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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายศกึษาปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ผ่านลาซาด้าประเทศไทย 
ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างคอื ผู้บรโิภควยัท างานทีม่อีายุตัง้แต่ 20 - 59 ปี ทีซ่ื้อสนิคา้
ผ่านลาซาดา้ ประเทศไทย โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 30 - 39 ปี อาชีพลูกจ้าง/พนักงาน
บรษิทัเอกชน ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีและมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,000 – 24,999 บาท สว่นประสมทางการตลาด
ในมมุมองของลูกคา้ต่อ ลาซาดา้ ประเทศไทยโดยรวม และความไวว้างใจของลูกคา้โดยรวม อยู่ในระดบัดมีาก ผลการ
ทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูบ้รโิภควยัท างานทีม่ ีเพศ อายุ อาชพี ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั 
มพีฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ผ่านลาซาดา้ประเทศไทยทีแ่ตกต่างกนั สว่นประสมทางการตลาดในมุมมองลกูคา้ ดา้นคุณค่า
ทีจ่ะไดร้บั ดา้นความสะดวกมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมดา้นจ านวนเงนิตอ่ครัง้โดยเฉลีย่ ระดบัต ่ามาก ทศิทางเดยีวกนั 
อกีทัง้มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมดา้นแนะน าและชกัชวนผูอ้ื่น และด้านการซื้อซ ้า ระดบัปานกลาง ทศิทางเดยีวกนั  
ในขณะเดยีวกนัสว่นประสมทางการตลาดดา้นตน้ทุน ความสะดวก และการตดิต่อสือ่สาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
ด้านแนะน าและชักชวนผู้อื่น และด้านการซื้อซ ้า ระดับค่อนข้างต ่า  ทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ               
ทีร่ะดบั 0.05  

ปัจจัยด้านความไว้วางใจในระบบอินเทอร์เน็ต และด้านความไว้วางใจในธุรกิจและกฎระเบียบของ
สภาพแวดลอ้ม มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมดา้นจ านวนเงนิต่อครัง้โดยเฉลีย่ ระดบัต ่ามาก ทศิทางเดยีวกนั ในขณะที่
ปัจจัยด้านความไว้วางใจในตัวผู้ขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต และด้านความไว้วางใจในธุรกิจกฎระเบียบของ
สภาพแวดลอ้มมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมดา้นแนะน าและชกัชวนใหผู้อ้ื่นซื้อสนิคา้ผ่านเวบ็ไซต์ แอพพลเิคชัน่ และ 
ดา้นการซื้อซ ้า ระดบัปานกลาง ทศิทางเดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธ์กบัปัจจยัดา้นความไวว้างใจในระบบอนิเทอรเ์น็ต
ระดบัค่อนขา้งต ่า ทศิทางเดยีวกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
  
ค าส าคญั: สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ ความไวว้างใจ พฤตกิรรมการซื้อ  
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Abstract 

 
This research aimed to study factors relating to consumer’s buying behavior in Lazada Thailand 

product in Bangkok metropolitan area.  The sample consisted of four hundred Lazada Thailand buyers. 
Questionnaire was constructed and used as the tool to collect data.  

The results found that most of the respondents were female, aged between thirty to thirty-nine years 
old, with a Bachelor's degree, who worked as self-employed business, and had a monthly income of between 
15,000 to 24,999 Baht.  The overall marketing mix on customer were at most level.  The overall trust on 
consumers were at most level as well.  The results of the hypothesis can be concluded as follows the 
consumer of different gender, ages, occupation, educational levels, and average income per month show 
different consume’ s buying behavior in Lazada Thailand product in Bangkok metropolitan area at a 
statistically significant level of 0. 05.  The marketing mix on customer in term of customer value and 
convenience, show a very low positively relationship with consumers’  buying behavior in Lazada Thailand 
product in view of average purchase amount per times and also show a medium positively relationship in 
view of recommend Lazada Thailand to other people and repeating order through Lazada Thailand website 
and application at a statistically significant level of 0.05. Also, the marketing mix on customer in term of cost 
to customer convenience and communication show a moderate low positively relationship with consumers’ 
buying behavior in Lazada Thailand product in view of recommend Lazada Thailand to other people and 
repeating order through Lazada Thailand website and application at a statistically significant level of 0.05. 

The trust on consumer in term of trustworthiness of Internet system and trustworthiness of internet 
shopping regulatory show a positively very low relationship with consumers’  buying behavior in Lazada 
Thailand product in view of average purchase amount per times. However, the trust on consumer in term of 
trustworthiness of internet merchant and trustworthiness of internet shopping regulatory show a medium 
positively relationship with consumers’  buying behavior in Lazada Thailand product in view of recommend 
Lazada Thailand to other people and repeating order through Lazada Thailand website but the trust on 
customer in term of trustworthiness of internet system show a positively moderate low relationship with 
consumers’ buying behavior in Lazada Thailand product at a statistically significant level of 0.05. 
 
Keyword: Marketing Mix on Customer, Trust, Buying Behavior 
 
บทน า 
 ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรอื E-Commerce มกีารด าเนินการอยู่ 3 ประเภทได้แก่ B2B (Business to 
Business) คอืการท าธุรกจิระหว่างภาคธุรกจิดว้ยกนั B2C (Business to Customer) คอืระหวา่งภาคธุรกจิกบัผูบ้รโิภค 
B2G (Business to Government) คือระหว่างธุรกิจกับภาครฐั ส าหรบัตลาด E-Commerce ของประเทศไทยนั ้น               
ได้รบัการตอบรบัเป็นมูลค่าตลาดรวมล่าสุดกว่า 4.2 หมื่นล้านบาทและมีอัตราเติบโตร้อยละ 20 ต่อปี จากการ
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คาดการณ์ ภายใน 5 ปีจากนี้  สดัส่วนมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในไทยจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากเมื่อมกีารเริม่ต้นใช้
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะปัจจยัจาก Mobile หรอืตลาดออนไลน์ (Marketingoops. 2558: 
ออนไลน์) 

จากผลการส ารวจมูลค่าพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ไทยปี พ.ศ. 2559 และการคาดการณ์มลูค่าอคีอมเมริ์ซไทย              
ปีพ.ศ. 2560 ซึ่งศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  
(สพธอ.) หรอื EDTA กระทรวงดจิติอลเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม พบว่า ในปี พ.ศ.2559 ไทยมมีูลค่าอคีอมเมริซ์ทัง้สิ้น 
2,560,103.36 ลา้นบาท คดิเป็นมลูค่าอคีอมเมริซ์ประเภท B2B ประมาณรอ้ยละ 60.24 รองลงมาคอืมลูค่าอคีอมเมริซ์
ประเภท B2C ประมาณร้อยละ 27.47 และส่วนที่เหลอืเป็นมูลค่าอีคอมเมริ์ซประเภท B2G ประมาณรอ้ยละ 12.29               
เมื่อเทยีบมูลค่าอคีอมเมริ์ซของปี พ.ศ. 2559 กบัปีพ.ศ. 2558 จะพบว่ามลูค่าของประเภท B2B มกีารเตบิโตเพิม่ขึน้ 
รอ้ยละ15.53 เชน่เดยีวกบัประเภท B2C มกีารเตบิโตเพิม่ขึน้รอ้ยละ 37.91 แต่ประเภท B2G มอีตัราการเตบิโตทีล่ดลง 
ทัง้นี้สบืเนื่องจากการยกเลกิวธิกีารจดัซื้อจดัจา้งแบบ e-Auction ของภาครฐันัน่เอง  

Lazada Thailand เป็นผู้น าดา้นแพลตฟอรม์การชอ้ปป้ิงและพื้นทีข่ายของออนไลน์ เวบ็ไซต์ถูกพฒันาขึน้มา
ภายใตแ้นวคดิการเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงออนไลน์ทีม่สีนิคา้ใหเ้ลอืกซื้อหลากหลาย รวมถงึแอพพลเิคชนัทีส่ามารถรองรบัทัง้
ระบบแอนดรอยด์และ iOS เพื่อท าใหก้ารชอ้ปป้ิงของลูกค้าสะดวกมากขึน้กว่าเดมิ (ASTV ผู้จดัการออนไลน์. 2556: 
ออนไลน์) อีกทัง้การประกาศควบรวมกิจการระหว่างบริษัทลาซาด้าและบริษัทอาลบีาบา  เมื่อวันที่ 12 เมษายน                
พ.ศ. 2559 อาจสง่ผลในการเพิม่โอกาสการเตบิโตทางธุรกจิ E-commerce ของลาซาดา้ใหเ้พิม่สงูมากขึน้ในอนาคต 

จากเหตุผลดังกล่าว ท าให้ผู้วิจยัสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจยัที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้า                 
ผ่าน ลาซาด้าประเทศไทย ของผู้บรโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลการศึกษาใชเ้ป็นข้อมูลและ
แนวทางในการปรบัปรุง พัฒนาบริการ ให้สามารถตอบโจทย์พฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ  
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชพี ระดบัการศกึษา และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่าน ลาซาด้าประเทศไทย ของผู้บรโิภควัยท างานในเขต
กรงุเทพมหานคร 

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ได้แก่ คุณค่าทีจ่ะ
ได้รบั ต้นทุน ความสะดวก การตดิต่อสื่อสาร กับพฤติกรรมการซื้อสนิค้าผ่าน ลาซาด้าประเทศไทย ของผู้บรโิภค              
วยัท างานในเขตกรงุเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัความไว้วางใจของประชากรในกรุงเทพมหานครกบัพฤติกรรม           
การซือ้สนิคา้ผ่าน ลาซาดา้ประเทศไทย ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรงุเทพมหานคร 
 
สมมติฐานของการวิจยั 

1. ผู้บริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มลีักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ               
ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ผา่นลาซาดา้ประเทศไทยทีแ่ตกต่างกนั 
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2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อสนิค้าผ่านลาซาดา้

ประเทศไทย ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรงุเทพมหานคร 
3. ปัจจัยความไว้วางใจของประชากรในกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้า               

ผ่านลาซาดา้ประเทศไทย ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรงุเทพมหานคร  
 
การทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ 
(2541: 81) การทีจ่ะบรหิารการตลาดของ ธุรกจิให้ ประสบความส าเรจ็นัน้ จะต้องพจิารณาถึงส่วนประสมการตลาด             
ในมมุมองของลกูคา้ดว้ยอนัประกอบดว้ย   
 คณุค่าท่ีลูกค้าจะได้รบั (Customer Value) ลกูคา้จะเลอืกใชบ้รกิารอะไรหรอืกบัใคร สิง่ทีลู่กคา้ใชพ้จิารณา     
เป็นหลกัคอื คุณค่าหรอืคุณประโยชน์ตา่งๆ ทีจ่ะไดร้บัเมือ่เทยีบกบัเงนิทีจ่า่ย 
 ต้นทุน (Cost to Customer) ต้นทุนหรอืเงนิลูกค้ายินดีที่จะจ่ายส าหรบับรกิารนัน้ ต้องคุ้มค่ากับบรกิาร                
ทีจ่ะได ้หากลูกคา้ยนิดจีา่ยในราคาสงู แสดงว่าความคาดหวงัในบรกิารนัน้ ย่อมสงูดว้ย ดงันัน้ในการตัง้ราคาคา่บรกิาร               
ธุรกจิจะต้องหาราคาทีลู่กค้ายนิดทีีจ่ะจ่ายใหไ้ด้ เพื่อน า ราคานัน้ไปใชใ้นการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ท าใหส้ามารถเสนอ
บรกิารในราคาทีล่กูคา้ยอมรบัได ้
 ความสะดวก (Convenience) ลูกค้าจะใช้บรกิารกบัธุรกิจใด ธุรกิจนัน้จะต้องสรา้งความสะดวกให้ลูกค้า            
ไมว่่าจะเป็นการตดิต่อสอบถามขอ้มลูและการไปใชบ้รกิาร 
 การติดต่อส่ือสาร (Communication) ลูกค้าย่อมต้องการได้ร ับข่าวสารอันเป็นประโยชน์จากธุรกิจ                  
ในขณะเดยีวกนัลกูคา้กต็อ้งการตดิต่อธุรกจิเพือ่ใหข้อ้มลู ความเหน็ หรอืขอ้รอ้งเรยีน ธุรกจิจะตอ้งจดัหาสือ่ทีเ่หมาะสม
กบัลกูคา้เป้าหมาย เพือ่การใหแ้ละรบัขอ้มลูความเหน็จากลกูคา้ 
 การดูแลเอาใจใส่ (Caring) ลูกค้าที่มาใช้บรกิารไม่ว่าจะเป็นบรกิารที่จ าเป็นหรอืบรกิารที่ฟุ่มเฟือย เช่น  
ดา้นความงาม ลูกค้าตอ้งการการเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดจีากผูใ้หบ้รกิาร ไม่ว่าจะเป็นครัง้แรกหรอืครัง้ใดของการใช้
บรกิารกต็าม หรอืไมว่า่จะเป็นพนกังานผูใ้ดทีใ่หบ้รกิารกต็าม 
 ความส าเรจ็ในการตอบสนองความต้องการ (Completion) ลูกคา้มุ่งหวงัใหไ้ด้รบัการตอบสนองความ
ต้องการอย่างสมบูรณ์แบบ แม้ขัน้ตอนการให้บรกิารจะมีความซับซ้อนเพียงใด ต้องจา้งพนักงานจ านวนมากมาย
เพยีงใด ลกูคา้ไมม่สีว่นมารบัรู ้รูอ้ยา่งเดยีวว่ากระบวนการใหบ้รกิารตอ้งตอบสนองความตอ้งการอยา่งครบถว้น 
 ความสบาย (Comfort) สิง่แวดลอ้มของการใหบ้รกิาร ไมว่่าจะเป็นอาคาร เคาน์เตอรบ์รกิาร หอ้งน ้า ทางเดนิ 
ป้ายประชาสมัพนัธ์ต่างๆ จะต้องสรา้งความสบายตาและความสบายใจใหลู้กค้า โดยเฉพาะหากลูกค้ามาใช้บรกิาร
ประเภทหรหูราฟุ่มเฟือย สิง่เหล่านัน้จะตอ้งท าใหค้วามทกุขใ์จบรรเทาเบาบางลงเชน่การนัง่ฟังเพลงของลกูคา้ 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความไว้วางใจของผู้ใช้งาน (Trust) หมายถึง ความรู้สึกอันสามารถ            
เกดิขึน้ไดจ้ากความสมัพนัธ์ทีใ่กลช้ดิทีเ่กดิโดยการตดิต่อสือ่สารระหว่างผูใ้หบ้รกิารกบัลูกคา้ ลกูคา้ทีเ่กดิความไวว้างใจ 
จะท าให้เกิดความรู้สึกที่มัน่ ใจหรือเชื่อมัน่ต่อองค์ประกอบต่างๆของสินค้าหรือบริการรวมไปถึงผู้ให้บริการ                     
Lee & Turban (2001, อ้างถึงใน วิภาวรรณ มโนปราโมทย์, 2556) ซึ่งได้แบ่งได้แบ่งปัจจยัหลกัของความไว้วางใจ
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ออกเป็น 3 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ ความไวว้างใจในตวัผูข้ายสนิคา้ทางอนิเทอรเ์น็ต ความไวว้างใจในระบบอนิเทอรเ์น็ต และ
ความไวว้างใจในธุรกจิและกฎระเบยีบของสภาพแวดลอ้ม 
 3. ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541) กล่าววา่ เป็นการคน้หาหรอื
วจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซื้อและการใชข้องผูบ้รโิภค เพื่อทราบถงึลกัษณะความตอ้งการ และพฤตกิรรมการซื้อ และ
การใช้ของผู้บริโภค ค าตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจดักลยุทธ์ทางการตลาด ที่สามารถตอบสนอง               
ความพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านลาซาด้าประเทศไทย                   
ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรงุเทพมหานคร 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

จากการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัใชว้ธิกีารเลอืกสุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage Sampling) ดงัต่อไปนี้ 
ขัน้ ท่ี1 ใช้ วิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้เกณฑ์การแบ่งเขตตาม                  

การบรหิารงานในการเลือกสุ่มตวัอย่าง โดยเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร  แบ่งเป็น 6 กลุ่มการปกครอง                
รวมทัง้สิน้ 50 เขต 

ขัน้ท่ี 2 การก าหนดตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง               
แต่ละเขตการปกครองที่ถูกเลอืกจากวิธกีารสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ให้มจี านวนเท่ากนั           
จงึไดจ้ านวนตวัอย่างเขตละ 67 คน  

ขัน้ท่ี 3 การก าหนดตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพือ่เลอืกสุม่กลุ่มตวัอย่าง ในพืน้ทีย่่าน 
Office Building ย่านธุรกจิส าคญั สถานทีช่มุชน หา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้  

ขัน้ท่ี 4 การเลือกตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accident Sampling) โดยการสุ่มเลอืกกลุ่มตวัอย่างตามความ 
เต็มใจของผู้บรโิภคทีจ่ะใหข้อ้มลู ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืเก็บขอ้มูล โดยผูว้จิยัจะสอบถามกลุ่มตวัอย่างทุกครัง้              
ว่าเคยซื้อสนิค้าผ่านลาซาดา้ ประเทศไทย อย่างน้อย 2 ครัง้ หรอืไม่ ถ้าตอบว่าใช่ จงึให้กรอกแบบสอบถามจนครบ
จ านวน 400 คน 

การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั คอื แบบสอบถาม ซึ่งสรา้งขึ้นเพื่อศกึษาปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการซื้อสนิคา้ผ่านลาซาด้าประเทศไทยของผู้บรโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่งแบบสอบถาม      
มคีวามค่าความเชือ่มัน่ 0.943 

การวิเคราะหข์้อมูล  
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา โดยการใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เพื่ออธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัย                  
สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้ ปัจจยัดา้นความไวว้างใจและพฤตกิรรมการซื้อ  

การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน เป็นสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยสถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมตฐิานไดแ้ก่ การวเิคราะหค่์าความแปรปรวนทางเดยีว และสถติค่ิาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างงา่ยของเพยีรส์นั 
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ผลการวิจยั 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 มีอายุ 30 - 39 ปี จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 มีอาชีพลูกจ้าง/
พนักงานบรษิทัเอกชน จ านวน 204 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.00 มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 306 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 76.50 มรีายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดอืน 15,000 – 24,999 บาท จ านวน 96 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.00  

การวิเคราะหข์้อมูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าต่อ ลาซาด้า ประเทศไทย พบว่า 
ผู้บรโิภควยัท างานมรีะดบัความคิดเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าต่อ ลาซาดา้ ประเทศไทย 
โดยรวม อยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เทา่กบั 4.41 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า  

ดา้นคุณค่าทีจ่ะไดร้บัโดยรวม อยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.54 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ผูบ้รโิภควยัท างานมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีากทกุขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้มสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายเพยีงพอต่อความ
ต้องการ เช่น ผลิตภณัฑ์สุขภาพและความงาม เครื่องใชแ้ละของตกแต่งบ้าน แฟชัน่ โทรศพัท์มอืถือและแท็บเล็ต 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า และอื่นๆ เป็นตน้ ขอ้ระบบการสัง่ซื้อปลอดภยั ไวว้างใจได ้ตัง้แต่การสัง่ซื้อ ช าระเงนิ และการตดิตาม
สถานะ และขอ้สนิคา้ทีไ่ดร้บัมคีวามทนัสมยั ใหม ่คุณภาพสูง คุม้ค่ากบัเงนิทีจ่่ายไป โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.62 4.53 
และ 4.49 ตามล าดบั  

ด้านความสะดวกโดยรวม อยู่ในระดบัดีมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.46 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ผู้บรโิภควยัท างานมรีะดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดมีากทุกขอ้ ได้แก่ ขอ้สัง่ซื้อสนิค้าได้ตลอด 24 ชัว่โมง และทุกที ่            
ทกุเวลา ขอ้มบีรกิารคนืสนิคา้ไดภ้ายใน 7 วนั โดยไดร้บัเงนิคนืเตม็จ านวน และขอ้มบีรกิารการช าระเงนิสดเมือ่สง่สนิคา้ 
(Cash-on-Delivery) ท าใหผู้ซ้ือ้สะดวกมากขึน้ โดยมคี่าเฉลีย่เทา่กบั 4.72 4.34 และ 4.33 ตามล าดบั 

ดา้นตน้ทนุโดยรวม อยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เทา่กบั 4.44 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภควยั
ท างานมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีากทกุขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้เมือ่เปรยีบเทยีบราคาของสนิคา้ชนิดเดยีวกนักบัเวบ็ไซต ์
หรอืแอพพลเิคชัน่อื่น ลาซาดา้จะมรีาคาต ่ากว่า ขอ้นโยบายการส่งเสรมิการขายทีน่่าสนใจ และขอ้มสีนิคา้หลากหลาย
ระดบัราคาใหเ้ลอืกซื้อ  โดยมคี่าเฉลีย่เทา่กบั 4.57 4.39 และ 4.38 ตามล าดบั 

ด้านการติดต่อสื่อสารโดยรวม อยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ผู้บรโิภควยัท างานมรีะดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดมีาก ได้แก่ ขอ้สามารถติดตามสถานะสนิค้า ผ่านเว็บไซต์และ
แอพพลเิคชัน่ โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.55 ผู้บรโิภควยัท างานมรีะดบัความคดิเห็นอยู่ในระดบัด ีได้แก่ ขอ้ตอบกลบั             
ขอ้รอ้งเรยีนอย่างรวดเรว็ ทนัใจ และขอ้มบีรกิารศูนย์ช่วยเหลอืด่วนหลากหลายช่องทาง โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.06 
และ 3.95 ตามล าดบั 

การวิเคราะหข์้อมูลปัจจยัความไว้วางใจของลูกค้าต่อ ลาซาด้า ประเทศไทย พบว่า ผูบ้รโิภควยัท างาน
มคีวามไว้วางใจของลูกค้าต่อ  ลาซาด้า ประเทศไทยโดยรวม อยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า  

ดา้นความไวว้างใจในตวัผู้ขายสนิค้าทางอนิเทอรเ์น็ตโดยรวม อยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เทา่กบั 4.49 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภควยัท างานมคีวามไวว้างใจของลกูคา้ต่อ ลาซาดา้ ประเทศไทยอยู่ในระดบัดมีาก
ทุกขอ้ ได้แก่ ขอ้ผู้ขายสินค้าผ่านลาซาด้ามกีารปรบัปรุงขอ้มูลให้ทนัสมยัตลอดเวลา ข้อผู้ขายสนิค้าผ่านลาซาด้า               
ใหข้อ้มูลเกี่ยวกบัสนิค้าครบถ้วน เพยีงพอต่อการพิจารณาของผู้ซื้อ ขอ้ลูกค้ามคีวามมัน่ใจในคุณภาพสนิค้าทีส่ ัง่ซื้อ             
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ขอ้สนิค้าทีข่ายผ่านลาซาด้ามคีุณภาพเป็นไปตามที่ได้ลงประกาศจรงิ และขอ้ผู้ขายสนิค้าผ่านลาซาด้าไม่อวดอ้าง 
โฆษณาสนิคา้เกนิจรงิ โดยมคี่าเฉลีย่เทา่กบั 4.68 4.54 4.49 4.39 และ 4.38 ตามล าดบั 

ดา้นความไวว้างใจในระบบอนิเทอรเ์น็ตโดยรวม อยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.64 เมือ่พจิารณา
เป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภควยัท างานมคีวามไวว้างใจของลูกคา้ต่อ ลาซาดา้ ประเทศไทยอยูใ่นระดบัดมีากทกุขอ้ ไดแ้ก่ 
ขอ้ลกูคา้สามารถดาวน์โหลด เขา้ถงึขอ้มลูต่างๆ บนเวปไซด ์และแอพพลเิคชัน่ของลาซาดา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ในทกุพื้นที ่
และขอ้ลกูคา้มคีวามมัน่ใจในระบบการช าระเงนิของลาซาดา้ โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.65 และ 4.63 ตามล าดบั 

ด้านความไว้วางใจในธุรกจิและกฎระเบียบของสภาพแวดล้อมโดยรวม อยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.57 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผู้บรโิภควยัท างานมคีวามไวว้างใจของลกูค้าต่อ ลาซาด้า ประเทศไทย             
อยู่ในระดบัดมีากทกุขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ระบบการสัง่ซื้อสนิคา้ผ่านลาซาด้ามคีวามน่าเชือ่ถือและไวว้างใจได้ ขอ้ผูข้ายสนิค้า
ผ่านลาซาดา้มกีารก าหนดขอ้ตกลง เงือ่นไข การรบัประกนัในการสัง่ซื้อสนิค้าอย่างชดัเจน และขอ้ลูกค้ามคีวามมัน่ใจ  
ในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลทีบ่นัทกึในระบบของลาซาด้า โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.64 4.54 และ 
4.52 ตามล าดบั 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
 1. ลกัษณะประชากรศาสตร ์  

1.1 เพศ ผู้บรโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มเีพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าผ่าน
ลาซาดา้ประเทศไทยแตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคเพศชายมพีฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ผ่านลาซาดา้ประเทศไทย ดา้นการซื้อ
ซ ้าสนิคา้ผ่านเว็บไซต์ และแอพพลเิคชัน่มากกว่าเพศหญิง อย่างมนียัส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากเพศชาย
เป็นเพศทีม่คีวามสนใจและความถนัดดา้นเทคโนโลยมีากกว่าเพศหฺญงิ ท าใหเ้พศชายมกัจะดาวน์โหลดและทดลองใช้
แอพพลเิคชัน่หรอืเวบ็ไซต์ใหม่ๆ เป็นประจ า โดยเฉพาะการซื้อสนิคา้และบรกิารผ่านช่องทางดงักล่าวเพราะสะดวกและ
รวดเรว็ และมกัจะมรีาคาถูกกว่าซื้อสนิคา้และบรกิารผ่านหน้ารา้นคา้ ท าใหผู้บ้รโิภคเพศชายกลบัมาซื้อและใชบ้รกิาร
อย่างต่อเนื่อง อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 สอดคล้องกบังานวิจยั ของ อาภาภรณ์ วธันกุล (2555) เรื่อง 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านทางเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นิยม             
ของประเทศไทย พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านทางเวบ็ไซต์พาณิชย์
อเิล็กทรอนิกส์นิยมของประเทศไทย แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 โดยผู้บรโิภคที่มเีพศชาย               
มพีฤตกิรรมการซื้อสนิค้าของผู้บรโิภคผ่านทางเว็บไซต์พาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์นิยมของประเทศไทย ในด้านความถี่              
ต่อปีในการซื้อสนิคา้ผ่านทางเวบ็ไซต์พาณิชย์อเิลก็ทรอนกิส ์และดา้นการกลบัมาซื้อสนิคา้หรอืบรกิารอกีครัง้ มากกว่า
เพศหญงิ  
 1.2 อายุ ผู้บริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่าน
ลาซาดา้ประเทศไทยแตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 40 ปีขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ผ่านลาซาดา้ประเทศไทย 
ของผู้บรโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านจ านวนเงนิต่อครัง้โดยเฉลี่ยที่ซื้อสนิค้าผ่านเว็บไซต์ และ
แอพพลเิคชัน่ (บาท) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 40 ปีขึน้ไป เป็นกลุ่มทีม่รีายได้
มากกว่ากลุ่มผู้บรโิภคที่มอีายุน้อยเนื่องมาจากประสบการณ์การท างาน ท าใหส้ามารถซื้อสนิค้าหรอืใช้จ่ายได้ตาม
ตอ้งการรวมถงึจ านวนทีค่่อนขา้งมาก ซึง่กลุ่มดงักล่าวเป็นวยัทีม่หีน้าทีก่ารงานในระดบัสงู อาจจะไมม่เีวลาเพยีงพอใน
การเดนิทางไปยงัหา้งสรรพสนิคา้หรอืร้านคา้เพือ่ซื้อของใช ้หรอืของใชส้ว่นตวั จงึท าใหผู้บ้รโิภคกลุ่มดงักล่าวซื้อสนิคา้
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ผ่านเวบ็ไซต ์และแอพพลเิคชัน่ลาซาดา้มากกว่ากลุ่มอายุอืน่ๆ โดยเฉพาะดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชจ้า่ยเพราะตนเองค่อนขา้ง
มีรายได้ที่สูงกว่าผู้บริโภคกลุ่มอื่นๆ สามารถเลือกซื้อได้ตามต้องการ จึงท า ให้ผู้บริโภควัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานครที่มอีายุ 40 ปีขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซื้อสนิค้าผ่านลาซาด้าประเทศไทยในด้านจ านวนเงนิต่อครัง้            
โดยเฉลีย่ทีซ่ื้อสนิคา้ผ่านเวบ็ไซต ์และแอพพลเิคชัน่ (บาท) มากทีส่ดุแตกต่างจากกลุม่อายุอื่นๆ สอดคลอ้งกบังานวจิยั 
ของ สภุาวรรณ ชยัทววีุฒกิุล (2555) เรือ่ง พฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และบรกิารออนไลน์แบบร่วมกลุ่มกนัซื้อบนเวบ็ไซต ์
ENSOGO ของลกูคา้ในเขตกรงุเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ลูกคา้ทีเ่คยซื้อสนิคา้และบรกิารทีม่อีายุ
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าและบรกิารออนไลน์แบบร่วมกลุ่มกนัซื้อบนเว็บไซต์ ENSOGO แตกต่างกนั 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยลกูคา้ทีม่อีาย ุมากกว่า 31 ปี มพีฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และบรกิารออนไลน์ 
ดา้นราคาเฉลีย่ของบรกิารทีเ่คยซื้อในแต่ละครัง้ มากทีส่ดุแตกต่างจากกลุ่มอายุอืน่ๆ  

1.3 อาชพี ผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ผ่าน
ลาซาด้าประเทศไทยแตกต่างกัน โดยผู้บริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชพีค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว                
มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านลาซาด้าประเทศไทยในด้านความถี่ต่อเดือนในการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์และ
แอพพลิเคชัน่ (ครัง้) ด้านจ านวนเงนิต่อครัง้โดยเฉลี่ยที่ซื้อสนิค้าผ่านเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน่ (บาท ) มากที่สุด
แตกต่างจากกลุ่มอายุอื่นๆ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 เนื่องจากผู้บรโิภคทีม่อีาชพีค้าขาย/ธุรกจิส่วนตวั 
เป็นกลุ่มที่สามารถซื้อสนิค้าและบรกิารได้มากกว่ากลุ่มอาชพีอื่น เพราะมรีายได้และสภาพคล่องที่ค่อนขา้งสูงกว่า                
มีก าลังซื้อมากกว่ากลุ่มอื่น จึงสามารถซื้อสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์ และแอพพลิเคชัน่ลาซาด้าได้บ่อยและ                 
ในจ านวนทีสู่ง สอดคล้องกบังานวจิยั ของ สุภาวรรณ ชยัทววีุฒกิุล (2555) เรือ่ง พฤตกิรรมการซื้อสนิค้าและบรกิาร
ออนไลน์แบบร่วมกลุ่มกนัซือ้บนเวบ็ไซต ์ENSOGO ของลกูคา้ในเขตกรงุเทพมหานคร พบว่า ลกูคา้ทีเ่คยซือ้สนิคา้และ
บรกิารทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และบรกิารออนไลน์แบบรว่มกลุ่มกนัซื้อบนเวบ็ไซต์ ENSOGO 
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยลูกค้าทีม่อีาชพีธุรกจิส่วนตวัมพีฤตกิรรมการซื้อสนิค้าและ
บรกิารออนไลน์ ด้านราคาเฉลีย่ของบรกิารทีเ่คยซื้อในแต่ละครัง้ และด้านความถี่ ในการสัง่ซื้อหรอืบรกิารใน 1 เดอืน           
ทีผ่า่นมา มากทีส่ดุแตกต่างจากกลุ่มอาชพีอืน่ๆ 

1.4 ระดบัการศกึษา ผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรม
การซื้อสนิค้าผ่านลาซาด้าประเทศไทยแตกต่างกนั โดยผู้บรโิภคที่มกีารศึกษาระดบัต ่ากว่าหรอืเท่ากบัปรญิญาตร ี             
มพีฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ผ่านลาซาดา้ประเทศไทย ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรงุเทพมหานคร ในดา้นจ านวนเงนิ
ต่อครัง้โดยเฉลี่ยที่ซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ และแอพพลิเคชัน่ (บาท) มากกว่าผู้บรโิภคที่มีการศึกษาระดับสูงกว่า              
ปรญิญาตร ีอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ พชิชานนัท ์ฐติอิกัษรศลิป (2558) เรือ่ง 
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าทีม่อีิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ของพนักงานบรษิัท              
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าออนไลน์แตกต่างกนั 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 พบว่า ผู้ที่มกีารศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการซื้อเสื้อผา้ออนไลน์
แตกต่างกัน ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครัง้ ด้านประเภทของการซื้อ ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อ และ             
ดา้นความถีใ่นการซือ้มากทีส่ดุ แตกตา่งจากกลุม่อายุอืน่ๆ  
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1.5 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านลาซาดา้

ประเทศไทย ของผู้บริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน  โดยผู้บริโภควัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานครทีม่รีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 55,000 บาทขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซื้อสนิค้าผ่านลาซาด้าประเทศไทยใน
ดา้นจ านวนเงนิต่อครัง้โดยเฉลีย่ทีซ่ื้อสนิคา้ผ่านเวบ็ไซต ์และแอพพลเิคชัน่ (บาท) มากทีสุ่ดแตกต่างจากกลุ่มอายุอืน่ๆ 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ ต่อเดอืน 55,000 บาทขึน้ไป ถอืเป็นกลุ่มทีม่ี
รายไดส้งูกว่ากลุ่มรายไดอ้ื่นๆ ท าใหส้ามารถซือ้สนิคา้และบรกิารไดต้ามตอ้งการ สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ สภุาวรรณ 
ชยัทววีุฒกิุล (2555) เรือ่ง พฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และบรกิารออนไลน์แบบรว่มกลุ่มกนัซื้อบนเวบ็ไซต์ ENSOGO ของ
ลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลูกค้าทีเ่คยซื้อสนิค้าและบรกิารที่มรีายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรม            
การซื้อสนิค้าและบรกิารออนไลน์แบบร่วมกลุ่มกนัซื้อบนเว็บไซต์ ENSOGO แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ           
ทีร่ะดบั 0.01 โดยลกูคา้ทีม่รีายไดต่้อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และบรกิารออนไลน์ ดา้นราคา
เฉลีย่ของบรกิารทีเ่คยซื้อในแต่ละครัง้ มากทีส่ดุแตกต่างจากกลุ่มรายไดต่้อเดอืนอืน่ๆ 

พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านลาซาด้า  
ประเทศไทย ของผู้บรโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการซื้อซ ้าสนิคา้ผ่านเวบ็ไซต์ และแอพพลเิคชัน่ 
มากที่สุดแตกต่างจากกลุ่มอายุอื่นๆ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 เนื่องจากกลุ่มผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ย            
ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท เป็นกลุ่มที่มรีายได้ค่อนข้างจ ากัด อาจจะเป็นกลุ่มที่เพิ่งจะเริม่ท างาน ท าให้กลุ่ม
ดงักล่าวตอ้งวางแผนในการใชจ้า่ยเพื่อใหส้ามารถมใีชใ้นแต่ละเดอืนไดพ้อด ีประกอบกบัสนิคา้ทีข่ายผ่านเวบ็ไซต์ และ
แอพพลเิคชัน่ลาซาด้าประเทศไทย มรีาคาค่อนขา้งต ่ากว่าสนิคา้ทีว่างขายหน้ารา้นหรอืหา้งสรรพสนิคา้ และมบีรกิาร  
ส่งสนิค้าถงึที่ไม่ตอ้งเดนิทางซึ่งท าใหป้ระหยดัค่าเดนิทางในแต่ละครัง้ ท าใหผู้บ้รโิภคกลุ่มรายได้ 15,000 บาท สนใจ
และเมื่อซื้อสนิค้าผ่านช่องทางดังกล่าวแล้วเกิดความประทบัใจ ท าให้กลับมาซื้อซ ้าอยู่เรื่อยๆ จึงท าให้ผู้บริโภค                 
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท มพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าผ่าน
ลาซาด้าประเทศไทยในด้านการซื้อซ ้าสนิค้าผ่านเว็บไซต์ และแอพพลิเคชัน่ มากทีสุ่ดแตกต่างจากกลุ่มอายุอื่นๆ 
สอดคล้องกบังานวจิยั ของ สุนิฎฐา ภู่พงศ์พนัธ์ (2555) เรือ่ง ทศันคต ิและความตัง้ใจซื้อคูปองส่วนลดค่าสนิค้าและ
บรกิารผ่านเว็บไซต์พาณิชยกรรมทางสงัคมออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายได้ 
ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจซื้อคูปองส่วนลดค่าสนิคา้และบรกิารผ่านเวบ็ไซต์พาณิชยกรรมทางสงัคมออนไลน์
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 โดยผู้บรโิภคทีม่รีายได้ ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท  
มคีวามตัง้ใจซื้อคูปองส่วนลดค่าสนิคา้และบรกิารผ่านเวบ็ไซตพ์าณิชยกรรมทางสงัคมออนไลน์ ในดา้นวางแผนทีจ่ะซื้อ
คปูองสว่นลดคา่สนิคา้และบรกิารผ่านเวบ็ไซตพ์าณิชยกรรมทางสงัคมออนไลน์ มากทีส่ดุ 

2. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า 
 2.1 ดา้นจ านวนเงนิต่อครัง้โดยเฉลีย่ทีซ่ือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซต ์และแอพพลเิคชัน่ (บาท) พบว่า สว่นประสมทาง
การตลาดในมมุมองลูกคา้ ดา้นคุณค่าทีจ่ะไดร้บั และด้านความสะดวก มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อสนิค้าผ่าน
ลาซาดา้ประเทศไทย ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรงุเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงนิ ต่อครัง้โดยเฉลีย่ทีซ่ื้อสนิคา้ผ่าน
เวบ็ไซต์ และแอพพลเิคชัน่ (บาท) โดยมคีวามสมัพนัธ์ระดบัต ่ามากและมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 เนื่องจากสิง่ทีผู่บ้รโิภคจะไดร้บัหากซื้อสนิคา้ผ่านเวบ็ไซต์ และแอพพลเิคชัน่ลาซาดา้คอื ความหลากหลาย
ของผลติภณัฑ์ ทัง้เครือ่งใชภ้ายในบา้น ผลติภณัฑค์วามงาม เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ รวมถงึผูบ้รโิภคสามารถสัง่ซื้อได้
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ตลอดเวลา 24 ชัว่โมง เพราะไม่มเีวลาในการงดใหบ้รกิาร รวมถึงมรีะบบทีค่่อนขา้งเสถียรในการตอบกลบัและยนืยนั
ค าสัง่ซื้อในแต่ละครัง้ จงึท าใหผู้บ้รโิภคสามารถใชจ้า่ยผ่านการสัง่ซือ้สนิคา้ไดม้ากขึน้เพราะเนื่องมาจากความสะดวก 

2.2 ดา้นแนะน าและชกัชวนใหผู้อ้ืน่ซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซต ์และแอพพลเิคชัน่ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด
ในมุมมองลูกค้า ด้านคุณค่าที่จะได้รบั ด้านต้นทุน ด้านความสะดวก และด้านการติดต่อสื่อสาร มีความสมัพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อสนิคา้ผ่านลาซาด้าประเทศไทย ของผู้บรโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านแนะน าและ
ชกัชวนให้ผู้อื่นซื้อสนิค้าผ่านเว็บไซต์ และแอพพลิเคชัน่ โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัปานกลางและค่อนขา้งต ่า และ           
มทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากความปลอดภยัและความรวดเรว็ในการจดัการตัง้แต่
กระบวนการการสัง่ซื้อ การคอนเฟิรม์สนิค้า ระบบการช าระเงนิ ช่องทางในการใหบ้รกิาร การตดิต่อหากเกดิปัญหา 
รวมถึงการตดิตามสถานะการสัง่ซื้อ และช่วงเวลาที่สามารถใช้บรกิารตลอด 24 ชัว่โมงที่ไม่จ ากดัเวลา ก็จะท าให้
ผู้บรโิภคสะดวกและค่อนขา้งสรา้งความมัน่ใจ วางใจในการใช้บรกิารแก่ผู้บรโิภคได้ ส่งผลไปถงึการบอกต่อแนะน า
ชกัชวนใหเ้พือ่นและบุคคลรอบขา้งสัง่ซื้อสนิคา้ผ่านช่องทางดงักล่าว ดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิง่ราคาของสนิคา้ทีม่รีาคา
ต ่ากว่ารา้นคา้หรอืเวบ็ไซตอ์ืน่ๆ กจ็ะท าใหผู้บ้รโิภคกลบัมาซื้อสนิคา้อย่างต่อเนื่อง  

2.3 ด้านการซื้อซ ้าสนิค้าผ่านเว็บไซต์ และแอพพลเิคชัน่ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า 
ดา้นคุณค่าทีจ่ะไดร้บั ดา้นตน้ทนุ ดา้นความสะดวก และดา้นการตดิตอ่สือ่สาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้
ผ่านลาซาด้าประเทศไทย ของผู้บรโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการซื้อซ ้าสนิค้าผ่านเว็บไซต์  และ
แอพพลเิคชัน่ โดยมคีวามสมัพนัธ์ระดบัปานกลางและค่อนขา้งต ่า และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ            
ทีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากผูบ้รโิภคค่อนขา้งมัน่ใจและประทบัใจในการใชบ้รกิารสัง่ซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซต ์และแอพพลเิคชัน่
ของลาซาด้าประเทศไทย เพราะมสีนิคา้ใหเ้ลือกหลากหลายและค่อนขา้งทนัสมยัตามกระแส ไม่จ าเป็นตอ้งไปซื้อหรอื
เสีย่งว่าสนิคา้จะหมด ณ หน้ารา้นคา้ รวมไปถงึมรีาคาทีค่่อนขา้งถูกไมจ่ าเป็นตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และไม่
เสยีเวลาผูบ้รโิภค จงึท าใหผู้บ้รโิภควางใจในบรกิารและมกัจะกลบัมาซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านลาซาดา้ประเทศไทยอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นประจ า 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ พิชชานันท์ ฐิติอักษรศิลป (2558) เรื่อง ส่วนประสมทางการตลาด              
ในมุมมองของลูกคา้ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ของพนักงานบรษิัทในกรุงเทพมหานคร ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รบั ด้านต้นทุน                
ดา้นความสะดวก และด้านการตดิต่อสือ่สาร มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื้อเสือ้ผา้ออนไลน์ของพนักงานบรษิทั  
ในกรุงเทพมหานคร ในด้านความถีใ่นการซื้อ ดา้นค่าใชจ้่ายในการซื้อต่อครัง้ ดา้นประเภทของการซื้อ ดา้นบุคคลทีม่ี
อทิธพิลในการซื้อ และในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยั 
ของ ภาวณิี แจง้สรรพกจิ (2558) เรื่อง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซื้อหนังสอื
อเิลคทรอนิกสใ์นมมุมองของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านความสะดวกสบายในการซื้อ ดา้นต้นทุนของผู้บรโิภค และด้านความต้องการของผูบ้รโิภค มผีลต่อ
แนวโน้มพฤตกิรรมการซื้อหนงัสอือเิลคทรอนิกส ์อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

3. ด้านความไว้วางใจ 
 3.1. ดา้นแนะน าและชกัชวนใหผู้อ้ ืน่ซื้อสนิคา้ผ่านเวบ็ไซต์ และแอพพลเิคชัน่ พบว่า ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ดา้นความไว้วางใจในตวัผูข้ายสนิคา้ทางอนิเทอร์เน็ต ดา้นความไวว้างใจในระบบ
อนิเทอรเ์น็ต และดา้นความไวว้างใจในธุรกจิและกฎระเบยีบของสภาพแวดลอ้ม มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื้อ
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สนิค้าผ่านลาซาดา้ประเทศไทย ของผู้บรโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านแนะน าและชกัชวนใหผู้้อื่นซื้อ
สนิคา้ผ่านเวบ็ไซต ์และแอพพลเิคชัน่ โดยมคีวามสมัพนัธ์ระดบัปานกลางและค่อนขา้งต ่า และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากในการซื้อสนิค้าผ่านเว็บไซต์ และแอพพลิเคชัน่ลาซาด้านัน้ ผู้บรโิภคให้
ความส าคญักบัความหลากหลายของสนิค้าและขอ้มูลรายละเอยีดสนิค้าทีผู่้ขายให้ขอ้มูล เพราะจะมสี่วนช่วยในการ
ตดัสนิใจในการซื้อแต่ละครัง้ และหากสนิค้าหรอืบรกิารนัน้ๆ มขีอ้มูลครบถ้วนและตรงตามการใชง้านจรงิ รวมไปถึง
ระบบการช าระเงนิทีเ่สถียรและปลอดภยั ก็จะท าใหผู้้บรโิภคประทบัใจและสัง่ซื้อสนิคา้ผ่านชอ่งทางดงักล่าวต่อเนื่อง
ตลอดจนแนะน าใหเ้พือ่นและบคุคลรอบขา้งซือ้อกีดว้ย  

3.2 ด้านการซื้อซ ้าสนิค้าผ่านเว็บไซต์ และแอพพลเิคชัน่ พบว่า ปัจจยัด้านความไว้วางใจของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นความไวว้างใจในตวัผูข้ายสนิคา้ทางอนิเทอรเ์น็ต ดา้นความไวว้างใจในระบบอนิเทอรเ์น็ต และ
ดา้นความไวว้างใจในธุรกจิและกฎระเบยีบของสภาพแวดลอ้ม มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ผ่านลาซาดา้
ประเทศไทย ของผู้บรโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการซื้อซ ้าสนิค้าผ่านเว็บไซต์ และแอพพลิเคชัน่               
โดยมคีวามสมัพนัธ์ระดบัปานกลางและค่อนขา้งต ่า และมทีิศทางเดียวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
เนื่องจากผู้บรโิภคให้ความส าคญักบัสนิค้าทีซ่ื้อและได้รบัผ่านลาซาด้าที่มคีุณภาพเป็นไปตามที่ได้ลงประกาศจรงิ 
นอกเหนือจากนัน้ คอื ระบบความปลอดภยัในการสัง่ซื้อ สนิคา้มกีารรบัประกนัและสามารถช าระค่าสนิค้าปลายทาง            
ทีผู่ร้บัได ้และมกีารก าหนดขอ้ตกลง เงือ่นไข การรบัประกนัในการสัง่ซื้อสนิคา้อย่างชดัเจน มผีลท าใหผู้บ้รโิภคมัน่ใจ             
ในสนิคา้ทีผู่ข้ายวางขายและมผีลใหผู้บ้รโิภคกลบัมาซือ้สนิคา้และบรกิารอกีอย่างตอ่เนื่องซ ้าอกี 

ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ วภิาวรรณ มโนปราโมทย์ (2556) เรือ่ง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อ
สนิคา้ผ่านสงัคมออนไลน์ (อนิสตาแกรม) ของประชากรในกรงุเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัดา้นทศันคต ิปัจจยัดา้นความ
ไวว้างใจ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ผ่านสงัคมออนไลน์ (อนิสตาแกรม) ของประชากรในกรงุเทพมหานคร อย่าง
มนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ 0.05 และสอดคล้องกบังานวจิยั ของ อภชิาต ิเทศสวสัดิว์งศ์ (2553) ศกึษาเรื่อง ทศันคตแิละ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิบนมอืถอื ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ทศันคตดิา้นความ
ปลอดภยัจากการท าธุรกรรมทางการเงนิ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิบนมอืถอื ดา้น
ความถีท่ ีใ่ชบ้รกิารตอ่เดอืน และดา้นระยะเวลาทีใ่ชบ้รกิาร ในทศิทางเดยีวกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 1. ฝ่ายการสือ่สารทางการตลาดลาซาดา้ประเทศไทย ควรก าหนดแผนการส่งเสรมิการตลาด สนิคา้ประเภท 
สนิค้าประเภทแฟชัน่สุภาพสตร ีสนิคา้สุขภาพและความงาม ทัง้นี้เนื่องจากผลการวจิยัสนิคา้เหล่านี้เป็นสนิค้าทีไ่ดร้บั
ความนิยมส าหรบักลุ่มตวัอยา่ง 
 2. ฝ่ายการสื่อสารทางการตลาด ฝ่ายระบบปฏิบัติการ และฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศลาซาด้า                
ประเทศไทย ควรใหค้วามส าคญักบัการช าระค่าสนิคา้และบรกิารออนไลน์ ทัง้นี้เนื่ องจากผลการวจิยักลุ่มตวัอย่างนิยม
ใชว้ธิกีารนี้ในการช าระค่าสนิคา้และบรกิาร 

3. ฝ่ายการตลาดและฝ่ายพฒันาผลติภณัฑล์าซาดา้ประเทศไทย ควรก าหนดมาตรฐานสนิคา้จดัจ าหน่ายใหม้ี
ความครบถว้น สมบรูณ์ พรอ้มใชง้านและใหมอ่ยู่ตลอดเวลา ไมห่มดอาย ุเพือ่ใหผู้บ้รโิภคไดร้บัสนิคา้และบรกิารทีด่ทีีส่ดุ 
เพราะจากการวจิยัพบว่าส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลูกคา้ ดา้นคุณค่าทีจ่ะไดร้บั มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
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การซื้อสนิคา้ผ่านลาซาดา้ประเทศไทย ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรงุเทพมหานคร ดา้นแนะน าและชกัชวนใหผู้อ้ื่น
ซื้อสนิคา้ผ่านเวบ็ไซต ์และแอพพลเิคชัน่ ดา้นการซื้อซ ้าสนิคา้ผ่านเวบ็ไซต ์และแอพพลเิคชัน่  
 
ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ควรมกีารศกึษาเชงิลกึถึงสาเหตุทีปั่จจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าไม่มคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านลาซาด้าประเทศไทยของผู้บริโภควัยท างานด้านความถี่ต่อเดือนในการซื้อสินค้า                  
ผ่านเวบ็ไซตแ์ละแอพพลเิคชัน่ 
 2. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านต้นทุนกับพฤติกรรมด้านการซื้อซ ้าสินค้า                
ผ่านเวบ็ไซต ์และแอพพลเิคชัน่เพือ่ใหท้ราบถงึสาเหตุทีท่ าใหปั้จจยัดา้นตน้ทนุมคีวามสมัพนัธค์่อนขา้งต ่าต่อการซื้อซ ้า  
 3. ควรศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลูกคา้เฉพาะดา้นเพิม่เตมิ โดยสามารถน าผลทีไ่ดจ้าก
งานวจิยัที่ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเห็นทีม่คี่าเฉลี่ยสงูทีสุ่ดมาต่อยอด ได้แก่ ด้านคุณค่าที่จะไดร้บั เพื่อทีจ่ะสามารถ
น ามาพฒันาบรกิารทีล่าซาดา้ประเทศไทยใหบ้รกิารได ้เช่น ระบบในการขายสนิคา้ การหาผูข้ายสนิคา้ คุณภาพสนิคา้ 
เป็นตน้ 
   
กิตติกรรมประกาศ 
 การวจิยัในครัง้นี้สามารถส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ีผูว้จิยัตอ้งขอขอบพระคณุ อาจารย์ ดร.เศรษฐวสัภุ์ พรมสทิธิ ์
อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ์ เป็นอย่างสูงในความกรุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่าในการใหค้ าปรกึษา ค าแนะน าทีม่คีุณค่า 
และแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ในการจดัท างานวิจยัครัง้นี้จนเสรจ็สมบูรณ์ และขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการ
ผู้เชีย่วชาญอนัประกอบไปดว้ย อาจารย์ ดร.ธนภูม ิอตเิวทนิ และ อาจารย์ ดร.วสนัต์ สกุลกจิกาญจน์ ที่ได้กรุณาให้
ค าแนะน า เสนอแนะ ตลอดจนแก้ไขขอ้บกพร่องของสารนิพนธ์ และใหค้วามอนุเคราะห์เป็นผู้เชีย่วชาญตรวจสอบ
คุณภาพเครือ่งมอืของแบบสอบถาม อนัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการท าวจิยัชิน้นี้ 

เหนือสิง่อื่นใดขอกราบขอบพระคุณบดิาและมารดาของผู้วจิยัทีใ่หก้ าลงัใจและใหก้ารสนบัสนุนในทุกๆ ดา้น
อย่างดทีีสุ่ดเสมอ ขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่สละเวลา ใหค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม รวมถึง
ขอขอบคณุผูม้สีว่นชว่ยเหลอืทกุทา่นทีม่ไิดเ้อ่ยถงึมา ณ ทีน่ี้ดว้ย 
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