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สารบาญ 

 

 หน้า 

กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคดัยอ่ภาษาไทย ง 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ฉ 
สารบญัตาราง ญ 
บทท่ี 1 บทน า 1 
 หลกัการและเหตุผล 1 
 วตัถุประสงค ์ 4 
 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษา 4 
 นิยามศพัท ์ 4 
   
บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 6 
 แนวคิดและทฤษฎี 5 
 วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 14 
   
บทท่ี 3 ระเบียบวธีิการศึกษา 20 
 ขอบเขตการศึกษา 20 
 วธีิการศึกษา 22 
 ระยะเวลาในการศึกษา 23 
 สถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล 23 
   
บทท่ี 4 ผลการศึกษา 24 
 ส่วนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามและกิจการ 24 
 ส่วนท่ี 2   ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อกิจการโรงแรมในประเทศ 

ไทยในการตดัสินใจใชบ้ริการจากเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด 36 
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สารบาญ (ต่อ) 
  หน้า 
 ส่วนท่ี 3   ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อกิจการโรงแรมในประเทศ

ไทยในการตดัสินใจใชบ้ริการจากเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด จ าแนกตาม
ประเภทลกัษณะและกลุ่มตลาดเป้าหมายของธุรกิจ 48 

 ส่วนท่ี 4   ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อกิจการโรงแรมในประเทศ
ไทยในการตดัสินใจใชบ้ริการจากเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด จ าแนกตาม
พฤติกรรมการใชบ้ริการเวบ็คูปองส่วนลด 79 

 ส่วนท่ี 7   ข้อมูลเก่ียวกับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะท่ีมีต่อการใช้บริการ
เวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด 

 93 
บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล  ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ 94 
 สรุปผลการศึกษา 94 
 อภิปรายผล 99 
 ขอ้คน้พบ 108 
 ขอ้เสนอแนะ 114 
               ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 121 

บรรณานุกรม 122 

  
ภาคผนวก  
  แบบสอบถาม 125 
  
ประวติัผูเ้ขียน 131 
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สารบาญตาราง 
 

    หน้า 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 

จ าแนกตามความรู้จกับริการจากเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด 25 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามเพศ 25 
ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามอายุ 25 
ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามระดับ

การศึกษา 26 
ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามต าแหน่ง 26 
ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภท

ลกัษณะและกลุ่มตลาดเป้าหมายของธุรกิจ 27 
ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามขนาด

จ านวนหอ้งพกั 27 
ตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามรายไดสุ้ทธิ

ของธุรกิจเฉล่ียต่อเดือน  28 
ตารางท่ี 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามระยะเวลาท่ี

เปิดด าเนินธุรกิจ 29 
ตารางท่ี 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามการมี

เวบ็ไซตข์องธุรกิจ 29 
ตารางท่ี 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามความรู้จกั

บริการจากเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด 30 
ตารางท่ี 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามพฤติกรรม

การใชบ้ริการเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด 30 
ตารางท่ี 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามความถ่ีใน

การใชบ้ริการจากเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด 31 
ตารางท่ี 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามกลยุทธ์ท่ี

เลือกใชบ้ริการจากเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด 31 
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สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 
ตารางท่ี 4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามเหตุผลท่ีไม่

เคยใชบ้ริการจากเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด 32 
ตารางท่ี 4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกความประสงคใ์น

การใชบ้ริการจากเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดในอนาคต 33 
ตารางท่ี 4.17 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกเหตุผลท่ีเลือกใช้

บริการจากเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด 34 
ตารางท่ี 4.18 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 36 
ตารางท่ี 4.19 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นราคา 39 
ตารางท่ี 4.20 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 40 
ตารางท่ี 4.21 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 41 
ตารางท่ี 4.22 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 42 
ตารางท่ี 4.23 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอทาง
กายภาพ 43 

ตารางท่ี 4.24 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นกระบวนการ 45 

ตารางท่ี 4.25 แสดงสรุปค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมี 
ผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมใชบ้ริการเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดของผูต้อบ 
แบบสอบถาม 47 
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สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 
ตารางท่ี 4.26 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั

ดา้นผลิตภณัฑ ์ จ  าแนกตามประเภทลกัษณะและกลุ่มตลาดเป้าหมายของ
ธุรกิจ 49 

ตารางท่ี 4.27 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างระดบัความส าคญัของปัจจยัยอ่ย
ในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามประเภทลกัษณะและกลุ่มตลาด โดย
จ าแนกเป็นรายคู่ดว้ยวธีิ Fisher's LSD Procedure 52 

ตารางท่ี 4.28 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นราคา จ าแนกตามประเภทลกัษณะและกลุ่มตลาดเป้าหมายของธุรกิจ 54 

ตารางท่ี 4.29 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  จ  าแนกตามประเภทลกัษณะและกลุ่มตลาด
เป้าหมายของธุรกิจ 56 

ตารางท่ี 4.30 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามประเภทลกัษณะและกลุ่มตลาด
เป้าหมายของธุรกิจ 57 

ตารางท่ี 4.31 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างระดบัความส าคญัของปัจจยัยอ่ย
ในปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามประเภทลกัษณะและกลุ่ม
ตลาด โดยจ าแนกเป็นรายคู่ดว้ยวธีิ Fisher's LSD Procedure 60 

ตารางท่ี 4.32 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นบุคคล จ าแนกตามประเภทลกัษณะและกลุ่มตลาดเป้าหมายของ
ธุรกิจ 62 

ตารางท่ี 4.33 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามประเภท
ลกัษณะและกลุ่มตลาดเป้าหมายของธุรกิจ 64 

ตารางท่ี 4.34 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นกระบวนการ จ าแนกตามประเภทลกัษณะและกลุ่มตลาดเป้าหมาย
ของธุรกิจ 67 
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สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 
ตารางท่ี 4.35 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างระดบัความส าคญัของปัจจยัยอ่ย

ในปัจจยัดา้นกระบวนการในเร่ืองของบริษทัเจา้ของ / ผูด้  าเนินการ
เวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดใหบ้ริการไดร้วดเร็วและตรงต่อเวลา จ าแนกตาม
ประเภทลกัษณะและกลุ่มตลาด โดยจ าแนกเป็นรายคู่ดว้ยวธีิ Fisher's 
LSD Procedure 70 

ตารางท่ี 4.36 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างระดบัความส าคญัของปัจจยัยอ่ย
ในปัจจยัดา้นกระบวนการในเร่ืองของกระบวนการและขั้นตอนในการ
ท างานสั้น กระชบั ไม่ยุง่ยาก จ าแนกตามประเภทลกัษณะและกลุ่มตลาด 
โดยจ าแนกเป็นรายคู่ดว้ยวธีิ Fisher's LSD Procedure 72 

ตารางท่ี 4.37 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างระดบัความส าคญัของปัจจยัยอ่ย
ในปัจจยัดา้นกระบวนการในเร่ืองของบริษทัเจา้ของ / ผูด้  าเนินการ
เวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดมีการท าสัญญาระหวา่งกนัอยา่งรัดกุม จ าแนกตาม
ประเภทลกัษณะและกลุ่มตลาด โดยจ าแนกเป็นรายคู่ดว้ยวธีิ Fisher's 
LSD Procedure 74 

ตารางท่ี 4.38 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดบริการ จ าแนกตามประเภทลกัษณะและกลุ่มตลาด
เป้าหมายของธุรกิจ 76 

ตารางท่ี 4.39 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดบริการดา้นบุคคล จ าแนกตามประเภทลกัษณะและ
กลุ่มตลาด โดยจ าแนกเป็นรายคู่ดว้ยวธีิ Fisher's LSD Procedure 78 

ตารางท่ี 4.40 แสดงค่าเฉล่ียระดับความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั
ด้านผลิตภัณฑ์  จ  าแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์คูปอง
ส่วนลด 80 

ตารางท่ี 4.41 แสดงค่าเฉล่ียระดับความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นราคา จ าแนกตามพฤติกรรมการใชบ้ริการเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด 82 

 



 

ฑ 
 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 
ตารางท่ี 4.42 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย  จ  าแนกพฤติกรรมตามการใชบ้ริการเวบ็ไซตคู์ปอง
ส่วนลด 83 

ตารางท่ี 4.43 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด จ าแนกพฤติกรรมตามการใชบ้ริการเวบ็ไซตคู์ปอง
ส่วนลด 85 

ตารางท่ี 4.44 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
บุคคล จ าแนกตามพฤติกรรมการใชบ้ริการเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด 86 

ตารางท่ี 4.45 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ 
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามพฤติกรรมการใชบ้ริการ
เวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด 88 

ตารางท่ี 4.46 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
กระบวนการจ าแนกตามพฤติกรรมการใชบ้ริการเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด 89 

ตารางท่ี 4.47 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
กระบวนการ จ าแนกตามพฤติกรรมการใชบ้ริการเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด 92 

ตารางท่ี 5.1 แสดงระดบัความส าคญัโดยรวมต่อส่วนประสมการตลาดบริการ โดย
เปรียบเทียบกบัวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 3 เร่ือง 99 

ตารางท่ี 5.2 แสดงระดบัความส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์โดยเปรียบเทียบกบั
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 3 เร่ือง 101 

ตารางท่ี 5.3 แสดงระดบัความส าคญัต่อปัจจยัดา้นราคา โดยเปรียบเทียบกบัวรรณกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้ง 3 เร่ือง 102 

ตารางท่ี 5.4 แสดงระดบัความส าคญัต่อปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดย
เปรียบเทียบกบัวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 3 เร่ือง 103 
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ตารางท่ี 5.5 แสดงระดบัความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด โดย

เปรียบเทียบกบัวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 3 เร่ือง 104 
ตารางท่ี 5.6 แสดงระดบัความส าคญัต่อปัจจยัดา้นบุคคล โดยเปรียบเทียบกบั

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 3 เร่ือง 105 
ตารางท่ี 5.7 แสดงระดบัความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ โดยเปรียบเทียบกบัวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 3 เร่ือง 106 
ตารางท่ี 5.8 แสดงระดบัความส าคญัต่อปัจจยัดา้นกระบวนการ โดยเปรียบเทียบกบั

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 3 เร่ือง 107 
ตารางท่ี 5.9 แสดงสรุประดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ

กิจการโรงแรมในประเทศไทยในการตดัสินใจใช้บริการจากเว็บไซต์
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ตารางท่ี 5.10 แสดงสรุประดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ
กิจการโรงแรมในประเทศไทยในการตดัสินใจใช้บริการจากเว็บไซต์
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