง เทพมหานครต่ อ กิ จ กรรมการตลาดผ่ า นคู ป องออนไลน์ ด้ า นการตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผู้ ต อบ
แบบสอบถามจาแนกตามรายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน (ต่ อ)
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ไม่ เกิน 15,000 บาท 15,001 - 25,000 บาท 25,001 บาทขึน้ ไป
การตัดสิ นใจซื้อ
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่าน
คูปองออนไลน์ในการซื้ อ
3.73
3.61
3.59
สิ นค้าเพื่อนาไปเป็ นของ
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
ฝากให้คนใกล้ชิด
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่าน
3.70
3.71
3.57
คูปองออนไลน์ในการซื้ อ
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
สิ นค้าซึ่ งกาลังเป็ นที่นิยม
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่าน
คูปองออนไลน์ในการซื้ อ
3.68
3.72
3.67
สิ นค้าซึ่ งสามารถเก็บไว้ใช้
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
ในโอกาสสาคัญ ๆ ได้
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่าน
คูปองออนไลน์ในการซื้ อ
3.75
3.60
3.53
สิ นค้าเพื่อทดแทนสิ่ งที่มี
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
อยูซ่ ่ ึ งล้าสมัย
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่าน
คูปองออนไลน์เพื่อให้
3.93
3.88
3.77
ได้รับข้อเสนอส่ วนลดที่
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
น่าสนใจตามกาหนดเวลา
ในคูปองออนไลน์
ค่ าเฉลีย่ รวม
3.84
3.75
3.71
(แปลผล)
(เห็นด้ วย)
(เห็นด้ วย)
(เห็นด้ วย
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จากตารางที่ 4.25 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามรายได้เฉลี่ ยต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท มี
ระดับความคิดเห็นต่อลักษณะการเข้าร่ วมกิ จกรรมการตลาดผ่านคูปองออนไลน์เรื่ องการตัดสิ นใจซื้ อ
โดยรวมอยู่ในระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ ย 3.84) โดยในข้อย่อยมี ระดับ ความคิ ดเห็ นกับลักษณะย่อย ๆ
เรี ยงลาดับจากมากไปน้อยคือ ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าที่ตรงกับความ
ต้องการของ (ค่าเฉลี่ ย 4.11) ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคู ปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าที่ ใช้เป็ นประจา
(ค่าเฉลี่ ย 3.95) ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคู ปองออนไลน์ เพื่อให้ได้รับข้อเสนอส่ วนลดที่ น่าสนใจตาม
กาหนดเวลาในคูปองออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย 3.93) ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้า
ในแบรนด์ที่ชื่นชอบ (ค่าเฉลี่ย 3.89) ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์เพื่อทดลองใช้สินค้าที่ไม่
เคยใช้มาก่อน (ค่าเฉลี่ย 3.84) ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าเพื่อทดแทนสิ่ งที่
มีอยูซ่ ่ ึ งล้าสมัย (ค่าเฉลี่ ย 3.75) ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าเพื่อนาไปเป็ น
ของฝากให้คนใกล้ชิด (ค่าเฉลี่ย 3.73) ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าซึ่ งกาลัง
เป็ นที่นิยม (ค่าเฉลี่ย 3.70) และตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าซึ่ งสามารถเก็บ
ไว้ใช้ในโอกาสสาคัญ ๆ ได้ (ค่าเฉลี่ย 3.68)
ผูต้ อบแบบสอบถามรายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นตั้ง แต่ 15,001 - 25,000 บาท มี ร ะดับ ความ
คิดเห็นต่อลักษณะการเข้าร่ วมกิจกรรมการตลาดผ่านคูปองออนไลน์เรื่ องการตัดสิ นใจซื้ อ โดยรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 3.75) โดยในข้อย่อยมีระดับความคิดเห็นกับลักษณะย่อย ๆ เรี ยงลาดับจาก
มากไปน้อยคือ ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าที่ตรงกับความต้องการ (ค่าเฉลี่ย
4.07) ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์เพื่อให้ได้รับข้อเสนอส่ วนลดที่น่าสนใจตามกาหนดเวลา
ในคู ป องออนไลน์ (ค่าเฉลี่ ย 3.88) ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคู ปองออนไลน์ ในการซื้ อสิ นค้าที่ ใช้เป็ น
ประจา (ค่าเฉลี่ ย 3.83) ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าในแบรนด์ที่ชื่นชอบ
(ค่าเฉลี่ย 3.83) ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าซึ่ งสามารถเก็บไว้ใช้ในโอกาส
สาคัญ ๆ ได้ (ค่าเฉลี่ย 3.72) ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าซึ่ งกาลังเป็ นที่นิยม
(ค่าเฉลี่ ย 3.71) ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าเพื่อนาไปเป็ นของฝากให้คน
ใกล้ชิด (ค่าเฉลี่ ย 3.61) ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าเพื่อทดแทนสิ่ งที่มีอยู่
ซึ่ งล้าสมัย (ค่าเฉลี่ย3.60) และตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์เพื่อทดลองใช้สินค้าที่ไม่เคยใช้มา
ก่อน (ค่าเฉลี่ย 3.49)
ผูต้ อบแบบสอบถามรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนตั้งแต่ 25,001 บาทขึ้นไป มีระดับความคิดเห็น
ต่อลัก ษณะการเข้าร่ วมกิ จกรรมการตลาดผ่านคู ป องออนไลน์ เรื่ องการตัดสิ นใจซื้ อ โดยรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 3.71) โดยในข้อย่อยมีระดับความคิดเห็นกับลักษณะย่อย ๆ เรี ยงลาดับจากมาก
ไปน้อยคือ ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าที่ ตรงกับความต้องการ (ค่าเฉลี่ ย
4.06) ตัดสิ น ใจซื้ อสิ นค้าผ่านคู ป องออนไลน์ ในการซื้ อสิ นค้าในแบรนด์ที่ ชื่ นชอบ (ค่ าเฉลี่ ย 2.84)
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ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคู ปองออนไลน์ เพื่อให้ได้รับข้อเสนอส่ วนลดที่ น่าสนใจตามกาหนดเวลาใน
คูปองออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย 3.77) ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าที่ใช้เป็ นประจา
(ค่าเฉลี่ย 3.75) ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าซึ่ งสามารถเก็บไว้ใช้ในโอกาส
สาคัญ ๆ ได้ (ค่าเฉลี่ ย 3.67) ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์เพื่อทดลองใช้สินค้าที่ ไม่เคยใช้มา
ก่อน (ค่าเฉลี่ย 3.59) ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าเพื่อนาไปเป็ นของฝากให้
คนใกล้ชิด (ค่าเฉลี่ ย 3.59) ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าซึ่ งกาลังเป็ นที่นิยม
(ค่าเฉลี่ ย 3.57) และตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าเพื่อทดแทนสิ่ งที่ มีอยู่ซ่ ึ ง
ล้าสมัย (ค่าเฉลี่ย 3.53)
ตารางที่ 4.26 แสดงสรุ ป ค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อการตอบสนองของผู้ บ ริ โ ภคใน
กรุ งเทพมหานครต่ อกิจกรรมการตลาดผ่ านคูปองออนไลน์ จาแนกตามรายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ลาดับขั้นตอน
ไม่ เกิน 15,000 บาท 15,001 - 25,000 บาท 25,001 บาทขึน้ ไป
การตอบสนอง (AIDA)
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
3.57
3.61
3.51
ความตั้งใจ
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
3.93
3.79
3.67
ความสนใจ
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
3.97
3.80
3.74
ความต้องการอยากได้
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
3.84
3.75
3.71
การตัดสิ นใจซื้ อ
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
(เห็นด้วย)
ค่ าเฉลีย่ รวม
3.83
3.74
3.66
(แปลผล)
(เห็นด้ วย)
(เห็นด้ วย)
(เห็นด้ วย)
จากตารางที่ 4.26 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนไม่เกิ น 15,000 บาท มี
ระดับความคิดเห็ นต่อลักษณะการเข้าร่ วมกิ จกรรมการตลาดผ่านคูปองออนไลน์ โดยรวมอยูใ่ นระดับ
เห็ น ด้ว ย (ค่ า เฉลี่ ย 3.83) ซึ่ งมี ระดับ ความคิ ด เห็ น เรี ย งจากมากไปน้อ ยคื อ ความต้อ งการอยากได้
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(ค่าเฉลี่ย 3.97) ความสนใจ (ค่าเฉลี่ ย 3.93) การตัดสิ นใจซื้ อ (ค่าเฉลี่ ย 3.84) และความตั้งใจ (ค่าเฉลี่ ย
3.57)
ผูต้ อบแบบสอบถามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 25,001 บาทขึ้นไป มีระดับความคิดเห็ น
ต่อลักษณะการเข้าร่ วมกิ จกรรมการตลาดผ่านคูปองออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ ย
3.66) ซึ่ งมี ระดับ ความคิ ดเห็ นเรี ยงจากมากไปน้อยคื อ ความต้องการอยากได้ (ค่าเฉลี่ ย 3.80) ความ
สนใจ (ค่าเฉลี่ย 3.79) การตัดสิ นใจซื้ อ (ค่าเฉลี่ย 3.75) และความตั้งใจ (ค่าเฉลี่ย 3.61)
ผูต้ อบแบบสอบถามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 25,001 บาทขึ้นไป มีระดับความคิดเห็ น
ต่อลักษณะการเข้าร่ วมกิ จกรรมการตลาดผ่านคูปองออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับเห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ ย
3.66) ซึ่ งมี ระดับ ความคิ ดเห็ น เรี ย งจากมากไปน้อยคื อ ความต้องการอยากได้ (ค่ าเฉลี่ ย 3.74) การ
ตัดสิ นใจซื้ อ (ค่าเฉลี่ย 3.71) ความสนใจ (ค่าเฉลี่ย 3.67) และความตั้งใจ (ค่าเฉลี่ย 3.51)
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้ อค้นพบ และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง การตอบสนองของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครต่อกิจกรรมการตลาด
ผ่านคูปองออนไลน์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ในกรุ งเทพมหานครต่อ
กิ จ กรรมการตลาดผ่ า นคู ป องออนไลน์ โดยเก็ บ ข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่า ง ซึ่ งเป็ นผู้บ ริ โ ภคใน
กรุ งเทพมหานคร ที่เคยใช้คูปองออนไลน์ จานวน 250 ราย ผลการศึกษาที่ได้นามาสรุ ปผล อภิปราย
ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะดังนี้
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 58.40 และเพศชายร้อยละ 41.60
มีอายุ 21-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 46.0 รองลงมาคือ อายุ 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 39.2 มีสถานะภาพโสด
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 75.2 รองลงมาคื อ สมรส คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 22.8 มี ร ะดับ การศึ ก ษาขึ้ น สู ง สุ ด คื อ
ระดั บ ปริ ญญาตรี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 72.4 รองลงมาคื อ สู งกว่ า ระดั บ ปริ ญญาตรี ร้ อ ยละ 18.8
มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 50.8 รองลงมาคือ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิ จ
คิดเป็ นร้ อยละ 36.0 มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 15,001 – 20,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 25.6 รองลงมา
คือ 25,001 – 30,001 บาทขึ้นไป
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค
ผูต้ อบแบบสอบถามเคยซื้ อสิ นค้า/บริ การผ่านคู ปองออนไลน์มากที่ สุดคื อ ประเภท
อาหาร/เครื่ องดื่ม คิดเป็ นร้อยละ 54.0 รองลงมาคือ โรงแรม/ท่องเที่ยว/สายการบิน คิดเป็ นร้อยละ
40.8 วิธี ก ารได้รับ คู ป องส่ วนใหญ่ คื อ เว็บ ไซต์เจ้า ของสิ น ค้า คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 60.8 รองลงมาคื อ
โฆษณาในเว็บ ไซด์ ท ั่ว ไป คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 28.0 ราคาสิ น ค้า /บริ ก ารที่ ซ้ื อ ผ่า นออนไลน์ ต่ อ ครั้ ง
ก่อนหักส่ วนลดจากคูปองออนไลน์ คือ 501 – 1,000 บาท มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 41.6 รองลงมาคือ
ไม่เกิ น 500 บาท คิดเป็ นร้อยละ 32.0 ในระยะเวลา 3 เดื อนที่ผ่านมา เคยใช้บริ การคูปองออนไลน์
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กี่ ครั้ ง คื อ 1-3 ครั้ง มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 92.0 รองลงมาคือ 4-6 ครั้ง คิดเป็ นร้ อยละ 8.0 วิธีการ
ช าระเงิ น ค่ า สิ น ค้า /บริ ก ารที่ ซ้ื อ โดยการน าส่ ว นลดคู ป องออนไลน์ ไ ปใช้ คื อ เงิ น สดมากที่ สุ ด
คิดเป็ นร้อยละ 45.2 รองลงมาคือ บัตรเครดิต คิดเป็ นร้อยละ 34.8
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับแสดงข้ อมูลลาดับขั้นการตอบสนองของผู้บริ โภคประกอบด้ วย
ความตั้งใจ ความสนใจ ความต้ องการอยากได้ และการตัดสิ นใจซื้อ
ความตั้งใจ (Attention)
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมการตลาดผ่ า นคู ป อง
ออนไลน์ โ ดยรวมมี ค่ า เฉลี่ ย คื อ 3.56 (เห็ น ด้ ว ย) โดยมี ค วามคิ ด เห็ น ย่ อ ยที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู งสุ ด
ในระดับเห็นด้วย 3 อันดับแรก คือ สังเกตเห็นคูปองออนไลน์จากเฟซบุ๊คแฟนเพจของเจ้าของสิ นค้า
(ค่ าเฉลี่ ย 3.94) รองลงมาคือ สังเกตเห็ นคู ป องออนไลน์ จากเนื้ อหาในเว็บ ไซต์ของเจ้าของสิ นค้า
(ค่าเฉลี่ย 3.90) และสังเกตเห็นคูปองออนไลน์จากโฆษณาในเว็บไซต์ทวั่ ไป (ค่าเฉลี่ย 3.84)
ความสนใจ (Interest)
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมการตลาดผ่ า นคู ป อง
ออนไลน์ โ ดยรวมมี ค่ า เฉลี่ ย คื อ 3.77 (เห็ น ด้ ว ย) โดยมี ค วามคิ ด เห็ น ย่ อ ยที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู งสุ ด
ในระดับ เห็ น ด้ว ย 3 อัน ดับ แรก คื อ เมื่ อ ได้รับ คู ป องออนไลน์ สนใจหาข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ
ระยะเวลา ที่ใช้คูปอง (ค่าเฉลี่ย 4.01) รองลงมาคือ เมื่อได้รับคูปองออนไลน์สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ ย วกับ ผลประโยชน์ ที่ ได้รับ จากคู ป อง (ค่าเฉลี่ ย 3.92) และเมื่ อได้รับคูปองออนไลน์ สนใจหา
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ใช้คูปอง (ค่าเฉลี่ย 3.88)
ความต้ องการอยากได้ (Desire)
ผู ้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมการตลาดผ่ า นคู ป อง
ออนไลน์ โ ดยรวมมี ค่ า เฉลี่ ย คื อ 3.80 (เห็ น ด้ ว ย) โดยมี ค วามคิ ด เห็ น ย่ อ ยที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู งสุ ด
ในระดับ เห็ น ด้ว ย 3 อัน ดับ แรก คื อ ปรารถนาจะใช้ คู ป องออนไลน์ ใ นการซื้ อ สิ น ค้า ที่ ต รงกับ
ความต้องการ (ค่าเฉลี่ย 4.08) รองลงมาคือ ปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าที่ใช้เป็ น
ประจา (ค่าเฉลี่ ย 3.94) และปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าในแบรนด์ที่ชื่ นชอบ
(ค่าเฉลี่ย 3.93)
การตัดสิ นใจซื้อ (Action)
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมการตลาดผ่ า นคู ป อง
ออนไลน์ โ ดยรวมมี ค่ า เฉลี่ ย คื อ 3.75 (เห็ น ด้ ว ย) โดยมี ค วามคิ ด เห็ น ย่ อ ยที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู งสุ ด
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ในระดับเห็นด้วย 3 อันดับแรก คือ ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าที่ตรงกับ
ความต้องการ (ค่ าเฉลี่ ย 4.08) รองลงมาคื อ ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคู ป องออนไลน์ เพื่ อให้ ได้รับ
ข้อเสนอส่ วนลดที่ น่าสนใจตามกาหนดเวลาในคู ปองออนไลน์ (ค่าเฉลี่ ย 3.85) และตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าในแบรนด์ที่ชื่นชอบ (ค่าเฉลี่ย 3.84)
ส่ วนที่ 4 ข้ อมู ลเกี่ยวกับลาดับขั้นการตอบสนองของผู้บริ โภคที่มีผลต่ อการใช้ คูปอง
ออนไลน์ จาแนกตามเพศ
ตารางที่ 5.1 แสดงข้ อ มู ล ล าดั บ ขั้ น การตอบสนองของผู้ บ ริ โภคที่ มี ผลต่ อ การใช้ คู ป องออนไลน์
จาแนกตามเพศ
ลาดับขั้นตอน
เพศชาย
เพศหญิง
การตอบสนอง (AIDA)
1. สังเกตเห็นคูปองออนไลน์จาก 1. สั ง เกตเห็ น คู ป องออนไลน์
เฟซ บุ๊ ค แฟนเพจของเจ้ า ของ จากเฟซบุ๊คแฟนเพจของเจ้าของ
สิ นค้า (3.88)
สิ นค้า (3.99)
2. สังเกตเห็นคูปองออนไลน์จาก 2. สั ง เกตเห็ น คู ป องออนไลน์
โฆษณาในเว็บไซต์ทวั่ ไป (3.86) จากเนื้ อห าใน เว็ บ ไซ ต์ ข อง
1. ความตั้งใจ
3. สังเกตเห็นคูปองออนไลน์จาก เจ้าของสิ นค้า (3.98)
เนื้ อหาในเว็บ ไซต์ ข องเจ้า ของ 3. สั ง เกตเห็ น คู ป องออนไลน์
จากโฆษณาในเว็บ ไซต์ ท ั่ว ไป

สิ นค้า (3.80)

(3.84)

2. ความสนใจ

1. เมื่ อ ได้ รั บ คู ป องออน ไล น์
สนใจหาข้อมู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ยวกับ
ระยะเวลาที่ใช้คูปอง (3.98)
2. เมื่ อ ได้ รั บ คู ป องออน ไล น์
สนใจหาข้อมู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ยวกับ
ผลประโยชน์ ที่ ไ ด้รับ จากคู ป อง
(3.83)
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1. เมื่ อ ได้ รั บ คู ป องออนไลน์
สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับ
ระยะเวลาที่ใช้คูปอง (4.03)
2. เมื่ อ ได้ รั บ คู ป องออนไลน์
สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับ
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากคูปอง
(3.98)

ตารางที่ 5.1 แสดงข้ อ มู ล ล าดั บ ขั้ น การตอบสนองของผู้ บ ริ โภคที่ มี ผ ลต่ อ การใช้ คู ป องออนไลน์
จาแนกตามเพศ (ต่ อ)
ลาดับขั้นตอน
เพศชาย
เพศหญิง
การตอบสนอง (AIDA)
3. หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ 3. เมื่ อ ได้ รั บ คู ป อง สนใจหา
2. ความสนใจ (ต่ อ)
ใช้คู ปองออนไลน์จากเว็บไซต์ ข้อมู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ สถานที่
ของเจ้าของสิ นค้า (3.77)
ใช้คูปอง (3.96)
1 . ป ร า ร ถ น า จ ะ ใ ช้ คู ป อ ง 1 . ป ร า ร ถ น า จ ะ ใ ช้ คู ป อ ง
ออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าที่ตรง ออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าที่ตรง
กับความต้องการ (4.04)
กับความต้องการ (4.11)
2 . ป ร า ร ถ น า จ ะ ใ ช้ คู ป อ ง 2 . ป ร า ร ถ น า จ ะ ใ ช้ คู ป อ ง
3. ความต้ องการอยากได้ ออนไลน์ ใ นการซื้ อสิ นค้ า ใน ออนไลน์ ในการซื้ อสิ น ค้าที่ ใ ช้
แบรนด์ที่ชื่นชอบ (3.88)
เป็ นประจา (4.03)
3. ป ร า ร ถ น า จ ะ ใ ช้ คู ป อ ง 3 . ป ร า ร ถ น า จ ะ ใ ช้ คู ป อ ง
ออนไลน์ ในการซื้ อสิ น ค้าที่ ใ ช้ ออนไลน์ ใ นการซื้ อสิ นค้ า ใน
เป็ นประจา (3.81)
แบรนด์ที่ชื่นชอบ (3.97)

4. การตัดสิ นใจซื้อ

1. ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปอง
ออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าที่ตรง
กับความต้องการ (4.01)
2. ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปอง
ออนไลน์เพื่อให้ได้รับข้อเสนอ
ส่ วนลดที่น่าสนใจตาม
กาหนดเวลาในคูปองออนไลน์
(ค่าเฉลี่ย 3.90)
3. ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปอง
ออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าที่ใช้
เป็ นประจา (3.79)
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1. ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปอง
ออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าที่ตรง
กับความต้องการ (4.12)
2. ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปอง
ออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าใน
แบรนด์ที่ชื่นชอบ ( 3.90)
3. ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปอง
ออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าที่ใช้
เป็ นประจา (3.84) และ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปอง
ออนไลน์เพื่อให้ได้รับข้อเสนอ
ส่ วนลดที่น่าสนใจตาม
กาหนดเวลาในคูปองออนไลน์
(3.84)

จากตารางที่ 5.1 พบว่าลาดับ ขั้นการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคที่ มี ผลต่อการใช้คูป อง
ออนไลน์จาแนกตามเพศ โดยรวมไม่แตกต่างกัน
ส่ วนที่ 5 ข้ อมูลเกีย่ วกับลาดับขั้นการตอบสนองของผู้บริ โภคที่มีผลต่ อการใช้ คูปอง
ออนไลน์ จาแนกตามรายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ตารางที่ 5.2 แสดงข้ อ มู ล ล าดั บ ขั้ น การตอบสนองของผู้ บ ริ โภคที่มี ผ ลต่ อ การใช้ คู ปองออนไลน์
จาแนกตามรายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ลาดับขั้นตอน
การตอบสนอง (AIDA)
ไม่ เกิน 15,000 บาท 15,001 - 25,000 บาท 25,001 บาทขึน้ ไป

1. ความตั้งใจ

1. สังเกตเห็นคูปอง
ออนไลน์จากเนื้ อหา
ในเว็บไซต์ของ
เจ้าของสิ นค้า (4.02)

1. สังเกตเห็นคูปอง
ออนไลน์จากเฟซบุค๊ แฟนเพจของ
เจ้าของสิ นค้า (4.00)

1. สังเกตเห็นคูปอง
ออนไลน์จากโฆษณา
ในเฟซบุค๊ (3.88)

2. สังเกตเห็นคูปอง
ออนไลน์จากเฟซบุค๊ แฟนเพจของ
เจ้าของสิ นค้า (4.00)

2. สังเกตเห็นคูปอง
ออนไลน์จากเนื้ อหา
ในเว็บไซต์ของ
เจ้าของสิ นค้า (3.92)

2. สังเกตเห็นคูปอง
ออนไลน์จากเฟซบุค๊ แฟนเพจของ
เจ้าของสิ นค้า (3.86)

3. สังเกตเห็นคูปอง
ออนไลน์จากโฆษณา
ในเว็บไซต์ทวั่ ไป
(3.84)

3. สังเกตเห็นคูปอง
ออนไลน์จากโฆษณา
ในเว็บไซต์ทวั่ ไป
(3.87)

3. สังเกตเห็นคูปอง
ออนไลน์จากเนื้ อหา
ในเว็บไซต์ของ
เจ้าของสิ นค้า (3.84)
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ตารางที่ 5.2 แสดงข้ อ มู ล ล าดั บ ขั้ น การตอบสนองของผู้ บ ริ โภคที่มี ผ ลต่ อ การใช้ คู ปองออนไลน์
จาแนกตามรายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน (ต่ อ)
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ลาดับขั้นตอน
การตอบสนอง (AIDA)
ไม่ เกิน 15,000 บาท 15,001 - 25,000 บาท 25,001 บาทขึน้ ไป

2. ความสนใจ

1. เมื่อได้รับคูปอง
ออนไลน์ สนใจหา
ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับระยะเวลาที่
ใช้คูปอง (4.16)

1. เมื่อได้รับคูปอง
ออนไลน์ สนใจหา
ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับระยะเวลาที่
ใช้คูปอง (4.06)

2. เมื่อได้รับคูปอง
ออนไลน์สนใจหา
ข้อมูลเพิม่ เติม
เกี่ยวกับผลประโยชน์
ที่ได้รับจากคูปอง
(4.07)
3. คูปองที่ระบุชื่อ
URL ของเว็บไซต์
หรื อเฟซบุค๊ แฟนเพจ
ช่วยให้สะดวกใน
การหาข้อมูลเพิ่มเติม
(4.05)

2. หาข้อมูลเพิม่ เติม
เกี่ยวกับการใช้คูปอง
ออนไลน์จาก
เว็บไซต์เจ้าของ
สิ นค้า (4.03)
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1. เมื่อได้รับคูปอง
ออนไลน์ สนใจหา
ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับระยะเวลาที่
ใช้คูปอง (3.88)

2. คูปองที่ระบุชื่อ
URL ของเว็บไซต์
หรื อเฟซบุค๊ แฟนเพจ
ช่วยให้สะดวกใน
การหาข้อมูลเพิ่มเติม
(3.81)
3. คูปองที่มี QR
3. เมื่อได้รับคูปอง
Code ช่วยให้สะดวก
ออนไลน์สนใจหา
ในการหาข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับผลประโยชน์ เพิ่มเติม (3.77)
ที่ได้รับจากคูปอง
(4.02)

ตารางที่ 5.2 แสดงข้ อ มู ล ล าดั บ ขั้ น การตอบสนองของผู้ บ ริ โภคที่มี ผ ลต่ อ การใช้ คู ปองออนไลน์
จาแนกตามรายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน (ต่ อ)
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ลาดับขั้นตอน
การตอบสนอง (AIDA)
ไม่ เกิน 15,000 บาท 15,001 - 25,000 บาท 25,001 บาทขึน้ ไป

3. ความต้ องการอยากได้

1. ปรารถนาจะใช้
คูปองออนไลน์ใน
การซื้ อสิ นค้าที่ตรง
กับความต้องการ
(4.14) และปรารถนา
จะใช้คูปองออนไลน์
ในการซื้ อสิ นค้าที่ใช้
เป็ นประจา (4.14)

1.ปรารถนาจะใช้
คูปองออนไลน์ใน
การซื้ อสิ นค้าที่ตรง
กับความต้องการ
(4.09)

1. ปรารถนาจะใช้
คูปองออนไลน์ใน
การซื้ อสิ นค้าที่ตรง
กับความต้องการ
(4.04)

2. ปรารถนาจะใช้
คูปองออนไลน์ใน
การซื้ อสิ นค้าใน
แบรนด์ที่ชื่นชอบ
(4.09)

2. ปรารถนาจะใช้
คูปองออนไลน์ใน
การซื้ อสิ นค้าใน
แบรนด์ที่ชื่นชอบ
(3.95)

2. ปรารถนาจะใช้
คูปองออนไลน์ใน
การซื้ อสิ นค้าที่ใช้
เป็ นประจา (3.86)

3. ปรารถนาจะใช้
คูปองออนไลน์
เพื่อให้ได้รับข้อเสนอ
ส่ วนลดที่น่าสนใจ
ตามกาหนดเวลาใน
คูปองออนไลน์
(4.02)

3. ปรารถนาจะใช้
คูปองออนไลน์ใน
การซื้ อสิ นค้าที่ใช้
เป็ นประจา (3.93)

3. ปรารถนาจะใช้
คูปองออนไลน์ใน
การซื้ อสิ นค้าใน
แบรนด์ที่ชื่นชอบ
(3.84)
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ตารางที่ 5.2 แสดงข้ อ มู ล ล าดั บ ขั้ น การตอบสนองของผู้ บ ริ โภคที่มี ผ ลต่ อ การใช้ คู ปองออนไลน์
จาแนกตามรายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน (ต่ อ)
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ลาดับขั้นตอน
การตอบสนอง (AIDA)
ไม่ เกิน 15,000 บาท 15,001 - 25,000 บาท 25,001 บาทขึน้ ไป
1. ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ผ่านคูปองออนไลน์
ในการซื้ อสิ นค้าที่
ตรงกับความต้องการ
(4.11)
4. การตัดสิ นใจซื้อ

1. ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ผ่านคูปองออนไลน์
ในการซื้ อสิ นค้าที่
ตรงกับความต้องการ
(4.07)

2. ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า 2. ตัดสิ นใจซื้ อ
ผ่านคูปองออนไลน์ สิ นค้าผ่านคูปอง
ในการซื้ อสิ นค้าที่ใช้ ออนไลน์เพื่อให้
เป็ นประจา (3.95)
ได้รับข้อเสนอ
ส่ วนลดที่น่าสนใจ
ตามกาหนดเวลาใน
คูปองออนไลน์
(3.88)
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1. ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ผ่านคูปองออนไลน์
ในการซื้ อสิ นค้าที่
ตรงกับความต้องการ
(4.06)
2. ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ผ่านคูปองออนไลน์
ในการซื้ อสิ นค้าใน
แบรนด์ที่ชื่นชอบ
(3.84)

ตารางที่ 5.2 แสดงข้ อ มู ล ล าดั บ ขั้ น การตอบสนองของผู้ บ ริ โภคที่มี ผ ลต่ อ การใช้ คู ปองออนไลน์
จาแนกตามรายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน (ต่ อ)
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ลาดับขั้นตอน
การตอบสนอง (AIDA)
ไม่ เกิน 15,000 บาท 15,001 - 25,000 บาท 25,001 บาทขึน้ ไป

4. การตัดสิ นใจซื้อ

3. ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ผ่านคูปองออนไลน์
เพื่อให้ได้รับข้อเสนอ
ส่ วนลดที่น่าสนใจ
ตามกาหนดเวลาใน
คูปองออนไลน์
(3.93)

3. ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ผ่านคูปองออนไลน์
ในการซื้ อสิ นค้าที่ใช้
เป็ นประจา (3.83)
และตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าผ่านคูปอง
ออนไลน์ในการซื้ อ
สิ นค้าในแบรนด์ที่
ชื่นชอบ (3.83)

3. ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ผ่านคูปองออนไลน์
เพื่อให้ได้รับข้อเสนอ
ส่ วนลดที่น่าสนใจ
ตามกาหนดเวลาใน
คูปองออนไลน์
(3.77)

จากตารางที่ 5.2 พบว่า ลาดับขั้นการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการใช้คูปอง
ออนไลน์จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นในเรื่ อง
ความตั้ง ใจ แตกต่ างกัน ดัง นี้ ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ร ายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นไม่ เกิ น
15,000 บาท มี ระดับ ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ การสั งเกตเห็ น คู ป องออนไลน์ จากเนื้ อหาในเว็ป ไซด์
เจ้าของสิ นค้ามากที่สุด ในขณะที่ผตู้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 15,001-25,000 บาท
มีระดับความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการสังเกตเห็ นคูปองออนไลน์จากเฟซบุ๊คแฟนเพจของเจ้าของสิ นค้า
มากที่สุด และผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 บาทขึ้นไป มีระดับความคิดเห็ น
เกี่ยวกับการสังเกตเห็นคูปองออนไลน์จากโฆษณาในเฟซบุค๊ มากที่สุด
5.2 อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาการตอบสนองของผู ้บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานครต่ อ กิ จ กรรม
การตลาดผ่านคูปองออนไลน์ โดยใช้แนวคิดทฤษฎี AIDA มาอภิปรายผลการศึกษาดังนี้
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ความตั้งใจ (Attention)
จากการศึ ก ษาพบว่า ผู ้ต อบแบบสอบถามมี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น ต่ อ การตอบสนอง
ต่อคูปองออนไลน์ในลักษณะย่อยมากที่สุด เรื่ อง การสังเกตเห็นคูปองออนไลน์จากเฟซบุ๊คแฟนเพจ
ของเจ้าของสิ นค้า ซึ่ งผูต้ อบแบบสอบถามทั้งเพศหญิ งและเพศชาย มี ระดับ ความคิ ดเห็ นตรงกัน
ในการสั ง เกตเห็ น คู ป องออนไลน์ จ ากเฟซบุ๊ ค แฟนเพจของเจ้ า ของสิ นค้ า ซึ่ งสอดคล้ อ ง
กับผลการศึกษาของ ปิ ยพร เขตบรรพต (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการรับการสื่ อสารการตลาด
ผ่านสื่ อใหม่ของผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเกิ ดความตั้งใจรับชม
ข้อมูลสิ นค้าและสนใจสิ นค้าผ่านชุมชนออนไลน์มากที่สุด
ความสนใจ (Interest)
จากการศึ ก ษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมี ระดับ ความคิ ดเห็ นต่ อการตอบสนองต่ อ
คูปองออนไลน์ในลักษณะย่อยมากที่สุด เรื่ อง เมื่อได้รับคูปองออนไลน์ ผูต้ อบแบบสอบถามสนใจ
หาข้อมูลเพิ่มเติ มเกี่ ยวกับระยะเวลาที่ ใช้คูปอง ซึ่ งผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เมื่ อได้รับคู ป อง
ออนไลน์มาแล้ว จะให้ความสาคัญกับข้อมูลของระยะเวลาที่ใช้คูปองเป็ นอันดับแรก มากกว่าการ
ให้ ค วามส าคัญ ของผลประโยชน์ ที่ จ ะได้รั บ ซึ่ งไม่ ส อดคล้ อ งกับ ผลการศึ ก ษาของ ปิ ยภรณ์
น้อยจัน ทร์ และ อานาจ เสนนอก (2550) ได้ศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มี ผ ลต่อพฤติ ก รรมในการเข้าชม
โฆษณาออนไลน์ของผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าส่ วนใหญ่ การตัดสิ นใจซื้ อ
จะซื้ อหลังจากเห็นหรื อเข้าชมโฆษณาหลายครั้ง สถานที่ใช้ในการซื้ อสิ นค้าคือจากห้างสรรพสิ นค้า
และเหตุ ผ ลที่ ใ ช้ ใ นการซื้ อสิ น ค้า เพราะตั้ง ใจและใช้ ต ราสิ นค้า ที่ โ ฆษณาอยู่ สิ น ค้า ที่ เคยซื้ อ
เป็ นเครื่ อ งส าอาง น้ าหอมมากที่ สุ ด รองลงมา คื อ หนัง สื อ อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ กล้องถ่ ายรู ป
ตามล าดับ ทั้ง นี้ สาเหตุ ข องความไม่ ส อดคล้อ งของผลการศึ ก ษาที่ เกิ ด ขึ้ น มี ส าเหตุ ม าจากเรื่ อ ง
ที่ผศู ้ ึกษานามาทบทวนวรรณกรรมนั้นมีการศึกษาในหัวข้อที่แตกต่างกัน
ความต้ องการอยากได้ (Desire)
จากการศึ ก ษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ระดับ ความคิ ด เห็ น ต่ อ การตอบสนอง
ต่อคูปองออนไลน์ในลักษณะย่อยมากที่สุด คือ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ปรารถนาจะใช้คูปอง
ออ น ไล น์ ใน ก ารซื้ อสิ น ค้ า ที่ ตรงกั บ ค วาม ต้ อ งก ารข อ งต น เอ ง ซึ่ งไม่ ส อด ค ล้ อ งกั บ
วาทิ นี เจี ยมสุ ขสุ จิตต์ (2552) ได้ศึก ษาเรื่ อง การโฆษณาออนไลน์ ที่ มีผ ลต่ อการสั่งซื้ อสิ นค้าของ
ผูบ้ ริ โภค เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง พบว่าความสะดวกในการสั่งซื้ อ
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สิ น ค้ามี ผ ลต่ อ การสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ามากที่ สุ ด ทั้งนี้ สาเหตุ ข องความไม่ ส อดคล้อ งของผลการศึ ก ษา
ที่เกิดขึ้น มีสาเหตุมาจากเรื่ องที่ผศู ้ ึกษานามาทบทวนวรรณกรรมนั้นมีการศึกษาในหัวข้อที่แตกต่างกัน
การตัดสิ นใจซื้อ (Action)
จากการศึ ก ษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ระดับ ความคิ ด เห็ น ต่ อ การตอบสนอง
ต่อคูปองออนไลน์ในลักษณะย่อยมากที่ สุด คือ ผูต้ อบแบบสอบถามตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปอง
ออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าที่ตรงกับความต้องการของตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับ ภัทรี ตันติไชยปิ ยะ
(2555) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อการเลื อกซื้ อเสื้ อผ้าผ่านเครื อข่ายอิ นเตอร์ เน็ ต ในเรื่ องปั จจัย
จ าเป็ นของผู้บ ริ โภคโดยลั ก ษณะที่ มี ผ ลต่ อ การซื้ อคื อ ลั ก ษณะเสื้ อผ้า ตรงกั บ ความต้ อ งการ
ซึ่ งไม่สอดคล้องกับ กรรณิ กา วุฒิภดาดร (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
และบริ การจากโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ตของพนักงานรัฐและพนักงานบริ ษทั เอกชน พบว่าเหตุผล
ในการซื้ อสิ นค้าและบริ การทางอินเตอร์ เน็ต เนื่ องจากมีความสะดวกสบายในการสั่งซื้ อสิ นค้าและ
บริ การ ราคาและประเภทของสิ นค้าและบริ การเป็ นเหตุผลสาคัญในการตัดสิ นใจซื้ อที่สาคัญ
5.3 ข้ อค้ นพบ
จากผลการศึ ก ษา การตอบสนองของผู ้บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานครต่ อ กิ จ กรรม
การตลาดผ่านคูปองออนไลน์ มีขอ้ ค้นพบดังนี้
1. เพศและรายได้ ข องผู ้ต อบแบบสอบถามไม่ ไ ด้ มี ผ ลต่ อ ลั ก ษณะความคิ ด เห็ น
ในการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคต่อคูปองออนไลน์
2. เว็บ ไซด์ เจ้า ของสิ นค้า และเฟซบุ๊ ค เป็ นช่ อ งทางการสื่ อสารที่ ท าให้ ผู ้บ ริ โภค
เกิดการสังเกตเห็นคูปองมากที่สุด
3. ช่ องทางการสังเกตเห็ นคูปองช่ องทางต่อไปนี้ เป็ นช่ องทางที่ผบู้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้
ความส าคัญ น้ อ ย หรื อ เฉย ๆ กับ ช่ อ งทางดัง กล่ า ว ได้แ ก่ ไอจี , การส่ ง ต่ อ ข้อ ความในไลน์ ,
การได้รับคูปองออนไลน์ผ่านทาง SMS ที่เจ้าของสิ นค้าส่ งให้ , การได้รับคูปองออนไลน์จากอีเมล์
ที่ได้รับส่ งต่อจากบุคคลอื่น และคูปองออนไลน์ผา่ นทางสื่ อออฟไลน์
4. ระยะเวลาที่ระบุบ นคูปอนออนไลน์เป็ นเรื่ องที่ ผูบ้ ริ โภคลูกค้าให้ความสนใจ เป็ น
อันดับแรก
5. การค้ น หาข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การใช้ คู ป องออนไลน์ โ ดยการสั่ ง อี เมล์
หรื อข้อความไปถามเจ้าของสิ นค้าเป็ นสิ่ งที่ให้ผบู ้ ริ โภคให้ความสาคัญน้อย หรื อ เฉยๆ
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6. เพศชายรู้สึก “เฉย ๆ” กับการสังเกตเห็นคูปองออนไลน์บนเว็บบอร์ ด ในขณะที่เพศ
หญิงรู้สึก “เห็นด้วย”
7. เพศชายรู้สึก “เห็นด้วย” กับการได้รับคูปองออนไลน์จากการส่ งต่อข้อความในไลน์
และการได้รับคูปองออนไลน์ผา่ นทาง SMS ที่เจ้าของสิ นค้าส่ งให้ ในขณะที่ฝ่ายหญิงรู ้สึก “เฉย ๆ”
8. เพศชายรู้สึก “เห็นด้วย” กับการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คูปองออนไลน์ โดย
การโทรศัพท์ไปถามเจ้าของสิ นค้า ขณะที่เพศหญิงรู้สึก “เฉย ๆ”
9. ผู้ต อบแบบสอบถามรายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 25,001 บาทขึ้ นไป รู ้ สึ ก “เฉย ๆ”
กับการสังเกตเห็นคูปองออนไลน์จากกระทูใ้ นเว็บบอร์ ด ในขณะที่ ผูต้ อบแบบสอบถามรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท รู้สึก “เห็นด้วย”
10. ผูต้ อบแบบสอบถามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท รู ้สึก “เฉย ๆ” กับการ
สังเกตเห็นคูปองออนไลน์จากไอจีเจ้าของสิ นค้า ส่ วนผูต้ อบแบบสอบถามรายได้เฉลี่ย
ต่อ
เดือนตั้งแต่ 15,001 บาท ขึ้นไป รู ้สึก “เห็นด้วย”
11. ผู้ต อบแบบสอบถามรายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 25,001 บาทขึ้ นไป รู ้ สึ ก “เฉย ๆ”
กับการได้รับคูปองออนไลน์จากการส่ งต่อข้อความในไลน์ ในขณะที่ ผตู ้ อบแบบสอบถามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท รู้สึก “เห็นด้วย”
12. ผูต้ อบแบบสอบถามรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 15,000 บาท รู ้สึก “เห็นด้วย” กับการได้รับ
คูปองออนไลน์ผา่ นทาง SMS ที่เจ้าของสิ นค้าส่ งให้ ในขณะที่ ผูต้ อบแบบสอบถามรายได้เฉลี่ ยต่อ
เดือน 15,001 บาทขึ้นไป รู ้สึก “เฉย ๆ”
13. ผูต้ อบแบบสอบถามรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 15,001 – 25,000 บาท รู้ สึก “เฉย” กับ
การได้รั บ คู ป องออนไลน์ จ ากอี เมล์ ที่ ไ ด้รั บ โดยตรงจากเจ้า ของสิ น ค้า ในขณะที่ ร ายได้เฉลี่ ย
ไม่เกิน 15,000 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 25,001 บาทขึ้นไป รู ้สึก “เห็นด้วย”
14. ผูต้ อบแบบสอบถามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 25,000 รู้สึก “เห็นด้วย” กับการ
สั งเกตเห็ น คู ป องผ่านทางสื่ ออฟไลน์ เช่ น หนังสื อพิ มพ์ ใบปลิ ว ในขณะที่ ผูต้ อบแบบสอบถาม
รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนไม่เกิ น 15,000 บาท และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนมากว่า 25,001 บาทขึ้ นไป รู ้ สึก
“เฉย ๆ”
15. ผูต้ อบแบบสอบถามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 15,000 บาท รู ้สึก “เห็นด้วย” กับ
การหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับการใช้คูปองออนไลน์โดยการส่ งอีเมลล์หรื อข้อความไปถามเจ้าของ
สิ นค้า ในขณะที่ผูต้ อบแบบสอบถามมี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ตั้งแต่ 15,001 บาทขึ้นไป รู ้ สึก “เห็ น
ด้วย”
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16. ผูต้ อบแบบสอบถามรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท รู้สึก “เฉย ๆ” กับ
การหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คูปองออนไลน์ โดยการโทรศัพท์ไปสอบถามของเจ้าของสิ นค้า
ในขณะที่ผตู้ อบแบบสอบถามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท และ รายได้เฉลี่ย
ต่อ
เดือน 25,001 บาทขึ้นไป รู ้สึก “เห็นด้วย”
4. คูปองออนไลน์ของสิ นค้า/บริ การที่ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคจะเป็ นคูปองที่
ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการอยากได้และทาให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด
5.4 ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึ กษา เรื่ อง การตอบสนองของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครต่อกิ จกรรม
การตลาดผ่านคูปองออนไลน์ มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ความตั้งใจ (Attention) จากการศึ กษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ได้รับ
ข้อมูล กิ จกรรมคู ป องออนไลน์ และข่ าวสารต่ าง ๆ จากเฟซบุ๊ค แฟนเพจและเว็ปไซด์ของเจ้าของ
สิ น ค้า ซึ่ งสอดคล้อ งกับ AIDA Model กล่ า วคื อ Attention คื อ การท าให้ ลู ก ค้า เกิ ด ความสนใจ
พร้ อ มที่ จ ะรั บ ฟั ง ข่ า วสารนั้น ข่ า วสารควรมี ล ัก ษณะที่ จะต้อ งเรี ย กร้ อ งความตั้ง ใจ ซึ่ งปั จ จุ บ ัน
เฟซบุ๊คแฟนเพจและเว็ปไซต์มีอิทธิ พลต่อชี วิตประจาวันของผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างมาก ดังนั้น การทา
ให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดความสนใจและพร้อมที่จะรับฟั งข่าวสาร เจ้าของสิ นค้า/บริ การควรให้ความสาคัญ
ในการเลือกช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ส่ วนลด ข้อเสนอต่าง ๆ ผ่านสื่ อที่ได้รับความนิ ยม
และเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งเฟซบุค๊ แฟนเพจและเว็ปไซต์หลักของสิ นค้า/บริ การ เป็ นช่องทาง
ที่ เข้า ถึ ง ผู ้บ ริ โ ภคได้ง่ า ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และต้น ทุ น ต่ า ในขณะเดี ย วกัน ช่ อ งทางการสื่ อ สาร
ที่ ผูบ้ ริ โภคให้ค วามส าคัญ น้อย หรื อ “เฉย ๆ” อย่างเช่ น ไอจี , อี เมล์ที่ ได้รับโดยตรงจากเจ้าของ
สิ นค้า , อีเมล์ที่ได้รับส่ งต่อจากบุคคลอื่น เป็ นต้น เป็ นช่องทางที่เจ้าของสิ นค้า/บริ การไม่ควรเสี ยเงิน
ลงทุนไปกับช่องทางดังกล่าวเพราะนอกจากจะไม่ทาให้เกิดการตอบสนองหรื อเกิดแต่ผลที่ได้ “ต่า”
แล้วยังเป็ นการเปลื องค่าใช้จ่ายอีกด้วย ซึ่ งในการที่ จะเลื อกสื่ อในการเผยแพร่ ให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ น้ นั
เจ้าของสิ นค้า/บริ การนั้นควรดูกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของตนก่อนว่ากลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของตนคือใคร
เพศไหน กลุ่มอายุเท่าใด กลุ่มรายได้ระดับไหน เพื่อที่ได้นาข้อมูลที่ได้ไปเลือกหาสื่ อที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้ าหมายของเจ้าของสิ นค้า/บริ การ ตัวอย่างเช่น ผลของผูต้ อบแบบสอบถามเรื่ องความตั้งใจ จะ
เห็ นได้วา่ เพศชายรู้สึก และ กุล่มระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนไม่เกิ นรู้สึก 15,000 บาท “เฉย ๆ” กับ
การสังเกตเห็ นคูปองออนไลน์บนกระทูเ้ ว็บบอร์ ด ถ้ากลุ่มลูกค้าเป้ าหมายคือ กลุ่มดังกล่าว เจ้าของ
สิ น ค้า /บริ ก ารก็ ไ ม่ ค วรที่ จ ะเลื อ กช่ อ งทางดัง กล่ า ว เพราะเป็ นช่ อ งทางที่ ไ ม่ ไ ด้ ท าให้ เกิ ด การ
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ตอบสนองหรื อเกิดแต่ผลที่ได้ “ต่า” ในขณะเดี ยวกัน เพศหญิงหรื อกลุ่มระดับรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน
มากกว่า 25,001 บาทขึ้นไป จะรู้สึก “เฉย ๆ” กับ การได้รับคูปองออนไลน์จากการส่ งต่อข้อความ
ในไลน์ และ การได้รับคู ปองออนไลน์ผา่ นทาง SMS ที่เจ้าของสิ นค้าส่ งให้ ซึ่ งถ้ากลุ่มเป้ าหมายของ
สิ นค้า/บริ การเป็ นกลุ่มข้างต้นก็ไม่ควรที่จะเลือกช่องทางประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อดังกล่าว
2. ความสนใจ (Interest) จากการศึ ก ษาพบว่ า ผู ้ ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
เมื่อได้รับคูปองออนไลน์ จะสนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับระยะเวลาที่ ใช้คูปอง ซึ่ งทาให้กิจการ
ทราบว่าผูบ้ ริ โภคนั้น สนใจอะไร ซึ่ งสอดคล้องกับ AIDA Model กล่ าวคื อ Interest คื อการเร้ าใจ
ลู ก ค้าให้เกิ ดความสนใจในสิ นค้าหรื อบริ ก าร ซึ่ งอาจท าได้ด้วยการท าความเข้าใจเกี่ ยวกับ ความ
ต้อ งการของลู ก ค้า สามารถช่ ว ยแก้ ปั ญ หาความจ าเป็ นของลู ก ค้า ได้ เพราะฉะนั้ น ถ้า เจ้า ของ
ผลิ ตภัณฑ์/บริ การต้องการดึงดูดให้ผบู ้ ริ โภคมีความสนใจควรสร้ างสื่ อที่มีลกั ษณะการจูงใจให้เกิ ด
ความสนใจในการที่จะใช้สินค้า/บริ การ ควรระบุรายละเอียดที่ ลูกค้าให้ความสนใจลงไปในสื่ อ
ที่ใช้ประชาสัมพันธ์และคูปองที่ตอ้ งการจะเผยแพร่ หรื อแจกให้ผบู ้ ริ โภค ซึ่ งจากผลการศึกษาพบว่า
ผู ้ต อบแบบสอบถามให้ ค วามสนใจข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ระยะเวลาที่ ใ ช้ คู ป องมากที่ สุ ด รองลงมา
คือ เมื่ อได้รับ คู ป องออนไลน์ จะสนใจหาข้อมู ลเพิ่ ม เติ ม เกี่ ยวกับ ผลประโยชน์ ที่ ได้รับ จากคู ป อง
(ค่าเฉลี่ย 3.92) และอันดับ 3 คือ เมื่อได้รับคูปองออนไลน์ จะสนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่
ใช้คูปองตามลาดับ
3. ความต้ องการอยากได้ (Desire) จากการศึ ก ษาพบว่ า ผู ้ ต อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ ป รารถนาจะใช้คูป องออนไลน์ ในการซื้ อสิ นค้าที่ ตรงกับความต้องการและเป็ นสิ นค้า
ที่ใช้เป็ นประจาซึ่ งสอดคล้องกับ AIDA Model กล่าวคือ Desire คือ การกระตุน้ เร่ งเร้าให้เกิ ดความ
สนใจมากขึ้ น จนกลายเป็ นความปรารถนา อยากเป็ นเจ้าของผลิ ตภัณ ฑ์ น้ ัน เพราะฉะนั้น ถ้าเรา
นาเสนอข่าวสารของสิ นค้า/บริ การที่ ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้มากที่สุด ก็จะสามารถ
ท าให้ค วามต้องการนามาสู่ ก ารตัดสิ น ใจซื้ อได้ในที่ สุ ด ดังนั้น เจ้าของสิ น ค้า/บริ ก ารควรศึ ก ษา
ความต้องการและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค แล้วนาข้อมูลดังกล่าวมาสร้ างกิ จกรรมประชาสัมพันธ์
กระตุน้ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคเพื่อให้เกิดการตอบสนองอย่างสู งสุ ด
4. การตั ด สิ น ใจซื้ อ (Action) จากการศึ ก ษาพบว่า ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า/บริ การผ่านคูปองออนไลน์ตามความต้องการและตามกาหนดระยะเวลาที่ระบุไว้
ดัง นั้ น การจะท าให้ ผู ้บ ริ โ ภคตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า /บริ ก ารอย่ า งแน่ น อน เจ้า ของสิ น ค้า /บริ การ
ควรให้ความสาคัญในการออกแบบข่าวสารในคูปองออนไลน์โดยเน้นให้ตรงตามความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค และกระตุน้ การตัดสิ นใจซื้ อโดยการกาหนดระยะเวลาของคูปองออนไลน์ที่ไม่นานเกินไป
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ทาให้เมื่อสิ นค้าตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคแล้วมีกาหนดระยะเวลาการใช้คูปองออนไลน์
เข้ามาเป็ นสิ่ งเร้ าก็จะทาให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า/บริ การนั้น ๆ อย่างแน่ นอน แม้ว่าสิ นค้า/
บริ การที่ ใช้อยู่เป็ นประจายังใช้ไม่หมดการกาหนดระยะเวลาการใช้คูปองออนไลน์นี่เองจะทาให้
ผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้า/บริ การนั้นไว้ใช้ในอนาคตเนื่ องจากเสี ยดายโอกาสและข้อเสนอที่ ดีในคู ปอง
ออนไลน์ ซึ่ งสอดคล้องกับ AIDA Model กล่ าวคื อ Action คื อ ขั้นตอนที่ ท าให้ลูก ค้าตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้านั้นอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นข่าวสารควรมีลกั ษณะเร่ งเร้าให้เกิดการกระทา
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แบบสอบถาม
เรื่อง “การตอบสนองของผู้บริโภคในกรุ งเทพมหานครต่ อกิจกรรมการตลาดผ่ านคูปอง
ออนไลน์ ”
คาชี้แจง
แบบสอบถามชุดนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา การตอบสนองของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานครต่อกิจกรรมการตลาดผ่านคูปองออนไลน์
คาชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
ผูศ้ ึกษางานวิจยั ชิ้นนี้หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า คงจะได้รับความจากท่านด้วยดีในการตอบ
แบบสอบถาม คาตอบจะถือเป็ นความลับและจะนาไปประกอบในการวิจยั เท่านั้น
แบบสอบถามชุดนี้แย่งออกเป็ น 4 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้คูปองออนไลน์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับลาดับขั้นตอนการตัดสิ นใจซื้ อของลูกค้า ประกอบด้วย ความ
ตั้งใจ ความสนใจ ความต้องการอยากได้ และการตัดสิ นใจซื้ อ
ส่ วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะที่มีต่อกิจกรรมการตลาดผ่านคูปองออนไลน์
ในการตอบแบบสอบถามนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถามจะไม่มีผล
กระทบจากการตอบแบบสอบถามแต่ประการใด และการเสนอผลการวิจยั เป็ นภาพโดยรวมเท่านั้นทาง
คณะผูท้ าการวิจยั ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง : โปรดใส่ เครื่องหมาย  ลงในช่ องทีต่ รงกับตัวท่ านมากทีส่ ุ ด
1. คุณอาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร
( ) 1. ใช่ (ตอบคาถามในข้อต่อไป)
( ) 2. ไม่ใช่ (จบการสัมภาษณ์)
2. ท่านเคยใช้คูปองออนไลน์สินค้า/บริ การผ่านทางเว็บไซด์หรื อไม่
( ) 1. เคย (ตอบคาถามในข้อต่อไป)
( ) 2. ไม่เคย (จบการสัมภาษณ์)
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง : โปรดใส่ เครื่ องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด
1. เพศ
( ) 1. ชาย
( ) 2. หญิง
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2. อายุ
( ) 1. 18 -20 ปี
( ) 2. 21-30 ปี
( ) 3. 31-40 ปี
( ) 4. 41-50 ปี
( ) 5. 51 ปี ขึ้นไป
3. สถานภาพสมรส
( ) 1. โสด
( ) 2. สมรส
( ) 3. อื่นๆ(โปรดระบุ)............................
4. ระดับการศึกษาสู งสุ ด
( ) 1. ระดับมัธยมศึกษา หรื อเทียบเท่า
( ) 2. ระดับปริ ญญาตรี
( ) 3. สู งกว่าระดับปริ ญญาตรี
5. อาชีพปัจจุบนั
( ) 1. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
( ) 2. ธุ รกิจส่ วนตัว
( ) 3. พนักงานบริ ษทั เอกชน
( ) 4. นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา
( ) 5. พ่อบ้าน/แม่บา้ น
( ) 6. อื่น ๆ (โปรดระบุ).......................
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
( ) 1. ไม่เกิน 10,000 บาท
( ) 2. 10,001-15,000 บาท
( ) 3. 15,001-20,000 บาท
( ) 4. 20,001-25,000 บาท
( ) 5. 25,001-30,000 บาท
( ) 6. มากกว่า 30,001 บาทขึ้นไป
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการใช้ คูปองออนไลน์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง : โปรดใส่ เครื่ องหมาย ลงใน ( ) ที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด
7. สิ นค้า/บริ การประเภทใดที่ท่านเคยซื้ อผ่านคูปองออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. อาหาร/เครื่ องดื่ม
( ) 2. โรงแรม / ท่องเที่ยว / สายการบิน
( ) 3. เสื้ อผ้า / เครื่ องแต่งกาย
( ) 4. เครื่ องประดับร่ างกาย
( ) 5. เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
( ) 6. เครื่ องสาอางค์
( ) 7. อุปกรณ์กีฬา
( ) 8. อุปกรณ์ไอที
( ) 9. ของตกแต่งบ้าน
( ) 10. อื่น ๆ (โปรดระบุ)...........................
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8. ท่านได้รับคูปองมาโดยวิธีใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. เว็บไซต์เจ้าของสิ นค้า
( ) 2.. โฆษณาในเว็บไซต์ทวั่ ไป
( ) 3. กระทูใ้ นเว็บบอร์ด
( ) 4. เฟซบุค๊ เพจของเจ้าของสิ นค้า
( ) 5. เฟซบุค๊ แฟนเพจทัว่ ไป
( ) 6. เฟซบุค๊ แฟนเพจของเพื่อนหรื อคนรู้จกั
( ) 7. โฆษณาในเฟซบุค๊
( ) 8. ไอจีของเจ้าของสิ นค้า
( ) 9. ไอจีของผูท้ ี่ฉนั ติดตามอยู่
( ) 10. โพสต์รีพลายของคนที่ใช้ไอจี
( ) 11. ไลน์ออนฟิ ศเชียลแอคเคาน์ของสิ นค้า ( ) 12. ส่ งต่อข้อความในไลน์
( ) 13. SMS ที่เจ้าของสิ นค้าส่ งให้
( ) 14. อีเมล์ที่ฉนั ได้รับส่ งต่อจากบุคคลอื่น
( ) 15. ใบเสร็ จจากการซื้ อสิ นค้าครั้งก่อน ( ) 16. สื่ อออฟไลน์ เช่น หนังสื อพิมพ์ ใบปลิว
( ) 17. อื่น ๆ.................................................
9. โดยส่ วนใหญ่สินค้า/บริ การที่ท่านซื้ อผ่านออนไลน์ต่อครั้ง ก่อนหักส่ วนลดจากคูปองออนไลน์ จะมี
ราคาเท่าใด (ตอบได้เพียงคาตอบเดียว)
( ) 1. ไม่เกิน 500 บาท
( ) 2. 501 – 1,000 บาท
( ) 3. 1,001 – 2,000 บาท
( ) 4. ตั้งแต่ 2,001 บาท ขึ้นไป
10. ใน 3 เดือนที่ผา่ นมา คุณเคยใช้คูปองออนไลน์กี่ครั้ง (ตอบได้เพียงคาตอบเดียว)
( ) 1. 1-3 ครั้ง
( ) 2. 4-6 ครั้ง
( ) 3. 7-9 ครั้ง
( ) 4. มากกว่า 10 ครั้ง
11. ท่านเลือกชาระเงินค่าสิ นค้า/บริ การที่ซ้ื อโดยการนาส่ วนลดคูปองออนไลน์ไปใช้ในรู ปแบบใด
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. เงินสด
( ) 2. บัตรเครดิต
( ) 3. Online Banking
( ) 4. โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคาร/ตูA้ TM
( ) 5. อื่นๆ..........................................
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ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกีย่ วกับลาดับขั้นตอนการตัดสิ นใจซื้อของลูกค้ า ประกอบด้ วย ความตั้งใจ ความ
สนใจ ความต้ องการอยากได้ และการตัดสิ นใจซื้อ
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่ องหมาย ในช่องที่ท่านคิดว่าตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับความคิดเห็น
ลักษณะใดต่ อไปนีท้ มี่ ีผลต่ อการเข้ า
ไม่ เห็น
เห็นด้ วย
ไม่ เห็น
ร่ วมกิจกรรมการตลาดผ่ านคูปอง
เห็นด้ วย เฉยๆ
ด้ วยอย่ าง
อย่างยิง่
ด้ วย
ออนไลน์ ของท่าน มากน้ อยเพียงใด
ยิง่
5
4
3
2
1
ความตั้งใจ (Attention)
12. ฉันสังเกตเห็นคูปองออนไลน์จาก
เนื้อหาในเว็บไซต์ของเจ้าของสิ นค้า
13. ฉันสังเกตเห็นคูปองออนไลน์จาก
โฆษณาในเว็บไซต์ทวั่ ไป
14. ฉันสังเกตเห็นคูปองออนไลน์จาก
กระทูใ้ นเว็บบอร์ด
15. ฉันสังเกตเห็นคูปองออนไลน์จาก
เฟซบุค๊ แฟนเพจของเจ้าของสิ นค้า
16. ฉันสังเกตเห็นคูปองออนไลน์จาก
เฟซบุค๊ แฟนเพจทัว่ ไป
17. ฉันสังเกตเห็นคูปองออนไลน์จาก
เฟซบุค๊ ของเพื่อนหรื อคนรู้จกั
18. ฉันสังเกตเห็นคูปองออนไลน์จาก
โฆษณาในเฟซบุค๊
19. ฉันสังเกตเห็นคูปองออนไลน์จาก
ไอจีของเจ้าของสิ นค้า
20. ฉันสังเกตเห็นคูปองออนไลน์จาก
ไอจีของผูท้ ี่ฉนั ติดตามอยู่
21. ฉันสังเกตเห็นคูปองออนไลน์จาก
โพสต์รีพลายของคนที่ใช้ไอจี
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ระดับความคิดเห็น
ลักษณะใดต่ อไปนีท้ มี่ ีผลต่ อการเข้ า
ร่ วมกิจกรรมการตลาดผ่ านคูปอง
ออนไลน์ ของท่าน มากน้ อยเพียงใด
22. ฉันสังเกตเห็นคูปองออนไลน์จาก
ไลน์ออฟฟิ ศเชียลแอคเคาน์ของ
เจ้าของสิ นค้า
23. ฉันได้รับคูปองออนไลน์จากการ
ส่ งต่อข้อความในไลน์
24. ฉันได้รับคูปองออนไลน์ผา่ นทาง
SMS ที่เจ้าของสิ นค้าส่ งให้
25. ฉันได้รับคูปองออนไลน์จากอีเมล์
ที่ฉนั ได้รับโดยตรงจากเจ้าของสิ นค้า
26. ฉันได้รับคูปองออนไลน์จากอีเมล์
ที่ฉนั ได้รับส่ งต่อจากบุคคลอื่น
27. ฉันได้รับคูปองออนไลน์ใน
ใบเสร็ จจากการซื้ อสิ นค้าครั้งก่อน
28. ฉันสังเกตเห็นคูปองออนไลน์ผา่ น
ทางสื่ อออฟไลน์ เช่น หนังสื อพิมพ์
ใบปลิว
ความสนใจ (Interest)
29. เมื่ อ ได้ รั บ คู ป องออนไลน์ ฉั น
ส น ใจห าข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ยวกั บ
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากคูปอง
30. เมื่ อ ได้ รั บ คู ป องออนไลน์ ฉั น
ส น ใจห าข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ยวกั บ
สถานที่ใช้คูปอง
31. เมื่ อ ได้ รั บ คู ป องออนไลน์ ฉั น
ส น ใจห าข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ยวกั บ
ระยะเวลาที่ใช้คูปอง
32. ฉันหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ใช้คูปองออนไลน์จากเว็บไซต์ของ
เจ้าของสิ นค้า
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ระดับความคิดเห็น
ลักษณะใดต่ อไปนีท้ มี่ ีผลต่ อการเข้ า
ร่ วมกิจกรรมการตลาดผ่ านคูปอง
ออนไลน์ ของท่าน มากน้ อยเพียงใด
33. ฉันหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ใช้คูปองออนไลน์จากเฟซบุค๊ แฟนเพจ
ของเจ้าของสิ นค้า
34. ฉันหาข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับการ
ใช้คูปองออนไลน์โดยการส่ งอีเมล์
หรื อข้อความไปสอบถามเจ้าของ
สิ นค้า
35. ฉันหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ใช้คูปองออนไลน์โดยการโทรศัพท์
ไปสอบถามเจ้าของสิ นค้า
36. ฉันหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ใช้คูปองออนไลน์โดยการสอบถาม
พนักงานขายหน้าร้านที่สามารถใช้
คูปองได้
37. ฉันหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ใช้คูปองออนไลน์จากรี ววิ ของผูท้ ี่เคย
ใช้บริ การ
38. คูปองที่ระบุชื่อ URL ของเว็บไซต์
หรื อเฟซบุ๊ ค คแ ฟนเพจ ช่ ว ยให้ ฉั น
สะดวกในการหาข้อมูลเพิ่มเติม
39. คูปองที่ระบุหมายเลขโทรศัพท์
ช่วยให้ฉนั สะดวกในการหาข้อมูล
เพิ่มเติม
40. คูปองที่มี QR Code ช่วยให้ฉนั
สะดวกในการหาข้อมูลเพิ่มเติม
ความต้ องการอยากได้ (Desire)
41. ฉันปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์
ในการซื้ อสิ นค้าที่ตรงกับความ
ต้องการของฉัน

เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
อย่างยิง่
5

4

95

เฉยๆ
3

ไม่ เห็น
ไม่ เห็น
ด้ วยอย่ าง
ด้ วย
ยิง่
2
1

ระดับความคิดเห็น
ลักษณะใดต่ อไปนีท้ มี่ ีผลต่ อการเข้ า
ร่ วมกิจกรรมการตลาดผ่ านคูปอง
ออนไลน์ ของท่าน มากน้ อยเพียงใด
42. ฉันปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์
ในการซื้ อสิ นค้าที่ฉนั ใช้เป็ นประจา
43. ฉันปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์
เพื่อทดลองใช้สินค้าที่ฉนั ไม่เคยใช้มา
ก่อน
44.ฉันปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์
ในการซื้ อสิ นค้าในแบรนด์ที่ฉนั ชื่น
ชอบ
45. ฉันปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์
ในการซื้ อสิ นค้าเพื่อนาไปเป็ นของ
ฝากให้คนใกล้ชิด
46. ฉันปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์
ในการซื้ อสิ นค้าซึ่ งกาลังเป็ นที่นิยม
47. ฉันปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์
ในการซื้ อสิ นค้าซึ่ งสามารถเก็บไว้ใช้
ในโอกาสสาคัญ ๆ ได้
48. ฉันปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์
ในการซื้ อสิ นค้าเพื่อทดแทนสิ่ งที่มีอยู่
ซึ่งล้าสมัย
49. ฉันปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์
เพื่อให้ได้รับข้อเสนอส่ วนลดที่
น่าสนใจตามกาหนดเวลาในคูปอง
ออนไลน์
การตัดสิ นใจซื้อ (Action)
50. ฉัน ตัดสิ น ใจซื้ อ สิ น ค้าผ่านคู ป อง
ออนไลน์ ใ นการซื้ อ สิ น ค้า ที่ ต รงกับ
ความต้องการของฉัน
51. ฉัน ตัดสิ น ใจซื้ อสิ น ค้าผ่านคู ป อง
ออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าที่ฉันใช้เป็ น
ประจา
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ระดับความคิดเห็น
ลักษณะใดต่ อไปนีท้ มี่ ีผลต่ อการเข้ า
ร่ วมกิจกรรมการตลาดผ่ านคูปอง
ออนไลน์ ของท่าน มากน้ อยเพียงใด

เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
อย่างยิง่
5

4

52. ฉันตัดสิ น ใจซื้ อสิ น ค้าผ่านคู ป อง
ออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าที่ ฉันไม่เคย
ใช้มาก่อน
53. ฉัน ตัด สิ น ใจซื้ อสิ น ค้าผ่านคู ป อง
ออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าในแบรนด์ที่
ฉันชื่นชอบ
54. ฉัน ตัดสิ น ใจซื้ อ สิ น ค้าผ่านคู ป อง
ออนไลน์ ใ นการซื้ อ สิ น ค้าเพื่ อ น าไป
เป็ นของฝากให้คนใกล้ชิด
55. ฉัน ตัด สิ น ใจซื้ อสิ น ค้าผ่านคู ป อง
ออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าซึ่ งกาลังเป็ น
ที่นิยม
56. ฉัน ตัด สิ น ใจซื้ อสิ น ค้าผ่านคู ป อง
ออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าซึ่ งสามารถ
เก็บไว้ใช้ในโอกาสสาคัญ ๆ ได้
57. ฉัน ตัดสิ น ใจซื้ อ สิ น ค้าผ่านคู ป อง
ออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าเพื่อทดแทน
สิ่ งที่มีอยูซ่ ่ ึ งล้าสมัย
58. ฉัน ตัดสิ น ใจซื้ อสิ น ค้าผ่านคู ป อง
ออ น ไล น์ เพื่ อ ให้ ได้ รั บ ข้ อ เส น อ
ส่ วนลดที่น่าสนใจตามกาหนดเวลาใน
คูปองออนไลน์
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ส่ วนที่ 4 ความคิดเห็น และข้ อเสนอแนะอื่นๆ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
***ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ห้ ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม***
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ประวัตผิ ้เู ขียน
ชื่อ – นามสกุล

นางสาวทิพย์วลั ย์ ใจสุ วรรณ์

วัน เดือน ปี เกิด

18 มกราคม 2532

ประวัติการศึกษา

ระดับปริ ญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปี การศึกษา 2550 - 2553

ประวัติการทางาน

พ.ศ. 2554 – ปั จจุบนั ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ใจสุ วรรณ
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