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กบัแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือคปูองส่วนลดสินค้าและบริการบนเวบ็ไซต ์Groupon  

ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย 
THE ATTITUDE TOWARD THE MARKETING MIXES OF SERVICE AND 

MOTIVATION THAT RELATED TO THE TENDENCY OF PURCHASING PRODUCT 
AND SERVICE COUPON’S BEHAVIOR ON WEBSITE GROUPON  

OF CONSUMER IN THAILAND 
 

กญัญารตัน์ สมศกัดิ ์1 
 

บทคดัย่อ 
 

 การวิจัยครัง้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ แรงจูงใจมี
ความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อคูปองส่วนลดสนิค้าและบริการบนเว็บไซต์ Groupon ของผู้บริโภคใน
ประเทศไทย กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นงานวจิยั คอื ผูท้ีเ่คยซือ้สนิคา้และบรกิารบนเวบ็ไซต ์Groupon ในประเทศไทย จ านวน 
400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มูลคอื ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชส้ าหรบัทดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยใชส้ถิติ  
ค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว การวเิคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายคู่ใช ้Dunnett’s T3 และการวเิคราะห์
สถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู 
 ผลการวจิยัพบว่า 
 1.  ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 26-30 ปี สถานภาพโสด จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรี 
ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดต่้อเดอืน 20,001-30,000 บาท  
  2.  ผูบ้รโิภคมทีศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการ อยู่ในระดบัดมีาก รองลงมา 
ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย และดา้นสง่เสรมิการตลาด อยู่ในระดบัด ีตามล าดบั  
  3.  ผูบ้รโิภคมแีรงจงูใจในการซือ้คปูองสว่นลดสนิคา้และบรกิาร โดยรวมมแีรงจงูใจอยู่ในระดบัมาก โดยดา้น
เหตุผลมแีรงจงูใจในระดบัมากทีส่ดุ และดา้นอารมณ์ มแีรงจงูใจในระดบัมาก 
 4.  ผูบ้รโิภคมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิารบนเวบ็ไซต์ Groupon ดา้นการตดัสนิใจซือ้สนิคา้
และบรกิารต่อ พบว่ามแีนวโน้มอาจจะซือ้ และดา้นการแนะน าบุคคลอื่นใหซ้ือ้สนิคา้และบรกิาร พบว่าคาดว่าจะแนะน า 
  5.  ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้คปูองสว่นลดสนิคา้ และบรกิาร ซือ้ดลี   ชอ้ปป้ิง รองลงมา 
ไดแ้ก่ ดลีท่องเทีย่ว และดลีกรุงเทพ (รา้นอาหาร, สถานเสรมิความงาม และเครื่องใชไ้ฟฟ้า) ตามล าดบั 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
 1.  ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อคูปองส่วนลดสนิค้าและบรกิาร          
บนเวบ็ไซต์ Groupon ของผูบ้รโิภคในประเทศไทยแตกต่างกนั ดา้นการตดัสนิใจซือ้คูปองส่วนลดสนิคา้และบรกิารต่อ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 
 
__________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 2.  ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสดุและรายไดแ้ตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้คปูองสว่นลดสนิคา้
และบรกิารบนเวบ็ไซต์ Groupon ของผูบ้รโิภคในประเทศไทยแตกต่างกนั ดา้นการแนะน าบุคคลอื่นใหซ้ื้อสนิค้าและ
บรกิาร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
 3.  ทศันคตต่ิอสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นการสง่เสรมิการตลาด และดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บั
แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้คปูองสว่นลดสนิคา้และบรกิาร ดา้นการตดัสนิใจซือ้คูปองส่วนลดสินคา้และบรกิารต่อ โดยมี
ความสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัค่อนขา้งต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติริะดบั 0.01 
 

ค าส าคญั: ทศันคต ิแรงจงูใจ พฤตกิรรม บรกิารเวบ็ไซด ์
 

Abstract 
 
 The purpose of this research is to study the attitude toward the marketing mixes of service and 
motivation that related to the tendency of purchasing product and service coupon’s behavior on website 
Groupon of consumer in Thailand. The primary data is collected by distributing questionnaires to 400 
consumers who used to purchase the product and service on website Groupon. Statistical methods to 
analyze the data are frequency, percentage, mean, standard deviation, t- test, one-way analysis of variance, 
Dunnett’s T3 and Pearson product moment correlation coefficient. Computer software program is used to 
analyze the data.  
 The study results are as follows: 
 1.  Most of respondent is single, female, aged between 26-30 years old, hold a bachelor’s degree, 
work as employee in private company and had monthly income at Baht 20,001- 30,000. 
 2.  The consumer’s attitudes toward service marketing mixes in aspect of process is at very good 
level whereas as price, product, place and promotion aspects are in good levels, respectively.  
 3.  The consumers had overall motivation in purchasing product and service coupon and emotion 
aspect in high level and rational aspect in the highest level.  
 4.  The tendency of purchasing behavior on product and service on website Groupon in the aspect 
of tendency of decision purchasing product and service, the consumers tended to purchase. They also 
recommended the other people to purchase the product and service in the aspect of recommendation the 
new customer.  
 5.  Most of consumers tended to purchase the product and service coupon on shopping, travelling 
and others (restaurant, beauty shop and electric appliances) respectively.  
 The results of hypotheses test are as follows: 
 1.  Consumers who have different marital status have different tendency of purchasing product and 
service coupon’s behavior on website Groupon in the aspect of purchasing decision on product and service’s 
coupon at statistically significant level of 0.01. 
 2.  Consumers who have different education level and monthly income have different tendency of 
purchasing product and service coupon’s behavior on website Groupon in the aspect of recommendation the 
new customer at statistically significant levels of 0.01. 
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 3.  The attitude toward service marketing mixes in aspect of promotion and price related to the 
tendency of purchasing product and service coupon’s behavior on website Groupon in the aspect of 
purchasing decision on product and service’s coupon respectively in the same direction at low level with 
statistically significant levels of 0.01. 
 
Keywords: Attitudes, motivation, behavior, this website 
 
บทน า 
 ในยุคปจัจุบนัคงปฏิเสธไม่ได้ว่าอินเทอร์เน็ตได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวันของใครหลายๆ          
คนไปแลว้ ทัง้นี้เนื่องจากการพฒันาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยแีละอุปกรณ์เครื่องมอื สื่อสาร รวมถงึระบบเครอืข่าย
สญัญาณต่างๆ ท าใหก้ารตดิต่อสือ่สารท าไดง้่ายและสะดวกขึน้อย่างมาก 
 วตัถุประสงคข์องการใชอ้นิเทอร์เน็ตมคีวามหลากหลายแตกต่างกนัไป เช่น คน้หาขอ้มูล  ตดิตามข่าวสาร 
รบัสง่ขอ้มลู เล่นเกมส ์เป็นตน้ แต่ทีน่่าสนใจ คอื มกีารน าอนิเทอรเ์น็ตมาประยุกต์ใชใ้นการเพิม่ช่องทางในการท าธุรกจิ
ซือ้ขายสนิคา้และบรกิารผ่านออนไลน์ หรอืทีเ่รยีกว่า ธุรกจิพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์ (e-Commerce) ซึง่มกีารด าเนินการ
อยู่ 3 ประเภท ไดแ้ก่ B2B (Business to Business) คอื การท าธุรกจิระหว่างภาคธุรกจิดว้ยกนั B2C (Business to 
Customer) คอื ระหว่างภาคธุรกจิกบัผูบ้รโิภค B2G (Business to Government) คอืระหว่างภาคธุรกจิกบัภาครฐั การ
ท าธุรกจิ e-Commerce เหมาะส าหรบัผูป้ระกอบการทีม่เีงนิทุนน้อยและตอ้งการลดตน้ทุน เพราะเพยีงแค่มเีวบ็ไซตห์นึ่ง
เวบ็ไซตก์เ็ปรยีบเสมอืนว่าคุณมรีา้นคา้อยู่ทัว่โลกและสามารถเปิดการคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมงทุกวนัไม่มวีนัหยุด สามารถ
เขา้ถงึกลุม่ลกูคา้ไดโ้ดยตรง รวมทัง้ใหค้ าปรกึษาและแกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างรวดเรว็ ซึง่ในอดตีการท าธุรกจิการคา้นิยมกนั
เพยีงการขายผ่านทางหน้ารา้นเท่านัน้ ซึง่จะต้องใชเ้งนิลงทุนสงู ไม่ว่าจะเป็นการจดัการรา้น การจา้งคนดูแลหน้ารา้น 
ค่าเช่าพืน้ที ่ขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาในการเปิดรา้น ท าเลทีต่ัง้รา้นคา้ ซึง่ในการตัง้รา้นคา้ในรูปแบบเดมินัน้ส่วนใหญ่จะ
เป็นทีรู่จ้กัและเขา้ถงึได ้เฉพาะลกูคา้ในพืน้ทีน่ัน้เท่านัน้ 
 จากการส ารวจการมกีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในครวัเรอืน พ.ศ. 2554 ยงัพบอกีว่า มคีนที่
อายุตัง้แต่ 6 ปีขึน้ไปทีเ่คยจองหรอืซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต รอ้ยละ 3.8 โดยมสีนิคา้และบรกิารทีไ่ดร้บั
ความนิยมสงูทีส่ดุ คอื เครื่องแต่งกายและเครื่องประดบั รอ้ยละ 30.8 รองลงมาคอื e-Ticket รอ้ยละ 14.8 หนังสอื และ
อาหาร เครื่องดื่ม สนิคา้สขุภาพ รอ้ยละ 13.4 และ 13.3 ตามล าดบั  
 อนิเทอรเ์น็ตไดก้ลายเป็นส่วนหนึ่งของชวีติประจ าวนัและมบีทบาทส าคญัในการด าเนินธุรกจิ  ไม่ว่าจะเป็น
การซือ้ขายสนิคา้และการใหบ้รกิารต่างๆ อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการโรงแรมกเ็ป็นอกีกลุ่มหนึ่งทีน่ าอนิเทอรเ์น็ต
มาใชใ้นการพฒันาธุรกจิ การซือ้คปูองสว่นลดสนิคา้และจองหอ้งพกัผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตนัน้มคีวามส าคญัเป็นอย่างมาก
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นคนไทยนิยมซือ้คปูองสว่นลดสนิคา้ และทีพ่กัราคาไม่แพง
ผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต ของศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาติ ซึง่ปจัจุบนับรษิทัต่างๆ ใหค้วาม
สนใจในการท าธุรกจิจะท าใหผู้ป้ระกอบการสามารถเขา้ถงึกลุ่มลกูคา้และขยายช่องทางการตลาดไดม้ากขึน้  
 Social Commerce คอื การประสมประสานระหว่าง Social Media และ Electronic Commerce ปจัจุบนั 
Groupon เป็นธุรกจิ Social Commerce อนัดบัหนึ่งของโลก ดว้ย Valuation ที ่50,000 ลา้นดอลลาร ์ในขณะที ่Living 
Social เป็นธุรกจิอนัดบัสอง ดว้ย Valuation ที ่3,000 ลา้นดอลลาร ์Social Commerce ถอืเป็นโมเดลทางธุรกจิทีเ่ตบิโต
ไดอ้ย่างรวดเรว็ทีสุ่ดในโลกของ Social Media โดยที ่Groupon ใชเ้วลาไม่ถงึ 3 ปี จงึจะได ้Valuation ที ่50,000 ลา้น 
จากแรกเริม่ 1 ลา้น ในขณะที ่Facebook ใชเ้วลาถงึ 7 ปี (Bangkokbiznew.com, 2554)  
 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=Social%20Commerce
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=Social%20Commerce
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=Social%20Commerce
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 ถ้าพูดถึง Social Commerce ยกัษ์ใหญ่ของโลก แน่นอนว่า เราคงต้องคดิถึง groupon.com ที่สร้าง
ปรากฏการณ์ในวงการอนิเทอรเ์น็ตดว้ยการเปิดเวบ็ขายสนิคา้ แบบ Group buying ทีเ่รยีกว่า รวมกนัซือ้ของถูก และ
เมื่อต้นเดอืนกุมภาพนัธ์ทีผ่่านมา GROUPON บรษิทัยกัษ์ใหญ่ในเรื่องของการท า Group buying จากโลกตะวนัตก 
เปิดตวัอย่างเป็นทางการแลว้ในประเทศไทย ในนาม www.mygroupon.co.th  
 รูปแบบธุรกจิของ Groupon เป็นระบบการตลาดแบบใหม่ทีไ่ม่เคยมมีาก่อนในตอนนัน้ งานของ Groupon 
คอืคดัเลอืกพนัธมติรผูข้ายมาสรา้งแคมเปญ และพยายามสรา้งขอ้เสนอแบบไดป้ระโยชน์ทัง้คู่ระหว่างผู้ซือ้กบัผู้ขาย 
(win-win) ซึ่งเป็นการพลกิโฉมให้ธุรกิจท้องถิ่นสามารถเขา้ถึงลูกค้าใหม่ๆ  ได้แบบที่ไม่เคยมมีาก่อน Groupon              
โตเรื่อยมาโดยปจัจุบนัมพีนัธมติรหลายแสนราย และมลีกูคา้ประจ า 33 ลา้นคน (ลกูคา้ประจ านบัจากลกูคา้ทีซ่ือ้ดลีอย่าง
น้อย 1 ครัง้ต่อปี) สาขาประเทศไทยเป็นสาขาที ่47 ซึง่อยู่นอกบา้นเกดิของ Groupon ทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา 
  mygroupon.co.th แบ่งดลีหรอืสว่นลดออกเป็น 3 ประเภท คอื ดลีกรุงเทพ ดลีชอ้ปป้ิง และดลีท่องเทีย่ว ซึง่
มกีารจดัโปรโมชัน่ ใหค้นมาสมคัรเป็นสมาชกิ โดยใครทีช่่วยแนะน า GROUPON ในตอนนี้กจ็ะไดร้บั Reward credits 
คนละ 150 บาท เป็นกลยุทธเ์พื่อนแนะน าเพื่อน (Friend get Friend) นัน่เอง ดว้ยจุดมุ่งหมายส าคญัในการส่งเสรมิให้
สมาชกิคน้หา แบ่งปนั และเตมิเตม็ไลฟ์สไตลอ์ย่างจุใจ ประกอบกบัผลการส ารวจของส านกัสถติแิห่งชาต ิประจ าปี พ.ศ. 
2553 พบว่า กรุงเทพมหานครมผีูใ้ชค้อมพวิเตอร์ อนิเทอรเ์น็ตและโทรศพัทม์อืถอืมากทีสุ่ดรอ้ยละ 47.4 รองลงมาคอื
ภาคกลางรอ้ยละ 31.7 ภาคใต ้ภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือใชน้้อยทีส่ดุ  
 จากขอ้มลูดงักล่าวท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาทศันคตต่ิอสว่นประสมทางการตลาด แรงจงูใจมคีวามสมัพนัธ์
กบัแนวโน้มการซื้อคูปองส่วนลดสนิค้าและบรกิารบนเว็บไซต์ Groupon ของผู้บรโิภคในประเทศไทย เพื่อที่จะน า
ผลการวจิยัทีไ่ดไ้ปใชใ้นการวางแผนกลยุทธท์างการตลาดของเวบ็ไซต์ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้
และวางแผนการตลาดใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้คูปองส่วนลดสนิคา้และบรกิารบนเวบ็ไซต์ Groupon ของผูบ้รโิภค
ในประเทศไทย จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได ้
ต่อเดอืน 
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารกบัแนวโน้มพฤตกิรรม
การซือ้คปูองสว่นลดสนิคา้และบรกิารบนเวบ็ไซต ์Groupon ของผูบ้รโิภคในประเทศไทย 
 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจกบัแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อคูปองส่วนลดสินคา้และบรกิาร 
บนเวบ็ไซต ์Groupon ของผูบ้รโิภคในประเทศไทย 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 
 1. ลกัษณะประชากรศาสตร ์
  1.1 เพศ 
   1.1.1 ชาย 
   1.1.2 หญงิ 
  1.2 อาย ุ
   1.2.1 ต ่ากว่าหรอืเทยีบเท่า 20 ปี 
   1.2.2 21 – 25 ปี 
   1.2.3 26 – 30 ปี 
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   1.2.4 31 – 35 ปี 
   1.2.5 มากกว่า 35 ปี 
  1.3 สถานภาพ 
   1.3.1 โสด 
   1.3.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
   1.3.3 หย่ารา้ง / หมา้ย / แยกกนัอยู ่
  1.4 ระดบัการศกึษา 
   1.4.1 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
   1.4.2 ปรญิญาตร ี
   1.4.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี
  1.5 อาชพี 
   1.5.1 นกัเรยีน / นกัศกึษา 
   1.5.2 ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
   1.5.3 พนกังานบรษิทัเอกชน 
   1.5.4 ธุรกจิสว่นตวั / เจา้ของธุรกจิ 
   1.5.5 อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………….. 
  1.6 รายไดต่้อเดอืน 
   1.6.1 ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 
   1.6.2 10,001 – 20,000 บาท 
   1.6.3 20,001 – 30,000 บาท 
   1.6.4 30,001 – 40,000 บาท 
   1.6.5 40,001 บาท ขึน้ไป 
 2. ทศันคตต่ิอสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 
  2.1 ดา้นผลติภณัฑ ์
  2.2 ดา้นราคา 
  2.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
  2.4 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
  2.5 ดา้นกระบวนการ 
 3. แรงจงูใจ 
  3.1 ดา้นเหตุผล 
  3.2 ดา้นอารมณ์ 
 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คอื แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อคูปองส่วนลดสนิค้าบนเวบ็ไซต ์
Groupon 
  

สมมติฐานการวิจยั  
 1. ผู้บริโภคที่มีลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้             
ต่อเดอืน แตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้คูปองส่วนลดสนิคา้และบรกิารบนเวบ็ไซต์ Groupon ของผูบ้รโิภค          
ในประเทศไทย แตกต่างกนั 
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 2. ทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้คูปอง
สว่นลดสนิคา้และบรกิารบนเวบ็ไซต ์Groupon ของผูบ้รโิภคในประเทศไทย 
 3. แรงจูงใจมีความสมัพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อคูปองส่วนลดสินค้าและบริการบนเว็บไซต ์
Groupon ของผูบ้รโิภคในประเทศไทย 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2550: 
57-59) กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถาบนัครอบครวั รายได ้อาชพี 
การศึกษา เหล่านี้ เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ลักษณะประชากรศาสตร์เป็นสิ่งส าคัญและ            
สถิติ ที่วดัได้ของประชากรที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตัวแปรอื่น และพรทพิย ์               
วรกจิโภคาทร (2529: 312-315) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะผูร้บัสารทีว่เิคราะห ์ตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ซึง่แต่ละ
บุคคลจะแตกต่างกนัไป โดยมคีวามแตกต่างทางประชากรศาสตร ์จะมอีทิธพิลต่อการสือ่สาร 
 ความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติกบัพฤติกรรม (Attitude and behavior) ประภาเพญ็ สุวรรณ (2526: 5) 
กล่าวว่า ทศันคต ิของบุคคลสามารถถูกท าใหเ้ปลีย่นแปลงไดห้ลายวธิ ีอาจโดยการไดร้บัขอ้มูล ข่าวสารจากผูอ้ื่น หรอื
จากสื่อต่าง ๆ ข้อมูลข่าวสารที่ได้รบัจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของทศันคติในส่วนของการรบัรู้              
เชงิแนวคดิ (Cognitive Component) และเมื่อองคป์ระกอบส่วนใดส่วนหนึ่งเปลี่ยนแปลงองคป์ระกอบ ส่วนอื่นจะมี
แนวโน้มทีจ่ะเปลีย่นแปลงดว้ย กล่าวคอื เมื่อองคป์ระกอบของทศันคตใินสว่นของการรบัรูเ้ชงิแนวคดิเปลีย่นแปลงจะท า
ให้องคป์ระกอบในส่วนของอารมณ์ (Affective Component) และองค์ประกอบในส่วนของพฤติกรรม (Behavioral 
Component) เปลี่ยนแปลงด้วยการเปลี่ยนแปลงทศันคติ โดยการสื่อสารพิจารณาจากแบบจ าลองการสื่อสารของ
ลาสเวล (Lasswell,1948) ซึง่ไดว้เิคราะห ์กระบวนการสือ่สารในรูปของใคร พูดอะไรกบัใคร อย่างไร และไดผ้ลอย่างไร 
ซึง่สามารถแบ่งออกเป็นตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม กล่าวคอื ใคร (ผูส้ง่สาร) พดูอะไร (สาร) กบัใคร (ผูร้บัสาร) อย่างไร 
(สือ่) กค็อืตวัแปรตน้ สว่นไดผ้ลอย่างไร (ผลของการสือ่สาร) กค็อื ตวัแปรตาม 
 แนวความคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ชยัสมพล ชาวประเสรฐิ (2547: 63–79) ส่วนประสม
ทางการตลาด (Marketing Mix) ของสนิคา้นัน้โดยพืน้ฐานจะมอียู่ 4 ตวั ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และการส่งเสรมิการตลาด แต่ส่วนประสมทางการตลาดของตลาดบรกิาร จะมคีวามแตกต่างจากส่วนประสมทาง
การตลาดของสนิคา้ทัว่ไป กล่าวคอื จะต้องมกีารเน้นถงึพนักงาน กระบวนการในการใหบ้รกิาร และสิง่แวดลอ้มทาง
กายภาพ ซึง่ทัง้สามส่วนประสมเป็นปจัจยัหลกัในการส่งมอบบรกิาร ดงันัน้ ส่วนประสมทางการตลาดของการบรกิาร           
จงึประกอบดว้ย 7Ps ตามแนวคดิของ Payne (1993) ไดแ้ก่ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิทาง
การตลาด พนกังาน กระบวนการใหบ้รกิารและสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 
 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจ เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 54) ไดก้ล่าวว่า แรงจูงใจในการซือ้ 
(Buying Motives) ของผูบ้รโิภคจะไดร้บัอทิธพิลมาจากปจัจยัภายใน (ปจัจยัดา้นจติวทิยา) หมายถงึ สิง่ผลกัดนัภาย             
ในตวับุคคล ซึง่อาจจะเป็นเจตคต ิความคดิเหน็ ความสนใจ เป็นตน้ สิง่ต่างๆ ดงักล่าวนี้มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมค่อนขา้ง
ถาวร และปจัจยัภายนอก หมายถงึ สิง่ผลกัดนัจากภายนอกตวับุคคลทีม่ากระตุน้ใหเ้กดิพฤตกิรรม อาจจะเป็นการไดร้บั
รางวลั เกยีรตยิศ ค าชม เป็นต้น แรงจูงใจประเภทนี้ไม่คงทนถาวรต่อพฤติกรรม บุคคลจะแสดงพฤตกิรรมตอบสนอง
เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการรางวลั 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 ขอบเขตของการศึกษาผู้วจิยัเลือกศกึษากลุ่มตัวอย่างเฉพาะในกรุงเทพมหานครเท่านัน้ โดยศึกษาเรื่อง
ทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาด แรงจูงใจมคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้คูปองส่วนลดสนิค้าและ
บรกิารบนเวบ็ไซต ์Groupon ของผูบ้รโิภคในประเทศไทย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ คือ ผู้ที่เคยซื้อสนิค้าและบรกิารบนเว็บไซต ์
Groupon ในประเทศไทย ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั คอื ผู้ที่เคยซื้อสนิค้าและบรกิารบนเวบ็ไซต ์
Groupon ในประเทศไทย ซึ่งไม่สามารถทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดงันัน้ผู้วจิยัจงึต้องใช้สตูรการหาขนาด
ตวัอย่างทีไ่ม่ทราบจ านวนประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545:26) ก าหนดค่าความผดิพลาดทีย่อมรบัไดไ้ม่เกนิ 5% 
ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่าง 385 คน และเพิม่ตวัอย่างส ารองไวอ้กี 15 คน รวมทัง้สิน้จ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน 
 การสุ่มตวัอย่าง ใช้หลกัการสุ่มตวัอย่างตามขัน้ตอนดงัน้ี 
 ขัน้ที ่1 การสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) การเกบ็กลุ่มตวัอย่างทางเวบ็ไซต์จ านวน 200 คน 
และเกบ็แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างทีอ่าคารส านกังาน Groupon ประเทศไทย จ านวน 200 คน 
 ขัน้ที ่2 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจะเกบ็แบบสอบถามจากจุดใหบ้รกิารรบั
สนิค้าด้วยตวัเอง ที่อาคารส านักงาน Groupon ประเทศไทย อาคารชโิน -ไทย ทาวเวอร ์(ชัน้ 11) เนื่องจากมสีมาชกิ   
ผูซ้ือ้สนิคา้และบรกิารบนเวบ็ไซต ์Groupon เขา้มารบัสนิคา้  
 ขัน้ที ่3 การสุม่ตวัอย่างแบบวจิารณญาณ (Judgemental Sampling) ในส่วนของการเกบ็แบบสอบถามตาม
เวบ็ไซต ์ผูว้จิยัท าการโพสตล์งิค ์(Link) ของแบบสอบถามไวต้ามเวบ็ขายสนิคา้ออนไลน์ และเวบ็บอรด์ทีเ่กีย่วกบัการซือ้
คปูองสว่นลดสนิคา้ ซึง่ผูต้อบแบบสอบถามสามารถคลิก๊ลงิค ์(Link) ไปยงัหน้าแบบสอบถามไดท้นัท ี 
 

ผลการวิจยั  
 ผลการวจิยัพบว่า 
 1.  ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 26-30 ปี สถานภาพโสด จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรี 
ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดต่้อเดอืน 20,001-30,000 บาท  
  2.  ผูบ้รโิภคมทีศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการ อยู่ในระดบัดมีาก รองลงมา 
ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย และดา้นสง่เสรมิการตลาด อยู่ในระดบัด ีตามล าดบั  
  3.  ผูบ้รโิภคมแีรงจงูใจในการซือ้คปูองสว่นลดสนิคา้และบรกิาร โดยรวมมแีรงจงูใจอยู่ในระดบัมาก โดยดา้น
เหตุผลมแีรงจงูใจในระดบัมากทีส่ดุ และดา้นอารมณ์ มแีรงจงูใจในระดบัมาก 
 4.  ผูบ้รโิภคมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิารบนเวบ็ไซต์ Groupon ดา้นการตดัสนิใจซือ้สนิคา้
และบรกิารต่อ พบว่ามแีนวโน้มอาจจะซือ้ และดา้นการแนะน าบุคคลอื่นใหซ้ือ้สนิคา้และบรกิาร พบว่าคาดว่าจะแนะน า 
  5.  ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มีแนวโน้มพฤตกิรรมการซื้อคูปองส่วนลดสนิคา้ และบรกิารซือ้ดลีชอ้ปป้ิง รองลงมา 
ไดแ้ก่ ดลีท่องเทีย่ว และดลีกรุงเทพ (รา้นอาหาร, สถานเสรมิความงาม และเครื่องใชไ้ฟฟ้า) ตามล าดบั 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
 1.  ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อคูปองส่วนลดสนิค้าและบรกิาร           
บนเวบ็ไซต์ Groupon ของผูบ้รโิภคในประเทศไทยแตกต่างกนั ดา้นการตดัสนิใจซือ้คูปองส่วนลดสนิคา้และบรกิารต่อ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 2.  ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสุดและรายไดแ้ตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้คปูองสว่นลดสนิคา้
และบรกิารบนเวบ็ไซต์ Groupon ของผูบ้รโิภคในประเทศไทยแตกต่างกนั ดา้นการแนะน าบุคคลอื่นใหซ้ื้อสนิค้าและ
บรกิาร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
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 3.  ทศันคตต่ิอสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นการสง่เสรมิการตลาด และดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บั
แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้คปูองสว่นลดสนิคา้และบรกิาร ดา้นการตดัสนิใจซือ้คูปองส่วนลดสนิคา้และบรกิารต่อ โดยมี
ความสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัค่อนขา้งต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติริะดบั 0.01 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากการวจิยัในเรื่อง ทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร และแรงจูงใจมคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้ม
พฤตกิรรมการซือ้คูปองส่วนลดสนิคา้และบรกิารบนเวบ็ไซต์ Groupon ของผูบ้รโิภคในประเทศไทย สามารถอภปิราย
ผลไดด้งันี้ 
 1.  ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างลกัษณะประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด 
อาชีพ สถานภาพสมรส รายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือคปูองส่วนลดสินค้าและ
บริการแตกต่างกนั 
   ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างลกัษณะประชากรศาสตร ์ของแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อคูปองส่วนลด
สนิคา้และบรกิาร พบว่า  
  ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีการแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อสนิค้าและบริการ
แตกต่างกัน ด้านการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการต่อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้บริโภคที่มี
สถานภาพโสด มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อคูปองส่วนลดสนิค้าและบริการ มากกว่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส/             
อยู่ดว้ยกนั เนื่องจากผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนัแลว้ ย่อมมแีนวโน้มการสรา้งรากฐานความมัน่คงในชวีติ
ครอบครวัมากกว่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสด ซึ่งผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสดค่าจ่ายส่วนใหญ่จะใช้ไปกบักิจกรรม
สงัสรรค ์การท่องเทีย่วมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุรเมศร ์มณีไทย 
(2547) ศึกษาปจัจยัในการตัดสนิใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ โดยผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสโสด มีแนวโน้ม
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิารมากกว่าสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั 
  ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มกีารแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อสนิค้าและบรกิาร
แตกต่างกนั ดา้นการแนะน าบุคคลอื่นใหซ้ือ้สนิคา้และบรกิาร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่ี
การศกึษาระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ีและปรญิญาตร ีมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้คูปองส่วนลดสนิคา้และบรกิาร ดา้นการ
แนะน าบุคคลอื่นให้ซื้อสนิค้าและบรกิาร ต ่ากว่าผู้บรโิภคที่มกีารศกึษาระดบัสูงกว่าปรญิญาตร ีเนื่องจากกลุ่มคนที่มี
การศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรทีีน่ิยมใชบ้รกิารทางอนิเทอร์เน็ตโดยจะสนใจข่าวสาร ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้าไม่ มหีลกัฐาน
เพยีงพอ และเปิดรบัสื่อที่เป็นหลกัการมากกว่า มผีลท าใหม้แีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้คูปองส่วนลดสนิคา้และบรกิาร  
ดา้นการแนะน าบุคคลอื่นใหซ้ือ้สนิคา้และบรกิาร มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ีและปรญิญาตร ี
ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของปรญิดา เจรญิกุล (2549) ศกึษาเรื่อง “ปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิาร Wedding 
Service Online ผ่านทางระบบอนิเทอรเ์น็ต” โดยผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีและปรญิญาตร ีมกีารตดัสนิใจ
บอกต่อการใช้บรกิาร Wedding Service Online ผ่านทางระบบอนิเทอรเ์น็ต น้อยกว่าผู้ทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่า
ปรญิญาตร ี
  ผูบ้รโิภคทีม่รีายได้แตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤติกรรมการซือ้คูปองส่วนลดสนิคา้และบรกิาร ด้านการ
แนะน าบุคคลอื่นใหซ้ือ้สนิคา้และบรกิารแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้คปูองสว่นลดสนิคา้และบรกิาร ดา้นการแนะน าบุคคลอื่นให้
ซือ้สนิคา้และบรกิารต ่ากว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001-40,000 บาท เนื่องจากมกี าลงัการซือ้ทีม่ากกว่า
และสถานภาพการเงนิที่มัน่คงท าให้เกดิแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อคูปองส่วนลดสนิค้าและบรกิาร ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของพชิยารกัษ์ มณีเลอเลศิ (2553) ศกึษา ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิารของผูบ้รโิภคผ่าน
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ระบบออนไลน์ พบว่า ผู้บรโิภคที่มรีะดบัรายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าและบริการผ่านระบบ
ออนไลน์ในดา้นมลูค่าการซือ้สนิคา้และบรกิารแตกต่างกนั 
 2.  ผลการวิเคราะหผ์ลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์แบบสมัประสิทธ์ิสหพนัธ์อย่างง่ายของเพียรส์นั
ระหว่างทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ กบัแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือคปูองส่วนลดสินค้าและ
บริการ 
  ผลการวเิคราะห์ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์แบบสมัประสทิธิส์หพนัธ์อย่างง่ายของเพยีร์สนัระหว่าง
ทศันคตดิา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร กบัแนวโน้มมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้คูปองส่วนลดสนิคา้และบรกิาร 
พบว่า ทศันคตดิ้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นราคา และด้านส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพันธ์กบั
แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อคูปองส่วนลดสนิค้าและบริการ ด้านการตัดสนิใจซื้อคูปองส่วนลดสนิค้าและบริการต่อ 
กล่าวคอื 
  ทศันคตดิ้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านราคา มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
คปูองสว่นลดสนิคา้และบรกิาร ดา้นการตดัสนิใจซือ้คปูองสว่นลดสนิคา้และบรกิารต่อ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั
ในระดบัค่อนขา้งต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถติริะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคมทีศันคตดิา้นราคาทีด่ขี ึน้ จะท าใหผู้บ้รโิภคมี
การตดัสนิใจซือ้คูปองส่วนลดสนิคา้และบรกิารเพิม่ขึน้ เนื่องจากการผูบ้รโิภครบัรูถ้งึความคุม้ค่าราคา เมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัคุณภาพ หรอืราคาต ่ากว่าทอ้งตลาดอย่างชดัเจนเพิม่ขึน้ ท าให้ผูบ้รโิภคมกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารเพิม่ขึน้ 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของทววีรรณ น้อยน ้าค า (2548) ทีศ่กึษาเรื่อง “ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภคคนไทยใน
การซือ้สนิคา้และบรกิาร ทางการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์(E-commerce)” พบว่าปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้น
ราคา มคีวามสมัพนัธก์บัการซือ้สนิคา้และบรกิารทีซ่ือ้ผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
  ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤตกิรรมการซือ้คปูองสว่นลดสนิคา้และบรกิาร ดา้นการตดัสนิใจซือ้คปูองสว่นลดสนิคา้และบรกิารต่อ มคีวามสมัพนัธ์
ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระดบั 0.01 โดยผู้บรโิภคมทีศันคติด้านส่งเสริม
การตลาดเพิ่มขึ้น จะท าให้มีตัดสนิใจซื้อคูปองส่วนลดสนิค้าและบริการเพิ่มขึ้น เนื่องจาผู้บริโภครบัรู้กิจกรรมด้าน
ส่งเสริมการตลาด ข่าวสารขอ้มูลโปรโมชัน่ การส่งเสรมิการขายร่วมกบับตัรเครดติ การจดักจิกรรมชิงรางวลัต่างๆ
เพิม่ขึน้ ท าใหผู้บ้รโิภคมกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารเพิม่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุภาวรรณ ชยัทววีุฒกิุล 
(2555) ไดศ้กึษา พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิารออนไลน์แบบรวมกลุ่มกนัซือ้บนเวบ็ไซต์ ENSOGO ของลูกคา้ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ที่ว่าด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสรมิการขาย ด้านการประชาสมัพนัธ์ ด้านการจดักิจกรรม
ทางการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ละบรกิารดา้นความถีใ่นการสัง่ซือ้สนิคา้หรอืบรกิารบนเวบ็ไซต์ 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ในการวิจยัครัง้ต่อไป ควรมีการศึกษาเรื่องอิทธิพลของเพื่อนในเครือข่ายสงัคมอนไลน์ (Facebook, 
Tweeter, instagram) ต่อแนวโน้มการซือ้คูปองส่วนลดสนิคา้และบรกิารผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต เพื่อใหผู้้ประกอบการ
สามารถน าขอ้มลูไปใชใ้นการวางแผนกลยุทธ ์การท าการตลาดใหไ้ดป้ระสทิธภิาพมากทีส่ดุ 
 2. ในการวจิยัครัง้ต่อไป ควรมกีารศกึษาในเรื่องการเปรยีบเทยีบระหว่างความคาดหวงัในการใชส้นิคา้และ
บรกิารกบัสิง่ทีไ่ดร้บั ความพงึพอใจในสนิค้าและบรกิารทีไ่ดร้บั เพื่อน าขอ้มูลมาใชใ้นการพฒันาการใหบ้รกิารเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคใหม้ากทีส่ดุ 
 3. ในการวิจัยครัง้ต่อไป ควรมีการศึกษาระบบบริหารจัดการธุรกิจการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์
โดยเฉพาะความปลอดภัยในการช าระเงิน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถน าขอ้มูลไปใช้ในการวางแผน และพฒันา
เวบ็ไซตใ์หม้คีวามน่าเชื่อถอืมากยิง่ขึน้  
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กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก                 
รองศาสตราจารย ์ดร.ณกัษ์ กุลสิร ์อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่า นบัตัง้แต่เริม่ต้นจนเสรจ็
เรยีบรอ้ยสมบูรณ์ในการใหค้ าปรกึษาคาแนะนาที่มคีุณค่า ช่วยเหลอืและตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้  
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ สุพาดา สริกิุตตา และอาจารย ์ดร.กลัยกติติ ์กรีตอิงักูร                  
ทีก่รุณาเป็นกรรมการเพิม่เตมิในการสอบสารนิพนธ์ และใหข้อ้เสนอแนะต่างๆเพื่อปรบัปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็น
ประโยชน์ และกรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถาม อกีทัง้ยงัให้
ค าแนะน าในการวจิยัครัง้นี้ และใหค้วามเมตตาดว้ย ดเีสมอมา  
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์มหาวทิยาลยั             
ศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้หค้วามช่วยเหลอืตลอด จนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั     
อกีทัง้ใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา  
 ผูว้จิยัขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน              
ทีค่อยใหค้วามช่วยเหลอืใหค้ าแนะน าเป็นอย่างดตีลอดจนผูม้สีว่นส าเรจ็ต่องานวจิยัชิน้น้ี  
 ผูว้จิยัต้องขอขอบคุณ ผู้จดัการฝ่ายส่งเสรมิการตลาดที่อาคารส านักงาน Groupon ประเทศไทย อาคาร            
ชโินไทย ทาวเวอร ์(ชัน้ 11) ทีไ่ดใ้หค้วามอนุเคราะห ์ตลอดจนความสะดวกอย่างดยีิง่ ในการจดัเกบ็แบบสอบถาม  
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ผูซ้ึง่ใหช้วีติ ความรกั อบรมสัง่สอน และเป็นแรงบนัดาลใจ             
ให้มวีนันี้ คอยให้กาลงัใจ มอบโอกาสในการศกึษาเป็นวิชาความรู้ติดตวัในปจัจุบนัผู้วิจยัขอขอบคุณ เพื่อนนิสติ                  
คณะสงัคมศาสตร ์ภาควชิาบรหิารธุรกจิ สาขาการจดัการ รุ่น 14 ทุกคน ทีค่อยช่วยเหลอื ใหก้ าลงัใจ และใหค้ าแนะน า 
ในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้มาโดยตลอด และขอขอบ คุณทุกๆ ท่านทีม่สี่วนร่วมในความส าเรจ็ของสารนิพนธฉ์บบันี้            
ทีไ่ม่ไดเ้อ่ยนาม ณ ทีน่ี้ไดอ้ย่างครบ ถว้น  
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