
 

94 
 

 
 

บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา  อภปิรายผล  ข้อค้นพบ  และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อกิจการโรงแรมในประเทศไทยในการตดัสินใจใชบ้ริการ
จากเวบ็ไซต์คูปองส่วนลด มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อกิจการ
โรงแรมในการตดัสินใจใชบ้ริการจากเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด ตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาคือ ผูป้ระกอบ
กิจการโรงแรมในประเทศไทยแบ่งออกเป็น  2  ประเภทตามพฤติกรรมการใชบ้ริการเวบ็คูปองส่วนลด 
คือ โรงแรมที่เคยร่วมธุรกิจกบัเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดจ านวน 185 ราย และโรงแรมที่ไม่เคยร่วมธุรกิจ
กบัเว็บไซตคู์ปองส่วนลดจ านวน 185 ราย  รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 370 ราย โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพือ่ทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ F-test (One-
way ANOVA) และ T-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่งโดยสามารถสรุปผลการศึกษา 
อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 

 

สรุปผลการศึกษา 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดรู้จกัเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด  โดยส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.43 มีอายุ 25 – 35 ปี ร้อยละ 64.86 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ร้อยละ 69.19 และผูต้อบแบบสอบถามมีต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดมากที่สุด ร้อยละ 28.65 ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นกิจการโรงแรมประเภทธุรกิจ (Business Hotel) ร้อยละ 53.24 โดยเป็น
โรงแรมที่มีห้องพกัจ านวน  200 - 299 ห้องมากที่สุด คือร้อยละ 40.54 มีรายได้สุทธิเฉล่ีย 200,001 – 
300,000 บาท ร้อยละ 39.46 นอกจากน้ีพบว่าส่วนใหญ่เป็นโรงแรมที่มีระยะเวลาที่เปิดด าเนินธุรกิจ            
1 – 5 ปี ร้อยละ 73.78 มีเวบ็ไซตเ์ป็นของธุรกิจเอง ร้อยละ 94.05 บริการของเวบ็ไซตคู์ปองที่รู้จกัมาก
ที่สุด คือ บริการตวักลางขายสินคา้/บริการ ร้อยละ 62.20 และมีพฤติกรรมการใชบ้ริการเวบ็ไซตคู์ปอง
ส่วนลด คือ  เคย และไม่เคย ร้อยละ 50 โดยมีรายละเอียดของขอ้มูล จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้
บริการเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด ดงัน้ี 

ส าหรับผูท้ี่เคยใชบ้ริการคูปองส่วนลด มีความถ่ีในการใชบ้ริการคือ ทุกๆ 3 เดือน ร้อยละ 
33.51 และเลือกใชก้ลยทุธล์งหลายเวบ็ไซตพ์ร้อมๆ กนั ร้อยละ 42.70 
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ส าหรับผูท้ี่ไม่เคยใชบ้ริการคูปองส่วนลด ใหเ้หตุผลที่ไม่เคยใชบ้ริการจากเวบ็ไซตคู์ปอง
ส่วนลดมากที่สุด คือ ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการขายอ่ืนๆ ของโรงแรม ร้อย
ละ 29.62 และมีความประสงคใ์ชบ้ริการเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดในอนาคต ร้อยละ 73.78 

ในส่วนของเหตุผลส าคญัที่สุดที่เลือกใช้บริการจากเวบ็ไซต์คูปองส่วนลด จากผูต้อบ
แบบสอบถามที่เคยใชบ้ริการเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด จ านวน 185 ราย และผูท้ี่ไม่เคยใชบ้ริการเวบ็ไซต์
คูปองส่วนลด แต่จะใชบ้ริการ หรือ อาจจะ/ไม่แน่ใจในการเลือกใชบ้ริการในอนาคต จ านวน 142 ราย
คือ สามารถดึงดูดความสนใจได ้ร้อยละ 10.18  รองลงมา คือ สามารถเพิ่มยอดขายได้ ร้อยละ 9.86  
สามารถสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรไดดี้ ร้อยละ 9.75 ส่ือสารได้เร็ว ร้อยละ 9.38 ตน้ทุนต ่า ร้อยละ 
8.89 คุณภาพของส่ือโฆษณาดี ร้อยละ 8.78 สามารถให้รายละเอียดไดม้าก ร้อยละ 8.03 เพิ่มโอกาสใน
การขายมากขึ้น ร้อยละ 7.81 สามารถเขา้ถึงคนจ านวนมากและท าตามบริษทัอ่ืน ร้อยละ 7.44 เขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อยา่งแม่นย  า ร้อยละ 7.06 เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่ส่ืออ่ืนเขา้ไม่ถึง ร้อยละ 2.75  และ
เหมาะสมกบัธุรกิจ ร้อยละ 2.64  ตามล าดบั 
 

ส่วนที่ 2 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการจากเว็บไซต์
คูปองส่วนลด 

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ ปัจจยัด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.47) ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดและปัจจยัด้านการสร้างและ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.24) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉล่ีย 4.23) ปัจจัยด้าน
กระบวนการ (ค่าเฉล่ีย 4.18) ปัจจยัดา้นบุคคล (ค่าเฉล่ีย 4.16) และปัจจยัดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 4.09) โดย
มีรายละเอียดของปัจจยัยอ่ยแต่ละดา้นดงัน้ี  

ด้านผลิตภัณฑ์ 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียในระดับมากล าดับแรก คือ กลุ่มลูกค้า

เป้าหมายสามารถเขา้ชมจองและช าระเงินไดต้ลอด 24 ชัว่โมง (ค่าเฉล่ีย 4.66) รองลงมา คือ เวบ็ไซต์
คูปองส่วนลดเคยท าโฆษณากับโรงแรมอ่ืนๆ ที่มีช่ือเสียง (ค่าเฉล่ีย 4.45) เว็บไซต์คูปองส่วนลด
สามารถตอบสนองกลยทุธ์การปรับราคาตามความตอ้งการของตลาดได ้(ค่าเฉล่ีย 4.37) เวบ็ไซตคู์ปอง
ส่วนลดสามารถสร้างโอกาสในการขายให้แก่โรงแรมไดม้ากขึ้น (ค่าเฉล่ีย 4.35) ช่ือเสียงและความ
น่าเช่ือถือของเว็บไซต์คูปองส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 4.34) เว็บไซต์คูปองส่วนลดสามารถส่ือสารกับ
กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.19) เวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดสามารถเพิ่มยอดขายใหแ้ก่
โรงแรมได้ (ค่าเฉล่ีย 4.14) เว็บไซต์คูปองส่วนลดมี Mobile-optimized version เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายที่คน้หาขอ้มูลผ่านโทรศพัท์มือถือ (ค่าเฉล่ีย 4.12) เวบ็ไซต์คูปอง
ส่วนลดมีประสิทธิภาพในการเขา้ถึงฐานลูกคา้ใหม่ได ้(ค่าเฉล่ีย 4.09) ผูป้ระกอบการโรงแรมสามารถ



 

96 
 

ก าหนดระยะเวลาในการใชคู้ปองเองได ้(ค่าเฉล่ีย 4.08) เวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดมีช่องทางการช าระเงินที่
สะดวกและหลากหลายให้กบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย (ค่าเฉล่ีย 4.07) และผูป้ระกอบการโรงแรมสามารถ
เลือกลงโฆษณาบนหน้าเวบ็ไซต์คูปองส่วนลดในระยะเวลาที่ไม่มีคู่แข่งลงอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน 
(ค่าเฉล่ีย 3.94) 

 

ด้านราคา 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญมีค่าเฉล่ียในระดับมากล าดับแรก คือ ราคาค่า

คอมมิชชัน่ที่เวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดเรียกเก็บมีหลากหลายระดบั (ค่าเฉล่ีย 4.24) รองลงมา คือ สามารถ
เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายที่อยูไ่กลโดยมีตน้ทุนที่ต  ่าได้ และมีเง่ือนไขการจ่ายเงินที่ยดืหยุน่ได้ตาม
ความเหมาะสมกบัผูป้ระกอบการโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.11) และค่าใชจ่้ายในการท าโฆษณาของเวบ็ไซต์
คูปองส่วนลดถูกกวา่วธีิอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 3.91) 

 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย   
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากล าดบัแรก คือ สามารถติดต่อ

ประสานงานกับเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดไดอ้ยา่งสะดวก (ค่าเฉล่ีย 4.71)  รองลงมา คือ เวบ็ไซต์คูปอง
ส่วนลดสามารถเขา้ถึงไดต้ลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.69) และมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อเขา้ถึงได้
อาทิเช่นโทรศพัทอี์เมลเ์วบ็ไซตเ์ป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.02)  ตามล าดบั 

 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากล าดบัแรก คือ มีการน าเสนอ
ขอ้มูลที่เช่ือมผ่านส่ือ Social Media ต่างๆอาทิเช่นYoutube, Facebook, Twitter ฯลฯ เพื่อจูงใจกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น (ค่าเฉล่ีย 4.77) รองลงมา คือ มีการส่งจดหมายข่าว (Newsletter) ไปยงั
กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย (ค่าเฉล่ีย 4.64) มีส่วนลดค่าคอมมิชชั่นในการใช้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.17) มีการ
โฆษณาในส่ืออ่ืนๆ ในการขยายช่องทางในการรับรู้ของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย (ค่าเฉล่ีย 3.92) และมีการ
ใหอ้นัดบัที่ดีกวา่ในการขึ้นโฆษณาบนหนา้เวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 3.68) ตามล าดบั 

ด้านบุคคล 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียในระดับมากล าดับแรก คือ พนักงาน

สามารถแกไ้ขปัญหาที่ตรงตามความตอ้งการของผูป้ระกอบการโรงแรมไดดี้ (ค่าเฉล่ีย 4.42)  รองลงมา 
คือพนักงานสามารถให้ค  าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการโรงแรมไดเ้ป็นอยา่งดีและเขา้ใจ
ง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.32) พนักงานให้บริการแก่ลูกคา้ดว้ยอธัยาศยัไมตรีที่ดี (ค่าเฉล่ีย 4.03) และพนักงานมี
ความกระตือรือร้นใส่ใจที่จะใหบ้ริการทนัที (ค่าเฉล่ีย 3.89) 
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ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ   
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากล าดบัแรก คือ เวบ็ไซตคู์ปอง

ส่วนลดมีการก าหนดนโยบายเพื่อคุม้ครองความเป็นส่วนตวักลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (ค่าเฉล่ีย 4.51)  
รองลงมา คือ เวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดมีรายละเอียดรูปภาพเง่ือนไขที่ชดัเจนและถูกตอ้ง(ค่าเฉล่ีย 4.41) 
เว็บไซต์คูปองส่วนลดสามารถค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ได้ง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.40) บริษัทเจ้าของ / 
ผูด้  าเนินการเวบ็ไซต์คูปองส่วนลดมีท าเลที่ตั้งชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 4.35)  บริษัทเจา้ของ / ผูด้  าเนินการ
เวบ็ไซต์คูปองส่วนลดมีการแสดงรายละเอียดขอ้ตกลงในการใชบ้ริการอยา่งชดัเจน  (ค่าเฉล่ีย 4.24) 
บริษทัเจา้ของ / ผูด้  าเนินการเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัและจด
ทะเบียนผูเ้สียภาษีอากรอยา่งถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 3.96) และเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดมีความสวยงามดึงดูด
ใจสร้างสรรคแ์ละมีความทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 3.80) 

 

ด้านกระบวนการ 
 ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากล าดบัแรก คือ ผูป้ระกอบการ
โรงแรมไม่จ าเป็นตอ้งมีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญทาง IT ก็สามารถใช้บริการได้ (ค่าเฉล่ีย 4.42) 
บริษทัเจา้ของ / ผูด้  าเนินการเวบ็ไซต์คูปองส่วนลดมีการท าสัญญาระหว่างกันอย่างรัดกุม (ค่าเฉล่ีย 
4.33) เวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดสามารถใชง้านได้ง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.32) เวบ็ไซต์คูปองส่วนลดมีระบบให้
ความช่วยเหลือลูกค้าและผูป้ระกอบการหลายช่องทาง อาทิ เบอร์โทรศัพท์, emails, Live Chat, 
Facebook ฯลฯ (ค่าเฉล่ีย 4.28) ผูป้ระกอบการโรงแรมสามารถเขา้เวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดเพือ่ตรวจสอบ
ขอ้มูล / รายงานการขายไดต้ลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.24) เวบ็ไซต์คูปองส่วนลดมีระบบรายงาน/ ระบบ
หลงับา้นที่ใชง้านไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 4.18) บริษทัเจา้ของ / ผูด้  าเนินการเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดให้บริการ
ไดร้วดเร็วและตรงต่อเวลา  (ค่าเฉล่ีย 4.07) เวบ็ไซต์คูปองส่วนลดมีระบบรายงาน/ ระบบหลงับา้นที่
แสดงรายละเอียดชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 4.00) เว็บไซต์คูปองส่วนลดมีระบบตรวจสอบคูปองที่สามารถ
เขา้ถึงไดต้ลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 3.94) และเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดมีการสนบัสนุนในงานที่ผูป้ระกอบการ
ขอ (ค่าเฉล่ีย 3.74) 
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 ส่วนที่ 3  ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อกิจการโรงแรมในประเทศไทยในการ
ตัดสินใจใช้บริการจากเว็บไซต์คูปองส่วนลด จ าแนกตามประเภทโรงแรมตามลักษณะและกลุ่มตลาด
เป้าหมายของธุรกิจ 

เป็นการทดสอบโดยใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA)เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัระหว่างประเภทโรงแรมตามลกัษณะและกลุ่มตลาดเป้าหมายของธุรกิจ
กบัส่วนประสมการตลาดบริการทั้ง 7 ดา้น 

 ผลการทดสอบ พบว่า ประเภทโรงแรมตามลกัษณะและกลุ่มตลาดเป้าหมายของธุรกิจที่
แตกต่างกนั ให้ระดบัความส าคญัไม่แตกต่างกนัในปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัด้านบุคคล ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ และปัจจยัดา้นกระบวนการ แต่มีความแตกต่างกนัในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ในเร่ืองของบริษทั
เจา้ของ / ผูด้  าเนินการเว็บไซต์คูปองส่วนลดให้บริการได้รวดเร็วและตรงต่อเวลา โดยกลุ่มโรงแรม
ประเภทที่พกัและอาหารเชา้ ให้ระดบัความส าคญัมากกว่า กลุ่มโรงแรมประเภทธุรกิจ กลุ่มโรงแรม
ประเภทห้องชุด กลุ่มโรงแรมคอนโดมิเนียม กลุ่มโรงแรมประเภทอพาร์ทเมน้ และกลุ่มโรงแรมเพื่อ
การพกัผอ่น 

 
 ส่วนที่ 4 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อกิจการโรงแรมในประเทศไทยใน
การตัดสินใจใช้บริการจากเว็บไซต์คูปองส่วนลด จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์คูปอง
ส่วนลด 
  เป็นการทดสอบโดยใชส้ถิติ T-test (Independent Samples T-Test)เพื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัระหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดกบัส่วน
ประสมการตลาดบริการทั้ง 7 ดา้น 

ผลการทดสอบ พบว่า พฤติกรรมการใชบ้ริการเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดที่แตกต่างกนั ให้
ระดบัความส าคญัไม่แตกต่างกนัในปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคาปัจจยัด้านช่องทางการจดั
จ าหน่ายปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพและ
ปัจจยัดา้นกระบวนการ  แต่มีความแตกต่างกนัในปัจจยัด้านบุคคลแตกต่างกนัในเร่ืองของพนักงาน
สามารถให้ค  าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการโรงแรมไดเ้ป็นอยา่งดีและเขา้ใจง่าย โดยกลุ่ม
ที่ไม่เคยใช้บริการเวบ็ไซต์คูปองส่วนลด ให้ระดับความส าคญัมากกว่าผูท้ี่ไม่เคยใช้บริการเวบ็ไซต์
คูปองส่วนลด   
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อภิปรายผล 
 การศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อกิจการโรงแรมในประเทศไทยในการตดัสินใจใชบ้ริการ
จากเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดในเร่ืองของส่วนประสมการตลาดบริการ (Services Marketing Mix) ที่มีผล
ต่อกิจการโรงแรมในประเทศไทยในการตดัสินใจใช้บริการจากเว็บไซต์คูปองส่วนลด สามารถ
อภิปรายผลไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 5.1 แสดงระดบัความส าคญัโดยรวมต่อส่วนประสมการตลาดบริการ โดยเปรียบเทียบกบั

วรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง3 เร่ือง 
 

ส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ผู้ศึกษา 
ปาริชาติ 

ศรีสมเพ็ชร 
สุพิศ พุทธม ี กติต ิสินโพธิ์ 

ระดบัความส าคญั
โดยรวม 

ระดบัมาก ระดบัมาก ระดบัมาก ระดบัมาก 

ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ 

ดา้นกระบวนการ 
ดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย 
ดา้นบุคคล 

ดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย 
ดา้นการส่งเสริม

การตลาด 
ดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย 
ดา้นการส่งเสริม

การตลาด 
ดา้นบุคคล ดา้นราคา ดา้นกระบวนการ 

ดา้นกระบวนการ 
ดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ 

- 
ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ 

ดา้นบุคคล 
ดา้นการส่งเสริม

การตลาด 
- 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

ดา้นราคา ดา้นราคา - ดา้นราคา 
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ส่วนประสมการตลาดบริการ 
จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อส่วนประสมการตลาดบริการ

มีค่าเฉล่ียในระดบัมากล าดบัแรกคือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาปาริ
ชาติ ศรีสมเพช็ร (2545) ที่ท  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกส่ือโฆษณาของธุรกิจ ในอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ รวมทั้งไม่สอดคล้องกบั สุพิศ พุทธมี (2548) ที่ท  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกลงโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพแ์จกฟรีเพื่อการท่องเที่ยวของลูกคา้ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ และไม่สอดคล้องกบักิตติ สินโพธ์ิ (2551) ที่ท  าศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชส่ื้อโฆษณาทางวิทยกุระจายเสียงของผูป้ระกอบการธุรกิจใน
พื้นที่อ  าเภอฝาง อ าเภอแม่อาย และอ าเภอไชยปราการ ที่มีผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดับมากล าดับแรก คือ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ เช่นเดียวกนัทั้ง 3 เร่ืองด้วยเหตุเพราะ
การศึกษาทั้ง 3 เร่ืองเป็นการศึกษาเก่ียวกบัส่ือโฆษณาดั้งเดิม (Traditional Media)  อาทิเช่น โทรทศัน์ 
วทิย ุใบปลิว หนังสือพิมพ ์ฯลฯ โดยให้ความส าคญักบัคุณภาพของส่ือ ความหลากหลายของส่ือและ
ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการที่หลากหลายของคนกลุ่มต่างๆ ซ่ึงแตกต่างกบัส่ือใหม่ 
(New Media) อยา่งการโฆษณาผ่านเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดที่มีความอิสระในดา้นเวลา ดา้นพรหมแดน 
ดา้นขนาดและดา้นรูปแบบ จึงเน้นความส าคญัในเร่ืองของขีดความสามารถในกระจายขอ้มูลผ่าน
ช่องทางต่างๆโดยวดัประสิทธิภาพจากการรับรู้และการตอบรับของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายผ่านการซ้ือ
สินคา้และบริการผา่นหนา้เวบ็ไซตเ์ป็นส าคญั 
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ตารางที่ 5.2 แสดงระดับความส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ โดยเปรียบเทียบกับวรรณกรรมที่
เก่ียวขอ้ง 3 เร่ือง 

 

ส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ผู้ศึกษา 
ปาริชาต ิ 

ศรีสมเพ็ชร 
สุพิศ พุทธม ี กติต ิสินโพธิ์ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์
ระดบัมากท่ีสุด ระดบัมาก ระดบัมาก ระดบัมากท่ีสุด 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
สามารถเขา้ชมจอง
และช าระเงินได้
ตลอด 24 ชัว่โมง 

ส่ือโฆษณาท่ีผลิตมี
คุณภาพ 

เขา้ถึงกลุ่มลกูคา้
เป้าหมายไดดี้ 

การโฆษณามี
หลากหลายรูปแบบ
ให้เลือกใชบ้ริการ 

 
 
 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
 จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อดา้นผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมากที่สุดล าดบัแรก คือ กลุ่มลูกคา้เป้าหมายสามารถเขา้ชมจองและช าระเงินไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของปาริชาติ ศรีสมเพช็ร (2545) ที่ท  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อ
การเลือกส่ือโฆษณาของธุรกิจ ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ที่ผลการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากล าดบัแรก คือส่ือโฆษณาที่ผลิตมีคุณภาพและไม่สอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของสุพศิ พทุธมี (2548) ที่ท  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกลงโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพแ์จกฟรีเพื่อการท่องเที่ยวของลูกคา้ในจงัหวดัเชียงใหม่ ที่ผลการศึกษา
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมากล าดบัแรก คือเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได้
ดี รวมทั้งไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกิตติ สินโพธ์ิ (2551)ที่ท  าศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชส่ื้อโฆษณาทางวิทยกุระจายเสียงของผูป้ระกอบการธุรกิจใน
พื้นที่อ  าเภอฝาง อ าเภอแม่อาย และอ าเภอไชยปราการ ที่มีผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดบัมากที่สุดล าดบัแรก คือการโฆษณามีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใชบ้ริการดว้ย
เหตุเพราะการศึกษาทั้ ง 3 เร่ืองเป็นการศึกษาเก่ียวกับส่ือโฆษณาดั้ งเดิม ที่ให้ความส าคัญกับด้าน
ผลิตภณัฑ์ในเร่ืองของคุณภาพของส่ือ ความหลากหลายของส่ือ และความสามารถในการเขา้ถึงและ
กระจายขอ้มูลไปยงักลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงแตกต่างกบับริการของเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด  ซ่ึงในที่น้ีหมายถึง 
หน้าเพจของเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด คือ ตอ้งมีความเสถียรของระบบ โดยวดัจากความสามารถในการ
เขา้ถึงขอ้มูล ด าเนินการสัง่ซ้ือและการช าระเงินที่มีประสิทธิภาพอยูต่ลอดเวลาของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
ที่จะเขา้มาสัง่ซ้ือคูปองส่วนลดไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 



 

102 
 

ตารางที่  5.3 แสดงระดบัความส าคญัต่อปัจจยัดา้นราคา โดยเปรียบเทียบกบัวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง
3 เร่ือง 

 

ส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ผู้ศึกษา 
ปาริชาต ิ 

ศรีสมเพ็ชร 
สุพิศ พุทธม ี กติต ิสินโพธิ์ 

ดา้นราคา 
ระดบัมาก ระดบัมาก ระดบัมาก ระดบัมาก 

ราคาค่าคอมมิชชัน่
ท่ีเวบ็ไซตค์ูปอง
ส่วนลดเรียกเก็บมี
หลากหลายระดบั 

ราคาในการผลิตส่ือ 
ราคาเหมาะสมกบั
ระยะเวลาท่ีลง
โฆษณา 

ราคาในการซ้ือ
เหมาะสม 

 

ด้านราคา 
จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อดา้นราคามีค่าเฉล่ียในระดบั

มากล าดับแรกคือ ราคาค่าคอมมิชชั่นที่เว็บไซต์คูปองส่วนลดเรียกเก็บมีหลากหลายระดับซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของปาริชาติ ศรีสมเพ็ชร (2545) ที่ท  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการ
เลือกส่ือโฆษณาของธุรกิจ ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ที่ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ใหค้วามส าคญัในระดบัมากล าดบัแรก คือราคาในการผลิตส่ือ และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุ
พศิ พทุธมี (2548) ที่ท  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกลงโฆษณาในส่ือ
ส่ิงพิมพ์แจกฟรีเพื่อการท่องเที่ยวของลูกค้าในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ผลการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัในระดับมากล าดับแรก คือราคาเหมาะสมกับระยะเวลาที่ลงโฆษณา 
รวมทั้งไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกิตติ สินโพธ์ิ (2551)ที่ท  าศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชส่ื้อโฆษณาทางวิทยกุระจายเสียงของผูป้ระกอบการธุรกิจใน
พื้นที่อ  าเภอฝาง อ าเภอแม่อาย และอ าเภอไชยปราการ ที่มีผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดบัมากล าดบัแรก คือราคาในการซ้ือเหมาะสมดว้ยเหตุเพราะการศึกษาทั้ง 3 เร่ือง
เป็นการศึกษาเก่ียวกบัส่ือโฆษณาดั้งเดิมที่มีการคิดค่าใชจ่้ายจากการผลิตโฆษณาและการเผยแพร่ส่ือ
ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น การเลือกช่วงเวลา ระยะเวลา ความถ่ีในการโฆษณา เป็นตน้ ซ่ึงแตกต่าง
จากการบริการเว็บไซตคู์ปองส่วนลด ที่ไม่มีการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายในส่วนการผลิตโฆษณาโฆษณา
และการเผยแพร่ส่ือผ่านหน้าเวบ็ไซต ์แต่คิดค่าใชจ่้ายเป็นส่วนแบ่งจากยอดขายตามที่บริษทัเจา้ของ / 
ผูด้  าเนินการเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดและผูป้ระกอบการกิจการโรงแรมท าสัญญากนัก่อนการใชบ้ริการ
ซ่ึงเรียกค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีว่า ค่าคอมมิชชั่น และนอกจากน้ีการน าเสนอราคาของเว็บไซต์คูปอง
ส่วนลดมีการก าหนดระดบัราคาค่าคอมมิชชัน่ที่มีความหลากหลาย ท าให้ผูป้ระกอบกิจการโรงแรม
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สามารถเปรียบเทียบและน าไปใชเ้พื่อประกอบการพิจารณาว่าจะเลือกใชบ้ริการของเวบ็ไซตคู์ปอง
ส่วนลดหรือไม่ ซ่ึงแตกต่างจากราคาที่เหมาะสม อาจมีคิดราคาค่าบริการที่ไม่หลายหลากหลาย 

 
ตารางที่ 5.4 แสดงระดับความส าคญัต่อปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยเปรียบเทียบกับ

วรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง 3 เร่ือง 
 

ส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ผู้ศึกษา 
ปาริชาต ิ 

ศรีสมเพ็ชร 
สุพิศ พุทธม ี กติต ิสินโพธิ์ 

ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

ระดบัมาก ระดบัมาก ระดบัมาก ระดบัมาก 

สามารถติดต่อ
ประสานงานกบั
เวบ็ไซตค์ูปอง
ส่วนลดไดอ้ยา่ง
สะดวก 

สามารถติดต่อ
ประสานงานไดง่้าย 

ติดต่อไดส้ะดวก
ทางโทรศพัท ์

การติดต่อกบัสถานี
วิทยงุ่าย  

 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย   
จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมี

ค่าเฉล่ียในระดับมากล าดับแรก คือ สามารถติดต่อประสานงานกับเว็บไซต์คูปองส่วนลดได้อย่าง
สะดวกซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของปาริชาติ ศรีสมเพช็ร (2545) ที่ท  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผล
ต่อการเลือกส่ือโฆษณาของธุรกิจ ในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ที่ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมากล าดับแรก คือสามารถติดต่อประสานงานได้ง่าย และ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุพศิ พทุธมี (2548) ที่ท  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่มี
ผลต่อการเลือกลงโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพแ์จกฟรีเพื่อการท่องเที่ยวของลูกคา้ในจงัหวดัเชียงใหม่ ที่ผล
การศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากล าดบัแรก คือติดต่อไดส้ะดวกทาง
โทรศพัท ์นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกิตติ สินโพธ์ิ (2551)ที่ท  าศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดที่ มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ส่ือโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจในพื้นที่อ  าเภอฝาง อ าเภอแม่อาย และอ าเภอไชยปราการ ที่มีผลการศึกษาพบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมาก คือการติดต่อกบัสถานีวทิยงุ่าย เน่ืองจากการติดต่อที่
ง่ายและสะดวกนั้น ท าให้ผูป้ระกอบการกิจการโรงแรมสามารถส่งต่อขอ้มูลและประสานงานกบัผูใ้ห้
บริการไดต้ามที่ตอ้งการ 
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ตารางที่ 5.5 แสดงระดับความส าคัญต่อปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด โดยเปรียบเทียบกับ
วรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง 3 เร่ือง 

 

ส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ผู้ศึกษา 
ปาริชาต ิ 

ศรีสมเพ็ชร 
สุพิศ พุทธม ี กติต ิสินโพธิ์ 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

ระดบัมากมากท่ีสุด ระดบัมาก ระดบัมาก ระดบัมาก 

มีการน าเสนอขอ้มลู
ท่ีเช่ือมผา่นส่ือ 
Social Media ต่างๆ
อาทิเช่นYoutube, 
Facebook, Twitter 
ฯลฯเพ่ือจูงใจกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมาย
ไดม้ากยิง่ข้ึน 

มีการให้ส่วนลด
ค่าบริการ 

การให้ส่วนลดเม่ือ
ต่อสัญญาการลง
โฆษณา 

การลดราคาในบาง
ช่วงเวลา 

 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อดา้นการส่งเสริมการตลาดมี

ค่าเฉล่ียในระดบัมากที่สุดล าดบัแรก คือ มีการน าเสนอขอ้มูลที่เช่ือมผ่านส่ือ Social Media ต่างๆอาทิ
เช่นYoutube, Facebook, Twitter ฯลฯเพือ่จูงใจกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดม้ากยิง่ขึ้นซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของปาริชาติ ศรีสมเพช็ร (2545) ที่ท  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกส่ือโฆษณาของ
ธุรกิจ ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ที่ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัใน
ระดบัมากล าดบัแรก คือมีการให้ส่วนลดค่าบริการ รวมทั้งไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุพิศ 
พุทธมี (2548) ที่ท  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกลงโฆษณาในส่ือ
ส่ิงพิมพ์แจกฟรีเพื่อการท่องเที่ยวของลูกค้าในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ผลการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากล าดบัแรก คือการให้ส่วนลดเม่ือต่อสัญญาการลงโฆษณา 
และไม่สอดคลอ้งกับผลการศึกษาของกิตติ สินโพธ์ิ (2551) ที่ท  าศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชส่ื้อโฆษณาทางวิทยกุระจายเสียงของผูป้ระกอบการธุรกิจใน
พื้นที่อ  าเภอฝาง อ าเภอแม่อาย และอ าเภอไชยปราการ ที่มีผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดับมากล าดับแรก คือ การลดราคาในบางช่วงเวลา ดว้ยเหตุเพราะการศึกษาทั้ง 3 
เร่ืองเป็นการศึกษาเก่ียวกบัส่ือโฆษณาดั้งเดิม ที่ให้ความส าคญักบัดา้นการส่งเสริมการตลาด ในเร่ือง
ของการให้ส่วนลดค่าบริการเน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการซ้ือส่ือโฆษณาดั้ งเดิมสูงมาก การให้ส่วนลด
ค่าบริการจึงเป็นส่วนส าคญัในการชกัจูงใจให้ผูป้ระกอบกิจการกลบัมาใชบ้ริการในคร้ังต่อไป รวมถึง
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การให้สิทธิพิเศษในการออกอากาศใหซ้ ้ าที่ท  าให้การออกอากาศต่อคร้ังมีค่าใชจ่้ายที่ลดลง ซ่ึงแตกต่าง
กับการโฆษณาผ่านเว็บไซต์คูปองส่วนลด ที่ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายในส่วนนั้ น จึงเน้นการส่งเสริม
การตลาดผ่านการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตอ่ืนๆ เพื่อเปิดกวา้งให้ตลาดกลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ถึงขอ้มูล
ต่างๆ ที่ขอ้จ  ากดัของส่ือแบบเดิมไม่สามารถท าไดม้ากกวา่ 

 
ตารางที่  5.6  แสดงระดับความส าคัญต่อปัจจัยด้านบุคคล โดยเปรียบเทียบกับวรรณกรรมที่

เก่ียวขอ้ง 3 เร่ือง 
 

ส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ผู้ศึกษา 
ปาริชาต ิ 

ศรีสมเพ็ชร 
สุพิศ พุทธม ี กติต ิสินโพธิ์ 

ดา้นบุคคล 
ระดบัมาก ระดบัมาก - ระดบัมาก 

พนกังานสามารถ
แกไ้ขปัญหาท่ีตรง
ตามความตอ้งการ
ของผูป้ระกอบการ
โรงแรมไดดี้ 

ความสามารถของ
พนกังาน 

- 

ผูจ้ดัรายการ
ออกอากาศสามารถ
แกปั้ญหาเฉพาะ
หนา้ไดดี้ 

 

ด้านบุคลากร 
จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อดา้นบุคลากรมีค่าเฉล่ียใน

ระดับมากล าดับแรก คือ พนักงานสามารถแกไ้ขปัญหาที่ตรงตามความตอ้งการของผูป้ระกอบการ
โรงแรมไดดี้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของปาริชาติ ศรีสมเพช็ร (2545) ที่ท  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยั
ที่มีผลต่อการเลือกส่ือโฆษณาของธุรกิจ ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ที่ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมากล าดบัแรก คือความสามารถของพนกังาน และสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของกิตติ สินโพธ์ิ (2551)ที่ท  าศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจใชส่ื้อโฆษณาทางวทิยกุระจายเสียงของผูป้ระกอบการธุรกิจในพื้นที่อ  าเภอฝาง อ าเภอแม่
อาย และอ าเภอไชยปราการ ที่มีผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมาก
ล าดบัแรก คือผูจ้ดัรายการออกอากาศสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีซ่ึงผลการศึกษาไม่มีความ
แตกต่างกนัทั้ง 3 เร่ือง 
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ตารางที่  5.7  แสดงระดบัความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ โดย
เปรียบเทียบกบัวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง 3 เร่ือง 

 

ส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ผู้ศึกษา 
ปาริชาต ิ 

ศรีสมเพ็ชร 
สุพิศ พุทธม ี กติต ิสินโพธิ์ 

ดา้น 
การสร้างและ
น าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ 

ระดบัมากท่ีสุด ระดบัมาก - ระดบัมากท่ีสุด 

เวบ็ไซตค์ูปอง
ส่วนลดมีการ
ก าหนดนโยบายเพ่ือ
คุม้ครองความเป็น
ส่วนตวักลุ่มลูกคา้
เป้าหมาย 

มีบริการแบบครบ
วงจร 

- 
ประสิทธิภาพใน
การเขา้ถึงผูฟั้ง 

 

ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ   
จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อด้านการสร้างและน าเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพมีค่าเฉล่ียในระดบัมากที่สุดล าดบัแรก คือ เวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดมีการก าหนด
นโยบายเพื่อคุม้ครองความเป็นส่วนตวักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ          
ปาริชาติ ศรีสมเพ็ชร (2545) ที่ท  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกส่ือโฆษณาของธุรกิจ ใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ที่ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดับมาก
ล าดบัแรก คือมีบริการแบบครบวงจร และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกิตติ สินโพธ์ิ (2551)ที่ท  า
ศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ ส่ือโฆษณาทาง
วทิยกุระจายเสียงของผูป้ระกอบการธุรกิจในพื้นที่อ  าเภอฝาง อ าเภอแม่อาย และอ าเภอไชยปราการ ที่มี
ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากที่สุดล าดบัแรก คือประสิทธิภาพ
ในการเขา้ถึงผูฟั้ง ดว้ยเหตุเพราะการท าโฆษณาของส่ือดั้ งเดิมนั้นเป็นการใชส่ื้อเพื่อเผยแพร่สู่ลูกคา้
แบบทางเดียวไม่ไดมี้การรับขอ้มูลกลบัจากลูกคา้ จึงค  านึงถึงเพยีงประสิทธิภาพในการเขา้ถึงของลูกคา้
เท่านั้น ซ่ึงแตกต่างกบัการโฆษณาผ่านเวบ็ไซต์คูปองส่วนลด ที่มีส่ือสารแบบสองทาง โดยการเก็บ
ขอ้มูลของลูกคา้ จึงตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัในการรักษาขอ้มูลของลูกคา้เป็นส าคญั 
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ตารางที่  5.8  แสดงระดบัความส าคญัต่อปัจจยัดา้นกระบวนการ โดยเปรียบเทียบกบัวรรณกรรมที่
เก่ียวขอ้ง 3 เร่ือง 

 

ส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ผู้ศึกษา 
ปาริชาต ิ 

ศรีสมเพ็ชร 
สุพิศ พุทธม ี กติต ิสินโพธิ์ 

ดา้นกระบวนการ 
ระดบัมาก ระดบัมาก - ระดบัมาก 

กระบวนการและ
ขั้นตอนในการ
ท างานสั้นกระชบั
ไม่ยุง่ยาก 

สามารถส่งงานได้
ตรงเวลา 

- 
การให้บริการ
รวดเร็ว 

 

ด้านกระบวนการ 
จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อดา้นกระบวนการมีค่าเฉล่ีย

ในระดับมากล าดับแรก คือ กระบวนการและขั้นตอนในการท างานสั้ นกระชับไม่ยุ่งยากซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของปาริชาติ ศรีสมเพ็ชร (2545) ที่ท  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการ
เลือกส่ือโฆษณาของธุรกิจ ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ที่ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ความส าคัญในระดับมากล าดับแรก คือสามารถส่งงานได้ตรงเวลา และไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษาของกิตติ สินโพธ์ิ (2551) ที่ท  าศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจใชส่ื้อโฆษณาทางวทิยกุระจายเสียงของผูป้ระกอบการธุรกิจในพื้นที่อ  าเภอฝาง อ าเภอแม่อาย 
และอ าเภอไชยปราการ ที่มีผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากล าดบั
แรก คือ การใหบ้ริการรวดเร็ว 

อนัเน่ืองมาจากการโฆษณาของส่ือดั้งเดิมนั้น บริษทัหรือผูผ้ลิตจะเป็นผูด้  าเนินการใน
ขั้นตอนต่างๆ ทั้งหมด ผูป้ระกอบการกิจการโรงแรมเป็นเพียงผูอ้อกค่าใชจ่้ายตามที่ตกลงเท่านั้น ซ่ึง
แตกต่างกับการโฆษณาผ่านเว็บไซต์คูปองส่วนลดที่ผู ้ประกอบการกิจการโรงแรม ต้องเป็นผู ้
ประสานงานกบัพนักงานของบริษทัเจา้ของ / ผูด้  าเนินการเวบ็ไซต์คูปองส่วนลด ในการส่งเอกสาร
ลงทะเบียน รวมถึงใหข้อ้มูลรายละเอียด ตรวจสอบโฆษณาและท าสญัญาระหวา่งกนัดว้ยตนเอง 
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ข้อค้นพบ 
 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อกิจการโรงแรมในประเทศไทยในการตดัสินใจใชบ้ริการ
จากเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดมีขอ้คน้พบจากผลการศึกษาดงัน้ี 
 1.  บริการส่วนใหญ่ที่ผูป้ระกอบกิจการโรงแรมรู้จกั คือ บริการเป็นตวักลางขายสินคา้/
บริการ คิดเป็นร้อยละ 62.20 และมีเพียงร้อยละ 9.66 ที่ รู้จักบริการสร้างการรับรู้แบรนด์ (Brand 
Awareness) ของเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด 
 2.  ส าหรับผูป้ระกอบการกิจการโรงแรมที่เคยใชบ้ริการ มีความถ่ีในการใชบ้ริการจาก
เวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด 3 ล าดบัแรก คือ ทุกๆ 3 เดือนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.51  รองลงมา คือ ใช้
บริการทุกๆ 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 23.78และใชบ้ริการทุกเดือนคิดเป็นร้อยละ 15.68 ตามล าดบั 
 3.  กลยทุธท์ี่ผูป้ระกอบการกิจการโรงแรมที่เคยใชบ้ริการเลือกใช ้คือเลือกลงหลาย
เวบ็ไซตพ์ร้อมๆ กนั คิดเป็นร้อยละ 42.70 
 4.  ผูป้ระกอบการกิจการโรงแรมที่ไม่เคยใชบ้ริการ ส่วนใหญ่มีความประสงค์ที่จะใช้
บริการจากเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดในอนาคตคิดเป็นร้อยละ 73.78 และมีเพียงร้อยละ 11.62 ที่เลือกไม่
ใชบ้ริการในอนาคต โดยผูป้ระกอบการที่เคยใชบ้ริการเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดแลว้ เลือกที่จะกลบัมาใช้
บริการอีกในอนาคต   
 5.  ผูป้ระกอบการกิจการโรงแรมใหค้วามส าคญัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นต่างๆ 
โดยใหค้วามส าคญัในปัจจยัหลกัและปัจจยัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี  
 - ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในอนัดบัแรกในเร่ืองของกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายสามารถเขา้ชมจองและช าระเงินได้ตลอด  24 ชั่วโมง เพราะหน้าเว็บไซต์คูปองส่วนลด 
เปรียบเสมือนกบัหนา้ร้านคา้ที่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายที่มีความตอ้งการเขา้ชมและสัง่ซ้ือในทุกๆ ช่วงเวลา
ที่ลูกคา้ตอ้งการ จึงนับเป็นส่ิงที่จ  าเป็นมากส าหรับการตดัสินใจเลือกลงโฆษณาของผูป้ระกอบการ 
(ดงันั้นหน้าเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดควรจะตอ้งถูกออกแบบและจดัการใหมี้ความเสถียรของระบบ โดย
วดัจากความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูล ด าเนินการสั่งซ้ือและการช าระเงินที่มีประสิทธิภาพอยู่
ตลอดเวลาเพือ่สนองตอบต่อความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย) 
 - ด้านราคา ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในอันดับแรกในเร่ืองของราคาค่า
คอมมิชชัน่ที่เวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดเรียกเก็บมีหลากหลายระดบัเพราะกิจการโรงแรมแต่ละรายมีความ
แตกต่างกนัในเร่ืองของประเภทลกัษณะของโรงแรม กลุ่มตลาดเป้าหมาย ขนาด รายได ้รวมถึงระดบั
ราคาคอมมิชชั่นที่ ธุรกิจสามารถรับได้ ซ่ึงมีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงโฆษณา นอกจากนั้ น
ผูป้ระกอบการยงัสามารถเลือกลงโฆษณาเวบ็ไซตท์ี่หลายหลาย ท าใหเ้กิดการแข่งขนัที่สูงขึ้น (ดงันั้น
จึงควรมีการเสนอค่าคอมมิชชัน่ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการในระดบัที่ลูกคา้พอใจมากที่สุด เพื่อเป็นเวบ็ไซต์
ที่ถูกเลือกจากผูป้ระกอบการ) 
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 - ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในอนัดบัแรกในเร่ือง
สามารถติดต่อประสานงานกับเว็บไซต์คูปองส่วนลดได้อย่างสะดวกเพราะส่วนใหญ่การติดต่อ
ระหว่างผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมและบริษทัเจา้ของ / ผูด้  าเนินการเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดที่มกัจะ
ประสานงานผ่านทางช่องทางที่ไม่ไดมี้การเดินทางพบกบัผูป้ระกอบการดว้ยตนเอง หรือพบกนัใน
คร้ังแรกเท่านั้น (ดงันั้นการประสานงานกบัพนักงานจึงเป็นส่ิงที่ผูป้ระกอบการให้ความส าคญัในการ
ดูแลและจดัการช่องทางในการติดต่อใหมี้ความสะดวกอยูต่ลอดเวลา)  
 - ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในอนัดบัแรกในเร่ืองมี
การน าเสนอขอ้มูลที่เช่ือมผ่านส่ือ Social Media ต่างๆอาทิเช่น Youtube, Facebook, Twitter ฯลฯเพื่อ
จูงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้ นเพราะส่ือออนไลน์ที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นช่องทาง / 
แอปพลิเคชั่นที่มีลูกคา้กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจและเขา้ถึงอยา่งสม ่าเสมอ (ดงันั้นการบริหารและ
เลือกใชช่้องทางเหล่าน้ีในการเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร ฯลฯ จึงเป็นการส่งเสริมการรับรู้ของลูกคา้ในวง
กวา้งและส่งผลต่อการซ้ือของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งดี) 
 - ดา้นบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในอนัดบัแรกในเร่ืองพนักงานสามารถ
แกไ้ขปัญหาที่ตรงตามความตอ้งการของผูป้ระกอบการโรงแรมไดดี้ เพราะพนกังานของบริษทัเจา้ของ 
/ ผูด้  าเนินการเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดเป็นผูท้ี่ตอ้งมีปฏิสัมพนัธก์บัผูป้ระกอบการ ตั้งแต่กระบวนการใน
การให้ขอ้เสนอ จนกระทัง่ส้ินสุดการท าโฆษณา ซ่ึงส่วนใหญ่มกัจะเป็นการให้ค  าปรึกษาและจดัการ
ปัญหาที่เกิดขึ้น ระหวา่งการด าเนินการ อาทิเช่น การสร้างเง่ือนไขภายใตข้อ้จ  ากดั การช่วยเหลือในการ
สร้างโฆษณาที่น่าสนใจยิง่ขึ้น เป็นตน้ (ดงันั้นความสามารถของพนักงาน จึงเป็นส่วนส าคญัที่ท  าให้
เกิดความพงึพอใจในการใชบ้ริการแก่ผูป้ระกอบการ ซ่ึงส่งผลใหผู้ป้ระกอบการเลือกกลบัมาใชบ้ริการ
เวบ็ไซตใ์นอนาคต) 
 - ดา้นการสร้างและน าเสนอทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในอนัดบั
แรกในเร่ืองเว็บไซต์คูปองส่วนลดมีการก าหนดนโยบายเพื่อคุม้ครองความเป็นส่วนตวักลุ่มลูกคา้
เป้าหมายเพราะความปลอดภยัของขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ต นับเป็นส่ิงที่ส าคญัที่สุดที่เวบ็ไซตจ์  าเป็นตอ้ง
มีและสร้างความเช่ือมั่นเพื่อให้ลูกคา้เกิดความมั่นใจที่จะเลือกซ้ือสินคา้และบริการผ่านเว็บไซต ์
(ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงใหค้วามส าคญัในนโยบายของเวบ็ไซตท์ี่คุม้ครองความเป็นส่วนตวัของลูกคา้
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ไม่ให้มีการร่ัวไหลและการน าเอาขอ้มูลไป
ใชเ้พือ่การอ่ืน อาทิเช่น ขอ้มูลช่ือ-นามสกุล อีเมล์ และขอ้มูลบตัรเครดิตที่ใชใ้นการช าระเงินผา่นหน้า
เวบ็ไซต)์ 
 - ด้านกระบวนการ ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในอันดับแรกในเร่ือง
กระบวนการและขั้นตอนในการท างานสั้นกระชบัไม่ยุง่ยากเพราะผูป้ระกอบการกิจการโรงแรม ตอ้ง
เป็นผูป้ระสานงานกับพนักงานของบริษัทเจา้ของ / ผูด้  าเนินการเว็บไซต์คูปองส่วนลด ในการส่ง
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เอกสารลงทะเบียน รวมถึงให้ขอ้มูลรายละเอียด ตรวจสอบโฆษณาและท าสัญญาระหว่างกันด้วย
ตนเอง (ดงันั้นบริษทัเจา้ของ / ผูด้  าเนินการเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด จึงตอ้งออกแบบกระบวนการและ
ขั้นตอนที่สั้นกระชบัไม่ยุง่ยาก แต่ยงัคงตอ้งใหมี้ความรัดกุมในการด าเนินการ) 
 6. ส าหรับผลการศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อกิจการโรงแรมในประเทศ
ไทยในการตัดสินใจใช้บริการจากเว็บไซต์คูปองส่วนลด ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ 
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียสูงสุด 10 ล าดบัแรก ดงัแสดงในตารางที่ 5.9 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ทุกปัจจยัหลกั
ทั้ง 7 ปัจจยัของส่วนประสมการตลาดบริการมีความส าคญัต่อการตดัสินใจใช้บริการจากเว็บไซต์
คูปองส่วนลดนั้น มีปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยแต่
ละปัจจยัมีถึง 2 ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมากที่สุด เน่ืองจากเวบ็ไซตคู์ปอง
ส่วนลดเป็นบริการทางออนไลน์  ดังนั้นการติดต่อประสานงานกันระหว่างผูป้ระกอบการกิจการ
โรงแรมกบัเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดจึงมีความส าคญัมาก 

 
 

ตารางที่  5.9 แสดงสรุประดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดบริการที่ มีผลต่อกิจการ
โรงแรมในประเทศไทยในการตดัสินใจใชบ้ริการจากเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด10 ล าดบั
แรก 

 

ปัจจัยย่อย ค่าเฉลีย่ ระดับความส าคญั ด้าน ล าดับ 

มีการน าเสนอขอ้มลูท่ีเช่ือมผา่นส่ือ Social 
Media ต่างๆ อาทิเช่น Youtube, Facebook, 
Twitter ฯลฯ เพ่ือจูงใจกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
ไดม้ากยิง่ข้ึน  

4.77 มากท่ีสุด การส่งเสริมการตลาด 1 

สามารถติดต่อประสานงานกบัเวบ็ไซต์
คูปองส่วนลดไดอ้ยา่งสะดวก  

4.71 มากท่ีสุด 
ช่องทางการจดั

จ าหน่าย 
2 

เวบ็ไซตค์ูปองส่วนลดสามารถเขา้ถึงได้
ตลอดเวลา  

4.69 มากท่ีสุด 
ช่องทางการจดั

จ าหน่าย 
3 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายสามารถเขา้ชม จองและ
ช าระเงินไดต้ลอด 24 ชัว่โมง  

4.66 มากท่ีสุด ผลิตภณัฑ ์ 4 

มีการส่งจดหมายข่าว (Newsletter) ไปยงั
กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  

4.64 มากท่ีสุด การส่งเสริมการตลาด 5 

เวบ็ไซตค์ูปองส่วนลดมีการก าหนด
นโยบายเพ่ือคุม้ครองความเป็นส่วนตวักลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมาย 

4.51 มากท่ีสุด 
การสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

6 
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ตารางที่  5.9 แสดงสรุประดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดบริการที่ มีผลต่อกิจการ
โรงแรมในประเทศไทยในการตดัสินใจใชบ้ริการจากเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด10 ล าดบั
แรก (ต่อ) 

ปัจจัยย่อย ค่าเฉลีย่ ระดับความส าคญั ด้าน ล าดับ 

กระบวนการและขั้นตอนในการท างานสั้น 
กระชบั ไม่ยุง่ยาก  

4.47 มาก กระบวนการ 7 

เวบ็ไซตค์ูปองส่วนลดเคยท าโฆษณากบั
โรงแรมอ่ืนๆ ท่ีมีช่ือเสียง  

4.45 มาก ผลิตภณัฑ ์ 8 

พนกังานสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีตรงตาม
ความตอ้งการของผูป้ระกอบการโรงแรม
ไดดี้  

4.42 มาก บุคคล 9 

ผูป้ระกอบการโรงแรมไม่จ าเป็นตอ้งมี
บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญทาง IT ก็
สามารถใชบ้ริการได ้

4.42 มาก กระบวนการ 9 

เวบ็ไซตค์ูปองส่วนลดมีรายละเอียด รูปภาพ 
เง่ือนไขท่ีชดัเจนและถูกตอ้ง  

4.41 มาก 
การสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

10 

7. ส าหรับผลการศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อกิจการโรงแรมในประเทศ
ไทยในการตัดสินใจใช้บริการจากเว็บไซต์คูปองส่วนลด ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ 
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียต ่าสุด 10 ล าดบั ดงัแสดงในตารางที่ 5.10 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า มีถึง 3 ปัจจยัยอ่ย
ในปัจจยัดา้นกระบวนการ และในดา้นการส่งเสริมการตลาดและการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ มีถึง 2 ปัจจยัยอ่ยในแต่ละปัจจยัที่ผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญันอ้ยกวา่ปัจจยัยอ่ยขอ้อ่ืนๆ แต่
อยา่งไรก็ตามทั้ง 10 อนัดบัดงักล่าว ผูป้ระกอบกิจการโรงแรมในประเทศไทยก็ยงัให้ความส าคญัใน
ระดบัมาก และเป็นปัจจยัยอ่ยที่อยูใ่นปัจจยัหลกั มีเพยีงปัจจยัหลกัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเท่านั้นที่
ไม่มีปัจจยัยอ่ยใดๆ ที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัน้อย เน่ืองจากเป็นการขายผา่นเวบ็ไซต ์ปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายจึงมีความส าคญัมาก 
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ตารางที่  5.10 แสดงสรุประดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดบริการที่ มีผลต่อกิจการ
โรงแรมในประเทศไทยในการตดัสินใจใช้บริการจากเว็บไซต์คูปองส่วนลด 10 
ล าดบัต ่าสุด 

ปัจจัยย่อย ค่าเฉลีย่ ระดับความส าคญั ด้าน ล าดับ 

มีการให้อนัดบัท่ีดีกว่าในการข้ึนโฆษณา
บนหนา้เวบ็ไซตค์ูปองส่วนลด  3.68 มาก การส่งเสริมการตลาด 1 

เวบ็ไซตค์ูปองส่วนลดมีการสนบัสนุนใน
งานท่ีผูป้ระกอบการขอ 

3.74 มาก กระบวนการ 2 

เวบ็ไซตค์ูปองส่วนลดมีความสวยงาม 
ดึงดูดใจ สร้างสรรคแ์ละมีความทนัสมยั 

3.80 มาก 
การสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

3 

ปัจจัยย่อย ค่าเฉลีย่ ระดับความส าคญั ด้าน ล าดับ 

พนกังานมีความกระตือรือลน้ ใส่ใจท่ีจะ
ให้บริการทนัที 

3.89 มาก บุคคล 4 

ค่าใชจ่้ายในการท าโฆษณาของเวบ็ไซต์
คูปองส่วนลดถูกกว่าวิธีอ่ืนๆ 3.91 มาก ราคา 5 

มีการโฆษณาในส่ืออ่ืนๆ ในการขยาย
ช่องทางในการรับรู้ของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

3.92 มาก การส่งเสริมการตลาด 6 

ผูป้ระกอบการโรงแรมสามารถเลือกลง
โฆษณาบนหนา้เวบ็ไซตค์ูปองส่วนลดใน
ระยะเวลาท่ีไม่มีคู่แข่งลงอยูใ่นช่วงเวลา
เดียวกนั 

3.94 มาก ผลิตภณัฑ ์ 7 

เวบ็ไซตค์ูปองส่วนลดมีระบบตรวจสอบ
คูปองท่ีสามารถเขา้ถึงไดต้ลอดเวลา 

3.80 มาก กระบวนการ 7 

บริษทัเจา้ของ / ผูด้  าเนินการเวบ็ไซตค์ูปอง
ส่วนลดมีหนงัสือรับรองการจดทะเบียน
จดัตั้งบริษทัและจดทะเบียนผูเ้สียภาษีอากร
อยา่งถูกตอ้ง 

3.96 มาก การสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

9 

เวบ็ไซตค์ูปองส่วนลดมีระบบรายงาน/ 
ระบบหลงับา้นท่ีแสดงรายละเอียดชดัเจน 

4.00 มาก กระบวนการ 10 

8. เม่ือเปรียบเทียบระหว่างผูท้ี่ใช้และผูท้ี่ไม่เคยใช้บริการจากเว็บไซต์คูปองส่วนลด 
พบวา่ส่วนใหญ่ผูป้ระกอบกิจการโรงแรมทั้ง 2 กลุ่มจะให้ความส าคญัมากที่สุดในปัจจยัยอ่ยที่ตรงกนั 
แต่ผูท้ี่ไม่เคยใช้บริการจะให้ระดับความส าคญัสูงกว่าผูท้ี่เคยใช้บริการ โดยให้ความส าคญัในส่วน
ประสมทางการตลาดบริการในปัจจยัดา้นบุคคลที่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัโดยมีความแตกต่างกนั
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อย่างเด่นชัดในเร่ืองของความสามารถของพนักงานในการให้ค  าแนะน าที่ เป็นประโยชน์ต่อ
ผูป้ระกอบการโรงแรมไดเ้ป็นอยา่งดีและเขา้ใจง่าย เน่ืองจากผูป้ระกอบการกิจการโรงแรมแต่ละราย มี
ความตอ้งการในขอ้มูลและแนวทางในการท าโฆษณาที่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับเหตุผลที่ไม่
เลือกใช้บริการของผูป้ระกอบการกิจการโรงแรมที่ไม่เคยใช้บริการเว็บไซต์คูปองส่วนลด โดยมี
เหตุผลอนัดบัแรกคือ ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการขายอ่ืนๆ ของโรงแรมมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.62 รองลงมา คือ  ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคาห้องพกัในระยะยาว คิดเป็น
ร้อยละ 22.69 ผูใ้ชบ้ริการจะไม่กลบัมาใชซ้ ้ าในราคาปกติ และเลือกจองห้องพกัของโรงแรมอ่ืนๆ ที่
เสนอราคาพิเศษแทน คิดเป็นร้อยละ 19.23 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการมีพนักงานให้ค  าแนะน าจะช่วยให้
ผูป้ระกอบการกิจการโรงแรมสามารถใชป้ระโยชน์จากเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดไดดี้ยิง่ขึ้นและไม่ส่งผล
กระทบดงัที่กล่าวมาแลว้ได ้
 9. เม่ือเปรียบเทียบประเภทลักษณะของโรงแรม ได้แก่ กลุ่มโรงแรมประเภทธุรกิจ  
(Business Hotel)   โรงแรมประจ าท่าอากาศยาน (Airport Hotel)  โรงแรมประเภทห้องชุด (Suite 
Hotel)  โรงแรมคอนโดมิเนียม (Condominium Hotel)โรงแรมประเภทอพาร์ทเมน้ (Apartment Hotel) 
โรงแรมเพื่อการพกัผ่อน (Resort Hotel)  และโรงแรมประเภทที่พ ักและอาหารเช้า (B&B) พบว่า 
กิจการแต่ละประเภทลกัษณะที่มีความแตกต่างกนั ใหค้วามส าคญัในส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท์ี่แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญั โดยมีความแตกต่างกนัอยา่งเด่นชดัในเร่ืองของ
ผูป้ระกอบการโรงแรมสามารถเลือกลงโฆษณาบนหน้าเว็บไซตคู์ปองส่วนลดในระยะเวลาที่ไม่มี
คู่แข่งลงอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันซ่ึงเม่ือท าการเปรียบเทียบรายคู่แล้ว แสดงให้เห็นว่า โรงแรม
คอนโดมิเนียมและกลุ่มโรงแรมประเภทที่พกัและอาหารเชา้ ให้ระดบัความส าคญัมากกกว่าโรงแรม
ประเภทธุรกิจ เน่ืองจากโรงแรมคอนโดมิเนียมและกลุ่มโรงแรมประเภทที่พกัและอาหารเชา้ ส่วน
ใหญ่เป็นโรงแรมที่มีลักษณะเฉพาะที่ตรงตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายบางประเภทของ
เวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดเท่านั้น จึงให้ความส าคญัในการเลือกช่วงเวลาที่ไม่มีการแข่งขนั เพื่อไม่ใหเ้สีย
โอกาสที่กลุ่มเป้าหมายไปเลือกจองโรงแรมอ่ืนที่ท  าการโฆษณาอยูบ่นหน้าเว็บไซต์อยู่ในช่วงเวลา
เดียวกนั 

10.  ผูป้ระกอบการกิจการโรงแรมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการใช้บริการ
เวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด3 ล าดบัแรก คือ บริษทัเจา้ของ / ผูด้  าเนินการเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดควรมีสถิติ
ยอดขายของโรงแรมที่ เคยใช้บริการเพื่อใช้ประกอบการเสนอให้แก่โรงแรมจ านวน 68 รายซ่ึง
ผูป้ระกอบการสามารถใช้ขอ้มูลดังกล่าวเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ หากเว็บไซต์คูปอง
ส่วนลดมีประวติัการท างานกบัโรงแรมที่มีช่ือเสียง ก็จะส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโฆษณาผ่าน
เวบ็ไซตคู์ปองไดง่้ายขึ้น และให้ความเห็นวา่ควรมีความยดืหยุน่ของเง่ือนไขการจ่ายเงินระหว่างบริษทั
เจา้ของ / ผูด้  าเนินการเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดและผูป้ระกอบการกิจการโรงแรม จ านวน 50 รายเพราะ
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แต่ละเวบ็ไซตมี์ความแตกต่างกนัในการก าหนดเง่ือนไขการจ่ายเงิน อาทิเช่น การจ่ายแบบ 100% คือ
การจ่ายทั้งหมด โดยอาจแบ่งจ่ายเป็น 100/0, 70/30 หรือ 50/50 หรือการจ่ายตามจริงตามการใชง้าน 
โดยอาจแบ่งจ่ายเป็น 70/v หรือ 50/v ซ่ึงหากเง่ือนไขการจ่ายเงินตรงกบัความตอ้งการของประกอบการ
ก็จะส่งผลให้เกิดการยอมรับในการตกลงท าสัญญาระหว่างกัน และบริษัทเจ้าของ / ผูด้  าเนินการ
เวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดควรมีรายงานผลสรุปสถิติเก่ียวกบัจ านวนผูเ้ป็นสมาชิกที่ลงทะเบียนกบัเวบ็ไซต ์
รวมถึงจ านวนผูเ้ขา้ใชง้านเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด จ านวน 42 รายซ่ึงผูป้ระกอบการสามารถใช้ขอ้มูล
ดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตดัสินใจ หากเว็บไซต์มีสมาชิกมาก จะท าให้ผูป้ระกอบการ
มองเห็นถึงโอกาสในการขายไดม้ากเช่นกนัตามล าดบั  
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อกิจการโรงแรมในประเทศไทยในการตดัสินใจใชบ้ริการ
จากเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด มีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

1. กลุ่มผูท้ี่เคยใชบ้ริการ / ผูท้ี่ไม่เคยใช้บริการ มีความตอ้งการแตกต่างกันในเร่ืองของ
เว็บไซต์คูปองส่วนลดเคยท าโฆษณากับโรงแรมอ่ืนๆ  ที่ มี ช่ือ เสียง เว็บไซต์คูปองส่วนลดมี
ประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้าใหม่ได้ และความสามารถให้ค  าแนะน าที่ เป็นประโยชน์ ต่อ
ผูป้ระกอบการโรงแรมไดเ้ป็นอยา่งดีและเขา้ใจง่าย 

1.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์  
- ผูป้ระกอบกิจการโรงแรมที่เคยใชบ้ริการ ให้ความส าคญัด้านผลิตภณัฑ์ในเร่ืองของ

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายสามารถเขา้ชม จองและช าระเงินไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ดงันั้นเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด
จึงควรออกแบบและจดัการหนา้เพจของเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดให้มีความเสถียรของระบบ โดยวดัจาก
ความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูล ด าเนินการสั่งซ้ือและการช าระเงินที่มีประสิทธิภาพอยูต่ลอดเวลา
ของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายที่จะเขา้มาสั่งซ้ือคูปองส่วนลดที่รวบรวมเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลทางสถิติ (Static 
Page) นอกจากน้ีตอ้งมีการตรวจสอบระบบการท างานของเวบ็ไซตอ์ยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า
กระบวนการท างานทุกขั้นตอนไม่มีขอ้ผดิพลาดในการใชง้านของเวบ็ไซต ์ 

- ผูป้ระกอบกิจการโรงแรมที่ไม่เคยใช้บริการ ให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์ในเร่ือง
เว็บไซต์คูปองส่วนลดเคยท าโฆษณากับโรงแรมอ่ืนๆ ที่มีช่ือเสียง เน่ืองจากผูท้ี่ไม่เคยใช้บริการ
เวบ็ไซตส่์วนลดมกัตอ้งการขอ้มูลที่น่าเช่ือถือเพือ่สนบัสนุนการพจิารณาและตดัสินใจในการใชบ้ริการ 
ดังนั้นเวบ็ไซต์คูปองส่วนลดจึงควรเก็บรวมรวมขอ้มูลเก่ียวกับกิจการโรงแรมที่เคยใช้บริการผ่าน
เวบ็ไซตข์องเรา อาทิเช่น รายช่ือโรงแรม โฆษณาที่เคยท า จ  านวนที่ขายได ้เป็นตน้ เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูลใน
การส่งไปน าเสนอให้แก่ผูป้ระกอบกิจการโรงแรมรายใหม่ นอกจากน้ีผูท้ี่ไม่เคยใช้บริการ อาจยงัมี
ความกงัวลในเร่ืองของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกบัธุรกิจตวักลาง อาทิเช่น Agoda หรือ Booking.com ซ่ึง
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เป็นผูใ้หบ้ริการในการจองห้องพกั ซ่ึงในที่น้ีหมายถึง จะมีการจองเพียงในส่วนของหอ้งพกัเท่านั้น ซ่ึง
ในการน าเสนอขอ้เสนอพิเศษบนเว็บไซต์คูปองส่วนลดนั้น ไม่ได้มีขอ้จ ากัดในการลงโฆษณา คือ 
ผูป้ระกอบการสารถเลือกบริการของตนเองเพือ่โฆษณาบนเวบ็ไซตไ์ด ้อาทิเช่น ผูป้ระกอบการสารถ
สามารถลงโฆษณาแบบแพค็เกจทวัร์ ในที่น้ีหมายถึง ห้องพกั โปรแกรมท่องเที่ยว อาหาร หรือ สปา 
ในการน าเสนอเพียงคร้ังเดียวได ้ซ่ึงจะไม่เกิดผลกระทบกบัธุรกิจตวักลางอ่ืนๆ ได ้รวมทั้งผลกระทบ
ต่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการขายอ่ืนๆ ของโรงแรม ที่อยูใ่นรูปแบบของการออกบูธ การแจก
โบวช์ัวร์ หรือการให้ส่วนลดบนหน้าเวบ็ไซต์ของตนเอง โดยให้ผูป้ระกอบกิจการดรงแรมมองว่า
เวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดก็เป็นเหมือนอีกช่องทางหน่ึงที่ทางผูป้ระกอบการสามารถน าเสนอใหแ้ก่ลูกคา้
ได้อีกช่องทางหน่ึงเช่นเดียวกับช่องทางอ่ืนๆ ที่ท  าให้เกิดความหลากหลายในการน าเสนอส่วนลด
พเิศษใหแ้ก่ลูกคา้กลุ่มอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่มีอยู ่ซ่ึงจะท าใหเ้กิดยอดจองหอ้งพกัเพิม่มากขึ้น 
 1.2 ดา้นราคา  

 - ผูป้ระกอบกิจการโรงแรมที่เคยใชบ้ริการ ให้ความส าคญัดา้นราคาในเร่ืองของราคาค่า
คอมมิชชัน่ที่เวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดเรียกเก็บมีหลากหลายระดบั ดงันั้นเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดจึงควรมี
การก าหนดหลกัเกณฑใ์นการใหอ้ตัราค่าคอมมิชชัน่ที่ลดลง เพื่อพจิารณาใหแ้ก่ผูป้ระกอบการที่เคยใช้
บริการเว็บไซต์คูปองส่วนลดแล้ว แต่อาจมีการระบุข้อก าหนดหรือเง่ือนไขอ่ืนๆ อาทิเช่น เป็น
ผูป้ระกอบการที่ให้บริการลูกคา้ไดดี้ ไม่ปฏิเสธลูกคา้ ลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการ 
ไดรั้บค าชม ไม่มีกรณีคืนคูปอง ลงราคาหรือแพค็เกจใหม่ที่แตกต่างกบัเวบ็ไซตอ่ื์นๆ เป็นตน้  เพื่อให้
พนกังานสามารถปรับค่าคอมมิชชัน่ใหเ้หมาะสมกบัผูป้ระกอบการแต่ละราย  

- ผูป้ระกอบกิจการโรงแรมที่ไม่เคยใชบ้ริการ ให้ความส าคญัดา้นราคาในเร่ืองของราคา
ค่าคอมมิชชัน่ที่เวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดเรียกเก็บมีหลากหลายระดบั เน่ืองจากผูป้ระกอบการแต่ละราย
ตน้ทุนที่ต่างกนั และผูป้ระกอบการรายใหม่มีความตอ้งการที่จะไดรั้บราคาค่าคอมมิชชัน่อยูใ่นระดบัที่
ตนเองพอใจด้วย ดังนั้ นเว็บไซต์คูปองส่วนลดจึงควรมีการก าหนดนโยบายในการให้ราคาค่า
คอมมิชชั่นอย่างชัดเจน โดยอาจมีหลักเกณฑ์ในการให้อัตราค่าคอมมิชชั่นเพื่อพิจารณาให้แก่
ผูป้ระกอบการแต่ละราย แต่อาจมีการระบุขอ้ก าหนดหรือเง่ือนไขอ่ืนๆ เพือ่ใหพ้นักงานสามารถปรับ
ค่าคอมมิชชั่นให้เหมาะสมกับผูป้ระกอบการแต่ละรายได้ โดยอาจมีการผ่านความเห็นชอบจาก
ผูบ้ริหารหรือผูเ้ก่ียวขอ้งตามสมควร นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการที่ไม่เคยใชบ้ริการ อาจมีความกงัวลใน
เร่ืองของโครงสร้างราคาในระยะยาวจะถูกกระทบ ซ่ึงถา้การน าเสนอส่วนลดพเิศษของผูป้ระกอบการ
ไม่ไดอ้อกติดต่อกนัเป็นระยะเวลานานๆ จนท าให้ลูกคา้เกิดความความเคยชินในราคานั้นๆ ก็จะไม่
ส่งผลกระทบในเร่ืองของราคาโดยทางผูป้ระกอบการสามารถเลือกลงโฆษณาในช่วงระยะเวลาที่
ตอ้งการได ้อาทิเช่น ช่วง Low Season หรือช่วงที่โรงแรมตอ้งการเพิม่ยอดขาย เป็นตน้ 
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1.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
- ผูป้ระกอบกิจการโรงแรมที่เคยใช้บริการ และผูป้ระกอบกิจการโรงแรมที่ไม่เคยใช้

บริการ ให้ความส าคญัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายในเร่ืองสามารถติดต่อประสานงานกบัเวบ็ไซต์
คูปองส่วนลดไดอ้ยา่งสะดวก เน่ืองจากผูป้ระกอบการทั้ง 2 กลุ่มต่างก็มีตอ้งการความสะดวกสบายใน
สอบถามขอ้มูล ขอค าปรึกษา ปรึกษาหารือ หรือขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จากเว็บไซต์เช่น
เช่นเดียวกนั ดงันั้นเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดจึงควรมีการจดัการระบบการติดต่อตามปกติในวนัและเวลา
ท างาน (จนัทร์ – ศุกร์) และการจดัตารางเวยีนเพือ่การติดต่อในวนัเสาร์และอาทิตย ์รวมถึงวนัหยดุ โดย
ช่องทางการติดต่อให้แก่ผูป้ระกอบการที่หลากหลาย อาทิเช่น ทางโทรศพัท ์อีเมล ์หรือ การติดต่อทาง
แชท เพือ่ที่ผูป้ระกอบการสามารถติดต่อพนกังานในการใหช่้วยเหลือและแกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงที  

1.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
- ผูป้ระกอบกิจการโรงแรมที่เคยใชบ้ริการ ให้ความส าคญัดา้นการส่งเสริมการตลาดใน

เร่ืองของการน าเสนอขอ้มูลที่เช่ือมผ่านส่ือ Social Media ต่างๆ อาทิเช่น Youtube, Facebook, Twitter 
ฯลฯ เพื่อจูงใจกลุ่มลูกคา้เป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น เน่ืองจากผูป้ระกอบการทั้ ง 2 กลุ่ม มักจะให้ความ
เช่ือถือในส่ือของ Social Media ที่สามารถน าไปสู่ลูกคา้กลุ่มใหม่ไดเ้ช่นเดียวกนั ดงันั้นเวบ็ไซตคู์ปอง
ส่วนลดจึงควรบริหารช่องทางการส่งเสริมการตลาดผา่นส่ือ Social Media ไปสู่ลูกคา้กลุ่มใหม่ โดยใช้
กลยุทธ์การท าตลาดออนไลน์บนเครือข่ายสังคม (Social Network Marketing) อาทิเช่น การบริหาร
ขอ้มูลและข่าวสารที่น่าสนใจผ่านทางหน้าแฟนเพจของ Facebook การทวีตโฆษณาที่น่าสนใจผ่าน 
Twitter การลงรูปและขอ้ความเชิญชวนผ่าน Instagram และการสร้าง Line Group หรือ Official Line 
เพื่อส่งขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ให้กบัลูกคา้ รวมถึงการท าโฆษณาสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ที่ตอ้งการผ่าน 
Google Adword, SEO และ Facebook Advertise เป็นตน้ 

- ผูป้ระกอบกิจการโรงแรมที่ไม่เคยใชบ้ริการ ให้ความส าคญัดา้นการส่งเสริมการตลาด
ในเร่ืองของการน าเสนอข้อมูลที่ เช่ือมผ่านส่ือ Social Media ต่างๆ  อาทิเช่น  Youtube, Facebook, 
Twitter ฯลฯ เพือ่จูงใจกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดม้ากยิง่ขึ้น ดงันั้นเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดจึงควรท าโฆษณา
ผา่นส่ือ Social Media ให้มากขึ้น อาทิเช่น การบริหารขอ้มูลและข่าวสารที่น่าสนใจผ่านทางหน้าแฟน
เพจของ Facebook การทวีตโฆษณาที่น่าสนใจผ่าน Twitter การลงรูปและข้อความเชิญชวนผ่าน 
Instagram และการสร้าง Line Group หรือ Official Line เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้กับลูกค้า 
รวมถึงการท าโฆษณาสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ที่ต้องการผ่าน Google Adword, SEO และ Facebook 
Advertise เป็นตน้  

นอกจากน้ีผูป้ระกอบการที่ไม่เคยใชบ้ริการเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดอาจมีความกงัวลใน
เร่ืองที่ผูใ้ชบ้ริการจะไม่กลบัมาใชซ้ ้ าในราคาปกติ และเลือกจองห้องพกัของโรงแรมอ่ืนๆ ที่เสนอราคา



 

117 
 

พิเศษแทน รวมทั้งผูใ้ชบ้ริการไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่ตอ้งการ โดยเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดตอ้งท าความ
เข้าใจกับผู ้ประกอบใน เบื้ องต้นว่า ก ลุ่ม เป้าหมายที่ ต้องการของธุรกิจคือก ลุ่มใด อาทิ เช่น 
ผูป้ระกอบการตอ้งการลูกคา้ที่มีความสามารถในการซ้ือสูง ในระดบัราคาที่สูง แต่ก็ไม่ไดห้มายความ
ว่า ลูกคา้ที่ยงัไม่เคยได้เขา้พกัหรือใช้บริการจะยอมจ่ายเงินในราคาสูง แต่อาจจะเป็นลูกคา้ที่เขา้มา
ทดลองเขา้พกัและใช้บริการในราคาพิเศษ และในอนาคตก็เลือกที่จะกลบัมาใช้บริการในราคาเต็ม 
หากผูป้ระกอบการกิจการโรงแรมสร้างความพึงพอใจไดใ้นระดับที่ลูกคา้รู้สึกคุม้ค่าที่จะเขา้พกัใน
ราคาปกติได้ และอาจจะได้ขอ้มูลของลูกคา้ อาทิเช่น อีเมล์ เบอร์โทรศพัท์เพื่อน าไปท า CRM ของ
โรงแรมต่อไปไดอี้กดว้ย   

1.5 ดา้นบุคคล   
- ผูป้ระกอบกิจการโรงแรมที่เคยใชบ้ริการ ให้ความส าคญัดา้นบุคคลในเร่ืองพนักงาน

สามารถแกไ้ขปัญหาที่ตรงตามความตอ้งการของผูป้ระกอบการโรงแรมไดดี้ และพนกังานสามารถให้
ค  าแนะน าที่ เป็นประโยชน์ ต่อผู ้ประกอบการโรงแรมได้เป็นอย่างดีและเข้าใจง่าย เน่ืองจาก
ผูป้ระกอบการที่เคยใช้บริการแล้ว มกัตอ้งการแนวความคิดใหม่ๆ เพื่อจูงใจให้ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย
ไดม้ากยิง่ขึ้น ดงันั้นเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดจึงควรมีการพฒันาพนักงานให้มีความคิดสร้างสรรคแ์ละมี
ความเขา้ใจในหลักการตลาดที่สามารถออกแบบโฆษณา เพื่อดึงดูดความสนใจลูกคา้เป้าหมาย อาทิ
เช่น การเพิม่แพค็เกจทวัร์ร่วมกบัหอ้งพกั หรือการเพิม่สิทธิพเิศษและส่วนลดใหก้บัลูกคา้ในการเขา้รับ
บริการสปา หอ้งอาหาร หรือบริการอ่ืนๆ เป็นตน้  

- ผูป้ระกอบกิจการโรงแรมที่ไม่เคยใชบ้ริการ ใหค้วามส าคญัดา้นบุคคลในเร่ืองพนกังาน
สามารถแกไ้ขปัญหาที่ตรงตามความตอ้งการของผูป้ระกอบการโรงแรมไดดี้ และพนกังานสามารถให้
ค  าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการโรงแรมไดเ้ป็นอยา่งดีและเขา้ใจ เน่ืองจากผูท้ี่ไม่เคยใช้
บริการเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด ยงัไม่เขา้ใจและยงัมองไม่เห็นถึงประโยชน์ที่ไดรั้บจากการท าโฆษณา
ผา่นเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดเท่าที่ควร ดงันั้นเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดจึงควรมีการฝึกฝน อบรม การพฒันา
ทกัษะทุกดา้นใหแ้ก่พนกังาน อาทิเช่น ความรู้ความเขา้ใจในงาน การปลูกฝังทศันคติที่ดี ฯลฯ จะท าให้
พนักงานมีความสามารถในการเขา้ใจปัญหา และสามารถหาวิถีทางแก้ไขปัญหาที่ตรงตามความ
ตอ้งการของผูป้ระกอบการ รวมถึงสามารถใหค้  าแนะน าที่ดีและเป็นประโยชน์ได้ นอกจากน้ียงัตอ้งมี
การปรับปรุงและพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นที่ปรึกษาดา้นการน ากลยุทธก์ารใชคู้ปองส่วนลดใหเ้ขา้กบักล
ยทุธข์องโรงแรมเพื่อช่วยในเร่ืองที่เป็นความกงัวลของโรงแรมที่ไม่ใชบ้ริการเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดใน
เร่ืองต่างๆ  
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1.6 ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
- ผูป้ระกอบกิจการโรงแรมที่เคยใช้บริการ และผูป้ระกอบกิจการโรงแรมที่ไม่เคยใช้

บริการ ให้ความส าคญัด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพในเร่ืองของเว็บไซต์คูปอง
ส่วนลดมีการก าหนดนโยบายเพือ่คุม้ครองความเป็นส่วนตวักลุ่มลูกคา้เป้าหมายเช่นเดียวกนั เน่ืองจาก
ลูกคา้จะตอ้งใส่ขอ้มูลส่วนตวัในการสมคัรสมาชิกเวบ็ไซต ์อาทิเช่น อีเมล ์ช่ือ-นามสกุล เบอร์โทรศพัท ์
รวมไปถึงกรอกรหัสบตัรเดบิต บตัรเครดิตเม่ือท าการช าระค่าสินคา้และบริการผ่านหน้าเว็บไซต ์
ดงันั้นเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด จึงควรมีการขอ้ก าหนดที่คุม้ครองความเป็นส่วนตวักลุ่มลูกคา้แสดงอยู่
บนหน้าเวบ็ไซตอ์ยา่งชัดเจน เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ในเร่ืองของระบบการเก็บขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการ
เวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดที่ดี และเลือกใชร้ะบบการจ่ายเงินผ่านบริษทัที่เช่ือถือไดแ้ละเป็นที่ยอมรับใน
เร่ืองการช าระเงินบนอินเตอร์เน็ตที่ปลอดภัย อาทิเช่น Paypal, Paysbuy, 123 Service เป็นต้น  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ทิวากร เหล่าลือชา (2556) ที่กล่าวถึง หลกัการของการท าการตลาดอิเล็กทรอนิกส์นั้น มี
ปัจจัยเพิ่มเติมอีก 2P คือ การรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy) และ การให้บริการส่วนบุคคล 
(Personalization) ที่ จะส่งผลให้ผู ้ประกอบกิจการประสบความส าเร็จในการท าธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

1.7 ดา้นกระบวนการ   
- ผูป้ระกอบกิจการโรงแรมที่เคยใชบ้ริการ ใหค้วามส าคญัดา้นกระบวนการในเร่ืองของ

กระบวนการและขั้นตอนในการท างานสั้น กระชบั ไม่ยุง่ยาก เน่ืองจากผูป้ระกอบกิจการโรงแรม ได้
เขา้ร่วมการโฆษณากบัเวบ็ไซตท์ี่หลากหลาย ซ่ึงแต่ละเวบ็ไซตต่์างก็มีกระบวนการหรือขั้นตอนในการ
ด าเนินการที่แตกต่างกนัออกไป เป็นผลท าใหผู้ป้ระกอบการมกัจะเลือกลงโฆษณากบัเวบ็ไซตท์ี่มีการ
ท างานที่สั้น กระชบัและไม่ยุง่ยาก  ดงันั้นเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดจึงควรมีการพฒันากระบวนการให้ผู ้
ประกอบกิจการโรงแรมรู้สึกพึงพอใจในทุกกระบวนการของการท างานร่วมกนั ดว้ยการลดขั้นตอน 
หรือหาวธีิการที่ท  าใหเ้กิดความสะดวกต่อผูป้ระกอบการ 

- ผูป้ระกอบกิจการโรงแรมที่ไม่เคยใชบ้ริการ ให้ความส าคญัดา้นกระบวนการในเร่ือง
ของกระบวนการและขั้นตอนในการท างานสั้น กระชบั ไม่ยุง่ยาก เน่ืองจากผูป้ระกอบการที่ไม่เคยใช้
บริการเวบ็ไซต์คูปองส่วนลดมาก่อน อาจไม่คุน้เคยกับระบบและกระบวนการท างานในการเป็นผู ้
ประสานงานกับเว็บไซต์คูปองส่วนลด ในการส่งเอกสารลงทะเบียน รวมถึงให้ขอ้มูลรายละเอียด 
ตรวจสอบโฆษณาและท าสัญญาระหว่างกันด้วยตนเอง ดังนั้นเว็บไซต์คูปองส่วนลดจึงควรมีการ
ออกแบบกระบวนการใหมี้ความง่าย สะดวก และไม่ยุง่ยากต่อการท างาน ท าใหผู้ป้ระกอบการกิจการ
โรงแรมเกิดความรู้สึกอยากใชบ้ริการและตอบรับในการเขา้ร่วมโฆษณาคร้ังต่อไป 
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2. กลุ่มผูป้ระเภทลักษณะของโรงแรมทั้ง 7 กลุ่ม มีความตอ้งการแตกต่างกนัในปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดบริการและปัจจยัยอ่ยต่างๆ ดงัน้ี 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์ จากการศึกษาพบวา่ ผูป้ระกอบกิจการโรงแรมใหค้วามส าคญัที่ต่างกนั
ในดา้นผลิตภณัฑเ์ร่ืองที่ผูป้ระกอบการโรงแรมสามารถเลือกลงโฆษณาบนหนา้เวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด
ในระยะเวลาที่ไม่มีคู่แข่งลงอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยโรงแรมคอนโดมิเนียมและกลุ่มโรงแรม
ประเภทที่พกัและอาหารเชา้ใหร้ะดบัความส าคญัมากในเร่ืองดงักล่าว เน่ืองจากทั้ง 2 กลุ่มเป็นกลุ่มที่มี
ขอ้จ  ากดับางประการที่คลา้ยคลึงกนัในเร่ืองของระยะเวลาในการแข่งขนั เช่น โรงแรมคอนโดมิเนียม
เป็นกลุ่มที่เน้นการเช่าพกัเป็นรายเดือนมากกว่าการเขา้พกัเป็นรายวนั จ  านวนห้องพกัที่ให้เช่าเป็น
รายวนัมีจ ากดั และมักจะเต็มเร็วในช่วง High Season แต่ว่างในช่วง Low Season ซ่ึงโรงแรมคู่แข่งก็
เป็นเช่นเดียวกนั จึงท าให้มีการส่งเสริมการตลาดในช่วงเดียวกนั เช่นเดียวกนักบัโรงแรมประเภทที่พกั
และอาหารเช้าที่ มีห้องพักน้อย ดังนั้ นด้านผลิตภัณฑ์ของเว็บไซต์คูปองส่วนลดจึงต้องมีความ
หลากหลายในช่วงเวลาในการลงโฆษณาเพื่อไม่ให้เสียเงินและเสียเวลาเปล่า โดยมีการจดัท าระบบ 
หรือตารางการลงโฆษณา เพื่อให้พนักงานสามารถบันทึกจองช่วงเวลาการลงโฆษณาให้แก่
ผูป้ระกอบการได ้

- ด้านการส่งเสริมการตลาด จากการศึกษาพบว่า ผู ้ประกอบกิจการโรงแรมให้
ความส าคญัที่ต่างกนัต่อดา้นการส่งเสริมการตลาดในเร่ืองของมีส่วนลดค่าคอมมิชชัน่ในการใชบ้ริการ 
โดยโรงแรมประเภทห้องชุด โรงแรมประเภทธุรกิจ โรงแรมประเภทคอนโดมิเนียม และโรงแรมเพื่อ
การพกัผ่อนระดบัความส าคญัมากในเร่ืองดงักล่าว เน่ืองจากโรงแรมแต่ละประเภทและแต่ละรายมี
ช่องว่างในการท าก าไร และความสามารถในการจ่ายค่าคอมมิชชัน่ที่แตกต่างกัน อันเน่ืองมากจาก 
ตน้ทุน และค่าใชจ่้ายที่สูงมาก หรือการตั้งราคาต ่ากวา่เพือ่แข่งขนั โดยบางรายอาจมีความตอ้งการการ
ส่งเสริมการตลาดดา้นอ่ืนๆ ที่มีคุณค่าเทียบเท่าส่วนลดคอมมิชชั่น ดงันั้น เวบ็ไซต์คูปองส่วนลดให้
พนักงานเสนอส่วนลดในกรณีที่ผูป้ระกอบการให้ขอ้เสนอที่มีความพิเศษกว่าปกติ หรืออาจเป็นการ
เสนอส่วนลดในช่วงที่มีขอ้เสนอจากผูป้ระกอบการนอ้ย เพือ่กระตุน้การตอบรับการลงโฆษณาในช่วง
นั้นๆ ได ้หรือใหข้อ้เสนอพเิศษแก่ผูป้ระกอบการเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่เพิ่มตน้ทุนใหก้บับริษทั อาทิเช่น 
การส่งNewsletter ไปยงัลูกคา้ การให้อนัดบัที่ดีบนหนา้เวบ็ไซต ์หรือการโปรโมทผา่น Social Meadia 
ต่างๆ  เป็นตน้ ซ่ึงเป็นการร่วมธุรกิจกนัแบบไดป้ระโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย คือ เวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดไดอ้ตัรา
ค่าคอมมิชชัน่ที่เหมาะสมและผูป้ระกอบตอบรับเขา้ร่วมโฆษณา ในขณะที่ผูป้ระกอบกิจการโรงแรมก็
ไดรั้บผลประโยชน์จากขอ้เสนอที่ไดรั้บมากขึ้นดว้ย 
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- ด้านกระบวนการ  จากการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบกิจการโรงแรมให้ความส าคัญที่
ต่างกนัในดา้นกระบวนการในเร่ืองของบริษทัเจา้ของ / ผูด้  าเนินการเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดให้บริการ
ไดร้วดเร็วและตรงต่อเวลา โดยโรงแรมประเภทที่พกัและอาหารเชา้ อาจมีขอ้จ ากดัในเร่ืองจ านวนของ
ห้องพกัที่มีไม่มากนัก และมกัจะมีห้องว่างเฉพาะช่วงเวลา Low Season เท่านั้น จึงมีความตอ้งการลง
โฆษณาในช่วงระยะเวลานั้น ซ่ึงถา้กระบวนในการติดต่อและด าเนินการลงโฆษณาล่าชา้ อาจส่งผลท า
ให้ไม่สามารถขายห้องพกัที่เหลืออยูไ่ด้ในช่วงระยะเวลาที่ตอ้งการ ดงันั้น เว็บไซต์คูปองควรมีการ
ให้บริการแก่ผูป้ระกอบกิจการโรงแรมที่รวดเร็วเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการ ดว้ย
การบริหารพนักงานทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง ให้ท  าหน้าที่ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบให้ไดต้ามระยะเวลาที่
ก  าหนด ซ่ึงจะท าใหผู้ป้ระกอบกิจการโรงแรมเกิดความพงึพอใจและกลบัมาใชบ้ริการเวบ็ไซตอี์ก 

นอกจากน้ี ผูป้ระกอบกิจการโรงแรมให้ความส าคญัที่ต่างกนัในเร่ืองกระบวนการและ
ขั้นตอนในการท างานสั้น กระชบั ไม่ยุง่ยาก และบริษทัเจา้ของ / ผูด้  าเนินการเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดมี
การท าสัญญาระหว่างกันอย่างรัดกุม เน่ืองจากโรงแรมประเภทห้องชุดและกลุ่มโรงแรมประเภท           
อพาร์ทเมน้ เป็นกลุ่มที่มีขอ้จ  ากดัดา้นเวลาในการติดต่อประสานงาน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นเจา้ของเองที่
จะด าเนินการติดต่อประสานกบัเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด จึงมีความตอ้งการกระบวนการที่ไม่ยุง่ยากและ
ซบัซอ้น แต่ตอ้งมีหลกัฐานที่ชดัเจนเพื่อยนืยนัขอ้ตลกลงที่มีร่วมกนั ดงันั้น เวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด ควร
มีการออกแบบกระบวนการใหมี้ความง่าย สะดวก และไม่ยุง่ยากต่อการท างาน แต่ทั้งน้ีตอ้งอยูภ่ายใต้
การท างานที่รัดกุม ท าให้ผูป้ระกอบการกิจการโรงแรมเกิดความรู้สึกอยากใชบ้ริการและมีความมัน่ใจ
ในการท างานร่วมกนักบัเวบ็ไซต ์

 3.  จากการศึกษาระดบัความส าคญัในปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการของผูป้ระกอบ 
การกิจการโรงแรมในปัจจยัย่อยต่างๆ แสดงให้เห็นว่า ส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการให้ความส าคญัใน
ปัจจยัยอ่ยในส่ิงที่เก่ียวขอ้งกบัลูกคา้มากกว่าตวัผูป้ระกอบการเอง อาทิเช่น มีการน าเสนอขอ้มูลที่เช่ือม
ผ่านส่ือ Social Media ต่างๆ อาทิเช่น Youtube, Facebook, Twitter ฯลฯ เพื่อจูงใจกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
ได้มากยิ่งขึ้น กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถเขา้ชม จองและช าระเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีการส่ง
จดหมายข่าว (Newsletter) ไปยงักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดมีการก าหนดนโยบาย
เพื่อคุม้ครองความเป็นส่วนตวักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ดังนั้น เว็บไซต์จึงตอ้งให้ความส าคญัแก่ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ โดยการบริหารความสัมพนัธ์แก่ลูกคา้ (Customer Relation Management : 
CRM) ไดด้งัน้ี 
 - โปรแกรมการสร้างความภกัดี อาทิเช่น การคืนเครดิตเม่ือซ้ือครบตามเง่ือนไขเพือ่น าไป
เป็นส่วนลดในคร้ังต่อ การสะสมคะแนนเพือ่แลกรับของสมนาคุณ เป็นตน้ 
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 - การสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้อยา่สม ่าเสมอ อาทิเช่น การส่งข่าวสาร สิทธิพิเศษและ
ขอ้เสนอสุดคุม้ ผา่นช่องทางต่างๆ ที่สามารถส่งถึงลูกคา้ได ้ 
 - การน าเสนอสินคา้และบริการเป็นรายบุคคล เพื่อให้การน าเสนอนั้นตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้และน าไปสู่การซ้ือสินคา้และบริการ อาทิเช่น การแจง้เตือนขอ้เสนอที่ลูกคา้รายนั้น
น่าจะตรงตามความสนใจของลูกคา้ ดว้ยการน าขอ้มูลในอดีตของลูกคา้มาวเิคราะห์และเลือกแสดงบน
หนา้เวบ็ไซต ์
 - สร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ลูกคา้ ในการสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ลูกคา้นั้นจะน าไปสู่ความ
ภกัดีต่อการใชบ้ริการได ้โดยส่ิงที่เว็บไซต์ตอ้งค  านึงถึงอยูต่ลอดเวลาคือ ขอ้มูลของลูกคา้ตอ้งไม่ถูก
เปิดเผย การช าระเงินมีความเสถียรของระบบ มีความแม่นย  าและถูกตอ้ง เป็นตน้ 
   
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

ในการศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อกิจการโรงแรมในประเทศไทยในการตดัสินใจใช้
บริการจากเว็บไซต์คูปองส่วนลด สามารถน าแนวทางในการศึกษาและผลการศึกษา เพื่อเช่ือมโยง
ความสมัพนัธแ์ละต่อยอดความคิดในการศึกษาวจิยัต่อไปไดใ้นหลากหลายมิติ จึงมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  
 1. เน่ืองจากการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อกิจการโรงแรมในประเทศไทยในการตดัสินใจใช้
บริการจากเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดในคร้ังน้ี เป็นการศึกษากลุ่มโรงแรมในภาพรวมของประเทศไทย ท า
ให้ได้ขอ้มูลในภาพรวมของทั้งประเทศ จึงควรมีการศึกษาในลักษณะน้ี โดยแบ่งประเภทกลุ่มย่อย 
อาทิ โรงแรมแต่ละประเภท หรือโรงแรมในเขตอ่ืนๆ เพื่อให้ไดข้อ้มูลในเชิงลึกที่มีความชดัเจนมาก
ยิง่ขึ้น 

2. เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัที่มีผลต่อกิจการโรงแรมในประเทศ
ไทยในการตดัสินใจใชบ้ริการจากเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดเพื่อให้ทราบถึงปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจ
และใช้เป็นแนวทางส าหรับบริษทัเจา้ของ / ผูด้  าเนินการเว็บไซตคู์ปองไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงันั้นใน
การศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการวิจยัเพือ่วดัความพึงพอใจของผูป้ระกอบกิจการโรงแรมหลงัจากที่มีใช้
บริการจากเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดแลว้ เพือ่ท  าให้ทราบว่า ผูป้ระกอบกิจการโรงแรมมีความพงึพอใจต่อ
การใชบ้ริการมากน้อยเพียงใดและสามารถน าขอ้มูลน้ี ไปใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาในจุดที่ตอ้ง
ไดรั้บการแกไ้ข 
 3. เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
จากเวบ็ไซต์คูปองส่วนลดเฉพาะกลุ่มกิจการโรงแรม ดังนั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรศึกษาใน
กลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ ทั้งน้ีอาจจะท าใหไ้ดภ้าพรวมที่กวา้งขึ้นของปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการจาก
เวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดที่แตกต่างกนั หรืออาจจะศึกษาเชิงเปรียบเทียบปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการจากเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทย 


