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บทคดัย่อ 

  การศึกษาวิจัยคร ัง้นี้มีวตัถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ สถานภาพ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน
แอพพลเิคชัน่ Lazada ในจงัหวดักรงุเทพมหานคร 2) เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก ่ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ดา้นราคา ดา้นชอ่งทางการจดัจ าหน่าย และ ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของผูซ้ื้อสนิคา้ออนไลน์
ผา่นแอพพลเิคชัน่ Lazada ในจงัหวดักรงุเทพมหานคร เป็นการวจิยัแบบไมท่ดลอง (Non-Experimental Design) กลุ่ม
ตวัอย่างในการวจิยัคอื ผูซ้ื้อสนิคา้ออนไลน์ผา่นแอพพลเิคชัน่ Lazada ในจงัหวดักรงุเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดย
ใชแ้บบสอบถามทีผ่่านการทดสอบความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) และค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดย
ทดสอบคา่สมัประสทิธิแ์อลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) รวมเท่ากบั 0.94 เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก ่คา่ความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานดว้ยสถติกิาร
ทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การ
เปรยีบเทยีบรายคู ่โดยใชว้ธิ ีLSD และสถติกิารถดถอยพหุคณุ (Multiple Regression Analysis)  
  ผลการศกึษา พบวา่ สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มชีว่งอายุระหวา่ง  31-40 ปี มรีะดบัการศกึษาปรญิญาโท อาชพี
พนักงานบรษิทัเอกชน สถานภาพโสด และส่วนใหญ่ มรีายได ้20 ,001-30,000 บาท มคีวามพึงพอใจต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดโดยรวม อยู่ในระดบัมาก  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดดา้น
ผลติภณัฑ ์มคีา่เฉลีย่มากทีส่ดุ และผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ ผูซ้ื้อสนิคา้ออนไลน์ผา่นแอพพลเิคชัน่ Lazada ทีม่ี
ระดบัการศกึษาต่างกนั สง่ผลต่อความพงึพอใจของผูซ้ื้อสนิคา้ออนไลน์ ต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05  
นอกจากนี้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ตวัแปรปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นชอ่งทางการจดัจ าหน่าย 
ส่งผลต่อความพงึพอใจของผูซ้ื้อสนิคา้ออนไลน์ผ่านแอพพลเิคชัน่ Lazada ในจงัหวดักรงุเทพมหานคร ที่ระดบัความมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05
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ค าส าคญั : การซื้อสนิคา้ผา่นชอ่งทางออนไลน์ , Lazada , ความพงึพอใจ 

ABSTRACT 

 The purpose of this research study. 1) to study demographic factors such as gender, age, 
education level, occupation, status and average monthly income That affect the satisfaction of online shoppers 
through Lazada application in Bangkok 2) to study marketing mix factors such as Product, price, distribution 
channel and marketing promotion That affects the satisfaction of online shoppers through Lazada applications 
in Bangkok Is a non-experimental research (Non-Experimental Design) The sample of the research is 400 
online Lazada buyers in Bangkok using a questionnaire that has been tested for content validity and confidence. 
(Reliability) by testing the Cronbach’s Alpha coefficient of 0.94 is a tool used to gather data. The statistics used 
in the analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation. Hypotheses are tested by t-test, 
One-way ANOVA. If there is a difference, it will lead to comparison of pairs by LSD and Multiple Regression 
Analysis.            
 The results showed that most of them are female. Between the ages of 31-40 years, have a 
master's degree Professionals, employees, private companies, single status and most have incomes 20,001-
30,000 baht. They are satisfied with the overall marketing mix. At a high level when considering each aspect, 
it was found that the marketing mix of product Highest average And the hypothesis test found that online 
shoppers through Lazada applications with different educational levels Affect the satisfaction of online shoppers 
with statistical significance at the level of 0.05. In addition, marketing mix factors are variables, marketing mix 
factors The distribution channels Affect the satisfaction of online shoppers through Lazada applications in 
Bangkok. At the statistical significance of 0.05 

 

Keywords: online shopping, Lazada, satisfaction. 

บทน า 

  ในปัจจุบนัโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ จากยุค Analog ไปสู่ยุค Digital และยุค Robotic จึงท าให้
เทคโนโลยดีจิทิลัมอีทิธพิลต่อการด ารงชวีติ และ การท างานของมนุษย์อย่างมาก ในปัจจุบนัผูค้นหนัมาใชเ้ทคโนโลยีใน
การอ านวยความสะดวกในชวีติประจ าวนัมากขึ้น เช่น การสัง่ซื้อของออนไลน์ แทนการซื้อสนิคา้โดยตรงจากพ่อค้า 
แมค่า้ ท าใหส้ามารถลดระยะเวลาการเดนิทาง ประหยดัคา่ใชจ้่าย และ อ านวยความสะดวกในชวีติประจ าวนัมากยิ่งขึ้น
จากมลูคา่ e-Commerce ปี 2560 พบวา่ ธุรกจิอุตสาหกรรมการคา้ปลีกและการคา้ส่งเป็นอนัดบั1  อย่างไรกต็ามธุรกจิ
อุตสาหกรรมการคา้ปลีกและการคา้ส่งนัน้ สว่นหนึ่งมกีารเติบโตมาจากธุรกจิขายของผ่านสือ่ออนไลน์ ซึง่เป็นธุรกจิที่มี
ตน้ทุนต ่า ไมม่กีารจา้งพนกังานหน้ารา้น ไมม่คีา่เชา่พื้นทีข่าย ท าใหธุ้รกจินี้เตบิโตอย่างรวดเรว็   
  ดงันัน้ดว้ยเหตุผลนี้ผูว้จิยัมคีวามสนใจที่จะศกึษา ความพึงพอใจของผูซ้ื้อสนิคา้ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่ 
Lazada ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นศกึษา ปัจจยัประชากรชากรศาสตร์ , ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
และ ความพึงพอใจของผูซ้ื้อสนิคา้ออนไลน์ผ่านแอพพลเิคชัน่ Lazada ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทาง
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ส าหรบัผูป้ระกอบการรา้นคา้ออนไลน์ไดน้ าขอ้มลูไปเป็นแนวทางในการปรบัปรงุ พฒันาคณุภาพการบรกิารใหต้รงตาม
ความตอ้งการของผูบ้รโิภคต่อไป 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1.เพื่อศกึษาปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี สถานภาพ และ รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจของผูซ้ื้อสนิคา้ออนไลน์ผ่านแอพพลเิคชัน่ Lazada ในจงัหวดักรงุเทพมหานคร                                                                                                                                 
 2.เพื่อศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดไดแ้ก ่ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นชอ่งทางการจดัจ าหน่าย และ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่ Lazada ในจังหวดั
กรงุเทพมหานคร 

กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ 

1.เพศ 

2.อายุ 

3.ระดบัการศกึษา 

4.อาชพี 

5. สถานภาพ 

6.รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

 

 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (4P) 

1. ดา้นผลติภณัฑ ์ 

2. ดา้นราคา 

3. ดา้นชอ่งทางการจดัจ าหน่าย  

4. ดา้นการสง่เสรมิการตลาด  

 

ความพงึพอใจของผูซ้ื้อสนิคา้ออนไลน์ผา่น
แอพพลเิคชัน่ Lazada ในจงัหวดั

กรงุเทพมหานคร 

 

                     ตวัแปรตน้  

 

                     ตวัแปรตาม 
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สมมติฐานการวิจยั 
 
 1.ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี ระดบัการศกึษา สถานภาพ และ รายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดอืนที่ต่างกนั ส่งผลต่อความพงึพอใจของผูซ้ื้อสนิคา้ออนไลน์ผา่นแอพพลเิคชัน่ Lazada ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ต่างกนั 

 2.ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจ าหน่าย และ ดา้นการ
ส่งเสริมทางการตลาด ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่ Lazada ในจังหวัด
กรงุเทพมหานคร 

ขอบเขตของงานวิจยั 

 งานวิจัยฉบบันี้ท าการศึกษาความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่ Lazada ในจังหวดั 
กรงุเทพมหานคร ดงัต่อไปนี้ 

 1. ขอบเขตประชากร                         
 ท าการศกึษาผูซ้ื้อสนิคา้ออนไลน์ผา่นแอพพลเิคชัน่ Lazada ในจงัหวดั กรงุเทพมหานคร 

 2. ขอบเขตกลุ่มตวัอย่าง                                              

 ผูซ้ื้อสนิคา้ออนไลน์ผ่านแอพพลเิคชัน่ Lazada ในจงัหวดักรงุเทพมหานครทัง้เพศชายและเพศหญงิ ชว่งอายุ
ตัง้แต่ ต ่ากวา่หรอืเท่ากบั 20 ปี จนถงึอายุ ตัง้แต่ 51 ปีขึน้ไป 

 3. ขนาดกลุ่มตวัอย่าง                              
 เนื่องจากผูว้จิยัไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนของผูซ้ื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่ Lazada ใน
จงัหวดักรงุเทพมหานคร จงึใชว้ธิกีารก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Yamane  
  โดยทางผูว้จิยัไดก้ าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตวัอย่างทีย่อมรบัได ้คอื  0.05 จึงท าให้มรีะดบัความ
เชือ่ม ัน่ที ่95% และจากการเปิดตาราง พบวา่จ านวนขนาดกลุ่มตวัอย่าง ทีจ่ะตอ้งท าการศกึษานัน้อยู่ที่ 400 ตวัอย่าง  

 4. ขอบเขตของเครื่องมือท่ีใช้                                                    
 ในการวจิยัคร ัง้นี้ไดใ้ชแ้บบสอบถามเกีย่วกบัความพึงพอใจของผูซ้ื้อสนิคา้ออนไลน์ผ่านแอพพลเิคชัน่ Lazada 
ในจงัหวดักรงุเทพมหานคร 

 5. ขอบเขตด้านเน้ือหาและประเดน็ในการศึกษา 

       ตวัแปรท่ีศึกษา 

       1.ตวัแปรอสิระ 

       1.1 ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร ์ ไดแ้ก ่เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี สถานภาพ และ รายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน 

        1.2 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก ่ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นชอ่งทางการจดัจ าหน่าย และ 
ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
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        2.ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่ Lazada ในจังหวัด
กรงุเทพมหานคร 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 1.ทราบถงึปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตรท์ี่สง่ผลต่อความพงึพอใจของผูซ้ื้อสนิคา้ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่ 
Lazada ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการพฒันาระบบการให้บรกิาร ให้มคีวามสอดคล้องกบั
ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั        
 2.ทราบถงึปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจของผูซ้ื้อสนิคา้ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่ 
Lazada ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้รโิภคและสรา้งความพงึพอใจให้กบัผูบ้รโิภค สง่ผลใหเ้กดิการซื้อสนิคา้ซ ้า สรา้งรายไดใ้หก้บัธุรกจิ
ในระยะยาว                          
  3. เพื่อใหผู้ใ้หบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ Lazada สามารถพฒันาระบบการใหบ้รกิารใหม้คีวามเหมาะสมกบัผูบ้ริโภค 
กอ่ใหเ้กดิความพงึต่อใจในการซื้อสนิคา้ออนไลน์ ท าใหก้ารบรกิารเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ และ สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

  Wallerstein, (1972) ใหค้วามหมายของความพงึพอใจวา่ หมายถงึ ความรูส้กึทีเ่กดิขึน้เมือ่ไดร้บัผลส าเรจ็ตาม
ความมุ่งหมาย ความพึงพอใจ เป็นกระบวนการทางจิตวิทยาที่ไม่สามารถมองเห็นได้ แต่ความพึงพอใจสามารถ
คาดคะเนไดว้่ามหีรอืไม่ม ี จากการสงัเกตพฤติกรรมของคนเท่านัน้ การทีจ่ะท าใหเ้กดิความพงึพอใจจะต้องศกึษาปัจจยั
และองคป์ระกอบทีเ่ป็นสาเหตุแห่งความพงึพอใจ และ Kotler, (2000 อา้งถงึใน ชนิตา เสถยีรโชค, 2560 หน้า 7 ) ไดใ้ห้
ความหมายของความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจเป็นความรูส้ ึกของผู้บริโภค ซึ่งเกิดจากการเปรยีบเทียบคุณค่าที่
ผูบ้รโิภคไดร้บัจากผลติภณัฑ์กบัความคาดหวงั ท าใหร้ะดบัความพอใจของแต่ละคนแตกต่างกนั หากคณุค่าทีผู่บ้รโิภค
ไดร้บัจากผลติภณัฑต์ ่ากวา่ความคาดหวงั จะสง่ผลใหผู้บ้รโิภคเกดิความไม่พงึพอใจ (Dissatisfaction) แต่หากคณุค่าที่
ผู้บริโภคได้รบัจากผลิตภณัฑ์ตรงกบัความคาดหวงั ผู้บริโภคจะเกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) และถ้าคุณค่าที่
ผูบ้รโิภคไดร้บัจากผลติภณัฑส์งูกวา่ความคาดหวงัจะท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความประทบัใจ (Delight) 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร ์

 ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์เป็นลักษณะโดยทัว่ไปของบุคคล เช่น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชพี 
สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน ซึ่งสอดคล้องกบั ศริวิรรณ เสรรีตัน์, (2538) ไดอ้ธิบายความหมายของลกัษณะดา้น
ประชากรศาสตร์ว่า (Demographic) ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได ้เป็นเกณฑ์ที่นิยมใชใ้นการแบ่ง
สว่นตลาด โดยมรีายละเอยีด ดงันี้                                       
 1. เพศ (Sex) เพศหญิง และเพศชายจะมคีวามแตกต่างกนัในหลาย ๆ ดา้นไม่ว่าจะเป็นดา้นร่างกาย ดา้น
ความคดิ จติใจ หรอืแมแ้ต่ในดา้นอารมณ์ ดา้นความรูส้กึ โดยพบวา่เพศเป็นตวัแปรทีส่ าคญั นกัการตลาดควรพจิารณา
ตวัแปรนี้ เนื่องจากมกีารเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของตวัแปรดา้นเพศ ในปัจจุบนัสตรจีะท างานนอกบา้นมากขึ้น อาจจะ
สง่ผลใหส้ตรเีป็นกลุ่มเป้าหมายทีค่วรพจิารณา เนื่องจากสตรจีะเป็นผูต้ดัสนิใจในการซื้อและมอี านาจซื้อมากกว่า 
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 2.อายุ (Age) อายุจะเป็นสิง่ทีก่ าหนดว่าบุคคลแต่ละบุคคลมปีระสบการณ์ชวีติมากน้อยเพยีงใด ความแตกต่าง
ของชว่งอายุกจ็ะท าใหบ้คุคลมคีวามแตกต่างกนั ซึง่ชว่งอายุนัน้จะมผีลต่อทัง้ความคดิ หรอืพฤตกิรรมในดา้นต่างๆ ของ
แต่ละบคุคล            
 3.ระดบัการศกึษา (Education) ระดบัการศกึษาเป็นอีกสิง่หนึ่งที่มอีิทธพิลต่อความคดิหรอื ทศันคตขิองแต่ละ
บุคคล การที่คนมรีะดบัการศกึษาที่แตกต่างกนัย่อมท าให้ความคิดและทศันคติแตกต่างกนัตามไปด้วยคนที่มีระดบั
การศกึษาทีส่งูย่อมท าใหม้คีวามคดิและทศันคตทิี่ดกีว่าคนทีม่รีะดบัการศกึษาทีต่ ่ากว่า    
 4.รายได ้(Income) ระดบัรายไดจ้ะเป็นสิง่ที่ก าหนดพฤติกรรมหรอืรูปแบบในการด าเนินชีวติ การเลือกซื้อ
สนิคา้ต่างๆ เชน่ คนทีม่รีายไดน้้อยกจ็ะเลอืกซื้อสนิคา้ทีม่รีาคาถูกกว่าคนทีม่รีายไดเ้ยอะ  

 นอกจากนี้ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้น รายได ้การศกึษา และ อาชพี ยงัเป็นตวัแปรที่ส าคญัต่อการ
ก าหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปแล้วนักการตลาดจะสนใจกลุ่มผูบ้รโิภคที่มรีายไดสู้ง แต่ครอบครวัที่มรีายไดต้ ่าเป็น
ตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ ปัญหาส าคญัของการแบง่สว่นการตลาดโดยยึดถอืเกณฑร์ายไดเ้พยีงอย่างเดยีวกค็อื รายไดจ้ะเป็น
ตวัชีว้ดัความสามารถของผูบ้รโิภค ในการซื้อสนิคา้หรอืไมม่คีวามสามารถในการซื้อสนิคา้ ในขณะเดยีวกนัการเลือกซื้อ
สนิคา้แท้ที่จรงิแลว้อาจใชเ้กณฑ์ รูปแบบการด ารงชวีติ รสนิยม อาชพี การศกึษา เป็นต้น เป็นตวัก าหนดเป้าหมายได้
เช่นกัน แม้รายได้เป็นตัวแปรที่นิยมใช้แต่นักการตลาดส่วนใหญ่จะเชื่อมโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตรห์รอือื่นๆ เพื่อใหส้ามารถก าหนดตลาดเป้าหมายให้ชดัเจนมากยิง่ขึน้ 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ศิริวรรณ เสรีรตัน์, ปริญลักษิตานนท์ และ ศุภร เสรีรตัน์  , (2552) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมการตลาด 
หมายถงึ ตวัแปรทางการตลาดที่ควบคุมไดซ้ึ่งบรษิทัใชร้่วมกนัเพื่อสนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
เครือ่งมอืดงัต่อไปนี้  

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง สิง่ที่เสนอขายสูต่ลาดเพื่อความสนใจ การจดัหา การใช ้หรอืการบรโิภคที่ 
สามารถท าใหลู้กคา้เกดิความพงึพอใจ (Armstrong & Kotler, 2009, p. 616) ประกอบดว้ยสิง่ทีส่มัผสัไดแ้ละสมัผสัไม่ได ้
เชน่ บรรจุภณัฑส์รีาคา คณุภาพ ตราสนิคา้ บรกิาร และ ชือ่เสยีงของผูข้าย ผลติภณัฑอ์าจจะเป็นสนิคา้ บรกิาร สถานที่
บคุคล หรอืความคดิ ผลติภณัฑท์ีเ่สนอขายอาจจะมตีวัตนหรอืไม่มตีวัตนกไ็ด ้ผลติภณัฑต์อ้งมอีรรถประโยชน์ (Utility) 
มคีณุคา่ (Value) ในสายตาของลูกคา้ จงึจะมผีลท าใหผ้ลติภณัฑส์ามารถขายได ้    
 2. ดา้นราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงนิหรอืสิง่อื่นๆ ที่มคีวามจ าเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์  
(Etzel, Walker & Stanton, 2001, p. 7) หรอืหมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงนิ ราคาเป็น P (Price) ผูบ้รโิภคจะ
เปรยีบเทยีบระหวา่งคุณค่า (Value) ของผลติภณัฑก์บั ราคา (Price) ของผลติภณัฑน์ัน้ ถา้คณุคา่สงูกวา่ราคาผูบ้รโิภค
จะตดัสนิใจซื้อผลิตภณัฑ์ ดงันัน้ผูก้ าหนดกลยุทธ์ ดา้นราคาต้องค านึงถึง คุณค่าที่ลูกค้ารบัรูไ้ด้ดว้ยสายตา ซึ่งต้อง
พจิารณาการยอมรบัของลูกคา้ในคุณค่าของผลภิณัฑ ์ , ตน้ทุนสนิคา้และค่าใชจ้่ายที่เกีย่วขอ้ง , การแขง่ขนั และ ปัจจยั
อื่น ๆ 

3. การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมอืการสื่อสาร การโฆษณาเพื่อสรา้งความพอใจต่อสินค้า
บรกิาร หรอืความคดิต่อบุคคล โดยใชแ้รงจูงใจใหเ้กดิความต้องการหรอืเพื่อเตอืนความทรงจ าในผลติภณัฑ์โดยคาดว่า
จะมอีทิธพิลต่อความรูส้กึ ความเชือ่ และพฤตกิรรม การซื้อ       
  4.การจดัจ าหน่าย (Place) หมายถงึ โครงสรา้งของชอ่งทางซึง่ประกอบดว้ยสถาบนัและวสัดอุุปกรณ์ทีใ่ชเ้พื่อ
เคลื่อนย้ายสนิคา้และบรกิารจากองค์กรไปยงัตลาด ส่วนที่ช่วยในการกระจายตวัสนิคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การ
คลงัสนิคา้ และการเกบ็รกัษาสนิคา้คงคลงั  



7 
 

4.1 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel Distribution) หมายถึง กลุ่มของบุคคล หรอืธุรกจิที่มคีวาม
เกีย่วขอ้งกบัการเคลื่อนย้ายผลติภณัฑห์รอืดา้นบรกิารส าหรบัการใชห้รอืบรโิภค (Kotler & Keller, 2009, p. 787) หรอื
หมายถึง เสน้ทางทีผ่ลติภณัฑ์และกรรมสทิธิท์ีผ่ลติภณัฑ์ถูกเปลีย่นมอืไปยงัตลาด ในระบบช่องทางการจดัจ าหน่ายจงึ
ประกอบดว้ย ผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้รโิภค หรอื ผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะใชช้่องทางตรง (Direct Channel) จาก
ผูผ้ลติไปยงัผูบ้รโิภค หรอืผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม และใชช้อ่งทางออ้มจากผูผ้ลติ ผา่นคนกลางไปยงัผูบ้รโิภค หรอืผูใ้ชท้าง
อุตสาหกรรม 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 ปิยะวรรณ แซ่อึ้ง (2562) ไดท้ าการศกึษาเรือ่ง ความพงึพอใจในการซื้อสนิคา้ออนไลน์ผา่นแอพพลเิคชัน่ 
shopee  พบวา่ ผูซ้ื้อสนิคา้ผา่นแอพพลเิคชัน่ Shopee ทีม่ ีเพศ สถานภาพ อายุ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ระดบัการศกึษา
ทีต่่างกนั ท าใหค้วามพงึพอใจในการซื้อสนิคา้ออนไลน์ผา่นแอพพลเิคชัน่ shopee ต่างกนั สว่นปัจจยัสว่นประสมทาง
การตลาด ผลการศกึษาความพงึพอใจในการซื้อสนิคา้ออนไลน์ผ่านแอพพลเิคชัน่ shopee โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

 ชนิตา เสถียรโชค (2560) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อความพึงพอใจของผูซ้ื้อสนิคา้ ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์บน Lazada พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีผลกับความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์บน Lazada เป็นอันดบั 2 ส่วนปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ราคา กระบวนการ และความ
หลากหลายของสนิคา้หรอืรา้นคา้ พบวา่ มผีลกบัความพงึพอใจของผูซ้ื้อสนิคา้ผ่านชอ่งทางอเิล็กทรอนิกส์บน Lazada 
มากทีส่ดุ  
 ณัฐฐา เสวกวหิาร ี(2560) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้รกิารโรงพยาบาล
รามาธบิด ีพบวา่ ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการใชบ้รกิารโรงพยาบาลรามาธิบด ีมทีัง้หมด 5 คอื ปัจจยัดา้น
ผลติภณัฑแ์ละความช านาญของบุคลากร , ปัจจยัดา้นสภาพแวดล้อมทางกายภาพ , ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร, 
ปัจจยัดา้นบคุคลและทีจ่อดรถ , ปัจจยัดา้นราคาและช่องทางการจดัจ าหน่าย ในขณะทีปั่จจยัดา้นสง่เสรมิทางการตลาด 
ไมม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการใชบ้รกิารโรงพยาบาลรามาธบิด ีของกลุ่มตัวอย่าง สว่นปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์และ
ความช านาญของบคุลากร พบวา่ มผีลต่อความพงึพอใจในการใชบ้รกิารโรงพยาบาลรามาธบิดมีากทีสุ่ด 
 ณัฐกานต์ กองแก้ม (2559) ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้ใช้Application 
Shopee ในประเทศไทย พบวา่ ปัจจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาดเป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อผูใ้ช ้Application Shopee มาก
ทีส่ดุ อนัดบัที ่2 คอื ปัจจยัดา้นราคา อนัดบัที ่3 ปัจจยัดา้นชอ่ง ทางการจดัจ าหน่าย อนัดบัที ่4 ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์
 แครนี รเิกอ (2562) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง ปัจจยัทางการตลาดที่มผีลต่อการเลอืกซื้อสนิคา้ของผูบ้รโิภค
ผา่นแอพพลเิคชัน่ Shopee ในเขตเมอืงพทัยา พบวา่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา และ ดา้นชอ่งทางการจดัจ าหน่าย อยู่
ในระดบัมาก ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นสิง่แวดล้อมทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ และดา้นบุคคล อยู่ในระดับ
ปานกลาง 
 พชัร ีสกลุรตันศกัดิ ์ (2554) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจของผูซ้ื้อสนิคา้ในตลาดสดพระราม 5 จงัหวดั
นนทบุร ีพบว่า ซึ่งกลุ่มตวัอย่างมคีวามพึงพอใจในระดบัมาก 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดล้อมของการบรกิารสูงสุด 
รองลงมา คอื ดา้นผูใ้หบ้รกิาร และดา้นผลติภณัฑบ์รกิาร สว่นทีเ่หลอืมคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก ่ดา้นการ
สง่เสรมิแนะน าบรกิาร ดา้นสถานทีบ่รกิาร ดา้นราคาคา่บรกิาร และดา้นกระบวนการบรกิาร 
 ณัฐชนนต์ ราชรุจิทอง (2556) ท าการศกึษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคา้ที่มตี่อการให้บริการของโรงแรม
บูรพาสามยอด พบว่า ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ที่มตี่อการให้บรกิารของโรงแรมบูรพาสามยอด ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ดา้นราคา ดา้นสถานทีแ่ละชอ่งทางจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลางทุกดา้น 
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 วรีภทัร ธูปพนม (2558) ท าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภคในการซื้อสนิคา้ ผ่าน
เวบ็ไซต์อีเบย์ พบว่า ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธ์ต่อความพึงพอใจมากที่สุด อนัดบั 2 คอื ปัจจยั
ดา้นชอ่งทางการจ าหน่าย และ อนัดบั 3 คอื ปัจจยัทางดา้นราคา 
 ปัทมพร คมัภรีะ (2557) ท าการศกึษาเรือ่ง พฤตกิรรมการซื้อเครือ่งส าอางผา่นเวบ็ไซต์เฟซบุ๊ค ของนกัศกึษา
หญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อเครื่องส าอางผ่านเวบ็ไซต์
เฟซบุ๊คของนักศกึษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ 
ด้านส่งเสริมการขาย พบว่า มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางผ่านเวบ็ไซต์เฟซบุ๊คของนักศึกษาหญิงในเขต
กรงุเทพมหานคร  
 สธุณีิ แซ่เฮง (2554) ท าการศกึษาเรือ่ง พฤตกิรรมการซื้อสนิคา้จากรา้นจ าหน่ายสนิคา้อุปโภคราคาเดยีวของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในระดบัมากต่อส่วนปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นชอ่งทางการจดัจ าหน่าย และ ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
 สุณิสา ตรงจิตร (2559) ท าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มอีิทธิพลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ออนไลน์ผ่านช่องทาง
ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด สง่ผลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ออนไลน์ผา่นชอ่งกลางพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส ์ (E-Marketplace) 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวจิยัคร ัง้นี้เป็นการวจิยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวจิยัทีม่กีารศกึษาตามสภาพ
ทีเ่ป็นไปตามธรรมชาตโิดยไมม่กีารจดักระท า หรอืควบคมุ ตวัแปรใดๆ เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูภาคสนามแบบวจิยั
ตดัขวาง (Cross sectional studies) คอื เป็นการเกบ็ขอ้มลูในชว่งระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพยีงคร ัง้เดยีว โดยใชเ้ครือ่งมอื
การวจิยัเป็นแบบสอบถาม และท าการวเิคราะห์ขอ้มลูดว้ยวธิกีารทางสถติิ 
 ประชากรในการศึกษาวิจัยคร ัง้นี้ คือ  ผู้ซื้ อสินค้าออนไล น์ผ่านแอพพลิเคชัน่  Lazada ในจังหวัด 
กรุงเทพมหานคร ในปี 2563 เนื่องจากผู้วิจ ัยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน
แอพพลิเคชัน่ Lazada ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จึงใชว้ธิีการก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างของ Yamane  โดยทางผูว้จิยัไดก้ าหนดคา่ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตวัอย่างทีย่อมรบัได ้คอื 0.05 จงึท าใหม้ี
ระดบัความเชื่อมัน่ที ่95% และจากการเปิดตาราง พบว่าจ านวนขนาดกลุ่มตวัอย่างทีจ่ะตอ้งท าการศกึษานัน้อยู่ที่ 400 
ตวัอย่าง  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห ์

 1.สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลูดงันี้    
 1.1 ใชค้า่รอ้ยละ (Percentage) และ คา่ความถี ่(Frequency) กบัตวัแปรทีม่รีะดบัการวดัเชงิกลุ่ม ไดแ้ก ่ปัจจยั
ลกัษณะประชากรศาสตร ์ทีป่ระกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี สถานภาพ และ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 1.2 ใชค้่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)กบัตวัแปรที่มรีะดบัการวดัเชิง
ปรมิาณ ไดแ้ก ่ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ทีป่ระกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นชอ่งทางการจดัจ าหน่าย 
และดา้นส่งเสรมิทางการตลาด และ ปัจจยัความพึงพอใจของซื้อสนิคา้ออนไลน์ผ่านแอพพลเิคชัน่ Lazada ในจงัหวดั
กรงุเทพมหานคร           
 2.สถติอินุมาน (InferentialStatistics) ใชใ้นการวเิคราะห์จากสมมตฐิานการวจิยัดงัต่อไปนี้   
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   (1) ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร ์ ไดแ้ก ่เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี สถานภาพ และ รายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืน ที่ต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจของซื้อสนิคา้ออนไลน์ผา่นแอพพลเิคชัน่ Lazada ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ต่างกนั            
 1.1 ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ ดา้นเพศที่ต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจของซื้อสนิค้าออนไลน์ผ่าน
แอพพลิเคชัน่ Lazada ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ต่างกนั จะใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t-test
 1.2 ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร ์ ดา้นอายุ ดา้นระดบัการศกึษา ดา้นอาชพี ดา้นสถานภาพ และดา้นรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจของซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่ Lazada ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ต่างกนั จะใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) หากพบ
ความแตกต่างจะน าไปสูก่ารเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่โดยวธิ ีMultiple Comparisons (LSD)   

   (2) ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ทีป่ระกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นชอ่งทางการจดัจ าหน่าย 
และดา้นส่งเสรมิทางการตลาด ส่งผลต่อความพึงพอใจของซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่ Lazada ในจงัหวดั
กรงุเทพมหานคร           
 2.1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ดา้นการ
สง่เสรมิการตลาด สง่ผลต่อความพงึพอใจของซื้อสนิคา้ออนไลน์ผา่นแอพพลเิคชัน่ Lazada ในจงัหวดักรงุเทพมหานคร
ใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มลูดว้ยสถติถิดถอยพหุคณู Multiple Regression Analysis  

สรปุผลการวิจยั   

 ส่วนท่ี 1 การศกึษาขอ้มูลปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูซ้ื้อสนิคา้ออนไลน์ผา่นแอพพลเิคชัน่ Lazada 
ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มชี่วงอายุระหว่าง  31-40 ปี มรีะดบั
การศกึษาปรญิญาโท มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน สถานภาพโสด และสว่นใหญ่ มรีายได ้20,001-30,000 บาท  

 การศกึษาขอ้มลูปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูซ้ื้อสนิคา้ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่ Lazada ในจงัหวดั
กรงุเทพมหานคร พบวา่ ผูซ้ื้อสนิคา้ออนไลน์ผ่านแอพพลเิคชัน่ Lazada ในจงัหวดักรงุเทพมหานคร มคีวามคดิเห็นต่อ
ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด โดยรวมทัง้หมดอยู่ในระดบัมากที่สุด มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.24 และเมือ่พจิารณารายดา้น 
พบวา่ ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์มคีา่เฉลีย่มากทีส่ดุ เท่ากบั 4.31 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด
ดา้นราคา มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.28 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.27 และ
ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.24 ตามล าดบั 

 ความพงึพอใจโดยรวมของผูซ้ื้อสนิคา้ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่ Lazada ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผูซ้ื้อสนิคา้ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่ Lazada ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร มคีวามพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดโดยรวม อยู่ในระดบัมาก มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.63 

 ส่วนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์  พบว่า เพศ อาย ุอาชีพ สถานภาพ และ รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัของผูซ้ื้อสินคา้ออนไลน์ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูซ้ื้อสินคา้ออนไลน์ไม่แตกต่างกนั  ส่วน 
ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ด้านระดบัการศึกษาที่ต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ซื้อสนิค้าออนไลน์ผ่าน
แอพพลเิคชัน่ Lazada ในจงัหวดักรงุเทพมหานคร ต่างกนั  
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 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และ ดา้นการ
สง่เสรมิการตลาด  ไมส่ง่ผลและไมม่คีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจของผูซ้ื้อสนิคา้ออนไลน์ผ่านแอพพลเิคชัน่ Lazada 
ในจงัหวดักรงุเทพมหานคร สว่นปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นชอ่งทางการจดัจ าหน่าย  สง่ผลในทศิทางบวกกบั
ความพึงพอใจของผูซ้ื้อสนิคา้ออนไลน์ผา่นแอพพลเิคชัน่ Lazada ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร และมคีวามสมัพนัธ์กบั
ความพงึพอใจของผูซ้ื้อสนิคา้ออนไลน์ผา่นแอพพลเิคชัน่ Lazada ในจงัหวดักรงุเทพมหานคร มากทีส่ดุ เท่ากบั 0.206 

อภิปรายผล  

ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร ์

 1. ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ด้าน เพศไม่ส่งผลต่อ ความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน

แอพพลิเคชัน่ Lazada ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร สอดคล้องกบังานวจิยัของ ณัฐฐา เสวกวหิารี, (2560) อธิบายว่า 
ปัจจยัดา้นเพศ ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้รกิารโรงพยาบาลรามาธิบด ี สอดคล้องกบั ชนารญัช์ โพธารส , 
(2549) อธิบายว่า ปัจจยัดา้นเพศไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏบิตัิงานของพนักงานปฏบิตัิการ ฝ่าย
ระบบงานสารสนเทศ ธนาคารออมสนิ เนื่องจากพนักงานที่เพศต่างกนั ต้องปฏบิตัิงานในต าแหน่งเดยีวกนั ต้องใช้
ความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ในการท างานเหมอืนกนั ท าใหเ้พศไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจ
ในการปฏบิตังิาน           
 2. ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตรด์า้นอายุไมส่ง่ผลต่อความพงึพอใจของผูซ้ื้อสนิคา้ออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ 
Lazada ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร สอดคล้องกบังานวจิยัของ เรณู สุขฤกษกจิ , (2554) ไดอ้ธิบายปัจจยัดา้นอายุที่
แตกต่างกนัมรีะดบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานบรษิทัท่าอากาศยานไทยจ ากดั (มหาชน) ไมแ่ตกต่าง
กนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธมนวรรณ กญัญาหตัถ์, (2554) พบวา่ ปัจจยัดา้นอายุของผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนั สง่ผล
ต่อความพงึพอใจทีม่ตี่อประโยชน์ของสมารท์โฟนในดา้นหน้าที่ผลติภณัฑ ์ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ และดา้นอารมณ์และ
ความรูส้กึของผูบ้รโิภคไมแ่ตกต่างกนั ปฏบิตังิาน        
 3.ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ที่มรีะดบัการศกึษาต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูซ้ื้อสนิคา้ออนไลน์ 
ต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฐัฐา เสวกวหิาร,ี (2560) อธบิายวา่ ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อความพึง
พอใจในการใชบ้รกิารโรงพยาบาลรามาธิบดทีี่แตกต่างกนั  เพราะผูม้รีะดบัการศกึษามากจะเขา้ใจกระบวนการรกัษา 
และการท างานตามขัน้ตอนดว้ยระบบการให้บรกิาร ต่างๆ ของโรงพยาบาล จงึอาจจะยอมรบัขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึ้นจาก
การบรกิารบางอย่างได ้สอดคล้องกบังานวจิยัของ เรณู สุขฤกษกจิ , (2554) ไดอ้ธิบายปัจจยัดา้นระดบัการศกึษา ว่า
ความพึงพอใจในการปฏบิตัิงานของพนักงานบริษทัท่าอากาศยานไทยจ ากดั (มหาชน) ระหว่างกลุ่มที่มีการศึกษา
ต่างกนัมรีะดบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั      
 4. ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นอาชพีที่แตกต่างกนั สง่ผลต่อความพงึพอใจของผูซ้ื้อสนิคา้ออนไลน์ไม่
แตกต่างกนั สอดคล้องกบังานวจิยัของ ธนัยพร เลิศวรรณพงษ์ , (2554)  อธิบายว่า ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลินจิตร์อพาร์
ทเมน้ต์ที่มอีาชพีที่แตกต่างกนั มคีวามพึงพอใจโดยรวม ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลินจิตร์อพาร์ทเมน้ต์ที่ไดร้บัตรง
ตามทีค่าดหวงัไว ้ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลินจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บัคุม้คา่กบัเงนิทีเ่สยีไป และดา้นการบรกิารของ
บา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ดกีวา่เมือ่เทยีบกบัอพารท์เมน้ต์อื่นทีเ่คยพกัมา ไมแ่ตกต่างกนั   
  5.ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพไม่ส่งผลต่อ ความพึงพอใจของผูซ้ื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน
แอพพลิเคชัน่ Lazada ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร สอดคล้องกบังานวจิยัของ ณัฐฐา เสวกวหิาร ,ี (2560) อธิบายว่า 
ปัจจยัดา้นสถานภาพ ไมส่ง่ผลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารโรงพยาบาลรามาธบิด ีสอดคลอ้งกบั ชนารญัช ์โพธารส 
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, (2549)  อธิบายว่า สถานภาพไม่มคีวามสมัพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานปฏิบตัิการ ฝ่าย
ระบบงานสารสนเทศ ธนาคารออมสนิ         
  6.ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนไมส่่งผลต่อความพงึพอใจของผูซ้ื้อสนิคา้ออนไลน์
ผ่านแอพพลิเคชัน่ Lazada ในจังหวดักรุงเทพมหานคร สอดคล้องกบังานวจิัยของ ที่ ชนารญัช์ โพธารส , (2549)  
อธิบายว่า รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนไม่มคีวามสมัพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏบิตัิงานของพนักงานปฏิบตัิการ ฝ่าย
ระบบงานสารสนเทศ ธนาคารออมสนิ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธมนวรรณ กญัญาหตัถ์ ,(2554) อธบิายวา่ ปัจจยัดา้น
รายไดข้องผูบ้รโิภคที่แตกต่างกนั มผีลต่อความพึงพอใจต่อประโยชน์ของสมาร์ทโฟนในดา้นอารมณ์และความรูส้กึไม่
แตกต่างกนั 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 1.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์  ไม่ส่งผลและไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจของผูซ้ื้อ
สนิคา้ออนไลน์ผา่นแอพพลเิคชัน่ Lazada ในจงัหวดักรงุเทพมหานคร ไมส่อดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชนิตา เสถยีรโชค, 
(2560 ) อธิบายว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มผีลกบัความพงึพอใจของผูซ้ื้อสนิคา้ผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์บน  Lazada 
เป็นอนัดบั 2 ไดแ้ก ่การมชีือ่เสยีง และความน่าเชือ่ถอืในฐานะเป็นผูน้ าดา้น E-commerce รา้นคา้ทีร่ว่มกบั Lazada มี
ความน่าเชื่อถือ ไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ณัฐชนนต์ ราชรุจิทอง , (2556) อธิบายว่า ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ์ มคีวาม
พงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ต่อการใหบ้รกิารของโรงแรมบรพูาสามยอด ไมส่อดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฐัฐา 
เสวกวหิาร,ี (2560) อธบิายวา่ ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์มผีลต่อความพงึพอใจในการใชบ้ริการโรงพยาบาลรามาธบิดีมาก
ทีส่ดุ            
 2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ไม่ส่งผลและไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจของผูซ้ื้อสนิคา้
ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่ Lazada ในจังหวดักรุงเทพมหานคร ไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ปิยะวรรณ แซ่อึ้ง , 
(2562) อธบิายวา่ ปัจจยัดา้นราคาพบว่าผูใ้ชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่โดยทัว่ไปพงึพอใจมากต่อการซื้อสนิคา้ออนไลน์ผ่าน
แอพพลิเคชัน่ shopee นอกจากนี้ไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ณัฐชนนต์ ราชรุจิทอง , (2556) อธิบายว่า ปัจจยัดา้น
ราคา มคีวามพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ต่อการใหบ้รกิารของโรงแรมบรพูาสามยอด  
 3.ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ส่งผลในทศิทางบวกกบัความพึงพอใจของผู้
ซื้อสนิคา้ออนไลน์ผา่นแอพพลเิคชัน่ Lazada ในจงัหวดักรงุเทพมหานคร และมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจของผูซ้ื้อ
สนิคา้ออนไลน์ผา่นแอพพลเิคชัน่ Lazada ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร มากที่สุด เท่ากบั 0.206 สอดคล้องกบังานวจิยั
ของ ชนิตา เสถยีรโชค, (2560 ) อธบิายวา่ ปัจจยัดา้นชอ่งทางการจดัจ าหน่ายมผีลต่อความพงึพอใจของผูซ้ื้อสนิค้าผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์บน Lazada มากที่สุด สอดคล้องกบังานวจิยัของ ณัฐชนนต์ ราชรุจิทอง , (2556) อธิบายว่า 
ปัจจยัช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากต่อการให้บริการของโรงแรมบรูพาสามยอด 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฐัฐา เสวกวหิาร,ี (2560) อธบิายวา่ ปัจจยัชอ่งทางการจดัจ าหน่ายมผีลต่อความพงึพอใจใน
การใชบ้รกิารโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นอนัดบัที่ 5 รองจากดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ดา้น
กระบวนการใหบ้รกิาร และ ดา้นบคุคลและทีจ่อดรถ  

 4.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด ไม่ส่งผลและไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึ
พอใจของผูซ้ื้อสนิคา้ออนไลน์ผ่านแอพพลเิคชัน่ Lazada ในจงัหวดักรงุเทพมหานคร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฐัฐา 
เสวกวหิาร,ี (2560) อธิบายว่า ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด ไม่มอีิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
โรงพยาบาลรามาธิบดี นอกจากนี้ไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ปิยะวรรณ แซ่อึ้ง  , (2562) อธิบายว่า ผู้ใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โดยทัว่ไป ให้ระดบัความพึงพอใจในการซื้อ สนิคา้ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่ shopee ภาพรวมอยู่ใน
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ระดับความพึงพอใจมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย มากที่สุดคือ ผู้ใช้แอพพลิ เคชัน่อยากที่จะบอกต่อหรือแนะน า
แอพพลเิคชัน่นี้ใหก้บัผูอ้ื่นแบบปากต่อปาก  
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 

 จากผลการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอพลิเคชัน่  Lazada ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ท าให้ผูว้จิยัทราบว่าปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตรด์า้นระดบัการศกึษา และ ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นชอ่งทางการจดัจ าหน่ายมผีลต่อความพงึพอใจของผูซ้ื้อสนิคา้ออนไลน์ ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
 1. ผูซ้ื้อสนิคา้ออนไลน์ผา่นแอพพลเิคชัน่ Lazada ทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั สง่ผลต่อความพงึพอใจของผูซ้ื้อ
สนิคา้ออนไลน์ ต่างกนั โดยทีร่ะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมคีวามพงึพอใจของผูซ้ื้อสนิคา้โดยรวม มากกวา่ระดบั
การศกึษาสูงกว่าปรญิญาโท นอกจากนี้ระดบัการศกึษาปรญิญาโท มคีวามพึงพอใจของผูซ้ื้อสนิคา้โดยรวม มากกว่า
ระดบัการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาโท ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเสนอแนะจากผลการวจิยัวา่ แอพพลเิคชัน่ Lazada ควรปรบัปรงุปัจจยั
สว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก ่ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นชอ่งทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ให้
สอดคลอ้งกบัระดบัการศกึษาของผูซ้ื้อสนิคา้ออนไลน์ โดยอาจจะเน้นในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

 2. ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยเน้นการพฒันาระบบแอพพลิเคชัน่(ลา
ซาดา้)ให้สามารถรองรบัการใชง้านได้ทุกพื้นที่ พฒันารูปแบบการใชง้านบนแอพพลิเคชัน่ให้น่าสนใจมากขึ้น เพิ่ม
ช่องทางช าระเงนิที่หลากหลายมากขึ้น ปรบัปรุงระบบการขนส่งสนิคา้ให้รวดเรว็ขึ้น พฒันาระบบการสัง่ซื้อสนิคา้ให้
สะดวกรวดเรว็ขึน้ เพิม่ความหลากหลายของระบบการขนสง่สนิคา้ เพื่อยกระดบัความพงึพอใจต่อปัจจยัสว่นประสมทาง
การตลาดใหม้ากขึน้ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัคร ัง้ต่อไป 

 1. ควรศกึษาตวัแปรอื่นๆ ที่อาจจะมีผลต่อความพงึพอใจของผูซ้ื้อสนิคา้ออนไลน์ผ่านแอพพลเิคชัน่ Lazada 
ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยั
สว่นประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการ เป็นตน้        
 2. เพิ่มช่องทางในการกระจายแบบสอบถามให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างที่มี ความ
หลากหลายมากขึน้              
 3. ควรขยายขนาดขอบเขตทางดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ให้ครอบคลุมมากขึ้น เช่น ขยายการศกึษา
ประชากรในจงัหวดัอื่นๆ เพื่อใหไ้ดค้วามหลากหลายของงานวจิยัมากยิง่ขึน้  
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