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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าแบบอิสระเรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการตอบสนองและพฤติกรรม
การใช้คูปองออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครต่อกิจกรรมการตลาดผ่านคูปองออนไลน์ โดย
เก็บตัวอย่างจากผูบ้ ริ โภคที่ผทู้ ี่ เคยใช้คูปองออนไลน์ จานวน 250 ราย เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ
แบบสอบถาม และการวิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย
จากการศึ ก ษาพบว่า ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุ 21 – 30 ปี
สถานะภาพโสด มี ระดับ การศึ ก ษาขั้น สู ง สุ ดคื อ ระดับ ปริ ญ ญาตรี มี อาชี พ พนัก งานบริ ษ ทั เอกชน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการซื้ อสิ นค้าผ่านคูปองออนไลน์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่มกั ซื้ อสิ นค้า/บริ การประเภท อาหาร/เครื่ องดื่ ม ได้รับคูปองออนไลน์จากเว็บไซต์เจ้าของสิ นค้า
ราคาสิ นค้า/บริ การที่ซ้ื อผ่านออนไลน์ต่อครั้งก่อนหักส่ วนลดจากคูปองออนไลน์คือ 501 – 1,000 บาท
ในระยะเวลา 3 เดื อนที่ ผ่านมาเคยใช้บริ การคู ปองออนไลน์ 1-3 ครั้ ง ส่ วนใหญ่ เลื อกวิธีการชาระค่า
สิ นค้า/บริ การที่ซ้ื อโดยการนาส่ วนลดคูปองออนไลน์ดว้ ยเงินสด
ผลการศึกษาระดับความคิดเห็ นของการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคต่อกิ จกรรมการตลาด
ผ่านคูปองออนไลน์ พบว่าผูบ้ ริ โภคมีการตอบสนองต่อคูปองออนไลน์ โดยมีค่าเฉลี่ยในระดับเห็นด้วย
ทั้งในขั้นตอน ความตั้งใจ ความสนใจ ความต้องการอยากได้ และการตัดสิ นใจซื้ อ
ง

ส าหรั บ ระดับ ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ การตอบสนองของผูต้ อบแบบสอบถามในแต่ ล ะ
ลาดับขั้นพบว่า มีระดับความคิดเห็นมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดลาดับแรกดังนี้ ความตั้งใจ ได้แก่ ผูต้ อบสอบถาม
สังเกตเห็ นคู ปองออนไลน์จากเฟซบุ๊คแฟนเพจของเจ้าของสิ นค้า ด้านความสนใจ ได้แก่ เมื่ อได้รับ
คูปองออนไลน์ ผูต้ อบแบบสอบถามสนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับระยะเวลาที่ใช้คูปอง ด้านความ
ต้องการอยากได้ ได้แก่ ผูต้ อบแบบสอบถามปรารถนาจะใช้คูปองออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าที่ตรงกับ
ความต้องการของผูต้ อบแบบสอบถาม และด้านการตัดสิ นใจซื้ อ ได้แก่ ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านคูปอง
ออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้าที่ตรงกับความต้องการของผูต้ อบแบบสอบถาม
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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.
ฉ

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.
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