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บทคดัย่อ 
 
 การวิจยัครัง้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่มีอิทธิพลต่อ           
การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านสื่อเว็บไซด์ LAZADA Thailand กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยัครัง้นี้คือ 
ผูบ้รโิภคทีเ่คยสัง่ซือ้สนิคา้ผ่านสือ่เวบ็ไซด ์LAZADA Thailand เกบ็ขอ้มลูจ านวน 400 คน สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่              
การวเิคราะห์ความแตกต่างโดยใชส้ถิติค่าท ีการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว และสถติิการวเิคราะห์ความ
ถดถอยเชงิพหุ  
  ผลการวจิยัพบว่า 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง อายุ 31-40 ปี การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมสีถานภาพโสด 
อาชพีผูม้รีายไดป้ระจ า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001-25,000 บาท  
 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านความสะดวกในการซื้อ ความต้องการของลูกค้า ต้นทุนของผู้บรโิภค 
และการสือ่สาร อยู่ในระดบัด ี 
 ผูบ้รโิภคมรีะดบัการตดัสนิใจซือ้ ดา้นการตดัสนิใจซือ้ การแสวงหาทางเลอืก การประเมนิผลทางเลอืก 
การรบัรูปั้ญหา และพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ อยู่ในระดบัมาก 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ประกอบด้วย ความต้องการของผู้บรโิภค ต้นทุนของ
ผูบ้รโิภค และความสะดวกในการซือ้มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านสื่อเวบ็ไซด ์LAZADA Thailand อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 38.6 
 
ค ำส ำคญั: มมุมองลกูคา้ การตดัสนิใจซือ้ ผูบ้รโิภค 
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Abstract 
 

 The objective of this research is to study the marketing mix from the perspective of customer 
and the influence of the LAZADA Thailand website on the Purchasing Decisions of Customers. The 
sample size of this study consisted of four hundred consumers who purchased products via the LAZADA 
Thailand website. The statistics for data analysis included percentage, mean, standard deviation, 
independent t-test, one-way ANOVA and Pearson product moment correlation coefficient. 
 The findings of this study were as follows: 
 Most of the respondents were female, aged between thirty one to forty years of age, have a 
Bachelor’s degree and are married. Their occupations were employed with monthly income between 
15,001-25,000 Baht. 
 The marketing mix in terms of the aspects of convenience to buy, consumer wants and needs, 
the cost to satisfy consumers and perceived communication was at a good level. 
 The level of making decisions to buy through the LAZADA Thailand website on the part of the 
customer, the aspects of purchase decisions, searching for alternatives, alternative evaluation, problem 
recognition and post-purchase behavior are a high level. 
 The results of testing the hypotheses were as follows: 
 The marketing mix in the aspects of consumer wants and needs, the cost to satisfy consumers 
and convenience to buy have influenced purchase decisions on the LAZADA Thailand website with a 
statistical significance of .01 level, which can explain 38.6 percent of the results. 
 
Keywords: Customer View, Buying Decision, Consumer 
 
บทน ำ 
 ปัจจุบนัความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์ป็นไปอย่างรวดเรว็และไดเ้ขา้มามบีทบาทส าคญั
ในการด าเนินชวีติประจ าวนัเป็นอย่างมาก ดว้ยวตัถุประสงคใ์นการใชง้านทีห่ลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใชเ้พื่อการ
สื่อสาร รวมไปถึงการด าเนินธุรกิจต่างๆ เนื่องจากจุดเด่นทางด้านความสะดวก รวดเรว็ ทนัต่อเหตุการณ์ และ         
อกีประการหนึ่งที่ส าคญัคอื ค่าใช้จ่ายที่ประหยดั ท าให้ระบบอนิเทอรเ์น็ตมกีารขยายตวัอย่างแพร่หลายและเป็น
สาเหตุหนึ่งทีท่ าใหร้ะบบการคา้เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ทีม่กีารซือ้ขายแลกเปลีย่นสนิคา้ระหว่างผูซ้ือ้และผูบ้รโิภค
ในรูปแบบรา้นค้าแบบเดมิมาเป็นระบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกสท์ี่ใช้อนิเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางการค้าขายระหว่าง
ผูบ้รโิภคไดท้ัว่โลกอย่างเสร ีจงึเป็นเหตุใหร้ะบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์ตบิโตขึน้อย่างมาก หน่วยงาน องคก์ร และ
นักธุรกจิจ านวนมากเริม่มองเหน็โอกาสของการน าเครอืข่ายนี้มาใช้ประโยชน์ในการท ากจิกรรมทางธุรกจิ ดงันัน้ 
กจิกรรมการซื้อขายสนิค้าผ่านช่องทางอนิเทอร์เน็ต หรอืการประกอบกิจการในรูปแบบพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์             
จงึเกดิขึน้ เพราะสามารถน าเสนอสนิคา้และบรกิารสู่ผูบ้รโิภคไดอ้ย่างรวดเรว็ ทนัต่อความต้องการ ดว้ยค่าใชจ้่าย           
ทีต่ ่าลง ประกอบกบัการทีผู่บ้รโิภคมคีวามคุน้เคยกบัเทคโนโลยเีพิม่มากขึน้ กระแสตอบรบัช่องทางนี้จงึเพิม่ขึน้ 
 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านสื่อกลางอินเทอร์เน็ต           
โดยผูบ้รโิภคไม่จ าเป็นต้องเดนิทางมายงัสถานทีจ่รงิ ทัง้ยงัเป็นการแลกเปลีย่นขอ้มลูข่าวสารในเรื่องการคา้ไดเ้ป็น
อย่างด ีจงึเป็นเทคโนโลยทีีส่รา้งประโยชน์ใหท้ัง้ผูซ้ือ้และผูข้าย คอืท าการคา้ไดต้ลอด 24 ชัง่โมง และขายสนิคา้ได้
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ทัว่โลก นักท่องอนิเทอร์เน็ตจากทัว่ทุกมุมโลกสามารถเขา้มาในเวบ็ไซต์ของบรษิัทได้ตลอดเวลาผู้ขายสามารถ
น าเสนอสนิค้า และบรกิารต่างๆไดอ้ย่างรวดเรว็ โดยค าสัง่ซือ้อาจเกดิขึน้ตลอด 24 ชัว่โมงและมาจากที่ต่างๆกนั 
ขอ้มูลทนัสมยัอยู่เสมอ และประหยดัค่าใช้จ่าย พาณิชย์อเิลก็ทรอนิกสน์ัน้มปีระโยชน์ที่ส าคญัมากอกีประการหนึ่ง 
คือสามารถเสนอข้อมูลที่ใหม่ล่าสุดให้กับลูกค้าได้ทันทีซึ่งช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายในการจดัพิมพ์เอกสาร และ
ประหยัดเวลาในการประชาสัมพันธ์ ท างานแทนพนักงานขาย และเพิ่มประสิทธิภาพการขาย พาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกสน์ัน้สามารถท างานแทนพนกังานขายได ้โดยสามารถท าการคา้ในรปูแบบอตัโนมตั ิและด าเนินการได้
อย่างรวดเรว็ ซึ่งเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินการทางธุรกจิภายในองค์กรนัน้ๆ แทนหน้ารา้น หรอืบูท
แสดงสนิคา้ พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสส์ามารถแสดงสนิคา้ทีม่อียู่ใหก้บัลูกคา้ทัว่โลกไดม้องเหน็สนิคา้ โดยไม่ต้องเสยี
ค่าใชจ้่ายตกแต่งหน้ารา้น หรอืในการเดนิทางออกไปในบทูแสดงสนิคา้ในทีต่่างๆ 
 เทคโนโลยีช่วยส่งเสรมิผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยในการท าให้
ผลติภณัฑ์มคีวามน่าสนใจยิง่ขึน้ เช่น การแสดงสนิค้าโดยผู้ชมสามารถดูสนิคา้ได ้180 องศา หรอืลูกค้าสามารถ
อ่านหวัขอ้ของหนังสอืทีต่้องการซือ้ก่อนได ้ง่ายต่อการช าระเงนิ พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสส์ามารถช าระเงนิไดอ้ย่าง
สะดวกสบายโดยวธิกีารตดัผ่านบตัรเครดติหรอืการโอนเงนิเขา้บญัชซีึง่จะเป็นระบบอตัโนมตั ิเพิม่โอกาสทางธุรกจิ 
ในโลกพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสบ์รษิทัขนาดเลก็สามารถมโีอกาสทางธุรกจิเทยีบไดก้บับรษิทัขนาดใหญ่ ซึง่ขึน้อยู่กบั
องคป์ระกอบหลายๆอย่าง เช่น ชื่อ ทีอ่ยู่ (Address) ของขอ้มลูต่างๆในอนิเทอรเ์น็ต (Uniform Resource Location 
หรอื URL) ของบรษิัทควรจะจ าง่าย การออกแบบเวบ็ไซต์ให้สวยงามและปรบัปรุงให้ทนัสมยัอยู่เสมอ การสัง่ซื้อ
และการช าระเงนิมรีะบบรกัษาความปลอดภยัทีด่ ีเป็นตน้  
 ลาซาด้า ประเทศไทย (LAZADA Thailand ) หรอืร้านค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ที่ขายสนิค้าหลากหลาย
กว่า 40,000 ชิน้ในปัจจุบนั และมสีนิคา้เขา้มาวางจ าหน่ายเพิม่ขึน้ คาดว่าในอกีไม่ชา้จะมสีนิคา้ครบทุกหมวดหมู่ 
เกอืบเรยีกไดเ้ลยว่า LAZADA นัน้เป็น Amazon เมอืงไทย เพราะมสีนิคา้หลากหลาย เกอืบครบทุกหมวดหมู่ทีเ่ป็น
สนิค้าที่จ าเป็นหรอืเป็นที่ต้องการของตลาดออนไลน์เมอืงไทย เช่น สนิค้าอเิลก็ทรอนิกส์ มอืถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า
ภายในบา้น เครื่องมอืช่าง สนิคา้เกีย่วกบัเครื่องแต่งกาย เสือ้ผา้เครื่องนุ่งห่ม เสือ้ผา้แฟชัน่ รองเทา้ หมวก กระเป๋า 
สร้อย แหวน นาฬิกา ก าไล สนิค้าอุปโภคบรโิภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ซอส เครื่องปรุงรส สนิค้าเกี่ยวกบับ้าน 
หอ้งครวั สขุภณัฑ ์เครื่องแต่งบา้น เฟอรน์ิเจอร ์ฯลฯ 
 ลาซาด้า ประเทศไทยไม่มีหน้าร้านหรือห้างที่จ าหน่ายสนิค้า เปิดขายออนไลน์เท่านัน้ จะมีเพียงแค่
คลงัสนิคา้ส าหรบัเกบ็ของเพื่อสง่ใหล้กูคา้ทีส่ ัง่ซือ้ผ่านเวบ็ไซดเ์ขา้มาเท่านัน้ ลกูคา้สามารถสัง่ซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซด์
ของ Lazada.co.th ไดเ้ท่านัน้ ลูกคา้สามารถช าระราคาสนิคา้ไดห้ลากหลายช่องทาง จงึท าใหลู้กคา้สะดวกในการ
สัง่ซื้อสินค้า ทัง้ช าระด้วยบัตรเครดิต โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ปริ้นสลิปบาร์โค้ดออกมาแล้วน าไปช าระที่
เคาน์เตอร์เซอรว์สิตามรา้นสะดวกซื้อ หรอืบรกิารเกบ็เงนิปลายทาง เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวงั และความ
ตอ้งการทีต่รงใจผูบ้รโิภค รวมถงึลดความไม่ไวว้างใจของผูบ้รโิภค ผูป้ระกอบการ LAZADA จงึเป็นตน้แบบดา้นสือ่
เว็บไซด์ออนไลน์ที่ประสบความส าเร็จ ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวที่กล่าวมาข้างต้นนี้  ท าให้ผู้วิจ ัยสนใจที่จะ
ท าการศกึษาวจิยัถึง ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิค้าของผูบ้รโิภคผ่านสื่อเวบ็ไซด ์LAZADA Thailand 
ซึ่งผลการวจิยัที่ได้นัน้ ผู้ประกอบการสามารถน ามาใช้ในการเลือกแนวทางในการท าการค้ าให้มีประสทิธิภาพ 
ตลอดจนเป็นแนวทางใหก้บัผูท้ีส่นใจต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาถึงการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านเว็บไซด์ LAZADA Thailand จ าแนกตาม
ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์
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 2. เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผูบ้รโิภคผ่านเวบ็ไซด ์LAZADA Thailand 
 
กรอบแนวคิดในกำรวิจยั 
 1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งไดด้งันี้ 
  1.1 ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย 
   1.1.1 อาย ุ
    1) ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี 
    2) 21-30 ปี 
    3) 31-40 ปี 
    4) 41-50 ปี 
    5) 51 ปีขึน้ไป 
   1.1.2 เพศ 
    1) หญงิ 
    2) ชาย 
   1.1.3 ระดบัการศกึษา 
    1) ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
    2) ปรญิญาตร ี
    3) สงูกว่า ปรญิญาตร ี
   1.1.4 สถานภาพทางครอบครวั 
    1) โสด 
    2) สมรส/อยู่ดว้ยกนั 
    3) หย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ 
   1.1.5  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
    1) ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท 
    2) 15,001 – 25,000 บาท 
    3) 25,001 – 35,000 บาท 
    4) 35,001 - 40,000 บาท 
    5) 40,001 บาทขึน้ไป 
   1.1.6  อาชพี 
    1) นกัเรยีน/นกัศกึษา 
    2) ผูม้รีายไดป้ระจ าไดแ้ก่ ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ/พนกังานบรษิทัเอกชน 
    3) ธุรกจิสว่นตวั/เจา้ของกจิการ 
    4) แม่บา้น/พ่อบา้น 
    5) อื่นๆ (โปรดระบุ).................................. 
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  1.2  สว่นประสมทางดา้นการตลาดในมุมมองของลกูคา้ ประกอบดว้ย 
ดา้นความตอ้งการของลกูคา้  
   1.2.1 ดา้นความพงึพอใจ  
   1.2.2 ดา้นช่องทางการซือ้ขายทีม่คีวามสะดวก  
   1.2.3 ดา้นสือ่โฆษณาทีห่ลากหลาย  
 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านเว็บไซด ์
LAZADA Thailand  
 
สมมติฐำนกำรวิจยั 
 1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย อายุ เพศ ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน การศกึษา และอาชพีแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อสนิค้าผ่านเวบ็ไซด์ LAZADA Thailand 
แตกต่างกนั 
 2. สว่นประสมทางการตลาดในมุมมองของลกูคา้ ประกอบดว้ย ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค ตน้ทุน
ของผู้บริโภค ความสะดวกในการซื้อ การสื่อสาร มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเว็บไซด์ LAZADA 
Thailand  
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด (Market Mix) 
 คอทเลอร์ (Kotler. 2000: 14) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดไว้ว่า เป็นกลุ่ม ของ
เครื่องมอืทางการตลาดทีอ่งคก์รใชใ้นการปฏบิตัติามวตัถุประสงคท์างการตลาดกลุ่มเป้าหมาย 
 จากทีก่ล่าวมาผูว้จิยัไดน้ าลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์โดยใชแ้นวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ
(2538: 41-42) กล่าวว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
ครอบครวั ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนทางการตลาด ลักษณะด้าน
ประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญัทีช่่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย  
 การตดัสนิใจซือ้ ใชแ้นวคดิของ อดุลย ์จาตุรงคกุล (2550: 48-49) ไดก้ล่าวถงึ กระบวนการตดัสนิใจของ
ผู้ซื้อ ซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญที่น่าจะศึกษาว่าก่อนที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจนัน้มีข ัน้ตอนการตัดสินใจอย่างไร       
ซึง่กระบวนการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคจะตดัสนิใจนัน้มขี ัน้ตอนการตดัสนิใจอย่างไร ซึ่งกระบวนการตดัสนิใจของ
ผูบ้รโิภคอาจแบ่งพจิารณาออกเป็น 5 ขัน้ตอนดงันี้  
 1. การรบัรูปั้ญหา  
 2. การแสวงหาทางเลอืก  
 3. การประเมนิผลทางเลอืก  
 4. การตดัสนิใจซือ้  
 5. พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้  
 และส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ใช้แนวคิดของ Robert F. Lauterborn (1993)  
ศกึษาถงึความตอ้งการของผูบ้รโิภคใหม้ากขึน้ (Ascertaining consumer demand) ไดแ้ก่  
 1. ความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
 2. ตน้ทุนของผูบ้รโิภค 
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 3. ความสะดวกในการซือ้ 
 4. การสือ่สาร 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
 เน้ือหาของงานวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้ศกึษาถงึ ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิค้า
ของผูบ้รโิภคผ่านสือ่เวบ็ไซด ์LAZADA Thailand 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้คอืผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซด ์LAZADA Thailand ซึง่ไม่
ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้คือ ผู้บริโภคที่เคยสัง่ซื้อสนิค้าผ่าน เว็บไซด์ LAZADA Thailand
เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้จงึใชส้ตูรการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอน (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2544: 74) และให้ก าหนดค่าความเชื่อมัน่ที่ 95% ความผิดพลาด        
ที่ยอมรบัได้ไม่เกิน 5% ได้กลุ่มขนาดตัวอย่างจ านวน 385 ตัวอย่าง และเพิ่มจ านวนตัวอย่างอีก 15 ตัวอย่าง            
รวมเป็นขนาดตวัอย่างเท่ากบั 400 ตวัอย่าง 
 วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
 ผูว้จิยัใชก้ารเลอืกสุ่มตวัอย่างโดยใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจะท าการ
โพสแบบสอบถามลงในเว็บไซด์ของร้านขายของผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต  ได้แก่  www.lazada.co.th, 
www.weloveshoping.com, www.tarad.com , www.zalora.co.th โดยเก็บข้อมูลเว็บไซด์ละ 100 คน รวมเป็น 
400 คน ซึง่เวบ็ไซดด์งักล่าวมผีูบ้รโิภคผ่านสือ่ออนไลน์นิยมเขา้มาใชบ้รกิารเป็นจ านวนมาก (www.marvelic.co.th) 
ผูบ้รโิภคซือ้สนิคา้ผ่านสื่อออนไลน์ผ่านช่องทางอนิเทอรเ์น็ตไม่เกนิ 1 ปี ทีผ่่านมา เพื่อใหไ้ดต้วัแทนของประชากร  
ผูท้ีซ่ือ้สนิคา้ผ่านช่องทางอนิเทอรเ์น็ตจ านวน 400 ตวัอย่าง  
 
ผลกำรวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้ศกึษาถงึ สว่นประสมการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นความต้องการของผูบ้รโิภค ตน้ทุนของ
ผูบ้รโิภค ความสะดวกในการซือ้ การสื่อสาร ในมุมมองของลกูคา้ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค
ผ่านสือ่เวบ็ไซด ์LAZADA Thailand สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 
 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตาม อายุ เพศ ระดบัการศกึษา สถานภาพทางครอบครวั รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และอาชพี ผลการวเิคราะห์
ขอ้มลูสว่นบุคคลพบว่า  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 365 คน คิดเป็นร้อยละ 86.50 มีอายุ 31-40 ปี 
จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน  260 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00             
มสีถานภาพโสด/หม้าย/หย่า/แยกกนัอยู่ จ านวน 208 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.00 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,000 - 
25,000 บาท มีรายได้ประจ า ได้แก่ ข้าราชการ/รฐัวิสาหกิจ/พนักงานบริษัทเอกชนจ านวน  349 คน คิดเป็น           
รอ้ยละ 87.30  
 

http://www.lazada.co.th/
http://www.weloveshoping.com/
http://www.tarad.com/
http://www.marvelic.co.th/
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 ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มูลสว่นประสมทางการตลาด ในมุมมองของลูกคา้ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
ซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านสือ่เวบ็ไซด ์LAZADA Thailand 
 ผลการวเิคราะหส์ว่นประสมทางการตลาด มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านสื่อเวบ็ไซด ์LAZADA 
Thailand โดยรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกบัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ด้านความ
ต้องการของผูบ้รโิภคโดยรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.9042 ดา้นต้นทุนของผู้บรโิภคโดยรวม มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.8540 ดา้นความสะดวกในการซือ้โดยรวมเท่ากบั 4.0854 และดา้นการสื่อสารโดยรวม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.8150 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ มรีายละเอยีดดงันี้ 
 1. ด้านความต้องการของผู้บริโภค ผลการวเิคราะห์ส่วนประสมการตลาดในมุมมองลูกค้า พบว่า
ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค โดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.9042 
  เมื่อพิจารณารายข้อจะพบว่าอยู่ในระดับดีในข้อ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เช่น เสื้อผ้า 
กระเป๋า รองเทา้ เครื่องใชไ้ฟฟ้า เป็นต้น รปูลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ ์(Packaging) สวยงามน่าใช ้ตราสนิคา้ (Brand) 
มชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กั รปูภาพของสนิคา้ทีจ่ าหน่ายชดัเจน มกีารรบัประกนัหรอืเปลีย่นสนิคา้ ในกรณีมตี าหนิ ผดิแบบ 
ผิดสี หรือผิดไซส์ และรูปแบบและลกัษณะของเว็บไซด์ตรงกบัความต้องการของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.1800, 3.9550, 3.9300, 3.8475, 3.8125 และ 3.7000 ตามล าดบั 
 2. ต้นทุนของผู้บริโภค ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมการตลาดในมุมมองลูกค้า พบว่าต้นทุนของ
ผูบ้รโิภค โดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.8540 
  เมื่อพิจารณารายข้อจะพบว่าอยู่ในระดบัดีทุกข้อ ได้แก่ ร้านค้าแสดงราคาของสนิค้าและบรกิาร              
ทีห่น้าเวบ็ไซดอ์ย่างชดัเจน สามารถเปรยีบเทยีบราคาสนิคา้ไดง้่าย ราคามคีวามเหมาะสม คุม้ค่าเมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัคุณภาพของสนิค้า และราคาสนิค้าถูกกว่าช่องทางอื่น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.0175, 3.8600, 3.7435 และ 
3.6375 ตามล าดบั  
 3.  ความสะดวกในการซ้ือ ผลการวเิคราะหส์ว่นประสมการตลาดในมุมมองลกูคา้ พบว่าความสะดวก
ในการซือ้ของผูบ้รโิภค โดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.0854 
เมื่อพิจารณารายขอ้จะพบว่าอยู่ในระดบัดมีากในข้อ ประหยดัเวลาในการเดนิทางไปซื้อสนิค้าและบรกิาร โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.3125  
  นอกนัน้อยู่ในระดับดี ได้แก่ มีบรกิารจดัส่งสินค้าหลายวิธี เช่น จดัส่งธรรมดา จดัส่งด่วนพิเศษ 
ผูข้ายแบ่งหมวดหมู่สนิค้าชดัเจน เขา้ใจง่ายต่อการเลอืกซือ้ สามารถตรวจสอบสถานะ การจดัส่งสินค้าได้ ผู้ขาย
ตอบรบัการสัง่สนิคา้อย่างรวดเรว็ มคีวามสะดวกรวดเรว็ในการคน้หา โดยการเปิดเวบ็ไซดไ์ดพ้รอ้มกนัหลายหน้า 
และผู้ขายก าหนดระยะเวลาในการจัดส่งที่แน่นอน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1625, 4.1300, 4.0950, 4.0000, 
3.9600 และ 3.9375 ตามล าดบั 
 4.  การส่ือสาร ผลการวเิคราะหส์่วนประสมการตลาดในมุมมองลูกค้า พบว่าการสื่อสารของผูบ้รโิภค 
โดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.8150 
  เมื่อพจิารณารายขอ้จะพบว่าอยู่ในระดบัดทีุกขอ้ ไดแ้ก่ มกัเหน็สนิคา้ผ่านสื่อเวบ็ไซดต่์างๆ อยู่เสมอ 
สื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์มีความเหมาะสมดงึดูดน่าสนใจ ความสามารถในการให้ขอ้มูลผลิตภัณฑ์สทิธพิิเศษ
ส าหรบัสมาชิก เช่น สนิค้าราคาพิเศษของขวญัในวนัพิเศษ มีข่าวประชาสมัพันธ์แจ้งกบัลูกค้าอย่างสม ่าเสมอ 
กจิกรรมส่งเสรมิการขาย มคีวามน่าสนใจ เช่น คูปองส่วนลดเงนิสด สนิค้า With Pack (ซือ้แลว้แถมพรเีมีย่มหรอื
แถมสิน้าอื่น) ซื้อสินค้าครบ (มูลค่าที่ก าหนด) และได้ของแถม การส่งข้อมูลสินค้าไปยงั   E-mail ลูกค้าอย่าง
สม ่าเสมอ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.0250, 3.8700, 3.7950, 3.7925, 3.7175 และ 3.6900 ตามล าดบั 



 8 

 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบั การตัดสนิใจซื้อสนิค้าของผู้บริโภคผ่านสื่อเว็บไซด์ LAZADA 
Thailand ได้แก่ การรบัรูปั้ญหา การแสวงหาทางเลอืก การประเมนิผลทางเลอืก การตดัสนิใจซื้อ และพฤติกรรม
ภายหลงัการซือ้ โดยมรีายละเอยีดผลการวเิคราะหด์งันี้ 
 1.  ด้านการรบัรู้ปัญหา ผลการวเิคราะหข์ ัน้ตอนการรบัรูปั้ญหาพบว่า ผูต้อบแบบสอบใหก้ารตดัสนิใจ
กบัขัน้ตอนการรบัรูปั้ญหา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.9342 เมื่อพจิารณารายขอ้จะพบว่า  
  ขัน้ตอนการรบัรูปั้ญหา ขอ้ทีไ่ดค้่าเฉลีย่สงูสุด คอืตอ้งการซือ้สนิคา้และบรกิารทีส่ะดวกรวดเรว็อยู่ใน
ระดบัมากที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.2750 รองลงมาคอื การโฆษณาผ่านสื่อเวบ็ไซด์ท าให้ผู้บรโิภคสนใจซื้อ
สนิคา้ อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.0273 และเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิารตามความนิยมของสงัคมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.5000 ตามล าดบั 
 2.  ด้านการแสวงหาทางเลือก ผลการวิเคราะห์ขัน้ตอนการการแสวงหาทางเลือกพบว่า ผู้ตอบ             
แบบสอบใหก้ารตดัสนิใจกบัขัน้ตอนการแสวงหาทางเลอืก โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.9758 
เมื่อพจิารณารายขอ้จะพบว่า  
  ขัน้ตอนการแสวงหาทางเลอืก ขอ้ทีไ่ด้ค่าเฉลีย่สงูสุด คอื การแสวงหาทางเลอืกก่อนเลอืกซื้อสินค้า
อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.2100 รองลงมาพจิารณาราคาสนิคา้และบรกิารในระดบัทีต่รงกบัความ
ต้องการอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.1625 และบุคคลรอบข้าง เช่น เพื่อน ครอบครวั มีอิทธพิลต่อ           
การเลอืกซือ้สนิคา้อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.5550 ตามล าดบั 
 3.  ด้านการประเมินผลทางเลือก ผลการวเิคราะห์ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลอืกพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้การตดัสนิใจกบัขัน้ตอนการประเมนิผลทางเลอืก โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.9725 เมื่อพจิารณารายขอ้จะพบว่า 
  ขัน้ตอนการประเมนิผลทางเลอืก ขอ้ที่ได้ค่าเฉลีย่สูงสุด คอื เปรยีบเทยีบขอ้มูลของเวบ็ไซด์ต่างๆ
ก่อนตดัสนิใจซือ้ซึง่ผูบ้รโิภคใหก้ารตดัสนิใจอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.1225 รองลงมาพจิารณาจาก
ตราสนิคา้และบรษิทัผูผ้ลติก่อนตดัสนิใจซือ้เสมอ ซึง่ผูบ้รโิภคใหก้ารตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.0300 และพจิารณาจากการสง่เสรมิการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม และสทิธพิเิศษต่างๆ ก่อนการตดัสนิใจซือ้
ซึง่ผูบ้รโิภคใหก้ารตดัสนิใจอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.7650ตามล าดบั 
  4.  ด้านการตดัสินใจซ้ือ ผลการวิเคราะห์ขัน้ตอนการตัดสนิใจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้การ
ตดัสนิใจกบัขัน้ตอนการตดัสนิใจซือ้ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.0825 เมื่อพจิารณารายขอ้           
จะพบว่า  
  ขัน้ตอนการตดัสนิใจซือ้ ขอ้ทีไ่ดค้่าเฉลีย่สงูสดุ คอื พจิารณาจากคุณสมบตัขิองสนิคา้และบรกิารเป็น
หลกัในการตดัสนิใจซื้อซึ่งผู้บรโิภคให้การตดัสนิใจอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.2525 รองลงมา
ราคามีความเหมาะสมกบัสนิค้าและบรกิาร ซึ่งผู้บรโิภคให้การตัดสนิใจอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.0950 และพิจารณาจากความสะดวกในการซื้อเป็นหลัก ซึ่งผู้บริโภคให้การตัดสนิใจอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.9000 ตามล าดบั 
 5.  ด้านพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ผลการวเิคราะหข์ ัน้ตอนพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามใหก้ารตดัสนิใจกบัขัน้ตอนพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.7033 เมื่อพจิารณารายขอ้จะพบว่า  
  ขัน้ตอนพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ ขอ้ที่ไดค้่าเฉลี่ยสงูสุด คอื มคีวามพงึพอใจโดยรวมต่อเวบ็ไซด์ 
ซึ่งผู้บรโิภคให้การตดัสนิใจอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.8050 รองลงมาจะแนะน าเวบ็ไซด์กบับุคคล 
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รอบขา้ง ซึง่ผูบ้รโิภคใหก้ารตดัสนิใจอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.6900 และในอนาคตท่านจะซือ้สนิคา้
ผ่านเวบ็ไซดอ์ย่างต่อเนื่องซึง่ผูบ้รโิภคใหก้ารตดัสนิใจอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.6150 ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 4 การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อการทดสอบสมมตฐิาน 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บริโภคที่มีลกัษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ เพศ ระดับการศึกษา 
สถานภาพทางครอบครวั รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเว็บไซด ์
LAZADA Thailand แตกต่างกนั 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.1 ผู้บรโิภคทีม่ขีอ้มูลส่วนบุคคล ด้านอายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อสนิค้าผ่าน 
สื่อเว็บไซด์ LAZADA Thaiand แตกต่างกัน โดยผู้วิจ ัยศึกษาเฉพาะขัน้ตอนการตัดสินใจซื้อ ขัน้ที่ 4 เพียง             
ขัน้ตอนเดยีว เน่ืองจากเป็นขัน้ตอนส าคญัทีผู่บ้รโิภคไดท้ าการตดัสนิใจซือ้ 
 พบว่า การตัดสนิใจซื้อมีค่า Sig. เท่ากบั 0.974 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คอืยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และ
ปฏเิสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าผู้บรโิภคที่อายุแตกต่างกนั การตดัสนิใจซื้อไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทางการวจิยั 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ผู้บรโิภคทีม่ขีอ้มูลส่วนบุคคล ด้านเพศ แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซื้อสนิค้าผ่าน
เว็บไซด์ LAZADA Thailand แตกต่างกัน โดยผู้วิจ ัยศึกษาเฉพาะขัน้ตอนการตัดสินใจซื้อ ขัน้ที่  4 เพียง       
ขัน้ตอนเดยีว เน่ืองจากเป็นขัน้ตอนส าคญัทีผู่บ้รโิภคไดท้ าการตดัสนิใจซือ้ 
 พบว่า การตัดสนิใจซื้อ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.603 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และ
ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีเ่พศแตกต่างการตดัสนิใจซือ้ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทางการวจิยั 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.3 ผูบ้รโิภคทีม่ขีอ้มูลส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศกึษา แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้ 
สนิค้าผ่านสื่อเว็บไซด์ LAZADA Thaiand แตกต่างกนั โดยผู้วจิยัศึกษาเฉพาะขัน้ตอนการตัดสนิใจซื้อ ขัน้ที่ 4 
เพยีงขัน้ตอนเดยีว เน่ืองจากเป็นขัน้ตอนส าคญัทีผู่บ้รโิภคไดท้ าการตดัสนิใจซือ้  
 พบว่า การตดัสนิใจซื้อมีค่า Sig. เท่ากบั 0.662 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าผู้บรโิภคที่ระดบัการศกึษาแตกต่างกนั การตัดสนิใจไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทางการวจิยั 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.4 ผู้บรโิภคที่มขี้อมูลส่วนบุคคล ด้านสถานภาพทางครอบครวั แตกต่างกนัมีการ
ตดัสนิใจซื้อสนิค้าผ่านเวบ็ไซด์ LAZADA Thailand แตกต่างกนั โดยผู้วจิยัศกึษาเฉพาะขัน้ตอนการตดัสนิใจซื้อ  
ขัน้ที ่4 เพยีงขัน้ตอนเดยีว เน่ืองจากเป็นขัน้ตอนส าคญัทีผู่บ้รโิภคไดท้ าการตดัสนิใจซือ้ 
  พบว่า การตดัสนิใจซื้อ มคี่า Sig. เท่ากบั 0.446 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คอืยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และ
ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีส่ถานภาพทางครอบครวัแตกต่างกนั การตดัสนิใจซือ้ ไม่แตกต่าง
กนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทางการวจิยั 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.5 ผู้บริโภคที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านระดับรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีการ  
ตดัสนิใจซือ้ สนิคา้ผ่านสื่อเวบ็ไซด ์LAZADA Thaiandแตกต่างกนั โดยผูว้จิยัศกึษาเฉพาะขัน้ตอนการตดัสินใจซือ้ 
ขัน้ที ่4 เพยีงขัน้ตอนเดยีว เน่ืองจากเป็นขัน้ตอนส าคญัทีผู่บ้รโิภคไดท้ าการตดัสนิใจซือ้ 
 พบว่า การตดัสนิใจซื้อมีค่า Sig. เท่ากบั 0.426 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และ
ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัการตดัสนิใจซือ้ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทางการวจิยั  
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 สมมติฐานข้อท่ี 1.6 ผูบ้รโิภคทีม่ขีอ้มลูสว่นบุคคล ดา้นอาชพี แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้ สนิคา้ผ่าน
สื่อเวบ็ไซด์ LAZADA Thaiandiand แตกต่างกนั โดยผู้วิจ ัยศึกษาเฉพาะขัน้ตอนการตัดสนิใจซื้อ ขัน้ที่ 4 เพียง
ขัน้ตอนเดยีว เน่ืองจากเป็นขัน้ตอนส าคญัทีผู่บ้รโิภคไดท้ าการตดัสนิใจซือ้ 
 พบว่า การตดัสนิใจซื้อมีค่า Sig. เท่ากบั 0.247 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และ
ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่าผูบ้รโิภคที่อาชแีตกต่างกนั การตดัสนิใจไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทางการวจิยั 
 สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลกูคา้ ดา้นความต้องการของผูบ้รโิภค ดา้นตน้ทุน
ของผู้บรโิภค ดา้นความสะดวก ดา้นการสื่อสาร มอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ของผู้บรโิภคผ่านสื่อเวบ็ไซด ์
LAZADA Thailand โดยผู้วิจยัศึกษาเฉพาะขัน้ตอนการตัดสนิใจซื้อ ขัน้ที่ 4 เพียงขัน้ตอนเดียว เนื่องจากเป็น
ขัน้ตอนส าคญัทีผู่บ้รโิภคไดท้ าการตดัสนิใจซือ้ 
 สว่นประสมการตลาดในมุมมองของลกูคา้ มอีทิธพิลต่อ การตดัสนิใจซือ้ ของผูบ้รโิภคในการตดัสนิใจซือ้
สนิคา้ผ่านสือ่เวบ็ไซด ์LAZADA Thailand 
 ตวัแปรที่มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกการประเมนิผลทางเลอืกของผู้บรโิภคในการตดัสนิใจซื้อสนิค้าผ่าน           
สือ่เวบ็ไซด ์LAZADA Thailand (y4) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ไดแ้ก่ ส่วนประสมการตลาดในมุมมอง
ของลูกค้า ความต้องการของผู้บรโิภค (X1), ต้นทุนของผู้บรโิภค (X2) และความสะดวกในการซื้อ (X3) โดยมคี่า
สมัประสทิธิเ์ท่ากบั 0.174, 0.228 และ 0.263 ตามล าดบั ซึ่งหมายความว่า ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของ
ลูกค้า ความต้องการของผู้บรโิภค (X1), ต้นทุนของผูบ้รโิภค (X2) และความสะดวกในการซื้อ (X3) เป็นตวัแปรที่
เป็นตัวก าหนด การตดัสนิใจซื้อ ของผู้บรโิภคในการตดัสนิใจซื้อสนิค้าผ่านสื่อเวบ็ไซด์ LAZADA Thailand (y4)            
ซึง่จากค่าสมัประสทิธิด์งักล่าวสามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี 
 หากไม่พจิารณา สว่นประสมการตลาดในมุมมองของลกูคา้ทีม่อีทิธพิลต่อ การตดัสนิใจซือ้ ของผูบ้รโิภค
ในการตดัสนิใจซื้อสนิค้าผ่านสื่อเวบ็ไซด์ LAZADA Thailand (y4) จะพบว่าการตดัสนิใจซื้อ ของผู้บรโิภคในการ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านสือ่เวบ็ไซด ์LAZADA Thailand (y4) มคี่าอยู่ทีร่ะดบั 1.449 
 หากส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ ความต้องการของผูบ้รโิภค (X1) เพิม่ขึน้ 1 หน่วย จะมี
ผลท าให้การตัดสนิใจซื้อของผู้บรโิภคในการตดัสนิใจซื้อสนิค้าผ่านสื่อเวบ็ไซด์ LAZADA Thailand (y4) เพิ่มขึ้น 
0.174 หน่วย 
 หากส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ ต้นทุนของผูบ้รโิภค(X2) เพิม่ขึน้ 1 หน่วย จะมผีลท าให ้
การตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภคในการตัดสนิใจซื้อสนิค้าผ่านสื่อเว็บไซด์ LAZADA Thailand (y4) เพิ่มขึ้น 0.228 
หน่วย 
 หากส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลกูคา้ ความสะดวกในการซือ้(X3) เพิม่ขึน้ 1 หน่วย จะมผีลท า
ให้ การตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภคในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านสื่อเวบ็ไซด์ LAZADA Thailand (y4) เพิม่ขึน้ 0.263 
หน่วย 
 ส่วนตวัแปรที่ไม่มีอทิธพิลกบัดารตัดสนิใจซื้อ ของผู้บรโิภคในการตดัสนิใจซื้อสนิค้าผ่านสื่อเวบ็ไซด ์
LAZADA Thailand (y4) ม ี1 ตวัแปร ไดแ้ก่ ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ การสือ่สาร (X4), ไม่ไดเ้ป็น
ตวัแปรทีเ่ป็นตวัก าหนดการตดัสนิใจซือ้ ของผูบ้รโิภคในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านสือ่เวบ็ไซด ์LAZADA Thailand 
(y4) 
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สรปุผลและอภิปรำยผล 
 จากผลการศกึษาเรื่อง ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิค้า
ของผู้บรโิภคผ่านสื่อเวบ็ไซด์ LAZADA Thailand โดยผู้วจิยัศึกษาเฉพาะขัน้ตอนการตดัสนิใจซื้อ ขัน้ที่ 4 เพยีง
ขัน้ตอนเดยีวสามารถสรุปประเดน็ส าคญัมาอภปิรายไดด้งันี้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บริโภคที่มีลกัษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ เพศ ระดับการศึกษา 
สถานภาพทางครอบครวั รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเว็บไซด ์
LAZADA Thailand แตกต่างกัน โดยผู้วิจ ัยศึกษาเฉพาะขัน้ตอนการตัดสินใจซื้อ ขัน้ที่ 4 เพียงขัน้ตอนเดียว 
เนื่องจากเป็นขัน้ตอนส าคญัที่ผู้บรโิภคได้ท าการตัดสนิใจซื้อ หลงัจากศกึษาขอ้มูล  และประเมินทางเลอืกต่างๆ 
พบว่า 
 อายุ ผู้บริโภคที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านอายุแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อ สินค้าผ่านสื่อเว็บไซด ์
LAZADA Thaiand ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ทัง้นี้ไม่ว่าผู้บรโิภคจะมอีายุช่วงใดก็
สามารถตดัสนิใจซื้อสนิคา้ผ่านสื่อเวบ็ไซด ์LAZADA Thaiand ได ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นรวรรณ บรสิุทธิ ์
(2554) ลักษณะเว็บไซด์ และแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสัง่ซื้อสินค้าผ่านเว็บไซด์ พบว่า อายุ               
ทีแ่ตกต่างกนั ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการสัง่ซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซด ์สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุภาภรณ์ 
ปรีเปรม (2552) ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับอัญมณีแท้ผ่านสื่อเว็บไซด์พาณิช
อิเล็กทรอนิคส์ของผู้บริโภคประเทศไทย พบว่า  อายุที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
เครื่องประดบัอญัมณีแทผ้่านสือ่เวบ็ไซดพ์าณิชอเิลก็ทรอนิคสข์องผูบ้รโิภคประเทศไทย  
 เพศ ผูบ้รโิภคทีม่ขีอ้มูลสว่นบุคคล ดา้นเพศ แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซด ์LAZADA 
Thailand ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ทัง้นี้เน่ืองจากผูบ้รโิภคทัง้เพศหญิงและเพศชาย         
มสีถานะทางการเงนิที่มัน่คง จงึมกี าลงัทรพัย์ในการซือ้สนิค้าและบรกิาร จงึท าให้ทัง้เพศหญิงและเพศชายมกีาร
ตดัสนิใจซือ้ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นรวรรณ บรสิทุธิ ์(2554) ลกัษณะเวบ็ไซด ์และแรงจงูใจที่
มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการสัง่ซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซด ์พบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนั ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
สัง่ซือ้สนิค้าผ่านเวบ็ไซด ์สอดคลอ้งกบังานวจิยั พชิยารกัษ์ มณีเลอเลศิ (2553) ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อ
สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านระบบออนไลน์ พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค
ผ่านระบบออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั 
 ระดบัการศึกษา ผู้บรโิภคที่มีขอ้มูลส่วนบุคคล ด้านระดบัการศกึษา แตกต่างกนัมีการตดัสนิใจซื้อ 
สนิค้าผ่านสื่อเวบ็ไซด์ LAZADA Thaiand ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 เนื่องจากระดบั
การศึกษาไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจซื้อสนิค้าของผู้บริโภคผ่านสื่อเว็บไซด์ LAZADA Thailand เนื่องจาก 
ผู้บรโิภคไม่ว่าจะมีระดบัการศกึษาเท่าใด มีกระบวนการคดิที่เป็นเหตุเป็นผล มีการค้นหาข้อมูลของสนิค้าและ
บรกิารก่อนการตดัสนิใจซื้อ มกีารเรยีนรูไ้ม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางอ้อม หากสินค้าสามารถตอบสนองความ
ต้องการซือ้ของผูบ้รโิภคไดก้ต็ดัสนิใจซือ้ทนัท ีซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุภาภรณ์ ปรเีปรม (2552) ปัจจยัที่มี
ผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องประดบัอญัมณีแทผ้่านสือ่เวบ็ไซดพ์าณิชอเิลก็ทรอนิคสข์องผูบ้รโิภคประเทศ
ไทย พบว่าการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องประดบัอญัมณีแทผ้่านสื่อเวบ็ไซด์
พาณิชอเิลก็ทรอนิคสข์องผูบ้รโิภคประเทศไทย  
 สถานภาพทางครอบครวั ผู้บรโิภคที่มขีอ้มูลส่วนบุคคล ด้านสถานภาพทางครอบครวั แตกต่างกนั        
มกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านสือ่เวบ็ไซด ์LAZADA Thailand ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
เน่ืองจากไม่ว่าผูบ้รโิภคจะอยู่ในสถานภาพใด กส็ามารถซือ้สนิคา้ผ่านสือ่เวบ็ไซด ์LAZADA Thailand ไดเ้น่ืองจาก 
ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพทางครอบครวัแตกต่างกนั ต่างมคีวามตอ้งการซือ้สนิคา้และบรกิารเช่นเดยีวกนั ประกอบกบั
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ปัจจุบนัผูบ้รโิภคมกีารซื้อสนิคา้ผ่านสื่อเวบ็ไซด์มากขึน้ จากความสะดวกและรวดเรว็ในการสัง่ซื้อ จงึท าให้มกีาร
ตดัสนิใจซือ้เท่าเทยีมกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุภาภรณ์ ปรเีปรม (2552) ปัจจยัที่มผีลต่อพฤตกิรรมการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องประดับอัญมณีแท้ผ่านสื่อเว็บไซด์พาณิชอิเล็กทรอนิคส์ของผู้บริโภคประเทศไทย พบว่า
สถานภาพทางครอบครวัที่แตกต่างกนั ไม่มผีลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องประดบัอญัมณีแท้ผ่านสื่อเวบ็
ไซดพ์าณิชอเิลก็ทรอนิคสข์องผูบ้รโิภคประเทศไทย  
 รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้บรโิภคที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านระดบัรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีการ
ตัดสนิใจซื้อ สนิค้าผ่านสื่อเว็บไซด์ LAZADA Thaiand ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เน่ืองจากผู้บรโิภคที่มรีะดบัรายไดเ้ฉลี่ยในระดบัต่างๆกนั มกี าลงัซือ้สนิคา้ผ่านสื่อเวบ็ไซด์ไม่แตกต่างกนั เพราะ
สนิคา้มรีาคาทีไ่ม่สงูมาก อกีทัง้มคีวามหลากหลาย ผูบ้รโิภคทุกคนจงึสามารถซือ้ได ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
หทยัชนก มณีใส (2550) ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต
ของผูถ้อืบตัรเครดติในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่าผู้บรโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มผีลต่อการซือ้
สนิคา้และบรกิารผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตของผูถ้อืบตัรเครดติในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ ไม่แตกต่างกนั 
 อาชีพ ผู้บรโิภคที่มขีอ้มูลส่วนบุคคล ด้านอาชพี แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซื้อ สนิค้าผ่านสื่อเวบ็ไซด ์
LAZADA Thaiandiand ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากผูบ้รโิภคทุกสาขาอาชพี           
มคีวามตอ้งการในการเลอืกซือ้สนิคา้ผ่านสื่อเวบ็ไซดเ์หมอืนกนั ดงันัน้ขอ้มลูสว่นบุคคลดา้นอาชพีไม่อทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านสือ่เวบ็ไซด ์LAZADA Thailand ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ หทยัชนก มณีใส 
(2550) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสนิค้าและบรกิารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของผู้ถือบตัร
เครดติในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มผีลต่อการซือ้สนิคา้และบรกิารผ่าน
ระบบอนิเทอรเ์น็ตของผูถ้อืบตัรเครดติในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 สว่นประสมทางการตลาดในมุมมองของลกูคา้ ประกอบดว้ย ดา้นความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภค ต้นทุนของผู้บรโิภค ความสะดวกในการซือ้ และการสื่อสาร มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็
ไซด ์LAZADA Thailand โดยผูว้จิยัศกึษาเฉพาะขัน้ตอนการตดัสนิใจซือ้ ขัน้ที ่4 เพยีงขัน้ตอนเดยีว เน่ืองจากเป็น
ขัน้ตอนส าคญัทีผู่บ้รโิภคไดท้ าการตดัสนิใจซือ้ หลงัจากศกึษาขอ้มลู และประเมนิทางเลอืกต่างๆ พบว่า 
 ความต้องการของผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเว็บไซด์ LAZADA Thailand 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.01 หมายความว่า สว่นประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ ดา้นความตอ้งการ
ของผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเว็บไซด์ LAZADA Thailand นัน้คือความต้องการของ
ผูบ้รโิภค ดา้นความหลากหลายของผลติภณัฑ ์เช่น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื่องใชไ้ฟฟ้า เป็นต้น รปูลกัษณ์ของ
บรรจุภญัฑ์ ตราสนิคา้ (Brand) มชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กั รูปแบบของสนิคา้ทีจ่ าหน่ายชดัเจน รูปแบบและลกัษณะของ
เวบ็ไซดร์งกบัความตอ้งการ มกีารรบัประกนัหรอืเปลีย่นสนิคา้ ในกรณีมตี าหนิ ผดิส ีหรอืผดิไซด ์มคีวามส าคญัต่อ
การตัดสนิใจซื้อสนิค้าผ่านเว็บไซด์ LAZADA Thailand ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ นรวรรณ บรสิุทธิ ์(2554) 
ลกัษณะเวบ็ไซด ์และแรงจูงใจที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการสัง่ซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซด์ ลกัษณะเวบ็ไซด์ดา้นเนื้อหา 
ดา้นองคป์ระกอบ ดา้นความเชื่อมโยง มผีลต่อพฤตกิรรมการสัง่ซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซด ์ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 
สุภาภรณ์ ปรเีปรม (2552) ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อเครื่องประดบัอญัมณีแท้ผ่านสื่อเวบ็ไซด์
พาณิชอเิลก็ทรอนิคสข์องผูบ้รโิภคประเทศไทย พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อองคป์ระกอบเวบ็ไซด ์ดา้นการจดั
วางออกแบบเวบ็ไซด ์ดา้นขอ้มูลเนื้อหาของเวบ็ไซด ์ดา้นการตดิต่อสื่อสารกบัเวบ็ไซด ์การปรบัเวบ็ไซดใ์หเ้ขา้กบั
ผูใ้ช ้มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ 
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 ต้นทุนของผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเว็บไซด์ LAZADA Thailand อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิี ่0.01 หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ ดา้นต้นทุนของผู้บรโิภค  
มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ผ่านเวบ็ไซด์ LAZADA Thailand นัน้คอื รา้นค้าแสดงราคาสนิค้าและบรกิารที่
หน้าเวบ็ไซด์อย่างชดัเจน มรีาคาให้เลอืกซื้อที่หลากหลาย สามารถเปรยีบเทยีบราคาสนิค้าได้ง่าย ราคามคีวาม
เหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพของสินค้า และราคาสินค้าถูกกว่าช่องทางอื่น จึงท าให้ปัยจยัด้านต้นทุนของ
ผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเว็บไซด์ LAZADA Thailand ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ              
หทยัชนก มณีใส (2550) ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต
ของผู้ถอืบตัรเครดติในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า การใหร้ายละเอยีดของขอ้มูลสนิคา้ สนิค้ามคีุณภาพ
หน้าเชื่อถอื ความสามารถในการเปรยีบเทยีบราคาสนิคา้ ความสามรถในการซือ้สนิคา้ไดถู้กกว่าช่องทางปกต ิมผีล
ต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 
 ความสะดวกในการซ้ือ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ผ่านเวบ็ไซด์ LAZADA Thailand อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติิที ่0.01 หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ ดา้นความสะดวกในการ
ซือ้ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซด ์LAZADA Thailand นัน้คอื การประหยดัเวลาในการเดนิทางไป
ซือ้สนิคา้และบรกิาร มบีรกิารจดัสง่สนิคา้หลายวธิ ีเช่น จดัส่งธรรมดา จดัส่งด่วนพเิศษ ผูข้ายแบ่งหมวดหมู่สนิคา้
อย่างชดัเจน เขา้ใจง่ายต่อการเลอืกซื้อ สามารถตรวจสอบสถานะ การจดัส่งสนิค้าได ้ผู้ขายตอบรบัการสัง่สนิค้า
อย่างรวดเรว็ มคีวามสะดวกรวดเรว็ในการค้นหา โดยการเปิดเวบ็ไซด์ได้พรอ้มกนัหลายหน้า และผู้ขายก าหนด
ระยะเวลาในการจดัส่งสนิค้าที่แน่นอน จงึท าให้ปัจจยัด้านความสะดวกในการซื้อของผู้บรโิภคมีอทิธิพลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซด ์LAZADA Thailand จงึท าใหปั้จจยัดา้นตน้ทุนของผูบ้รโิภคมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
ซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซด ์LAZADA Thailand ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ หทยัชนก มณีใส (2550) ปัจจยัสว่นประสม
ทางการตลาดทีม่ผีลต่อการซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตของผูถ้อืบตัรเครดติในอ าเภอเมอืง จงัหวดั
เชยีงใหม่ พบว่า ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ระบบรกัษาความปลอดภยัที่เชื่อถือได้ ความรวดเรว็ในการ
สัง่ซือ้ การเลอืกซือ้ไดไ้ม่จ ากดัเวลาและสถานที ่การซือ้สนิคา้ไดท้ัง้โลก และบรกิารจดัสง่สนิคา้ มผีลต่อการตดัสนิใจ
ซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค 
 การส่ือสาร ไม่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าผ่านเวบ็ไซด ์LAZADA Thailand อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิี ่0.01 หมายความว่า สว่นประสมทางการตลาดในมุมมองของลกูคา้ ดา้นการสือ่สาร ไม่มอีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซด ์LAZADA Thailand นัน้คอื การเหน็สนิคา้ผ่านสือ่เวบ็ไซดต่์างๆอยู่เสมอ สือ่โฆษณา
ประชาสมัพนัธม์คีวามเหมาะสมดงึดูดน่าสนใจ ความสามารถในการใหข้อ้มูลผลติภณัฑ ์สทิธพิเิศษส าหรบัสมาชกิ 
เช่น สนิค้าราคาพิเศษ ของขวญัในราคาพิเศษ และมีกิจกรรมการส่งเสรมิการขาย มคีวามน่าสนใจ เช่น คูปอง
ส่วนลดเงนิสด สนิคา้ With Pack (ซือ้แลว้แถมพรเีมีย่มหรอืแถมสนิค้าอื่น) ไม่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้า
ผ่านเวบ็ไซด ์LAZADA Thailand เน่ืองจาก การรบัรูด้า้นการสือ่สารดงักล่าวไม่ไดม้สีว่นกระตุน้ หรอืมแีรงจงูใจมาก
พอทีจ่ะท าใหผู้บ้รโิภคเกดิการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิาร ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ หทยัชนก มณีใส (2550) 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการซื้อสนิค้าและบรกิารผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตของผู้ถือบตัรเครดติใน
อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า การติดต่อสื่อสารกบัผู้ขาย ส่วนลดในการซื้อครัง้ต่อไป ไม่มอีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค  
 
ข้อเสนอแนะในกำรวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. การศกึษาครัง้ต่อไป ผูว้จิยัควรจะพจิารณาถงึตวัแปรอื่นๆ ที่มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ เช่น ทศันคต ิ
คุณค่าตราสนิคา้ เป็นตน้ 
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 2. ควรมกีารศกึษาเชงิเปรยีบเทียบระหว่างผู้ประกอบธุรกจิสื่อเวบ็ไซด์เพื่อให้ เหน็ภาพรวมที่ชดัเจน
ยิง่ขึน้ ว่าผู้ประกอบการแต่ละบรษิทัมกีลยุทธ์ทางการตลาดแบบใด ได้ผลการตอบรบักลบัมาอย่างไร ซึง่จะท าให้
เหน็ความแตกต่างของธุรกจิสือ่ออนไลน์ทีไ่ดท้ าการศกึษานี้ และสามารถน าขอ้มลูไปปรบัปรุงใหด้ยีิง่ขึน้ 
 3. เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลกึเกี่ยวกบัการตัดสนิใจซื้อสนิค้าผ่านสื่อเว็บไซด์ LAZADA Thailand จงึควร
อาศยัการวจิยัเชงิคุณภาพอื่นๆเพิม่เตมิ เช่น การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-Depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ควบคู่ไปกบัการแจกแบบสอบถาม 
 4. การวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษา ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
ซื้อสนิค้าของผู้บรโิภคผ่านสื่อเวบ็ไซด์ LAZADA Thailand ซึ่งกลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถามมาจากผู้บรโิภค         
ทีต่ดัสนิใจซือ้แลว้ ดงันัน้ในการวจิยัครัง้ต่อไป ควนจะศกึษาถงึผูบ้รโิภคทีย่งัไม่ตดัสนิใจซือ้ดว้ย เป็นตน้ 
 
กิตติกรรมประกำศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็สมบรูณ์ไดด้ว้ยความอนุเคราะหอ์ย่างสงูจาก รองศาสตราจารยส์ุพาดา สริกิุตตา 
อาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธ์ ที่กรุณาเสยีสละเวลาให้ค าปรกึษา แนะน าแนวทางในการจดัท างานวจิยัทุกขัน้ตอน 
ช่วยเหลอื ตรวจสอบ และแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ นับตัง้แต่เริม่ต้นด าเนินการ จนกระทัง่เสรจ็เรยีบร้อยสมบูรณ์ 
เป็นสารนิพนธ์ฉบบันี้ ผู้วจิยัรู้สกึซาบซึ้งในความกรุณา ความเมตตา และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้            
ณ โอกาสนี้ 
 ผูว้จิยักราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิร ์และอาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค์ ที่ให้
ความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจแบบสอบถาม แกไ้ขเครื่องมอืในการวจิยัใหส้มบูรณ์และเป็นคณะกรรมการ
พจิารณาเค้าโครงสารนิพนธ์ ที่ให้ค าแนะน า ชี้แนะ และแก้ไขขอ้บกพร่องในส่วนต่างๆ ของงานวจิยัครัง้นี้ จงึขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่านในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ทีไ่ดป้ระสทิธประสาทวชิาความรู ้ทัง้ในทางทฤษฎแีละการประยุกต์ใช้ในทางปฏบิตัิ ตลอดจน
ประสบการณ์ที่ดทีีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่แก่ผูว้จิยั รวมถงึขอขอบพระคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิทุกท่าน          
ทีช่่วยประสานงาน และอ านวยความสะดวกต่างๆ พรอ้มทัง้ใหค้วามช่วยเหลอืดว้ยดเีสมอมา 
 สดุทา้ยนี้ ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา ญาตพิีน้่อง ของผูว้จิยัทีไ่ดใ้หก้ารสนบัสนุน ส่งเสรมิ พรอ้ม
ทัง้เป็นก าลงัใจให้ตลอดมา ขอขอบคุณ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ มหาวิทยาลยัศรนีครนิทร วโิรฒ คณะบรหิารธุรกิจ
มหาบณัฑติ สาขาการตลาด และสาขาการจดัการ รุ่นที ่16 ทุกคนทีใ่หก้ าลงัใจ และคอยช่วยเหลอืผลกัดนัใหว้จิยันี้
ส าเรจ็ รวมถงึผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีส่ละเวลา ใหค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณผู้            
มสีว่นช่วยเหลอืทุกท่านทีม่ไิดเ้อ่ยถงึมา ณ ทีน่ี้ดว้ย 
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