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บทที ่1 
บทน ำ 

หลกักำรและเหตุผล 

  ในปัจจุบนัความก้าวหน้าของอินเทอร์เน็ตนั้นมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และไดรั้บ

การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้สามารถใช้งานครอบคลุมพื้นท่ีและมีจ านวนคนใชง้านมากท่ีสุด จาก

การส ารวจเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2555 ของส านกังาน

สถิติแห่งชาติ ได้สรุปผลการส ารวจในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับการใช้อินเทอร์เน็ตไวว้่า ในปีพ.ศ. 2555 

ประเทศไทยมีจ านวนประชากรอาย ุ6 ปีข้ึนไปรวมทั้งส้ินประมาณ 62.9 ลา้นคน โดยในจ านวนน้ีมีผูใ้ช้

อินเทอร์เน็ต 16.6 ลา้นคน คิดเป็น 26.5% หรือประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย  ซ่ึงถือวา่

ยงัไม่มากเท่าท่ีควร แต่เม่ือเทียบกบัช่วง 5 ปีท่ีผา่นมาในปีพ.ศ.2551 มีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตเพียง 11 ลา้นคน 

คิดเป็น 18.2% และหากมองยอ้นหลงักลบัไป 12 ปี จะพบว่า คนไทยมีพฤติกรรมใช้งานอินเทอร์เน็ต

เพิ่มสูงข้ึนถึง 76.3% ถือวา่เป็นสัญญาณท่ีดีของอตัราการเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง (ไทยรัฐออนไลน์, 2556: 

ออนไลน์)  

  ดว้ยกระแสของการใชง้านอินเทอร์เน็ตนั้น ท าให้จ  านวนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตมีอตัราการ
ขยายตวัมากข้ึน และผลการส ารวจพฤติกรรมของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 โดย
ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สพธอ. หรือ ETDA จากการตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ของกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 23,907 คน พบว่า ในปัจจุบนัคนไทยมีการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตมากข้ึนจากเดิมในปี 2554 ท่ีมีการใชง้าน 18 ชัว่โมงต่อสัปดาห์เพิ่มข้ึนเป็น 32 ชัว่โมงต่อ
สัปดาห์ในปี 2556 นอกจากน้ีผลส ารวจในเร่ืองของกิจกรรมยอดนิยมในการเขา้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
ของคนไทย พบวา่ กิจกรรมยอดนิยมสามอนัดบัแรก คือ การรับส่งอีเมล คน้หาขอ้มูล และการใชง้าน
เครือข่ายสังคม (ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน), 2556: ออนไลน์) โดย
สถิติดงักล่าว แสดงให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนไทยในการใชอิ้นเทอร์เน็ต รวมถึง
อิทธิพลของอินเทอร์เน็ตท่ีมีต่อคนไทยเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีเขา้มามีบทบาทและถือว่า
เป็นส่วนหน่ึงในชีวติของผูค้นในการน ามาใชเ้พื่อเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการหาความบนัเทิง การคน้ควา้
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หาขอ้มูลทางวชิาการ การติดต่อทางธุรกิจโดยผา่นการรับส่งจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ รวมถึงการซ้ือขาย
สินคา้และบริการผา่นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ฯลฯ  
  จากความนิยมของในการใชอิ้นเทอร์เน็ตของผูบ้ริโภคในประเทศไทยน้ีเอง จึงท าให้
เกิดช่องทางในการน าเสนอสินคา้และบริการให้กบัลูกคา้ท่ีสนใจไดโ้ดยตรง ส่งผลให้รูปแบบของการ
ท าการตลาดของธุรกิจหันมาให้ความส าคัญกับการท าตลาดผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และส่ือ
ออนไลน์มากข้ึน จากขอ้มูลสถิติในการส ารวจพฤติกรรมของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในปี 2553 ของเนคเทค 
(NETEC) พบว่า การซ้ือสินคา้และบริการทางอินเทอร์เน็ตมีสัดส่วนเพิ่มข้ึนเป็น 57.2%  จาก 47.8% 
ในปี 2552 (ภาวธุ พงษว์ทิยานุ, 2555: ออนไลน์) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลจากการส ารวจของราคุเท็น ตลาด
อีคอมเมิร์ชท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 3 ของโลก พบว่าคนไทย 47.5% เร่ิมมีการซ้ือสินคา้ออนไลน์คร้ัง
แรกในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา  (ภาวุธ พงษ์วิทยานุ , 2556: ออนไลน์) แต่ไม่ว่าจะในยุคสมัยใดก็ตาม 
การตลาดท่ีไดรั้บความนิยมและการตอบรับจากผูบ้ริโภคมากท่ีสุดก็ไม่อาจหนีพน้รูปแบบการตลาด
แบบการ ลด แลก แจกและแถม จากในอดีตท่ีมีการใชส่ื้อ เพื่อการโฆษณาและการส่ือสารการตลาด ท่ี
มกัจะแสดงขอ้เสนอพิเศษต่างๆ เหล่าน้ีปรากฏอยูบ่นหนา้หนงัสือพิมพ ์ใบปลิว หรือแผน่พบั ไดมี้การ
ปรับเปล่ียนมาน าเสนอในรูปแบบของเวบ็ไซตท่ี์รวบรวมและน าเสนอส่วนลดต่าง ๆ เหล่านั้น ซ่ึงเป็น
ปัจจยัส่งผลให้เกิดธุรกิจในสังคมออนไลน์ และโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่จากช่องวา่งท่ีถูกมองเห็น นัน่
ก็คือ เวบ็ไซต์การตลาดท่ีเสนอการขายสินคา้และบริการในรูปแบบคูปองส่วนลดท่ีเรียกว่า “Group 
Buying” หรือ  “Daily Deals” โดยมีขอ้เสนอท่ีรวดเร็วและเขา้ถึงไดง่้ายเพียงปลายน้ิวสัมผสั และยิง่ไป
กว่านั้ นสังคมออนไลน์เหล่าน้ีมีจุดเด่นคือ การเกิดกระแสการบอกต่อ (Viral + Word of Mount 
Marketing) ไปในวงกวา้งทางอินเทอร์เน็ต เพราะเป็นการบอกต่อแบบ "เพื่อนสู่เพื่อน" (ภาวุธ พงษ์
วิทยานุ, 2554: ออนไลน์) ส่งผลให้เวบ็ไซต์ส าหรับขายสินคา้และบริการออนไลน์เช่นน้ีไดรั้บความ
นิยมอยา่งมาก  
  จากการสืบคน้ขอ้มูลในเวบ็ไซต์ Allthaicoupons.com (2556: ออนไลน์) ท่ีได้ช่ือว่า
เป็นเวบ็รวมดีลอนัดบั 1 ของประเทศไทย  ระบุวา่ ในระยะเวลา 2 ปีท่ีผา่นมา  เวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดท่ี
ถูกรวบรวมเอาไวใ้นเวบ็ไซต์ดงักล่าวมีมากกว่า 20  เวบ็ไซต์ แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของโมเดล
ธุรกิจในรูปแบบน้ีอยา่งรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่นาน ซ่ึงตรงกบัขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์คุณ
ศิริวรรณ จิรธนาศกัด์ิ กรรมการบริษทั ออลไทยคูปองจ ากัด ได้กล่าวว่าเว็บไซต์คูปองส่วนลดทุก
เวบ็ไซตมี์การใชรู้ปแบบในการท าธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนัมาก แต่ก็มีขอ้แตกต่างกนัอยูบ่า้ง เช่น จ านวน
สมาชิกของเว็บไซต์ สถิติการขาย เง่ือนไขการช าระเงิน เปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่น หรือแม้แต่ช่อง
ทางการประชาสัมพนัธ์และการส่งเสริมการตลาดท่ีเป็นไปตามนโยบายท่ีแตกต่างกนัออกไปของแต่
ละเว็บไซต์ อนัเป็นสาเหตุท่ีท าให้ผูป้ระกอบการธุรกิจ มีทางเลือกในการตดัสินใจท่ีจะเลือกหรือ
ปฏิเสธในการเขา้ร่วมบริการกบัเวบ็ไซต์คูปองส่วนลดท่ีมีอตัราการแข่งขนักนัสูงอยู่ในขณะน้ี และ
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แนวโนม้ของธุรกิจโมเดลน้ีน่าจะยงัคงเติบโตไปไดอี้ก เพราะมีบริษทัท่ีมีช่ือเสียงในธุรกิจดา้นอ่ืนเขา้
มาด าเนินธุรกิจเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด ยกตวัอยา่งเช่น บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ  ากดั (มหาชน) ท่ีกา้ว
เขา้สู่ธุรกิจน้ีดว้ยเวบ็ไซต์ Shopping8000 หรือแมแ้ต่เวบ็ไซต์ Mglobemall ก็เป็นเวบ็ไซต์ในเครือของ
เดอะมอลล ์กรุ๊ป (ศิริวรรณ จิรธนาศกัด์ิ, 2556: สัมภาษณ์) 
  การเลือกน าเสนอคูปองส่วนลดนั้น ถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าให้เวบ็ไซต์คูปองส่วนลด
ประสบความส าเร็จและสามารถตอบสนองสู่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได้ ซ่ึงจากผลการส ารวจของ AC 
Nielsen พบว่า 3 กลุ่มสินคา้และบริการท่ีผูเ้คยใช้เว็บไซต์คูปองส่วนลดนิยมซ้ือมากท่ีสุดคือ สินคา้
หมวดความงาม หมวดท่องเท่ียว และหมวดร้านอาหาร (สุกรี แมนชัยนิมิต, 2555: ออนไลน์) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์คุณสิริภา จึงสวสัด์ิ เก่ียวกบัการเลือกสินคา้และบริการเพื่อ
น ามาท าข้อเสนอส่วนลดพิเศษบนเว็บไซต์ว่า สินคา้และบริการ 3 กลุ่มท่ีเว็บไซต์ตอ้งมีรองรับให้
เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ คือ หมวดความงาม หมวดท่องเท่ียว และหมวดร้านอาหาร โดย
การติดต่อกบัผูป้ระกอบการสถาบนัความงามถือเป็นหมวดท่ีเวบ็ไซต์สามารถร่วมธุรกิจกนัได้มาก
ท่ีสุด เพราะเป็นบริการท่ีมีช่องว่างในการท าก าไรมากจึงสามารถให้ส่วนลดท่ีพิเศษแก่ลูกคา้ได ้ใน
ส่วนของร้านอาหารธุรกิจมีมุมมองต่างกนัออกเป็น 2 กลุ่ม ส าหรับร้านอาหารตกลงร่วมท าส่วนลดจะ
เป็นร้านท่ีตอ้งการให้เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง หรือเพิ่มยอดขายจากวตัถุดิบและการบริการท่ียงัเหลืออยู ่
และอีกส่วนหน่ึงท่ีเนน้การท าก าไรจากการขาย มกัจะไม่ตอบรับร่วมบริการในเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด 
จากการท างานจึงท าให้ทราบวา่การติดต่อใน 2 หมวดแรกนั้นตอ้งใชว้ิธีอยา่งไรในการน าเสนอ แต่ใน
หมวดของท่องเท่ียวและโรงแรมยงัถือเป็นหมวดท่ียงัไม่มีขอ้มูลท่ีแน่ชดั เพราะไม่มีความแน่นอนใน
การตดัสินใจเลือกเขา้ร่วมหรือไม่เข้าร่วมใช้บริการเว็บไซต์คูปองส่วนลด (สิริภา จึงสวสัด์ิ, 2556: 
สัมภาษณ์) 
   ดังนั้ นจะเห็นได้ว่า กลุ่มธุรกิจในหมวดท่องเท่ียว ซ่ึงหมายรวมถึง การน าเสนอ

ส่วนลดพิเศษของโรงแรม ท่ีพกั และแพค็เกจทวัร์ เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีบริษทัเจา้ของ/ผูด้  าเนินการเวบ็ไซต์

คูปองส่วนลดยงัไม่สามารถหาข้อสรุปท่ีจะน ามาใช้เป็นหลักการหรือแนวทางในการน าเสนอต่อ

ผูป้ระกอบการเพื่อให้ตอบรับการเขา้ร่วมใช้บริการเว็บไซต์คูปองส่วนลดได้ โดยในการติดต่อนั้น

จะตอ้งติดต่อทั้งในส่วนของผูป้ระกอบการท่ีเคยใชบ้ริการแลว้ และผูป้ระกอบการท่ีไม่เคยใชเ้วบ็ไซต์

คูปองส่วนลดมาก่อน ซ่ึงพนกังานของบริษทัเจา้ของ/ผูด้  าเนินการเวบ็ไซต์คูปองส่วนลด ตอ้งมีขอ้มูล

สนบัสนุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการแต่ละประเภท

ไดอ้ยา่งตรงจุดและตรงใจอนัน าไปสู่การตดัสินใจเขา้ร่วมใชบ้ริการเวบ็ไซตคู์ปองต่อไป 
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  จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น ท าให้ผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
กิจการโรงแรมในประเทศไทยในการตดัสินใจใช้บริการจากเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดโดยท าการศึกษา
และวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความส าคญัดา้นส่วนประสมการตลาดบริการ 7P's ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเขา้ร่วมธุรกิจกบัเวบ็ไซต์คูปองส่วนลดท่ีจะน าผลการศึกษาท่ีได ้เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
น าไปปรับใชใ้นการวางแผน   กลยทุธ์และน าเสนอรูปแบบท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ผูเ้ขา้ร่วมธุรกิจใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 

วตัถุประสงค์เพือ่กำรศึกษำ 

 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเขา้ร่วมในการใช้บริการ

เวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดของกิจการโรงแรมในประเทศไทย 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

  1. ท าให้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเขา้ร่วมในการใช้

บริการเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดของกิจการโรงแรมในประเทศไทย 

  2. สามารถน าข้อมูลไปใช้เพื่อให้บริษัทท่ีประกอบธุรกิจในกลุ่มเว็บไซต์คูปอง

ส่วนลด สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปรับแผนกลยุทธ์เพื่อการน าเสนอรูปแบบบริการท่ีตอบสนอง

ต่อผูป้ระกอบกิจการโรงแรมในประเทศไทยไดดี้ยิง่ข้ึน 

 

นิยำมศัพท์ทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

  ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด  หมายถึง  ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ (7P's) 

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมใช้บริการเวบ็ไซต์คูปองส่วนลด ประกอบด้วย ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์

ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคคล 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

 



 
 

5 
 

  เว็บไซต์คูปองส่วนลด   หมายถึง  เว็บไซต์ท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นส่ือกลางในการ

โฆษณาและการท าการตลาดแนวใหม่ให้กบัธุรกิจ ซ่ึงเป็นการร่วมกันระหว่างผูป้ระกอบการและ

เว็บไซต์ในน าเสนอการขายสินค้าและบริการในราคาท่ีค่อนขา้งถูกเป็นพิเศษให้กับผูบ้ริโภคผ่าน

เวบ็ไซต ์

   กจิกำรโรงแรมในประเทศไทย หมายถึง  ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการผูเ้ดินทาง

ในเร่ืองของท่ีพกัอาศยั อาหาร และบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพกัอาศยั และเดินทางเพื่อความ

สะดวกของ  ผูท่ี้มาพกั โดยมีท าเลท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ี 77 จงัหวดัของประเทศไทย  


