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บทคดัย่อ 
 

การคน้ควา้แบบอิสระเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงการตอบสนองและพฤติกรรม
การใชคู้ปองออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครต่อกิจกรรมการตลาดผา่นคูปองออนไลน์ โดย
เก็บตวัอย่างจากผูบ้ริโภคท่ีผูท่ี้เคยใช้คูปองออนไลน์ จ  านวน 250 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ 
แบบสอบถาม และการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ความถ่ี  ร้อยละ และ
ค่าเฉล่ีย  

จากการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 – 30 ปี 
สถานะภาพโสด มีระดับการศึกษาขั้นสูงสุดคือ ระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท  

พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ผา่นคูปองออนไลน์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มกัซ้ือสินคา้/บริการประเภท อาหาร/เคร่ืองด่ืม ไดรั้บคูปองออนไลน์จากเวบ็ไซต์เจา้ของสินคา้ 
ราคาสินคา้/บริการท่ีซ้ือผา่นออนไลน์ต่อคร้ังก่อนหกัส่วนลดจากคูปองออนไลน์คือ 501 – 1,000 บาท  
ในระยะเวลา 3 เดือนท่ีผ่านมาเคยใช้บริการคูปองออนไลน์ 1-3 คร้ัง ส่วนใหญ่เลือกวิธีการช าระค่า
สินคา้/บริการท่ีซ้ือโดยการน าส่วนลดคูปองออนไลน์ดว้ยเงินสด 

ผลการศึกษาระดบัความคิดเห็นของการตอบสนองของผูบ้ริโภคต่อกิจกรรมการตลาด
ผา่นคูปองออนไลน์ พบวา่ผูบ้ริโภคมีการตอบสนองต่อคูปองออนไลน์ โดยมีค่าเฉล่ียในระดบัเห็นดว้ย 
ทั้งในขั้นตอน ความตั้งใจ ความสนใจ ความตอ้งการอยากได ้และการตดัสินใจซ้ือ  
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ส าหรับระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการตอบสนองของผูต้อบแบบสอบถามในแต่ละ
ล าดบัขั้นพบวา่ มีระดบัความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรกดงัน้ี ความตั้งใจ ไดแ้ก่ ผูต้อบสอบถาม
สังเกตเห็นคูปองออนไลน์จากเฟซบุ๊คแฟนเพจของเจา้ของสินคา้ ด้านความสนใจ ได้แก่ เม่ือได้รับ
คูปองออนไลน์ ผูต้อบแบบสอบถามสนใจหาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัระยะเวลาท่ีใช้คูปอง ดา้นความ
ตอ้งการอยากได ้ไดแ้ก่ ผูต้อบแบบสอบถามปรารถนาจะใชคู้ปองออนไลน์ในการซ้ือสินคา้ท่ีตรงกบั
ความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถาม และดา้นการตดัสินใจซ้ือ ไดแ้ก่ ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านคูปอง
ออนไลน์ในการซ้ือสินคา้ท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถาม  
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ABSTRACT 
 

The purpose of this independent study is to examine responses and behavior using 
online coupon of consumers in Bangkok towards online coupon marketing activities. A set of 
questionnaires was distributed to 250 consumers who were used to online coupon using quota 
sampling technique and analyzed by descriptive statistics to assess frequency, percentage and 
means. 

The results found that most of the respondents were females, age between 21-29 years 
old, single, bachelor degree as the highest level of education, working in private company and 
having the average monthly remuneration in range of THB 15,100-20,000. 

The behavior of consumers towards buying goods by online coupon found that most of 
the respondents purchased goods/service were food/beverage, received online coupon from web site 
owner’s goods, goods/services purchased online from the time before discount coupon online were 
THB 501 – 100. In period three months ago, had been using online coupon service 1-3 times, Most 
of them choose to pay for goods / services purchased by online discount coupon with cash. 

The results of consumers’ opinion towards online coupon marketing activities found 
that consumers respond to online coupon in all aspects: attention, interest, desire and action at agree 
level of average scores. 
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The opinions of respondents in each stage of response was found that factors with the 
highest average scores were as follows: The attention stage, the respondents noted an online coupon 
from Facebook fan page of goods owner. The interest stage, after received online coupon the 
respondents were seeking further information on the period of validity of the coupon. The desire 
stage, the respondents would use an online coupon to buy a goods that meets their needs. The action 
stage, they would purchase through an online coupon for the goods that meet the needs. 
 
 


