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บทคัดย่อ 

          การคน้ควา้อิสระเร่ือง  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ กบั 
Lazada (ลาซาดา้) ของผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ กบั Lazada (ลาซาดา้) ของผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร  โดยมีปัจจยัท่ี
ศึกษา คือ (1) ผลิตภณัฑ ์(2) ราคา (3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (4) การส่งเสริมการขาย โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบร่วมขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งคือประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ขอ้มูล และ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
         ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ กบั Lazada (ลาซาดา้) ของ
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ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยูใ่นระดบัมากซ่ึงตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ออนไลน์ กบั Lazada (ลาซาดา้) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดดี้ท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
ทางการตลาด ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย ตามล าดบั และผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบวา่ 
ปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ กบั Lazada (ลาซาดา้) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ตรงตามสมสุติฐาน
ทุกประการและสามารถอธิบายความผนัแปรของปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ กบั 
Lazada (ลาซาดา้) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไดป้ระมาณร้อยละ 49.1 

ABSTRACT 

         Independent study subject Marketing mix factors relating to decision making product online with 
Lazada of consumers in Bangkok purpose for study factor to decision making product online with Lazada 
of consumers in Bangkok by factor to study is (1) product (2) price (3) channel of distribution (4) sales 
promotion by used questionnaire are instrumental gather group data for example is population in Bangkok 
quantity 400 person statistics to used data analyze include Percentage Mean Standard Deviation data 
analyze and analyze multiple regression  
        The finding  of  this  research  found Marketing mix factors relating to decision making product 
online with Lazada of consumers in Bangkok Overall is at a high level which variable to decision making 
product online with Lazada of consumers in Bangkok best is Promotion marketing product price channel 
of distribution Respectively and analyze multiple regression found Various factors include product price 
channel of distribution Promotion marketing In relation to decision making product online with Lazada In 
accordance with all standards and can Explain Variation of Marketing mix factors relating to decision 
making product online with Lazada of consumers in Bangkok approximately 49.1 

 

บทน า 

  ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารในปัจจุบนั ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถใชง้าน  อุปกรณ์
เคล่ือนท่ี (Mobile devices) อาทิ โทรศพัท์เคล่ือนท่ี แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ เพื่ออ านวย  ความสะดวกในการ
ด าเนินกิจกรรมในแต่ละวนั เช่น การคน้ควา้ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ การติดต่อส่ือสารกบัคนทัว่โลก
ไดง้่ายขึ้น การช าระเงินผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์โดยไม่ตอ้งพกพา เงินสด เป็นตน้ 
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ลาซาดา้ประเทศไทย (Lazada)อยู่ในกลุ่มของลาซาดา้กรุ๊ป ซ่ึงเป็นผูน้ าดา้นแพลตฟอร์ม  พาณิชยก

รรมอิเล็กทรอนิกส์การคา้ปลีกและคา้ส่งรายใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และ  มีผูใ้ช้งาน
สูงสุดในประเทศไทย ด าเนินธุรกิจในลกัษณะเป็นห้างสรรพสินคา้ออนไลน์ ท่ีช่วยอ านวย  ความสะดวก
ให้กบัผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ โดยมีสินคา้จากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ให้เลือกซ้ือกว่า 16 หมวดหมู่ มากกว่า 200,000 รายการ และเป็นผูใ้ห้บริการ แพลตฟอร์มพาณิชยกรรม
อิเล็กทรอนิกส์รายแรกท่ีมีการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือโทรทัศน์ และจัด  กิจกรรมส่งเสริมการขายอย่าง
ต่อเน่ือง มีบริการรับเปล่ียนคืนสินคา้ รวมถึงมีระบบการช าระเงินและ  ระบบจดัส่งสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ
ผ่านผูใ้ห้บริการหลักท่ีมีช่ือเสียง อาทิ helloPay PayPal Kerry Express DHL เป็นต้น ปัจจุบัน Lazada มี
เครือข่ายพนัธมิตรในอีก 5 ประเทศในภูมิภาค ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม 

จากความส าเร็จของ Lazada ในการเป็นแพลตฟอร์มพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมี  ผูใ้ช้บริการ
สูงสุดเป็นอันดับต้นของเมืองไทย แสดงถึงรูปแบบการจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง  อิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอย่างดี ส าหรับในแง่ของผูผ้ลิตสินคา้  Lazada เป็นทางเลือก
หน่ึงท่ีช่วยเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ น ามาซ่ึงรายได ้และสนบัสนุน การเติบโตของระบบเศรฐกิจของ
ประเทศไทย นอกจากน้ี ยงักระตุน้ให้ธุรกิจการคา้ปลีกและคา้ส่งท่ีมี รูปแบบการจ าหน่ายสินคา้แบบดั้งเดิม 
หาทางปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ี  เปล่ียนแปลงไป และสามารถแข่งขนัคู่แข่งทาง
ธุรกิจได ้ประกอบกบัจากนโยบายของภาครัฐท่ีสนบัสนุน ใหน้ านวตักรรมและเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาใช้
ในการด าเนินธุรกิจ เพื่อผลกัดนัใหป้ระเทศไทยพฒันาต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์กบั Lazada (ลาซาดา้) ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลดา้นผลิตภณัฑท่ี์ส่งผลต่อปัจจยัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์กบั Lazada 

(ลาซาดา้) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลดา้นราคาท่ีส่งผลต่อปัจจยัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์กบั Lazada (ลา

ซาดา้) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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4. เพื่อศึกษาอิทธิพลดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีส่งผลต่อปัจจยัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์

กบั Lazada (ลาซาดา้) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. เพื่อศึกษาอิทธิพลดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีส่งผลปัจจยัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์กบั 

Lazada (ลาซาดา้) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย 

1.ดา้นผลิตภณัฑท่ี์ส่งผลเชิงบวกต่อปัจจยัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์กบั Lazada (ลาซาดา้) ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.ด้านราคาท่ีส่งผลเชิงบวกต่อปัจจยัการตัดสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์กับ Lazada (ลาซาด้า) ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีส่งผลเชิงบวกต่อปัจจยัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์กบั Lazada 
(ลาซาดา้) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีส่งผลเชิงบวกต่อปัจจยัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์กบั Lazada(ลา
ซาดา้) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตงานวิจัย 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

1) ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย 
- ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
- ปัจจยัดา้นราคา 
- ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

2) ตวัแปรตาม คือ  
- ดา้นการรับรู้ปัญหา 
- ดา้นการแสวงหาขอ้มูล 
- ดา้นการประเมินทางเลือก 
- ดา้นการตดัสินใจซ้ือ 
- ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
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1. ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ประชากรทัว่ไปท่ีสนใจหรือซ้ือสินคา้ออนไลน์กบั Lazada (ลาซาดา้) 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเน่ืองจากผูวิ้จยัไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ผูว้ิจยัจึงใช้
สูตรการค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน โดยค านวณท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 
สัดส่วนของประชากรท่ีตอ้งการสุ่ม เท่ากบั 0.05 ไดข้นาดตวัอย่างอย่างนอ้ย 400 คน ซ่ึงผูว้ิจยัขอก าหนดใช้
กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลมากขึ้นและสะดวกในการประมวลผล 

2. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การวิจยัคร้ังน้ีจะท าการวิจยั ตั้งแต่เดือน กนัยายน-ตุลาคม 2562 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

ผูป้ระกอบการธุรกิจขายสินคา้ออนไลน์น าความรู้จากผลการศึกษาในเร่ืองผลิตภณัฑ์ ,ราคาของ
ผลิตภณัฑ์,ช่องทางการจัดจ าหน่าย,การส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์กับ 
Lazada (ลาซาดา้) มาใช้เป็นแนวทางในการ ปรับเปล่ียนหรือส่งเสริมให้ผลิตภณัฑ์มีภาพลกัษณ์ ท่ีดีท าให้
ผลิตภณัฑ์มีความน่าเช่ือเกิดความไวว้างใจในผลิตภณัฑ์ ก าหนดราคาสินคา้ให้มีความเหมาะกบัคุณภาพท่ี
ผูบ้ริโภคจะไดรั้บ และสามารถแข่งขนัในตลาดได ้สร้างช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านช่องทางอ่ืนๆ เพิ่มขึ้น 
ด าเนินการก าหนดกิจกรรมการส่งเสริมการ เช่น การลด การแลก การแจก และการแถม เพื่อสร้างความ
ประทบัใจใหก้บัลูกคา้ ท าใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้ริการอีก 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าวิจยัเร่ือง การตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ออนไลน์กบั Lazada (ลาซาดา้) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัสามารถสรุปกรอบแนวคิดในการ

วิจยั ไดด้งัน้ี 
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ตวัแปรอิสระ         ตวัแปรตาม 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจาก
ทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินคา้และบริการอยู่เสมอ โดย
ท่ีเขาจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ี
ส าคญัและอยูภ่ายในจิตใจของผูบ้ริโภค (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550:46) 

ทฤษฎีเกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือ ความหมายของการตดัสินใจ นกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายไว้
แตกต่างกนัดงัน้ี 
  -บาร์นาร์ด (Barnard) ไดใ้ห้ความหมายของการตดัสินใจว่าเป็นเทคนิควิธีท่ีลดทางเลือกลงมาให้
เหลือเพียงทางเดียว 

     ดา้นผลิตภณัฑ ์

            ดา้นราคา 

       ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย

จ าหน่ายนจ าหน่าย 

          ดา้นส่งเสริมการตลาด 

ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ออนไลน์กบั Lazada (ลาซาดา้) 

-ดา้นการรับรู้ถึงปัญหา 

-ดา้นการเสาะแสวงหาขอ้มูล 

-ดา้นการประเมินผลทางเลือก 

-ดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

-ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

𝐻1+ 

𝐻2+ 

𝐻3+ 

𝐻4+ 
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 -ไซมอน (Simon) ไดใ้ห้ความหมายวา่ การตดัสินใจ เป็นกระบวนการของการหาโอกาสท่ีจะ
ตดัสินใจ การหาทางเลือกท่ีพอเป็นไปได ้และทางเลือกจากงานต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ 
  -มูดี (Moody) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การตดัสินใจเป็นการกระท าท่ีตอ้งท าเม่ือไม่มีเวลาท่ีจะหา
ขอ้เทจ็จริงอีกต่อไป ปัญหาท่ีเกิดขึ้นก็คือ เม่ือใดถึงจะตดัสินใจวา่ควรหยดุหาขอ้เทจ็จริง แนวทางแกไ้ขจะ
เปล่ียนแปลงไปตามปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข ซ่ึงการรวบรวมขอ้เทจ็จริงเก่ียวพนักบัการใชจ่้ายและการใชเ้วลา 
  -กิบสันและอิวาน เซวิช (Gibson and Ivancevich) ไดใ้หค้วามหมายของการตดัสินใจไวว้า่ เป็น
กระบวนการส าคญัขององคก์ารท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งกระท าอยูบ่นพื้นฐานของขอ้มูลข่าวสาร (information) ซ่ึง 
ไดรั้บมาจากโครงสร้างองคก์าร พฤติกรรมบุคคล และกลุ่มในองคก์าร 
  -โจนส์ (Jones) ไดใ้หค้วามหมายของการตดัสินใจองคก์ารวา่เป็นกระบวนการ ท่ีจะแกไ้ขปัญหาของ
องคก์ร โดยการคน้หาทางเลือกและเลือกทางเลือกหรือแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด เพื่อบรรลุเป้าหมายของ
องคก์ารท่ีไดก้ าหนดไว ้
   

ดงันั้นกล่าวไดว้า่ การตดัสินใจ คือ ผลสรุปหรือผลขั้นสุดทา้ยของกระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผลเพื่อ
เลือกแนวทางการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์  ทรัพยากร และบุคคล สามารถน าไปปฏิบติัและ
ท าให้งานบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ตามท่ีต้องการ  การตัดสินใจ เป็นส่วนหน่ึงของบทบาทของ
ผูบ้ริหารท่ีเกิดจากต าแหน่งและอ านาจท่ีเป็นทางการ คือบทบาทการเป็นผูป้ระกอบการ(Enterpreneur) 
บทบาทผู ้จัดการสถานการณ์ท่ี เป็นปัญหา(Disturbance Handler) บทบาทผู ้จัดทรัพยาการ(Resource 
Allocator) และบทบาทผูเ้จรจาต่อรอง(Negotiator)(วา่ท่ีร.ต. ปกรณ์ ปกรรณกรณ์ ค ากอง,2012) 

งานวิจัยท่ีเกียวข้อง 

อาภาภรณ์ วธันกุล(2555) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของ
ผูบ้ริโภคผา่นทางเวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย โดยไดท้ าการ ศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 
คือ ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย จ านวน 400 คน ผลการ ศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอาย ุ31 ปีขึ้นไป มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 10,000 บาท และ พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
สินคา้ผา่นทางเวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์แตกต่างกนั 

ธญัวรรณ เยาวสังข(์2555)ไดท้ าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใชแ้ละปัจจยัท่ีส าคญัในการตดัสินใจ
เลือกซ้ือเส้ือผา้ โดยกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการ Facebook ในเขตอ าเภอ บางบวัทอง จงัหวดั
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นนทบุรี จ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีระดบัการศึกษาอยูใ่น
ระดบัปริญญาตรี อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000  
บาท และพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ผา่นทาง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook ท่ีแตกต่างกนั 

เกศรา จนัทร์จรัสสุข(2555) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และใช้
บริการในห้างเทสโก้โลตสั ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  โดยท าการศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผูท่ี้ซ้ือ
สินคา้และใชบ้ริการในหา้งเทสโกโ้ลตสัจ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอาย ุ30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต้่อเดือนอยูท่ี่ 10,001-20,000 
บาท ส่วนใหญ่จะซ้ือสินคา้ประเภทอุปโภคบริโภค จ านวนเงินท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ังอยูท่ี่ 501-1,000 
บาท และพบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นรายไดท่ี้แตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมโดยรวมใน
การเลือกซ้ือสินคา้และการเลือกใชบ้ริการในหา้งเทสโกโ้ลตสัแตกต่างกนั 

รัชนี ไพศาลวงศ์ดีและผศ.ดร.อิทธิกร ข าเดช (2556)ได้ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้เส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิจยัพบว่า ผูท่ี้
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26 -35 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี มีสถานะภาพโสด ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน ซ่ึงมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า  
30,001บาท ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคและปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือ พบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าเส้ือผ้าสตรีทางอินเตอร์เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบัความส าคญัมาก คือ ความสะดวกในการคน้หาสินคา้และบริการ สินคา้มีให้เลือก
มากมายหลากหลาย การท่ีมีป้ายบอกราคาท่ีชัดเจนความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้า และการท่ีมีการ
ส่งเสริมการขายโดยใหส่้วนลด 

จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี(2558)ได้ท าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้ผ่านทางแอพพลิเคชั่น
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยัพบว่า ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-25 ปี การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ท าอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ในระดบั 15,000 –25,000 บาท แอพพลิเคชัน่ขายสินคา้ออนไลน์ท่ีเลือกใชม้าก
ท่ีสุดคือ Lazada ความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการซ้ือสินคา้ผ่านทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ 1-2คร้ัง/เดือน จ านวน
เงินในการซ้ือสินคา้ ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือ 300-500 บาท สินคา้และบริการท่ีกลุ่มตวัอย่างนิยมซ้ือ
ผา่นทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์มากท่ีสุดคือ เส้ือผา้/เคร่ืองแต่งกาย 

กฤติมา จนัทร์หวร (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ก๊ิฟช็อฟ ผ่านทาง
แอปพลิเคชัน่อินสตาแกรมของผูบ้ริโภคระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลวิจยัพบว่าผูท่ี้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง และศึกษาอยู่ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค ดา้นความสะดวก ปัจจยัความไวว้างใจ ดา้นการเอาใจใส่ในการส่ือสาร 
และปัจจยัลกัษณะของธุรกิจผา่นส่ือสังคมออนไลน์ ดา้น 



9 

 
คุณภาพความปลอดภยัของขอ้มูล และดา้นการบอกต่อ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ก๊ิฟช็อป ผ่านทาง
แอปอินสตาแกรม ของผูบ้ริโภคระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเพขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัดงักล่าวมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือสินคา้ก๊ิฟช็อป ผา่นทางแอปพลิเคชัน่อินสตาแกรม 
 

เสาวลกัษณ์ สมานพิทกัษว์งศ ์(2560) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัสงขลา ผลวิจยัพบว่าผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ใชร้ะยะเวลาในการซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ตน้อยกว่า 1 ชัว่โมง สินคา้ท่ีซ้ือผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ส่วนใหญ่คือ เส้ือผา้ เหตุผลในการเลือกซ้ือสินคา้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตเน่ืองจากมีสินคา้ให้เลือกหลากหลาย 
และมีงบประมาณในการซ้ือสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต 300-500 บาท/คร้ัง นอกจากน้ีผูบ้ริโภคยงัให้
ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตทุกดา้นอยู่ในระดบั
มาก ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุรายได ้และการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดในการ
ตกัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางระบบอินเตอร์เน็ตแตกต่างกนั พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ผา่นระบบ
อินเตอร์เน็ตดา้นประเภทของสินคา้  

ความถี่ในการใชบ้ริการและงบประมาณในการซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนั ใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทาง
การตลาดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตแตกต่างกนั 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ประชากรในกรุงเทพมหานคร จากกลุ่ม นักศึกษา และ วยัท างาน ซ่ึง
ผูวิ้จยัไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนจากการค านวณท่ีระดับความเช่ือมัง่ร้อยละ 95 สัดส่วนของประชากรท่ี

ตอ้งการสุ่มเท่ากบั 0.05 ตอ้งใชข้นาดตวัอย่าง อย่างนอ้ย 384 คน ผูวิ้จยัก าหนดใชก้ลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 
ตวัอยา่ง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลมากขึ้นและสะดวกในการประมวลผล โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล เป็นค าถามลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 5 ขอ้ ซ่ึงมีลกัษณะ
แบบเลือกตอบ (Check list)  

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้กบัลาซาดา้ของคนในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบไปดว้ยค าถามเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจ 4 ดา้น ไดแ้ก่ซ้ือ ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด และปัจยัดา้นการตดัสินใจซ้ือ 5 ดา้นดา้น
การรับรู้ปัญหา ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการประเมินผลทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซ้ือ ดา้นพฤติกรรม
ภายหลงัการซ้ือ โดยมีจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 45 ขอ้ ประกอบดว้ยค าถามในลกัษณะประเมินค่าความ
คิดเห็น 5 ระดบั (Rating Scale) โดยมีเกณฑก์ารใชค้ะแนนเพื่อตีความหมาย 
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ส่วนท่ี 3 ขอเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ กบั Lazada (ลา
ซาดา้) ของผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานครผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 400 คน โดยวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีทางสถิติและน ามาสรุปผลการศึกษาแบบตารางประกอบการ
บรรยาย โดยแบ่งน าเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี  

ตอนท่ี1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน ดังน้ี พบว่าผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 264 คน เพศชาย 
จ านวน 136 คน ส่วนใหญ่ มีอาย ุ21-35 ปี จ านวน 263 คน รองลงมาคือ 36-50 ปีจ านวน 101 คน ต ่ากวา่ 20 ปี 
จ านวน 33คน และ 50ปีขึ้นไป จ านวน 3 คน ส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 314 คน รองลงมา
คือ ต ่ากวา่ปริญาตรี จ านวน 46 คน สูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 40 คน ส่วนใหญ่ มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
จ านวน169 คน รองลงมาคือ รับราชการ จ านวน 75 คน อ่ืนๆ จ านวน 66 คน นกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 48 
คน และ ผูป้ระกอบการ จ านวน 42 คน ส่วนใหญ่มีเงินเดือน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 161 คน รองลงมา 
30,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 30.8, 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 82 คน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 
จ านวน 34 คน 

 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์กบัLazada(ลาซาด้า) ของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 โดยภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง 
ดา้นผลิตภฌัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความส าคญัอยู่ในระดับ
ปานกลาง ปัจจยัดา้นราคา โดยรวมอยู่ในระดบัอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยัดา้นช่องทางการจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือจ าแนก
เป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือมีบริการส่งสินคา้หลายวิธี และส่วนใหญ่อยู่
ในระดบัปานกลาง ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ขอ้
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง และตวัแปรตามเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ดา้นการรับรู้ปัญหา ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้น
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การประเมินผลทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซ้ือ ตามล าดบั ดา้นการรับรู้ปัญหา โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเป็รายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นการเสาะแสวงหาขอ้มูล โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการ
ประเมินผลทางเลือก โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง ตามล าดับ ด้านการตดัสินใจซ้ือ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาป็นรายข้อ 
พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง ตามล าดบั  ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ โดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ท่านมีความพึงพอใจกับการ
ซ้ือสินคา้ออนไลน์กบั Lazada (ลาซาดา้)  ส่วนใหญ่มีความเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง  

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์  

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์กับLazada(ลาซาด้า) ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ผลิตภณัฑ์/ ส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์กับLazada(ลา
ซาดา้) ในเขตกรุงเทพมหานคร สมมติฐานท่ี 2 ราคาของสินคา้ / ส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
ออนไลน์กบัLazada(ลาซาดา้) ในเขตกรุงเทพมหานคร สมมติฐานท่ี 3 ช่องทางการจดัจ าหน่ายส่งผลเชิงบวก
ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์กบัLazada(ลาซาดา้) ในเขตกรุงเทพมหานคร สมมติฐานท่ี 4 การ
ส่งเสริมการตลาดส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์กับLazada(ลาซาด้า) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 พบว่าปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดส่งผลเชิงบวกต่อ
การตดัสินใจเลือกสินคา้ออนไลน์กบัLazada(ลาซาดา้) 

 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์กบั Lazada (ลาซาดา้) ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ออนไลน์กบั Lazada (ลาซาดา้)ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ปัจจยัดา้นราคาปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย
และดา้นการส่งเสริมการขาย การวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ชก้ลุ่มตวัอยา่งจากผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 
400 คนโดยใชเ้คร่ืองมือในการวิจยัเป็นแบบสอบถามและประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมทาง
สถิติส าเร็จรูป SPSS สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลอตัราส่วนร้อยละ (Percentage)    ค่าเฉล่ีย (Mean: �̅�)   ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: SD) การหาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์อยา่งง่าย (Pearson s Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression ไดผ้ลสรุปการวิจยัการอภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 

สรุปผลการวิจัย   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
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การวิจยั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์กบั Lazada (ลาซาดา้) ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง 
จ านวน 264 คน รองลงมา เพศชาย จ านวน 136 คน ตามล าดบัท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาย ุ21-35 ปี 
จ านวน 263 คน รองลงมาคือ 36-50 ปี จ านวน 101 คน,ต ่ากวา่ 20 ปี จ านวน 33คน และ 50ปีขึ้นไป จ านวน 3 
คน ตามล าดบัท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 314 คน รองลงมาคือ ต ่า
กวา่ปริญาตรี จ านวน 46 คน,สูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 40 คน ตามล าดบัท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน169 คน รองลงมาคือ รับราชการ จ านวน 75 คน อ่ืนๆ จ านวน 66 คน, 
นกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 48 คน และ ผูป้ระกอบการ จ านวน 42 คน ตามล าดบัท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีเงินเดือน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 161 คน รองลงมา 30,001 บาทขึ้นไป, 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 
82 คน และ ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท ตามล าดบั 

การอภิปรายผล 

การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์กบั Lazada (ลาซาดา้)ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์
กบั Lazada (ลาซาดา้)ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑด์า้นราคาปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายและปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดวา่มีอิทธิพลมากนอ้ยหรืออยูใ่นระดบัใดโดยใช้
วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
ออนไลน์กบั Lazada (ลาซาดา้)ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์พบวา่
ปัจจยัดา้นต่าง ๆ  ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑปั์จจยัดา้นราคาปัจจยัช่องทางการจดัจ าหน่ายและปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือส้ินคา้ออนไลน์กบั Lazada (ลาซาดา้)ตรงตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไวทุ้กประการและการตดัสินใจซ้ือโดยรวมดา้นการประเมินผลทางเลือกท่านพิจารณาจาก
ช่องทางการจดัจ าหน่ายและความสะดวกต่อการซ้ือส้ินคา้ออนไลน์กบั Lazada (ลาซาดา้)มีความคิดเห็นมาก
ท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เสาวลกัษณ์ สมานพิทกัษว์งศ ์(2560) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองส่วนประสมทาง
การตลาดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางระบบอินเตอร์เน็ตขอผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัสงขลาพบวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งใชก้ลยทุธ์ส่วนประสมการตลาดคา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในการด าเนินธุรกิจมากท่ีสุดคือในการ
ซ้ือสินคา้ผา่นทางระบบอินเตอร์เน็ตมีความเพียงพอต่อความตอ้งการและเขา้ถึงไดต้ลอดเวลาซ่ึงสาเหตุน่าจะ
มาจากกลยทุธ์การจดัจ าหน่าย (Place Strategy) เป็นหน่ึงในยทุธศาสตร์ส าคญัของการวางกลยทุธ์ทาง
การตลาดเพราะถา้สามารถหาช่องทางการกระจายสินคา้ไปสู่มือผูบ้ริโภคไดม้ากเท่าไหร่ผลก าไรก็จะเพิ่ม
สูงขึ้นมากเท่านั้นโดยช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีนิยมใชก้นัในปัจจุบนัคือการขายไปสู่มือของผูบ้ริโภค
โดยตรงเพราะการขายตรงไปสู่มือผูใ้ชสิ้นคา้จะไดก้ าไรท่ีมากกวา่การขายผา่นพ่อคา้คนกลาง แต่จะค านึงถึง
เพียงก าไรอยา่งเดียวไม่ไดเ้พราะกลยทุธ์น้ีจะตอ้งพิจารณาถึงความครอบคลุมพื้นและการเขา้ถึงดว้ย 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์กบั Lazada (ลาซาดา้)ในเขตกรุงเทพมหานคร

ไดดี้ท่ีสุดคือปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดอนัดบัรองลงมาคือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ปัจจยัราคา และ
อนัดบัสุดทา้ยคือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ตามล าดบั 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

การวิจยั เร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์กบั Lazada (ลา
ซาดา้)ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหาคร โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุก
ดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง คือปัจจยัดา้นการส่งเสริมทาง ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ และช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

ดา้นผลิตภณัฑผ์ลการวิจยัพบวา่โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือ ผูป้ระกอบธุรกิจ ควรศึกษาเร่ืองรูปแบบของสินคา้มีความชดัเจนโดยการเพิ่ม
รูปภาพท่ีชดัขึ้นหรือการลงสินคา้เป็นวีดิโอเพื่อความเพลิดเพลนในการเลือกซ้ือสินคา้มากขึ้นและท าใหผู้ซ้ื้อ
ใชเ้วลาอยูใ่นเวบ็ไซตม์ากขึ้นอีกดว้ย  

ดา้นราคาผลการวิจยัพบวา่โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือผูป้ระกอบการธุรกิจควรจะศึกษาเร่ืองราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้
ควรจะมีการศึกษาในเร่ืองของการก าหนดราคาของผลิตภณัฑโ์ดยใหเ้หมาะสมกบัส่วนผสมของสินคา้ใน
ลกัษณะต่างๆเพื่อใหผู้บ้ริโภคสามารถเขา้ถึงและใชสิ้นคา้ผลิตภณัฑน์ั้นได ้

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายผลการวิจยัพบวา่โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือผูป้ระกอบการธุรกิจควรศึกษาในเร่ืองมีบริการส่งสินคา้หลายวิธีโดยเฉพาะ
จะตอ้งเลือกบริษทัท่ีส่งสินคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีคุณภาพในการจดัส่งอยา่งมาก มีการรับประกนัสินคา้ใน
การจดัส่ง วา่จะไม่ช ารุด ไม่เสียหาย หรือหากเกิดกรณีเหล่าน้ีขึ้น ทางบริษทัขนส่งจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบ ซ่ึง
หากวา่เลือกบริษทัขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพดีแบบน้ีทางลูกคา้จะมัน่ใจไดว้า่คุณเป็นร้านคา้หรือธุรกิจออนไลน์
ท่ีไดม้าตรฐาน และลูกคา้จะเช่ือใจ จนมีการสั่งซ้ือในคร้ังต่อไปอยา่งแน่นอน 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด จากผลการวิจยัพบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือผูป้ระกอบการธุรกิจควรศึกษาในเร่ืองท่านรู้จกัLazada(ลาซาดา้)จากโฆษณา 
ควรท าการศึกษากลยทุธ์ท่ีเก่ียวกบัการโฆษณาประชาสัมพนัธ์รูปแบบต่างๆใหม้ากขึ้น โดยการน าดาราท่ีมี
ช่ือเสียงของมาเป็น Presenter เป็นการสร้างแรงจูงใจใหลู้กคา้เกิดการอยากซ้ือ อยากลองเขา้ใชบ้ริการมากขึ้น 
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ดา้นการรับรู้ปัญหา จากการวิจยั พบวา่โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือท่านซ้ือสินคา้เป็นประจ าตลาดควรส ารวจตลาดเพื่อหากระแสของสินคา้
ในตอนน้ี สินคา้อะไรขายดีและก าลงัไดรั้บความนิยมเม่ือมีการโฆษณาผา่นส่ือต่าง ๆ ท าใหผู้บ้ริโภคมีความ
ตอ้งการอยากลองใชแ้ละอยากไดม้าครอบครองเพื่อใหมี้สินคา้เหมือนศิลปินดาราควรมีช่องทางการจดั
จ าหน่ายเพื่อท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหเ้กิดความเท่าทนัในการตดัสินใจซ้ือเพราะเม่ือ
ผูบ้ริโภคมีความสนใจในสินคา้ชนิดนั้น  

ดา้นการแสวงหาความรู้จากผลการวิจยัพบวา่โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือท่านซ้ือสินคา้ออนไลน์ในLazada(ลาซาดา้)จากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูท่ี้เคยใชจ้ริง
มาก่อนควรมีการแจง้ขอ้มูลสินคา้ใหล้ะเอียดพร้อมทบทวนค าสั่งซ้ือเพื่อใหผู้บ้ริโภคนั้นไม่ตอ้งหาขอ้มูล
เพิ่มเติมก่อนการสั่งซ้ือเป็นการอ านวยความสะดวกใหก้บัผูบ้ริโภค 

ดา้นประเมินผลทางเลือกจากผลการวิจยัพบวา่โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือท่านเปรียบเทียบคุณภาพสินคา้ก่อนตดัสินใจซ้ือ ควรมีการพฒันาช่องทางการ
จดัจ าหน่ายและเพิ่มความสะดวกต่อการซ้ือสินคา้อาจจะตอ้งมีการลดขั้นตอนใหง้่ายและเขา้ใจง่ายต่อการใช้
งานโดยมีค าอธิบายท่ีมนัเป็นค าพูดท่ีเรียบง่ายเพื่อเพิ่มความเขา้ใจในการซ้ือสินคา้   

ดา้นการตดัสินใจจากผลการวิจยัพบวา่โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือท่านใชเ้วลาในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์กบัLazada(ลาซาดา้)หลงัคา้หา
ขอ้มูล ผลิตภณัฑห์รือผลิตภณัฑท่ี์ขายตอ้งมีคุณภาพท่ีสูงกวา่หรือเท่ากบัสินคา้นั้นในตลาดเพราะผูบ้ริโภคจะ
เลือกผลิตภณัฑท่ี์สามารถทดแทนสินคา้ท่ีดีท่ีสุด 

ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือจากผลการวิจยัพบวา่โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ส าหรับส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือท่านมีความพึงพอใจกบัการซ้ือสินคา้สินคา้ออนไลน์กบัLazada(ลา
ซาดา้)ผูป้ระกอบการหรือผูข้ายควรซ่ือสัตยก์บัผูบ้ริโภคเพื่อใหผู้บ้ริโภคไดรั้บผลิตภณัฑท่ี์พวกเขาตอ้งการ
อยา่งสมบูรณ์  น่ีคือบ่อเกิดของความปะทบัใจ ซ่ึงมีผลต่อการซ้ือคร้ังต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์กบั Lazada (ลาซาดา้)ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นการมองในมุมของปัจจยัท่ีมีผลเพียง 4 ดา้นเท่านั้นซ่ึงยงัมีปัจจยัอ่ืนๆท่ีน่าสนใจ
อีกมากผูวิ้จยัจึงมีขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไปดงัน้ี การวิจยัในคร้ังน้ีก าหนดมุมของปัจจยัท่ีส่งผล
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เพียง 4 ดา้น เท่านั้น คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ซ่ึงอาจจะมีปัจจยัดา้นอ่ืนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไดอี้กเช่นกนั อยา่งเช่น เป็นดา้น
ความชอบส่วนบุคคล เป็นตน้   
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