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บทคัดย่อ  
 

การศึกษาภาพลกัษณ์ตราสินคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้บนแอปLAZADA THAILAND ใน
เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อวิเคราะห์เน้ือหาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง กลุ่มตวัอย่างคือ
ผูบ้ริโภคท่ีเคยสั่งซ้ือในสินคา้บนแอป LAZADA THAILAND ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ใช้
วิธีเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามซ่ึง
ตรวจสอบความเช่ือถือได้ (Reliability) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitively Research) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 
(Standard deviation) การทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย Simple Linear 
Regression Analysis)ผลการวิจยัพบว่า  ดา้นภาพรวมภาพลกัษณ์ตราสินคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
บนแอป LAZADA THAILAND อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือตราสินคา้บนแอป LAZADA THAILAND มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก รองลงมาตราสินค้าแอป LAZADA THAILAND เหมาะกบั ผูบ้ริโภคทุกเพศทุกวยั มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือมีการเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัแอป LAZADA THAILAND 
ก่อนการตดัสินใจใชบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 จากผลการวจิยัดงักล่าวจะเป็นพื้นฐานท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับแอปพลิเคชัน่ท่ีขายสินคา้เพื่อวางแผน
กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจในการสั่งซ้ือสินคา้ได้รวดเร็วยิ่งข้ึน ซ่ึงจะช่วยให้ประสบ
ความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายตามท่ีวางไวต่้อไป 
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บทน า 

เขตกรุงเทพมหานครเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง กิจกรรมการคา้ การลงทุนท่ี
ส าคญัรวมทั้งเป็นศูนยร์วมกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลาย  เม่ือเทียบสัดส่วนการบริโภคกบัจงัหวดัอ่ืน
นบัวา่เป็นตลาดบริโภคท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ ประกอบกบัพฤติกรรมการบริโภคของคนกรุงเทพมหานคร  



ซ่ึงมีวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปจากอดีต  โดยมีปัจจยัมาจากท่ีเกิดจากรูปแบบการด าเนินวิถีชีวิตแบบสังคม
เมือง การใชชี้วิตแบบครอบครัวเด่ียว ท่ีมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนการแข่งขนักบัเวลาและความเร่งรีบในการด าเนิน
ชีวิตมีสูงข้ึน เป็นผลให้ธุรกิจต่างต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีเปล่ียนแปลงไป  ซ่ึงในการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีรุนแรงมากข้ึน ท าให้ผูป้ระกอบการ
พยายามท่ีจะพฒันานวตักรรมและความหลากหลายแปลกใหม่ของสินคา้ และความสะดวกในการบริโภค
สินคา้และบริการ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการซ้ือสินคา้ผา่นแอปต่าง ๆ ท่ีมีหลากหลายในปัจจุบนัเน่ืองจาก
การสั่งซ้ือสะดวกสบายแค่มีโทรศพัท์ก็สามารถสั่งซ้ือสินคา้ท่ีตอ้งการได ้โดยไม่ตอ้งออกจากบา้นไปเจอ
สภาวะแวดลอ้มท่ีเต็มไปดว้ยความเส่ียง  ซ่ึงการซ้ือสินคา้ผา่นแอปมีแนวโนม้การเติบโตท่ีสูงข้ึนเพื่อรองรับ
การบริโภคท่ีสูงข้ึนของสังคมเมือง  

ทั้งน้ีกระแสของการแข่งขนัท่ีรุนแรงของภาคธุรกิจเพื่อสร้างการเป็นผูน้ าส่วนแบ่งทางการตลาด ส่ิง
ท่ีเป็นปัจจัยส าคัญต่อการแข่งขันคือภาพลักษณ์ตราสินค้าเป็นกลยุทธ์ส าหรับการสร้างเอกลักษณ์ซ่ึง
เปรียบเสมือนการรับรู้เก่ียวกบัองคก์ร การใชภ้าพลกัษณ์ให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงสร้างความรู้สึกหรือ
ความประทบัใจของผูบ้ริโภคต่อสินคา้และบริการนั้น ๆ ผา่นการโฆษณาและประสบการณ์การใชสิ้นคา้และ
บริการ จะยิ่งเพิ่มการเขา้ถึงและรู้จกัถึงสินคา้นั้น ๆ (กรุงศรีกูรู, 2563) ผูบ้ริโภคจะพิจารณาถึงทางเลือกจาก
การใหบ้ริการของผูป้ระกอบการ ท่ีสามารถสร้างความประทบัใจตั้งแต่ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคสัมผสัไดต้ั้งแต่คร้ังแรก 
การสร้างความน่าเช่ือถือ การตอบสนองความตอ้งการ การสร้างความมัน่ใจให้แก่ผลิตภณัฑ์และการให้การ
ดูแลเอาใจใส่ท่ีดีต่อลูกค้า (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย , 2559) จึงกลายเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคมีความต้องการและ
กลายเป็นกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั นอกจากน้ีการสร้างคุณค่าตราสินคา้ให้
เกิดการจดจ า และการสร้างการรับรู้ คุณภาพของสินคา้นั้น ๆ ผา่นภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์
และมีคุณค่า ซ่ึงเป็นส่วนประกอบท่ีช่วยเสริมสร้างให้องคก์รมีลกัษณะรูปแบบท่ีเฉพาะตวั เป็นการสร้างส่ิงท่ี
แสดงถึงเอกลกัษณ์ให้กบัองคก์ร รวมไปถึงบ่งบอกถึงการด ารงอยูแ่ละเป็นภาพท่ีเป็นจุดยืนขององคก์ร ก็จะ
ช่วยให้เกิดการจดจ าท่ีดีได้ (SCB SME, 2561) เพื่อเป็นช่องทางหรือกระตุน้ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้และ
กระตุน้พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือซ ้ าจนกลายเป็นความตอ้งการต่อสินคา้ของผูบ้ริโภค ถือวา่มีความส าคญั
อยา่งยิ่งท่ีจะท าให้ ผูป้ระกอบการมีรายไดท่ี้สม ่าเสมอ ส่งผลให้ยอดขายของกิจการเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึง
หากขาดการบริหาร จดัการในการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อรองรับการแข่งขนัท่ีรุนแรงทั้งกลุ่มธุรกิจ
ประเภทเดียวกนัและธุรกิจท่ีเกิดข้ึนใหม่ (Startup) จะส่งผลให้ธุรกิจไม่สามารถด าเนินการไปได้ รวมทั้ง
ส่งผลใหมู้ลค่าและส่วนแบ่งทางการตลาดมีจ านวนหรือมูลค่าและรายไดข้องธุรกิจนั้นลดนอ้ยลง 

ในปัจจุบนัตราสินคา้ (Brand) เป็นตวัแทนของสินคา้แสดงถึงเอกลกัษณ์เฉพาะของตราสินคา้ เพื่อท า
ใหสิ้นคา้นั้นมีความแตกต่างและโดดเด่นจากสินคา้คู่แข่ง ส่งผลใหผู้บ้ริโภคสามารถรับรู้และ จดจ าตราสินคา้
ไดว้า่เป็นของตราสินคา้ไหน ซ่ึงน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน เน่ืองจากประสบความส าเร็จจากการจดจ า
ตราสินคา้ไดแ้ลว้ ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ (Brand Image) และช่ือเสียงท่ีดียงัสามารถสร้างความแข็งแกร่ง 
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัไดเ้ช่นกนั เพราะการตลาดในยคุปัจจุบนัเขา้สู่ยคุท่ีผูบ้ริโภคเป็นใหญ่ เนน้เขา้ถึง



ผูบ้ริโภคมากข้ึน ส่วนมากอาศยัวิธีการโฆษณาและ การส่งเสริมการขาย เพื่อบ่งบอกถึงบุคลิกลกัษณะของ
สินคา้ เพื่อใหสิ้นคา้นั้นประทบัอยูใ่นความทรงจ าในใจของผูบ้ริโภคอยา่งดีและมีช่ือเสียงยาวนาน 
 ในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค รวมทั้งการแข่งขนัของตลาดท่ียงัคงรุนแรง ซ่ึงกลยทุธ์ท่ี
แอป LAZADA THAILAND น่าจะน ามาใช้ ได้แก่ สร้างภาพลักษณ์ของสินค้าให้มีความโดดเด่นอย่าง
ต่อเน่ือง สร้างความหลากหลายของสินคา้เพื่อขยายฐานตลาดให้กวา้งยิ่งข้ึน จดัการวางต าแหน่งสินคา้ และ
ก าหนด กลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจนมากข้ึน เร่งขยายช่องทางการจดัจ าหน่าย การโฆษณาผา่นส่ือใหม่ ๆ เพิ่มเติม 
จากส่ือดั้งเดิม และเพิ่มภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ใหเ้ป็นท่ีสนใจมากกวา่คู่แข่ง 
 ลาซาดา้ประเทศไทย (Lazada)อยู่ในกลุ่มของลาซาดา้กรุ๊ป ซ่ึงเป็นผูน้ าดา้นแพลตฟอร์มพาณิชยก
รรมอิเล็กทรอนิกส์การคา้ปลีกและคา้ส่งรายใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และมีผูใ้ช้งาน
สูงสุดในประเทศไทย ด าเนินธุรกิจในลกัษณะเป็นห้างสรรพสินคา้ออนไลน์ ท่ีช่วยอ านวยความสะดวก
ให้กบัผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสินคา้จากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ให้เลือกซ้ือกว่า 16 หมวดหมู่ มากกว่า 200,000 รายการ และเป็นผูใ้ห้บริการแพลตฟอร์มพาณิชยกรรม
อิเล็กทรอนิกส์รายแรกท่ีมีการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือโทรทศัน์ และจดักิจกรรมส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ือง 
มีบริการรับเปล่ียนคืนสินค้า รวมถึงมีระบบการช าระเงินและ ระบบจดัส่งสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพผ่านผู ้
ให้บริการหลกัท่ีมีช่ือเสียง อาทิ hello Pay PayPal Kerry Express DHL เป็นตน้ ปัจจุบนั Lazada มีเครือข่าย
พนัธมิตรในอีก 5 ประเทศในภูมิภาค ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ส าหรับ
ในประเทศไทยธุรกิจแพลตฟอร์มพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของ Lazada มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว มี
ผูใ้ช้งานทางเวบ็ไซต์และแอปพลิเคชนัของ Lazada กว่า 5 ลา้นคร้ังต่อวนั และ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมซ้ือ
สินค้าผ่าน Lazada มากกว่าช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ อาทิ เครือข่ายสังคมค้าขายออนไลน์ (Social 
Commerce) เวบ็ไซต์ของบริษทั หรือแพลตฟอร์มพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน (ศูนยว์ิจยัเศรษฐกิจและ
ธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย,์ 2560) นอกจากน้ี Lazada ยงัร่วมมือกบัผูผ้ลิตและผูค้า้ส่งและคา้ปลีกรายใหญ่ใน
ประเทศหลายราย ได้แก่ Unilever Microsoft Tesco Lotus เพื่อสร้างธุรกิจจ าหน่ายสินคา้บนแพลตฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ของ Lazada อีกดว้ย 
 จากสาเหตุดงักล่าวจึงท าให้ผูว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินค้าบนแอป LAZADA THAILAND ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน ามาเป็นแนวทางใน
การศึกษาและวางแผนพฒันาทางการตลาดในการประกอบธุรกิจให้มีความเหมาะสมกบัสภาวะทางการ
ตลาดในปัจจุบนัและง่ายต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เพื่อท่ีจะสามารถน าไปพฒันาการก าหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดให้แก่องคก์รต่อไปในอนาคต และเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้ไดม้ากยิ่งข้ึน 
อนัจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจในตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูงในปัจจุบนั 
 
 
 



วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
เพื่อศึกษาภาพลกัษณ์ตราสินคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้บนแอป LAZADA THAILAND ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

ขอบเขตเน้ือหา 
1.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ดา้นคุณสมบติั ดา้นคุณประโยชน์ 

ดา้นคุณค่าและดา้นบุคลิกภาพของผูใ้ช ้
 2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) การตดัสินใจซ้ือสินคา้บนแอป LAZADA THAILAND ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตประชากร 
กลุ่มประชากร คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือสินคา้บนแอปLAZADA THAILAND ในเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ด้วยสูตรการ

ค านวณของ Cochran (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) เพื่อหาขนาดกลุ่มตวัอย่างจากจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ซ่ึง
ก าหนดความเช่ือมัน่ไวท่ี้ 95%  โดยผลจากการค านวณพบวา่ จ  านวนตวัอยา่งท่ีเหมาะสม อยา่งนอ้ยตอ้ง 385 
ตวัอยา่ง ทั้งน้ีผูว้จิยัจะเก็บแบบสอบถามเพิ่มเติมอีก 15 ชุด    รวมทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่ง  
 
ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ก าหนดระยะเวลาการท าวิจยั ตั้งแต่กระบวนการวิจยัเบ้ืองตน้ การวิจยัตามกระบวนการ การรายงาน
การวิจยั และการจดัท ารูปเล่ม ตลอดจนการเผยแพร่งานวิจยั เป็นระยะเวลารวมทั้งส้ิน 6 เดือน นับตั้งแต่ 
เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2564  เป็นตน้ไป 
 
กรอบแนวคิดการท าวจัิย 
                     ตัวแปรอสิระ              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพลกัษณ์ตราสินค้า 

1) ดา้นคุณสมบติั  

2) ดา้นคุณประโยชน์  

3) ดา้นคุณค่า  

4) ดา้นบุคลิกภาพของผูใ้ช้ 
Isoraite (2018) 

การตดัสินใจซ้ือสินคา้บนแอป 

LAZADA THAILAND 

Kotler and Armstrong (2016) 

 



สมมติฐานการวจัิย 
1. ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้กบัแอป LAZADA THAILAND แตกต่างกนั 

 
ประโยชน์ของการวจัิย 
 1. เพื่อช่วยให้ผูบ้ริหารไดท้ราบถึงความคิดเห็นต่าง ๆของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีต่อการเลือกซ้ือสินคา้บน
แอป LAZADA THAILAND ซ่ึงน าไปสู่การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั 
และการเติบโตท่ีย ัง่ยนืของธุรกิจ  
 2. เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผูป้ระกอบธุรกิจในลกัษณะน้ีหรือผูท่ี้สนใจ สามารถน าไปใชพ้ฒันา และ
ปรับปรุงธุรกิจของตนให้สอดคลอ้งกบัความพึงพอใจและความตอ้งการของผูบ้ริโภค ตระหนกัและเห็นถึง
ความส าคญัของผูบ้ริโภค เพื่อรักษาฐานลูกคา้ และกา้วข้ึนเป็นผูน้ าในธุรกิจประเภทน้ีได ้
 3. ท าให้ทราบถึงภาพลักษณ์ตราสินค้าท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ สินค้าบนแอป LAZADA 
THAILAND ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัภาพลกัษณ์ตราสินค้า 
Kotler and Armstrong (2011) ไดก้ล่าวถึง ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ เป็นภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของผูบ้ริโภค

ท่ีมีต่อสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึง ซ่ึงการรับรู้ของผูบ้ริโภคมกัมาจากการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริม
การขายของสินคา้และสินคา้ท่ีมาจากบริษทัเดียวกนัก็อาจมีภาพลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั 

Isoraite (2018) ไดก้ล่าวถึง ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ เป็นรูปแบบลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลกระทบ
ทางสังคมและจิตวิทยา โดยมีวตัถุประสงคท่ี์แสดงถึงคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ท่ีจบัตอ้งได ้มีประโยชน์การ
ส่ือสารท่ีสามารถบ่งบอกถึงลกัษณะและรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 

องคป์ระกอบของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ เป็นตวักระตุน้ให้เกิดทศันคติและความรู้สึกเชิงบวกต่อตรา
สินคา้ ประกอบดว้ย  

1. ดา้นคุณสมบติั เป็นส่ิงท่ีแสดงออกถึงสัญลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ของบริษทัทั้งน้ีตราสินคา้สามารถ
เป็นตวัวดัมูลค่าตวัสินคา้ ถึงแมว้า่สินคา้และบริการนั้นจะเป็นสินคา้และ บริการประเภทเดียวกนั การสร้าง
ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้สามารถสร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดได ้ 

2. คุณประโยชน์ เป็นคุณประโยชน์ท่ีมีอยูข่องผลิตภณัฑ ์เป็นไปเพื่อตอบสนองคุณสมบติัตามหนา้ท่ี
และคุณประโยชน์ทางอารมณ์ เช่น ความทนทาน หนา้ท่ีการใชง้าน หรือคุณสมบติัทางดา้นราคา เป็นตน้  

3. คุณค่า เป็นลกัษณะท่ีบ่งบอกถึงคุณสมบติัท่ีผูเ้ม่ือผูบ้ริโภคมีการใชแ้ลว้เกิด ความรู้สึกท่ีดีต่อสินคา้
นั้น ๆ คุณค่าของผูผ้ลิต เช่น การขบัรถยนตห์รู จะช่วยสร้างเกียรติภูมิและ ความภาคภูมิใจ  



4. บุคลิกภาพของผูใ้ช้ เป็นลกัษณะท่ีบ่งบอกและช้ีให้เห็นถึงประเภทของผูบ้ริโภค ท่ีซ้้ือหรือใช้
ผลิตภณัฑ์ ตราสินคา้ ทั้งน้ีผลิตภณัฑ์ดงักล่าวมีทั้งส่วนท่ีจบัตอ้งได้และจบัตอ้งไม่ได้ เช่น ประสิทธิภาพ 
ความน่าเช่ือถือ ความมัน่ใจ ความคุน้เคย ประสบการณ์ท่ีไดส้ะสมมา และบุคลิกภาพ 

แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือสินค้า 
Kotler and Armstrong (2016) กล่าวไวว้่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ 5 

ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 การตระหนกัถึงความตอ้งการ เป็นจุดเร่ิมตน้ของกระบวนการซ้ือซ่ึงผูซ้ื้อตระหนกัถึง

ปัญหาหรือความต้องการซ่ึงความต้องการ  อาจถูกกระตุ้นจากตวักระตุ้นภายใน เช่น ความหิวหรือจาก
ตวักระตุน้ภายนอก เช่น เคร่ืองมือทางการตลาด บุคคลอา้งอิง ซ่ึงในส่วนน้ีนกัการตลาดอาจท าการโฆษณา
สินคา้ของตนโดยมุ่งเนน้ไปท่ีการจูงใจผูบ้ริโภค ใหเ้ล็งเห็นถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งซ้ือผลิตภณัฑ ์เป็นตน้  

ขั้นตอนท่ี 2 การเสาะแสวงหาข่าวสารเป็นขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคเร่ิมบริหารความเส่ียง โดยเร่ิมเก็บ
ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น แหล่งข่าวสารบุคคล ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน แหล่งพาณิชย์ได้แก่ โฆษณา 
พนกังานขาย และแหล่งสาธารณะ ไดแ้ก่ ส่ือมวลชน เป็นตน้ หรือเกิดกระบวนการท่ีเร่ิมทบทวนข่าวสารจาก
ประสบการณ์ของสินคา้ท่ีตนเองเคยสัมผสัในอดีต โดยผูบ้ริโภคท่ีถูกกระตุน้จะท าการเสาะแสวงหาข่าวสาร
เพื่อใช้ประเมินทางเลือก ทั้งน้ีถา้ข่าวสารของ ตวัสินคา้มีความน่าเช่ือถือหรือตราสินคา้มีช่ือเสียงเท่าๆ กนั
ผูบ้ริโภคอาจท าการพิจารณาทางเลือกโดยใช ้คุณภาพของสินคา้เป็นส่ิงท่ีช่วยประเมินทางเลือก 

ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินทางเลือก จะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีได้รับข่าวสาร โดยในช่วงแรกจะเป็นการ
ตดัสินซ้ือเพื่อซ้ือสินคา้ชนิดหน่ึงๆ ต่อมาจะท าการตดัสินใจเพื่อเลือกตราสินคา้ ใน บริบทน้ีนกัการตลาด
จะตอ้งรู้เก่ียวกบัเหตุผลท่ีท าให้เกิดการประเมินค่าทางเลือก และน าเหตุผลเหล่านั้น ก าหนดกลยุทธ์เพื่อให้
เกิดการตดัสินใจซ้ือ ทั้งน้ีผูบ้ริโภคจะพยายามใชเ้หตุผลในการประเมินทางเลือกโดย ดูจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น 
คุณภาพของสินคา้การเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียของสินคา้ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัเพื่อน ามาประกอบการตดัสินใจ 
(Vallaster & Lindgreen, 2011)  

ขั้นตอนท่ี 4 การตดัสินใจซ้ือ ในขั้นตอนน้ีลูกคา้ จะประเมินขอ้เท็จจริงทั้งหมดรวมถึงไดข้อ้สรุปเชิง
ตรรกะท่ีไดจ้ากการรวบขอ้มูล ประสบการณ์การโฆษณา การจดัการทางการตลาดของผูป้ระกอบการ โดย
ลูกคา้มองเห็นวา่เป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดจึงท าการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงผูบ้ริโภคจะจดัล าดบั ความชอบตรายี่ห้อต่าง ๆใน
แต่ละตวัเลือกและสร้างความตั้งใจซ้ือข้ึน โดยทัว่ไป การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมกัจะท าการซ้ือตราท่ีชอบ
มากท่ีสุด  

ขั้นตอนท่ี 5 พฤติกรรมหลงัซ้ือ ในขั้นตอนน้ีลูกคา้จะเร่ิมประเมินความคาดหวงัท่ีเขามีต่อตวัสินคา้
ว่าตรงตามท่ีได้โฆษณาหรือมีคุณสมบติั ครบหรือเกินความคาดหมายตามท่ีได้รับขอ้มูลมาหรือไม่ ซ่ึงใน
กระบวนการน้ีมีความส าคญัท่ีจะก่อให้เกิดการซ้ือในคร้ังต่อไปหรือไม่ซ้ือ โดยเป็นขั้นตอนท่ีมีความ
เก่ียวข้องกับความสัมพนัธ์ระหว่างความคาดหมายของผูบ้ริโภค กับการปฏิบติัการของสินคา้ ถ้าสินคา้



ดงักล่าวเกินความคาดหมายท่ีลูกคา้คิดไวจ้ะก่อใหเ้กิดความปล้ืมปีติยนิดีผูบ้ริโภคจะท าการอา้งอิงสินคา้ไปยงั
ผูอ่ื้นและท าการโนม้นา้วจิตใจใหบุ้คคลนั้นคลอ้ยตามเพื่อให้เกิดความช่ืนชมในสินคา้ท่ีเหมือนตนเอง 

บริบทของ LAZADA THAILAND 
 ลาซาดา้กรุ๊ป ก่อตั้งโดย Rocket Internet GmbH ประเทศเยอรมนี ซ่ึงเป็นผูส้ร้างธุรกิจออนไลน์ชั้น
น ากวา่ 100 บริษทั ใน 40 ประเทศทัว่โลกเช่น Zalora Food panda Easy taxi เป็นตน้ โดยในปี 2555 ลาซาดา้
กรุ๊ป เร่ิมเปิดด าเนินการธุรกิจพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คร้ังแรกในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตพ้ร้อม
กนัใน 5 ประเทศ ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย และเปิดด าเนินการในสิงคโปร์
ในปี 2557 
 ลาซาด้าประเทศไทย (Lazada) ด าเนินธุรกิจในลกัษณะเป็นห้างสรรพสินคา้ออนไลน์ ท่ีมีสินคา้
จ าหน่ายกวา่ 200,000 รายการกวา่ 16 หมวดหมู่ จากทั้งในและต่างงประเทศ มีระบบการช าระเงินและจดัส่ง
สินคา้แบบครบวงจร ผา่นผูใ้ห้บริการหลกัท่ีมีช่ือเสียง เช่น hello Pay PayPal Kerry Express DHL เป็นตน้ มี
การรับประกนัคุณภาพสินคา้และจดักิจกรรมส่งเสริมการขายอยา่งยิ่งใหญ่ และเป็นผูใ้ห้บริการแพลตฟอร์ม
พาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์รายแรกๆ ท่ีมีการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือโทรทศัน์ในประเทศไทย ปัจจุบนั
มีAlibaba เป็นผูล้งทุนรายใหญ่ในบริษทั ทั้งน้ี ธุรกิจของ Lazada เติบโตอยา่งรวดเร็วในประเทศไทยในช่วง 
5 ปีท่ีผา่นมา โดยมีผูใ้ชง้านสั่งซ้ือสินคา้ ผา่นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งทางเวบ็ไซต์และแอพพลิเคชนัของ 
Lazada สูงสุดในประเทศไทย (Lazada, 2017)  
 เหตุการณ์ส าคญัต่าง ๆ ของ Lazada  
 ปี 2555 เร่ิมเปิดด าเนินการในอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปปินส์ ไทยและเวยีดนาม  
 ปี 2556 เปิดตวัลาซาดา้เอ๊กซ์เพรส เปิดตวัแอพพลิเคชัน่ในระบบแอนดรอยด์ เปิดตวัธุรกิจรูปแบบ
มาร์เก็ตเพลส จดักิจกรรมใหญ่แห่งปีในวนัท่ี 11/11 – 12/12  
 ปี 2557 เร่ิมมีการส่งสินคา้ขา้มประเทศ เปิดตวัแอพพลิเคชัน่ในระบบ iOS ปี  
 2558 มีคลงัสินคา้เป็นของตวัเองท่ี Cebu ฟิลิปปินส์  
 ปี 2559 กลุ่มบริษทัอาลีบาบา ไดร่้วมลงทุนและเป็นผูถื้อหุ้นหลกัของ Lazada เปิดตวั SM Store บน
ลาซาดา้ฟิลิปปินส์ 
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร  (Population) หมาย ถึง  ผู ้ ท่ี ซ้ื อ สินค้าบนแอป LAZADA THAILAND ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน  
 2. ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง (Simple Size) ขนาดของตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนของประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 
เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนได้ จึงใช้สูตร Cochran (1977) ค านวนขนาดตวัอย่างโดย 
ตอ้งการความเช่ือมัน่ 95% และยอมรับให้มีความคลาดเคล่ือนได ้5% จากการค านวนขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ี



เหมาะสมไม่นอ้ยกว่า 385 คน เพื่อป้องกนัการส่งตอบแบบสอบถามไม่สมบูรณ์หรือแบบสอบถามสูญหาย
หรือไม่ได้รับแบบสอบถามตามเวลาท่ีก าหนด ผูว้ิจยัจึงได้เพิ่มกลุ่มตวัอย่างในการรวบรวมขอ้มูลข้ึนอีก
ประมาณ 5% หรือประมาณ 400 ตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 การศึกษาภาพลกัษณ์ตราสินคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้บนแอป LAZADA THAILANDใน
กรุงเทพมหานคร เป็นการการวิจยัเชิงส ารวจ (Quantitively Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลดงักล่าว โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
 ตอนท่ี 1 เป็นค าถามขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบไปด้วย 
ขอ้มูลเก่ียวกบั อาย ุเพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับภาพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าบนแอป 
LAZADA THAILAND เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 
ดงัน้ี 
  5    มากท่ีสุด 
  4    มาก 
  3    ปานกลาง 
  2    นอ้ย 
  1    นอ้ยท่ีสุด 
  
 การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
 ผูว้ิจยัได้ท า Pilot test เพื่อหาค่าความน่าเช่ือถือ (Reliability) กบัผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 30 
คน ด้วยการพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิครอนแบ็ค อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยผลการ
วิเคราะห์ไดค้่าความน่าเช่ือถือของตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม ระหวา่ง 0.84-0.93 ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบัท่ีมี
ความน่าเช่ือถือ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ จากแหล่งขอ้มูล 2 แหล่ง คือ แหล่งขอ้มูลปฐม
ภูมิ (Primary Data) และแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  
 1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลปัจจุบนั ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้บนแอป LAZADA THAILANDในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ การคน้ควา้ขอ้มูลท่ีสามารถอา้งอิงได้จากหนังสือ 
วารสาร บทความทางวชิาการ วทิยานิพนธ์ รายงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต เพื่อน ามาสร้าง
เป็นกรอบแนวคิดและสร้างเคร่ืองมือวจิยัในการรวบรวมขอ้มูล 



 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 หลงัจากผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งแลว้ น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง
มาวิเคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปและใชว้ิธีทางสถิติ
ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยน าเสนอเป็นตารางการแจกแจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) เพื่อน ามาอธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
  1.1 แจกแจงเป็น ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใชใ้นการอธิบายขอ้มูล
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ (Nominal Scale) อายุ (Ordinal Scale) ระดบัการศึกษา (Ordinal Scale) อาชีพ 
(Nominal Scale) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (Ordinal Scale)  
  1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการอธิบาย
ขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้บนแอป LAZADA THAILANDในเขตกรุงเทพมหานคร จาก
ขอ้ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
 2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการทดสอบสมมติฐานต่าง ๆ ท่ีตั้งไว้
ของการวิจยั โดยมีระดับนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ด้วยเคร่ืองมือการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis: MRA) ในการทดสอบภาพลกัษณ์ตราสินคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
บนแอป LAZADATHAILAND ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ผลการวจัิย 

การศึกษาเ ร่ือง ภาพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าบนแอป LAZADA 
THAILAND ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาภาพลกัษณ์ตราสินคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้บนแอป LAZADA THAILAND ในเขตกรุงเทพมหานคร  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูท่ี้ซ้ือ
สินคา้บนแอป LAZADA THAILAND ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการ
วิจยัได้จากการค านวณขนาดตวัอย่างในกรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากร จากสูตรประชากรมีจ านวนไม่
แน่นอน โดยใชสู้ตรของ คอแครน – W.G.Cochran (1953) ซ่ึงจะไดข้นาดตวัอยา่งท่ีใชใ้น การศึกษาวิจยัคร้ัง
น้ี เท่ากบั 384.16 หรือประมาณ 385 คน ซ่ึงผูว้จิยัไดท้  าการปรับขนาดตวัอยา่งเพิ่มเป็นจ านวนรวม ทั้งส้ิน 400 
คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นผูท่ี้ซ้ือสินคา้บนแอป LAZADA THAILAND ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 
คน  
           เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี
และผลงานวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน 



 ตอนท่ี 1 ดา้นประชากรศาสตร์ซ่ึงประกอบ ไปดว้ย ขอ้มูลเก่ียวกบั อายุ เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายได ้
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับภาพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าบนแอป 
LAZADA THAILAND เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
          สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) พบว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลจ าแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน  320  คน คิดเป็นร้อยละ 80.0  ส่วนใหญ่มีอายุ  31– 40 ปีจ  านวน  192  คน คิดเป็นร้อยละ 48.0  
รองลงมามีอายุ 21-30 ปี จ  านวน 96 คน  คิดเป็นร้อยละ 24.0  และทา้ยสุดมีอายุ 10-20 ปี จ านวน 48 คน  คิด
เป็นร้อยละ 12.0  ส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวัจ านวน  160  คน คิดเป็นร้อยละ 40.0  รองลงมา
รับจา้ง จ านวน 128 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.0  และทา้ยสุดมีอาชีพ ขา้ราชการ จ านวน 48 คน  คิดเป็นร้อยละ 
12.0  ส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือน10,001-20,000 บาท จ านวน  192  คน คิดเป็นร้อยละ 48.0  รองลงมามี
รายได้20,001 บาทข้ึนไป จ านวน 128 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.0  และทา้ยสุดมีรายได้ ไม่เกิน 10,000 บาท 
จ านวน 80 คน  คิดเป็นร้อยละ 20    
 ภาพรวมของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้บนแอป LAZADA THAILAND 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  มีโอกาสท่ีจะเป็นไปตามสมมุติฐาน ร้อยละ 73 โดยมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
ทั้งหมด 3 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นคุณสมบติั  ดา้นคุณประโยชน์  ดา้นคุณค่า  
 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ภาพรวมภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้กบั
แอป LAZADA THAILAND แตกต่างกนั และ จากขอ้เสนอแนะ พบว่า การขบัเคล่ือนท่ีส าคญัให้เกิดการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างย ัง่ยืนของตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แต่ยงัมีผูบ้ริโภคบางส่วนท่ีเดินทางไป
ห้างสรรพสินคา้เพื่อทดสอบสินคา้ และซ้ือสินคา้จากหนา้ร้าน ดว้ยเหตุผลต่างๆ อาทิ ตอ้งการทดสอบสินคา้
ก่อนซ้ือ ไม่เช่ือระบบการซ้ือขายออนไลน์ ไม่เช่ือถือระบบการจดัส่ง แต่ไวใ้จห้างร้านและพนักงานท่ี
สามารถพบเจอในชีวิตจริงมากกว่า ในขณะเดียวกันบริษัท Lazada เป็นผู ้บุกเบิกธุรกิจแบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศท่ีมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ให้บริการซ้ือและขายสินคา้แบบออนไลน์ต่างๆ
หลายประเภทท่ี ปัจจุบนัแอปLazada มีสินคา้มากมายวางจ าหน่ายอยู่เป็นจ ามาก มีทั้งสินคา้ราคาถูกมากไป
จนถึงระดบัแบรนด์ท่ีมีราคาค่อนขา้งสูง และมีการบริการดา้นหลงัการขายท่ีมีความน่าเช่ือถือ รวมไปถึงมี
ระบบการช าระเงินทางออนไลน์หรือการเก็บเงินปลายทาง ตามท่ีผูบ้ริโภคสะดวกในการช าระสินคา้ 
 

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ตารางที ่1 ผลการศึกษาภาพลกัษณ์ตราสินคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้บนแอป LAZADA 
THAILAND รายดา้น   
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ B S.E. Beta t Sig. VIF 

(Constant) -0.42 0.18  -2.34 0.02  



ดา้นคุณสมบติั 0.31 0.05 0.21 5.73 0.00* 1.98 
ดา้นคุณประโยชน์ -0.11  0.06 -0.09 -1.80 0.07 3.82 
ดา้นคุณค่า 1.15 0.05 0.77 21.19 0.00* 1.89 
ดา้นบุคลิกภาพของผูใ้ช ้ -0.25 0.06 -0.21 -4.09 0.00* 3.69 

𝑹𝟐=0.73, F=263.46, p<0.05 

n=400, *=0.05 
จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ค่า R Square (𝑅2) = 0.73 ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่ ภาพรวมของภาพลกัษณ์

ตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าบนแอป LAZADA THAILAND ในเขตกรุงเทพมหานคร  มี
โอกาสท่ีจะเป็นไปตามสมมุติฐาน ร้อยละ 73 โดยมีปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจทั้ งหมด 3 ด้าน 
ประกอบดว้ย ดา้นคุณสมบติั  ดา้นคุณประโยชน์  ดา้นคุณค่า  

โดยสามารถเขียนเป็นสมการท านายรูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตราฐาน ไดด้งัน้ี  
สมการในรูปแบบคะแนนดิบ 
Y = -0.42 + 0.31(ดา้นคุณสมบติั) - 0.11(ดา้นประโยชน์) + 1.15(ดา้นคุณค่า) - 0.25(ดา้นบุคคลิกภาพผูใ้ช)้  
สมการในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
�̂�𝑌  = 0.000021(ดา้นคุณสมบติั) - 0.09(ดา้นประโยชน์) + 0.77(ดา้นคุณค่า) – 0.21(ดา้นบุคคลิกภาพผูใ้ช)้ 

* Y คือ ค่าของตวัแปรเกณฑท่ี์ไดจ้ากการท านาย 
* �̂�𝑌  คือ ค่าคะแนนมาตรฐานของตวัแปรเกณฑท่ี์ไดจ้ากการท านาย 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัภาพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าบนแอป LAZADA 
THAILAND ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 มีสมมติฐานทางสถิติดงัน้ี 

H0 = ปัจจัยปัจจัยภาพลักษณ์ตราสินค้าไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าบนแอป LAZADA 
THAILAND ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 H1 = ปัจจยัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือการตดัสินใจซ้ือสินคา้บนแอป LAZADA 
THAILAND ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
อภิปรายผล 

ภาพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าบนแอป LAZADA THAILAND ในเขต
กรุงเทพมหานคร  ภาพรวมภาพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าบนแอป LAZADA 
THAILAND มีค่าเฉล่ียระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือตราสินคา้บนแอป 
LAZADA THAILAND มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั รองลงมา ตราสินคา้แอป LAZADA THAILAND เหมาะกบั 
ผูบ้ริโภคทุกเพศทุกวยั และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือท่านมีการเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัแอป LAZADA 
THAILAND ก่อนการตดัสินใจใชบ้ริการ ขอ้มูลส่วนบุคคลจ าแนกตามเพศ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น



เพศหญิง จ านวน  320  คน คิดเป็นร้อยละ 80.0  ส่วนใหญ่มีอายุ  31– 40 ปีจ  านวน  192  คน คิดเป็นร้อยละ 
48.0  มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวัจ านวน  160  คน คิดเป็นร้อยละ 40.0  มีรายไดต่้อเดือน10,001-20,000 
บาท จ านวน  192  คน คิดเป็นร้อยละ 48.0  และจากการทดสอบสมมติฐานพบว่าภาพรวมภาพลกัษณ์ตรา
สินคา้แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้กบัแอป LAZADA THAILAND แตกต่างกนั สอดคล้อง
กบัสรีพร โพธ์ิงาม (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง อิทธิพลของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ความเช่ือถือ และความพึงพอใจ
ต่อความภกัดีต่อลาซาดา้ ของลูกคา้ในกรุงเทพมหานคร การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัภาพลกัษณ์
ตราสินค้า  ความเ ช่ือถือ และความพึง  พอใจท่ีมี อิทธิพลต่อความภักดี ต่อลาซาด้าของลูกค้า ใน
กรุงเทพมหานคร ระเบียบวิธีวิจยัเป็นเชิง ปริมาณดว้ยวิธีการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง 
กลุ่มตวัอยา่งคือผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือ ผลิตภณัฑผ์า่นทางเวบ็ไซตห์รือแอพพลิเคชัน่ลาซาดา้ท่ีถูกเลือกดว้ยการสุ่ม
แบบตามสะดวกจ านวน 400 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐานไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุท่ีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .05 ผล
การศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี ส่วนใหญ่เป็น ผูท่ี้มีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีรายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท คะแนนเฉล่ียการ
ประเมินภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ความเช่ือถือและความพึงพอใจต่อ เวบ็ไซตห์รือโมบายแอ็พพลิเคชัน่ลาซาดา้
โดยรวมอยู่ในระดบัมากทั้งสามปัจจยั ความภกัดีต่อตรา สินคา้ลาซาด้าโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ความเช่ือถือและความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
ภักดีต่อลาซาด้าโดยตัวแปรอิสระทั้งสามอธิบาย ความแปรปรวนของความภักดีได้ร้อยละ 47.1  และ
สอดคลอ้งกบั อานุมาต มะหมดั และพีรภาว ์ทวสุีข (2561) ไดศึ้กษาเร่ือง ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตัดสินใจ ซ้ือ  ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปประเภทไส้กรอก ในร้านสะดวกซ้ือ  A ใน
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ดา้นช่ือเสียงตราสินคา้มีอิทธิพลต่อ 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือ โดยเฉพาะในขั้นตอนดา้นการรับรู้ความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูลและพฤติกรรม 
ภายหลังการซ้ือ ต่อมาพบว่าภาพลักษณ์ตราสินคา้ด้านเคร่ืองหมายตราสินค้ามีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือ ดา้นการรับรู้ความตอ้งการและพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ นอกจากนั้นยงัพบวา่ ภาพลกัษณ์ตรา
สินคา้ ดา้นเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพสินคา้มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ โดยเฉพาะในขั้นตอน
ด้าน การรับรู้ความต้องการ การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 
สามารถ สิทธิมณี (2562) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านทางช่องทาง Online: 
กรณีศึกษาจงัหวดัน่าน และกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยั
ส่วนบุคคลดา้น เพศ อาย ุระดบัการศึกษาอาชีพท าให้การตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทาง Online ของประชาชน
จงัหวดัน่านและ กรุงเทพมหานครไม่ต่างกนั กรณีรายไดต่้างกนัท าใหก้ารตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทาง Online 
ต่างกัน และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์และบริการ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(สถานท่ี) การส่งเสริมการตลาด ส่ือสารการตลาด การยอมรับเทคโนโลยแีละบุคลากรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ผ่านช่องทาง Online จงัหวดัน่านและกรุงเทพมหานคร และยงัสอดคล้องกบั ณัฐฌา เสรีวฒันา 



(2563) ไดศึ้กษาเร่ือง ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ คุณภาพการบริการและคุณค่าตราสินคา้ ท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดี
และการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 18 -25 ปีสถานภาพโสด ระดบั
การศึกษาระดบัปริญญาตรีรายได้ เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท อาชีพธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ
และเมนูท่ีช่ืนชอบคือเมนู กาแฟ ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณค่าตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อความ
ภกัดีต่อตราสินคา้ นอกจากน้ีคุณค่าตราสินคา้และความภกัดีต่อตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลคแ์ลนดอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติยกเวน้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ คุณภาพ การ
บริการ มีบางตวัแปรท่ีไม่มีอิทธิพลต่อความภกัดีและดา้นการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ร้านไทยเดนมาร์ค มิลค์
แลนด์เน่ืองจากร้านไทย-เดนมาร์ค มิลคแ์ลนด์จุดเด่นของตราสินคา้ให้เกิดการรับรู้ ต่อผูบ้ริโภคยงัไม่เป็นท่ี
รู้จกัท่ีพอจะเป็นแรงกระตุน้ใหเ้กิดการตดัสินใจและการสร้างความภกัดีต่อ ตราสินคา้ของผูบ้ริโภคได ้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

 1.ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุอยูร่ะหวา่ง 31– 40 ปี การศึกษาระดบัต ่า
กว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตวั มีรายได้ต่อเดือน10,001-20,000 บาท ดังนั้น ควรเน้น
ผลิตภณัฑท่ี์เหมาะกบัช่วงวยัน้ีและมีราคาไม่สูงเกินไป 
             1.2 ลูกคา้มีการเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัแอป LAZADA THAILAND ก่อนการตดัสินใจใชบ้ริการ
และมีการแสดงรายละเอียดขอ้มูลท่ีส าคญัภายในแอป LAZADA THAILAND ท่ี ครบถว้น ชดัเจน ส่งผลต่อ
การใชบ้ริการดงันั้น ผูบ้ริหาร LAZADA THAILAND ควรมีนโยบายท่ีชดัเจนในเร่ืองดงักล่าว 
 2.ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
              2.1 ควรเพิ่มกลุ่มตวัอยา่งท าแบบสอบถามงานวจิยัใหก้วา้งข้ึน ทัว่ทุกจงัหวดัในประเทศไทย เพื่อให้
ทัว่ถึงกลุ่มประชากรท่ีตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นแอปLAZADA THAILAND  
              2.2 ควรเก็บรวบรวมขอ้มูลในแบบอ่ืนๆ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม ให้ไดรั้บรู้ถึง
ขอ้มูลเชิงลึก และความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือสินคา้บนแอปLAZADA THAILAND เพื่อน ามา
พฒันาแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ ใหต้อบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด  
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