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                บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่ท าให้ลาซาด้า (Lazada) 

ประสบความส าเร็จ” นี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพ่ือศึกษาการบริหารงานการตลาดออนไลน์ของ

เว็บไซต์ลาซาด้า ซึ่งเป็นกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของลาซาด้า และรูปแบบและลักษณะเว็บไซต์ของ

ลาซาด้า เพ่ือใช้ในการแข่งขันกับเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าออนไลน์อ่ืนๆ การศึกษาครั้งนี้ ใช้หลักการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-

Depth interview) ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารงานและวางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด

และผู้ปฏิบัติงานด้านการตลาดและการสื่อสารการตลาดของลาซาด้า และจากเอกสารข้อมูลต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องในการศึกษา  

ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานการตลาดออนไลน์ของลาซาด้ามีความแตกต่างจาก

การตลาดแบบออฟไลน์อยู่ค่อนข้างมาก จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนหลักการบริหารการตลาดเพ่ือให้

สอดคล้องกับการตลาดออนไลน์ จึงต้องเลือกใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดให้เหมาะสมกับการบริหาร

การตลาดออนไลน์ของลาซาด้า คือ ต้องมีการด าเนินงานแบบสังเกตุสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตาม

สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม โดยลาซาด้าจะดูสภาพการณ์ ทิศทางการตลาดออนไลน์ก่อนที่จะ

วางแผนกลยุทธ์ในขั้นต่อไป ซึ่งจากการดูสภาพการณ์ของการตลาดออนไลน์แล้ว พบว่ามีแนวโน้มที่จะ
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เพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงท าให้ผู้ประกอบการทั้งหลายต่างหากลยุทธ์ทางการตลาดมาเพ่ือท าให้เว็บไซต์เป็นที่

นิยมและให้ธุรกิจออนไลน์ของตนเองนั้นประสบความส าเร็จตามที่ตั้งเป้าไว้ และด้วยความที่ลาซาด้ามี

การสร้างจุดแข็งด้วยการเป็นธุรกิจที่ครบวงจร จึงท าให้ภาพลักษณ์ในการเป็นผู้น าทางการตลาดออนไลน์ 

หรือ e– Commerce ของลาซาด้าเป็นอันดับหนึ่งมายาวนาน โดยลาซาด้ามีการบริหารการตลาดด้วย

การใช้ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ หรือ หลักการตลาด 6P เป็นหลักส าคัญในการบริหาร

การตลาดออนไลน์ 

ในส่วนการสื่อสารการตลาดของลาซาด้าผลการศึกษาพบว่า เว็บไซต์ลาซาด้ามีการ

วางแผนในการท าการสื่อสารการตลาดโดยเน้นการสื่อสารการตลาดโดยให้ความส าคัญด้านเนื้อหา 

รวมทั้งระบบการซื้อสินค้าที่สะดวกสบายและรวดเร็ว มีการน าเครื่องมือทางการตลาดมาใช้สื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ โดยเลือกสื่อออนไลน์หรือสื่อในบริษัทที่มีอยู่แล้ว เนื่องจากเว็บไซต์ของลาซาด้า

เองนั้นก็เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยม รวมถึงมีผู้เข้าชมจ านวนมาก จึงท าให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ตรง

กลุ่มเป้าหมายจึงท าให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพที่สุด ส าหรับการประเมินผลความส าเร็จจะมีการ

ประเมินจากยอดขายเป็นหลัก และเริ่มมีการประเมินผลจากจ านวนผู้เข้าชมและผู้สั่งซื้อที่เพ่ิมมากขึ้นอีก

ด้วย 

ด้านรูปแบบและลักษณะของเว็บไซต์ รูปแบบลักษณะเว็บไซต์ลาซาด้าที่ด าเนินการใน

ลักษณะของธุรกิจออนไลน์หรือเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบนั้น ถูกออกแบบมาเพ่ือ

ช่วยอ านวยความสะดวกของลูกค้า การออกแบบเว็บไซต์ของลาซาด้าเน้นแนวคิดแบบ User-Centered 

Design คือการเน้นให้ความส าคัญกับความต้องการและความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก ที่สามารถ

เข้ามาในเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย และต้องการให้กลับเข้ามาอีกครั้งแบบครั้งแล้วครั้งเล่า เพ่ือเพ่ิมโอกาส

ในการเพ่ิมลูกค้าและรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ด้วย โดยทางลาซาด้าได้ให้ความส าคัญกับรูปแบบและ

ลักษณะเว็บไซต์ของลาซาด้าให้มีความน่าสนใจและมีความแตกต่างจากเว็บไซต์อ่ืน เพ่ือท าให้กลายเป็น

เว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด เนื่องจากลักษณะและรูปแบบของเว็บไซต์นั้นมีส่วนส าคัญที่ท าให้

ผู้บริโภคหรือกลุ่มลูกค้าสนใจที่จะเลือกซื้อสินค้ากับลาซาด้ามากขึ้น 
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              ABSTRACT    

The research of “Online Marketing Communications Strategy of Lazada” 

the purpose of this research is to study and understand the process of management of 

Lazada’s communication strategy, which Lazada use for the competition for Online 

Business. 

This research is a Qualitative Research which is based on in-depth 

interviews from Staff to Management team of Lazada for 10 interviewers, who 

responsible for Commercial, Marketing and Operation team. The core of the interview 

will be about end to end process in order to perfection understand of their strategy. 

By means of this research, the management of Lazada is unique from 

the normal Stores and Malls. With the technology, more people are starting to go 

shopping on the internet. With this Lazada have fit themselves to customer behavior, 

this new channel of business as largely successful. Interestingly, the Online Marketing 

Mix theory is the successful key of Lazada to become one of the most popular 

shopping website in Thailand. 

As the commercial of Lazada, the website mainly focus on content in 

order to get communication with the customer. Purchasing system is also the 

advantage of Lazada which it is safe and comfortable which attracted many people to 

visit this website. Their successful can be evaluate through the largely profit that they 

had made and increasing the variety of items. Most importantly, this also can evaluate 

though the quantity of the customer whom visited their website. 

The format and design of Lazada website is mainly designed to operate 

as the 24 hours online shopping mall for the customer go shopping anywhere at any 

time. Lazada website has been designed as the idea of “User-Centered Design” is to 
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focus on convenience of the customer as the main purpose to welcome the new and 

old customer. Interestingly, Lazada website is being designed to be unique from all 

other shopping website, by which their goal to be the best shopping website to all 

customers.  

 

   บทน า 

 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

   การตลาดออนไลน์ของประเทศไทยในปัจจุบันถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับความสนใจ

เป็นอย่างมากในช่วงประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันทางการตลาดที่สูงและมี

แนวโน้มการเติบโตเพ่ิมมากขึ้นทุกๆ ปี และด้วยการขยายตัวของอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้

อัตราการใช้อินเทอร์เน็ตมีการขยายตัวสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคใน

ปัจจุบันที่เน้นในเรื่องของความสะดวกสบายและรวดเร็วเป็นหลัก ท าให้ผู้ประกอบการต่างๆ ทั้งรายเล็ก

รายใหญ่เริ่มเล็งเห็นถึงความส าคัญของเทคโนโลยีและการสื่อสารออนไลน์มากขึ้น จึงเริ่มมีการขยายช่อง

ทางการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านการตลาดรูปแบบใหม่ ซึ่งก็คือการตลาดออนไลน์หรือที่เรียกว่า 

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Commerce 

   โดยการตลาดออนไลน์หรือ e-Commerce เริ่มเข้ามาในไทยได้ประมาณ 10 ปี และ

เพ่ิมจ านวนมากข้ึนเรื่อยๆ อย่างรวดเร็ว โดยจุดเด่นของการตลาดออนไลน์หรือ e–Commerce นั้น อยู่ที่

ความรวดเร็ว สะดวกสบาย เพราะเพียงแค่มีเว็บไซต์หนึ่งเว็บไซต์ก็เปรียบเสมือนว่ามีร้านค้าอยู่ทั่วโลก

และเรื่องของเวลาที่ไม่จ ากัดเพราะสามารถซื้อขายสินค้าและบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มี

วันหยุด หากพูดถึงเว็บไซต์ที่ขายสินค้าออนไลน์ในไทย เว็บแรกๆ ที่ผู้บริโภคนึกถึงคงจะหนีไม่พ้นชื่อของ

ลาซาด้า (Lazada) หรือเว็บไซต์ www.lazada.co.th เนื่องจากลาซาด้าถือได้ว่าเป็นผู้น าทางด้านการ

ขายสินค้าออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์ที่รวบรวม

สินค้าไว้มากที่สุด ในระยะเวลา 4 ปีในประเทศไทย ลาซาด้าถือว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างมากโดยมี
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ยอดขายเพ่ิมขึ้น 25-30% ติดต่อกันภายในระยะเวลา 6 เดือน และภายในปี 2559 นี้ มีการตั้งเป้า

ยอดขายไว้ที่ 1.5 พันล้านบาท  

      วัตถุประสงค์การศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานการตลาดออนไลน์ของลาซาด้า 
2. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของลาซาด้า 
3. เพ่ือศึกษารูปแบบและลักษณะเว็บไซต์ของลาซาด้า 
 
      วิธีการวิจัย 
   การศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่ท าให้ลาซาด้า(Lazada)ประสบ
ความส าเร็จ” เพ่ือให้ ได้ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ผู้ศึกษาได้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research Methodology) โดยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพแบบวัฒนธรรมพรรณนา 
(Ethnography) ซึ่งประกอบไปด้วยการท าการสังเกตการณ์ (Observation) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(In-depth Interview) กับกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)เฉพาะกลุ่มผู้บริหารและผู้
ที่ท างานในลาซาด้าจ านวน 10 ท่าน โดยใช้เวลาสังเกตุการณ์ 2 สัปดาห์  หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่
รวบรวมได้มาเชื่อมโยงวิเคราะห์ตีความภายใต้กรอบแนวคิดและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือหากลยุทธ์
การตลาดและการสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่ท าให้ Lazada ประสบความส าเร็จ โดยมีระเบียบวิธีวิจัย
ดังต่อไปนี้ 
   เก็บข้อมูลจากผู้บริหารและผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารการสื่อสาร
การตลาดออนไลน์ โดยผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการตลาด
และการสื่อสารการตลาดของลาซาด้าโดยการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลนั้น เป็นกลุ่มผู้ที่มีบทบาทหน้าที่
รับผิดชอบใน ลาซาด้าโดยเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสที่เป็นต้นแบบขององค์การ 
10 ท่าน และการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อ มาประมวลและวิเคราะห์เพ่ือประกอบในการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่ท าให้ 
Lazada ประสบความส าเร็จ 

 
     ผลการวิจัยและอภิปราย 
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 ข้อสรุปที่ 1  การบริหารงานการตลาดออนไลน์ของลาซาด้า 

 
   วิธีการบริหารงานการตลาดออนไลน์นั้น มีความแตกต่างจากการตลาดแบบออฟไลน์อยู่
ค่อนข้างมาก วิธีการที่ผู้บริหารหรือนักการตลาดต้องเลือกใช้เพ่ือให้เหมาะสมกับการบริหารการตลาด
ออนไลน์ของลาซาด้าก็คือต้องมีการด าเนินงานแบบสังเกตุสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ก่อนที่จะวางแผนกลยุทธ์ในขั้นต่อไปส าหรับโครงสร้างองค์และ
กระบวนการท างานหลักๆ ของลาซาด้าแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกคือ ลาซาด้าจะเป็นผู้บริหาร
และหาสินค้ามาจ าหน่ายเอง และส่วนที่ 2 คือ ลาซาด้าจะให้ผู้ประกอบการต่างๆ น าสินค้ามาวางขายใน
เว็บไซต์ โดยหนึ่งในผู้ประกอบการที่น าสินค้าเข้ามาวางขายบนเว็บไซต์ของลาซาด้า คือ เทสโก้โลตัสซึ่ง
เป็นผู้ประกอบที่ถือว่าเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุดในลาซาด้าเทสโก้โลตัสยังเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ
ลาซาด้าในประเทศไทยถึง 25% อีกด้วย 
   ก่อนที่ลาซาด้าจะวางแผนการบริหารการตลาดนั้น จะต้องมีการน าข้อมูลที่ได้จาก
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารการตลาดออนไลน์ 
หรือที่เรียกว่า SWOT Analysis หลังจากนั้นจึงวางแผนการตลาด โดยมีการบริหารการตลาดด้วยการใช้
ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ หรือ หลักการตลาด 6P เป็นหลักส าคัญในการบริหารการตลาด
ออนไลน์ ได้แก่ 
 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 
 2. ราคา (Price) 
 3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 5. การรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy) 
 6. การให้บริการส่วนบุคคล (Personalization) 
   เนื่องจากการแข่งขันทางการตลาดที่สูงขึ้น ท าให้บริษัทต่างๆ ต้องมีการวางแผน
การตลาดอยู่ตลอดเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจสูงสุด จึงท าให้ต้องมีการเพ่ิมเติม
และปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดจาก 4P เป็น 6P เพ่ือให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล 
ข้อสรุปที่ 2  กลยุทธ์การสื่อสารออนไลน์ของลาซาด้า 
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   การสื่อสารการตลาดของลาซาด้าโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับ
คู่แข่งขันได้ และเพ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากที่สุด ซึ่งการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดออนไลน์ของลาซาด้าในปัจจุบันมีแนวทางและวิธีการในการเลือกใช้โดยเน้นไปที่สื่อใหม่หรือสื่อ
ประเภทออนไลน์เป็นหลัก 
   การก าหนดกลุ่มเป้าหมายหลัก ก็คือ กลุ่มลูกค้าทั่วไป ครอบครัว ทุกเพศ ทุกวัย และ
กลุ่มเป้าหมายรองก็คือ กลุ่มวัยรุ่นไปจนถึงผู้สูงอายุ ซึ่งอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป   
  การก าหนดวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร เพ่ือขยายช่องทางในการสื่อสารและช่องทางการขาย
ให้กับธุรกิจโดยเฉพาะการน าเสนอข่าวสารด้านโปรโมชั่นต่างๆ และเพ่ือเป็นช่องทางที่สามารถใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว    
   การสร้างข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ ลาซาด้ามุ่งหวังที่จะให้ความส าคัญในเรื่องของ
เนื้อหาสาร (Content) มากยิ่งขึ้น โดยทางลาซาด้าจะมีการอัพเดทข้อมูลและปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยอยู่
ตลอดเพ่ือความ สด ใหม่ โดยเนื้อหาข่าวสารนั้นจะต้องสร้างแรงจูงใจในการซื้อ ท าให้เกิดความสนใจ 
กระตุ้นความปรารถนาและท าให้เกิดพฤติกรรมการซื้อในที่สุด 
   การเลือกช่องทางการสื่อสาร ลาซาด้าจะใช้การสื่อสารทั้ง 2 ประเภท ทั้งช่องทางที่ใช้
บุคคล (Personal Communication Channels) และไม่ใช้บุคคล (Non-personal Communication 
Channels)โดยจะเน้นทั้งกลุ่มลูกค้าเก่าที่เคยสั่งซื้อสินค้าอยู่แล้วหรือลูกค้าที่เป็นสมาชิกและกลุ่ มลูกค้า
ใหม่ ผ่านช่องทางของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล์, เฟซบุ๊ก รวมถึงแอพลิเคชั่นไลน์ ซึ่งมีข้อดีคือ 
สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้โดยตรง และไม่เสียค่าใช้จ่าย 
   การก าหนดงบประมาณการสื่อสารการตลาด การก าหนดงบประมาณนั้นทาง 
ลาซาด้าก าหนดแบบตามวัตถุประสงค์และภารกิจ และการเลือกใช้สื่อของลาซาด้านั้น มุ่งเน้นให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจตรงกับสินค้าและบริการนั้นๆ จึงท าให้การสื่อสารการตลาดเกิดประโยชน์
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  การประเมินผล ลาซาด้ามีการประเมินความส าเร็จจากยอดขายเป็นหลัก และยัง
สามารถเช็คกระแสตอบรับได้โดยใช้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ปัจจุบันเริ่มมีการประเมินผลจาก
ความถี่และจ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ซึ่งในปัจจุบันมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีคนให้ความสนใจเข้า 
visit เยอะที่สุดต่อเดือน ประมาณ 27 ล้านคน   
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  เครื่องมือการสื่อสารการตลาด  ลาซาด้า เลือกใช้การลงโฆษณาผ่านทางสื่อเว็บไซต์
ของตนเองและผ่านสื่อในเครือของพาร์ทเนอร์อย่างเทสโก้โลตัส ซึ่งก็คือ Facebook, Line นอกจากนี้ยัง
มีการโฆษณาผ่าน Banner เพ่ือดึงดูดความสนใจ 
 
  
 
 
 
ข้อสรุปที่ 3  รูปแบบและลักษณะเว็บไซต์ของลาซาด้า 
  รูปแบบลักษณะเว็บไซต์ลาซาด้าที่ด าเนินการในลักษณะของธุรกิจออนไลน์หรือเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบนั้น ถูกออกแบบมาเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกของลูกค้า โดย
ยึดหลัก 7C ในการออกแบบเว็บไซต์ของ Lazada ได้แก่ 

  Context คือการออกแบบเว็บไซต์แบบเน้นแนวคิดแบบ User-Centered Design คือ
การเน้นให้ความส าคัญกับความต้องการและความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก ที่สามารถเข้ามาใน
เว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย 

  Content คือ ส่วนของเนื้อหาที่จะใช้สื่อกับกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์ การแจ้งข้อมูล 
ข่าวสาร รายละเอียดต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม โดยลาซาด้าให้ความใส่ใจในเรื่องของข้อมู ล (Content) 
เป็นอย่างมาก เพราะคือจุดส าคัญท่ีจะสามารถดึงความสนใจของลูกค้าให้คลิกเข้ามาดูสินค้าในเว็บไซต์ 
  Community ลาซาด้าได้ เปิ ดกว้างให้ ผู้ บ ริ โภคได้สามารถพูดคุยแลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์กันผ่านทางช่องแสดงความคิดเห็นภายในเว็บไซต์ของลาซาด้าเพ่ือช่วยในการตัดสินใจของ
ลูกค้า 
  Customization คือ การน าเสนอเพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละ
คนแต่ละกลุ่ม ก็จะมีโฆษณาสินค้านี้ลิงค์ตามไปในทุกเว็บไซต์ที่เราเข้าไปชม จึงท าให้ลูกค้าที่สนใจใน
สินค้าประเภทนี้อยู่แล้ว ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโปรโมชั่นดีๆ ถึงแม้จะไม่ได้เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของ
ลาซาด้าก็ตาม 
  Communication ลูกค้าสามารถติดต่อสื่อสารกับลาซาด้าได้ตลอดเวลาผ่านทาง E-
mail: service@lazada.co.th และสามารถติดต่อผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ได้ที่ 02-018-0000 
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  Connection เว็บไซต์ของลาซาด้ามีการเชื่อมโยงไปยังลิงค์ของแบรนด์สินค้าต่างๆ 
หากว่าผู้บริโภคสนใจในสินค้าของแบรนด์ใดก็สามารถกดคลิกที่ชื่อแบรนด์และสามารถลิงค์ไปยังหน้า
แสดงสินค้าได้ทันท ี
  Commerce เมื่อลูกค้าจะด าเนินการสั่งซื้อ ก็สามารถคลิกไปที่รูปภาพสินค้าได้เลย จะ
มีค าว่า Buy Now หรือ Add to Cart และด าเนินการสั่งซื้อตามขั้นตอนการสั่งซื้อต่อไป และสามารถ
ช าระเงินได้ถึง 7 ช่องทาง 
  นอกเหนือจากการวางรูปแบบเว็บไซต์โดยใช้หลัก 7C แล้ว ลาซาด้ายังให้ความส าคัญใน
ส่วนของการสร้างคุณค่าของเว็บไซต์อีกด้วย เพ่ือที่สามารถสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันซึ่งก็คือ 
  สินค้า/บริการ ลาซาด้า ให้ความส าคัญกับสินค้าทุกประเภท มีสินค้าให้เลือกเยอะ 
กว่า 20,000 รายการ 
  ราคา เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างคุณค่าให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ซึ่งเรื่องราคา
ของ Lazada เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ลาซาด้าจะสินค้าที่มีราคาที่ดีกว่าเว็บไซต์อ่ืนๆ เสมอ 
 บริการ ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญของคุณค่า ซึ่งลาซาด้านั้นมีการบริการทั้งก่อนซื้อและ
หลังซื้อที่ดี รวมถึงการรับประกันพอใจของลูกค้าโดยสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้หากไม่พึงพอใจ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  ตราสินค้า  ลาซาด้าเป็นแบรนด์หรือตราสินค้าที่รู้จักกันแพร่หลาย และได้พาร์ทเนอร์ที่
มีความแข็งแกร่งของแบรนด์อย่างเทสโก้โลตัสเข้ามาร่วมด้วย ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจเพ่ิมมากขึ้น
ในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์กับลาซาด้า 
  ความรวดเร็ว  โดยลาซาด้ากล้าการันตีการจัดส่งสินค้าภายในเวลา 1-3 วัน ด้วยระบบ
การส่งสินค้าของเอกชนที่ขึ้นชื่อเรื่องมาตรฐานการดูแลสินค้าและส่งสินค้ารวดเร็วกว่าของรัฐบาล 
อย่างเช่น Kerry Express 
  ความสะดวก เว็บไซต์ของลาซาด้ามีความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก หน้าเว็บไซต์มี
การวางไว้เป็นหมวดหมู่ เข้าใจง่าย เลือกสินค้าได้ง่าย เป็นระบบและ มีตัวช่วยในการกรองสินค้า เพ่ือท า
ให้หาสินค้าได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น 
  ความสบายใจ ความปลอดภัยและความวางใจถือเป็นปัจจัยที่ช่วยเพ่ิมคุณค่าได้
เช่นกัน ซึ่งผู้บริโภคจะยินดีจ่ายเงินในจ านวนที่สูงกว่า เพ่ือซื้อสินค้าจากบริษัทที่ไว้วางใจได้มากกว่าบริษัท
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ที่ไม่เคยรู้จัก ทาง Lazada จึงได้ใช้กลยุทธ์การเก็บเงินปลายทาง โดยให้ลูกค้าเห็นสินค้าก่อนจึงค่อยช าระ
เงิน  
 
       อภิปราย 
  การศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่ท าให้  Lazada ประสบ
ความส าเร็จ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารการตลาดของลาซาด้ารวมถึง
ศึกษาหลักการบริหารการตลาดและรูปแบบและลักษณะของเว็บไซต์ที่ดีที่ได้รับความนิยม ต้องการของ
ผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัยได้อย่างครบถ้วน และลาซาด้าเป็นเว็บไซต์ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของราคาที่ถูกกว่า
เว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์อ่ืนๆ ส าหรับโครงสร้างองค์และกระบวนการท างานหลักๆ ของลาซาด้าแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกคือลาซาด้าจะเป็นผู้บริหารและหาสินค้ามาจ าหน่ายเอง และส่วนที่ 2 
คือ ลาซาด้าจะให้ผู้ประกอบการต่างๆ น าสินค้ามาวางขายในเว็บไซต์ โดยหนึ่งในผู้ประกอบการที่น า
สินค้าเข้ามาวางขายบนเว็บไซต์ของลาซาด้าซึ่งกระบวนการท างานของลาซาด้าจะแบ่งออกเป็น 3 แผนก
ใหญ่ๆ  ได้แก่ ฝ่ายขาย (Commercial), ฝ่ายการตลาด(Marketing) และฝ่ายปฏิบัติการ (Operation)  
  ก่อนที่จะมีการก าหนดหรือวางแผนกลยุทธ์การตลาดต่างๆ จะต้องมีการวิเคราะห์ 
SWOT Analysis หรือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของ
องค์กร ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ที่ดี  
  จุดแข็ง คือ ความหลากหลายของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของลาซาด้าที่สามารถ
ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัยได้อย่างครบถ้วน เรื่องของราคาของลาซาด้าเป็นที่
ดึงดูดความสนใจแก่ผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เงินทุน ลาซาด้าได้รับเงินทุนสนับสนุนก้อนใหญ่มากว่า 3,000 
ล้านบาท เพื่อน ามาปรับปรุงระบบขนส่ง และการควบคุมคลังสินค้าโดยเฉพาะ  
  จุดอ่อน คือ มีสินค้าที่อาจจะซ้ ากันบ้าง จึงอาจท าให้เกิดการตั้งราคาที่ไม่เหมาะสม และ
เรื่องของผู้ประกอบการที่น าสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพหรือไม่มีมาตรฐานมาวางขายบนหน้าเว็บไซส์ ซึ่งสร้าง
ความเสียหายให้กับเจ้าของแบรนด์โดยตรง 
  โอกาส คือ เรื่องความน่าเชื่อถือของตราสินค้า ความแข็งแกร่งของแบรนด์ที่เป็นที่รู้จัก
ในวงกว้างและมีชื่อเสียงมาเป็นเวลาหลายปี มีอ านาจต่อรองเรื่องของราคาของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จาก
ผู้ผลิต (Vender) หรือ Supplier ได้มากกว่าที่อ่ืน 
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  อุปสรรค คือ เรื่องของเทคโนโลยี ที่อาจจะยังเข้าไม่ถึงในทุกที่ของประเทศไทย จึงท าให้
เสียโอกาสทางการค้า และเรื่องของสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการชะลอตัว จึงท าให้การซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคชะลอตามสภาวะของเศรษฐกิจตามไปด้วย 
  เมื่อวิเคราะห์สถถานการณ์ทางการตลาดเรียบร้อย หลังจากนั้น ลาซาด้าเลือกใช้การ
บริหารการตลาดโดยใช้กลยุทธ์การตลาดแบบ 6P’s เป็นหลัก โดยในด้านของผลิตภัณฑ์ทาง Lazada ก็มี
การรวบรวมสินค้าท่ีมีความหลากหลาย เพื่อให้ตรงตามคอนเซ็ปต์ที่วางไว้ว่าต้องการให้เป็นแหล่ง ช้อปปิ้ง
ส าหรับครอบครัว ทุกเพศ ทุกวัยสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ ท าให้มีสินค้าหลากหลายหมวดหมู่ เพ่ือจะได้
ครอบคลุมตามความต้องการของผู้บริโภค และเพ่ือต้องการเป็นแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์ที่รวมสินค้าไว้มาก
ที่สุด และต้องมีการเลือกสินค้าหรือโปรดักให้เหมาะกับช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ถือเป็นสิ่งส าคัญ
อย่างหนึ่ง และในส่วนของราคาสินค้าของลาซาด้านั้น ส่วนมากจะเป็นราคากลางของสินค้าทุกชนิดที่ส่ง
ตรงมาจากบริษัทผู้จัดจ าหน่าย ซึ่งลาซาด้าจะให้ความเป็นกลางและถูกต้อง  
  ส าห รั บ ช่ อ งท างก ารจั ด จ าห น่ ายนั้ น  ส าม ารถสั่ งซื้ อ ได้ ช่ อ งท างเดี ย ว  คื อ 
www.lazada.co.th ซึ่งเว็บไซต์และชื่อโดเมนจ าง่าย และลาซาด้าใช้วิธีการส่งเสริมการขายที่มีความ
น่าสนใจดึงดูดลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ การให้บริการส่วนบุคคล ลาซาด้าจะไม่ปล่อยให้
ผู้บริโภคหรือลูกค้าเป็นเพียงผู้รับสารที่นิ่งเงียบ จะคอยกระตุ้นโน้มน้าวให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมด้วยการเปิด
โอกาสให้ผู้บริโภค สามารถแสดงความคิดเห็น รีวิวสินค้าหรือวิจารณ์สินค้าและบริการได้บนเว็บไซต์ 
รวมถึงจะมีกิจกรรมต่างๆ คอยโน้มน าให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมและตอบโต้กับเว็บไซต์ และ 
  นอกจากนี้ ลาซาด้าจะมีการเก็บข้อมูลลูกค้า และมีการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า 
เพ่ือให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าและบริการอีกหลายๆ ครั้ง ทางด้านของการรักษาความเป็นส่วนตัว 
ลาซาด้ามีนโยบายเคร่งครัดในเรื่องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นเรื่องส าคัญ และเรื่องของการปกป้อง
รักษาข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ความเป็นส่วนตัวของลูกค้าถือเป็นเรื่อง
ส าคัญ ลาซาด้ารับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยอย่างแน่นอน ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ 6P’s ซึ่งเป็นหลักส าคัญของการบริหารการตลาด
ออนไลน์ 
  กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพและมีเอกลักษณ์ที่ เด่นชัดจะถือว่าเป็นสิ่ง
ส าคัญที่มีผลต่อธุรกิจหรือองค์กรนั้นๆ ท าให้ผู้บริโภคเกิดความไว้ใจ เชื่อมั่นในตราสินค้าได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ สราวุธ อนันตชาติ (2550 : 2) ที่กล่าวว่า การสื่อสารทางการตลาดเป็นกระบวนการ
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จัดการแหล่งข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ท าเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ โดยใช้หลักการสื่อสารตราสินค้าใน
การสื่อสารข้อมูลข่าวสารไปสู่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้การเลือกใช้ช่องทาง
สื่อสารให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ส าหรับสื่อออนไลน์ต้องออกแบบให้เร้าใจ ดึงดูดผู้บริโภคให้อยากเข้า
มามีส่วนร่วมเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด โดยลาซาด้ามีการเปลี่ยนมุมมองและพาตัวเองให้ก้าวพ้นจาก
แนวคิดเดิมๆ เรื่องสื่อ โดยจะเห็นได้ว่าลาซาด้าเอง จะเน้นให้ความส าคัญกับช่องทางสื่อออนไลน์เป็น
ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ เฟซบุ๊ค ไลน์ หรืออีเมล์ต่างๆ ซึ่งแผนการตลาดออนไลน์ที่จะประสบ
ความส าเร็จได้คือ การดึงผู้บริโภคหรือลูกค้าให้เข้ามามีส่วนร่วมกับลาซาด้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของดอน อี. ชูลท์ ปรมาจารย์ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกล่าวไว้ว่า การสื่อสาร
การตลาดแบบผสมผสานคือ “กระบวนการการพัฒนาและน าโปรแกรมการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ มาใช้
เพ่ือจูงใจกลุ่มลูกค้าในปัจจุบันและกลุ่มลูกค้าที่คาดหวังในช่วงเวลาหนึ่ง” 
  นอกจากนี้ยังพยายามใช้สื่อที่มีของลาซาด้าและพาร์ทเนอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ส าหรับรูปแบบและลักษณะของเว็บไซต์ของลาซาด้าได้มีการออกแบบที่เรียบง่าย ไม่ยุ่งยาก สบายตา แต่
คงไว้ซึ่งข้อมมูลหรือคอนเทนต์ต่างๆ ที่ละเอียดและครบถ้วน เมื่อมองครั้งแรกต้องดึงดูดและน่าสนใจ
พอที่จะท าให้กลับมาอีกครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับเรย์พอร์ต และ จาวอร์สกี้ (2546, น. 67) ที่ได้ให้ข้อเสนอว่า 
ลักษณะของเว็บไซต์ที่ได้ผลดี ควรมีองค์ประกอบ 7 ประการด้วยกัน  
   โดยภายในเว็บไซต์ลาซาด้าจะมีข้อมูลรายการสินค้าโปรโมชั่นราคาพิเศษต่างๆ รวมถึง
สินค้าแนะน ามีรายละเอียดข้อมูล สี ขนาด ราคา อย่างชัดเจน รูปภาพต่างๆ หลากหลายมุม สามารถดู
รูปได้แบบรอบทิศ เสมือนได้ไปเลือกซื้อสินค้าจากหน้าร้านจริงๆ นอกจากนี้ยังมีส่วนที่ลูกค้าสามารถ
โพสต์ข้อความเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อสินค้านั้นๆ ซึ่งถือเป็นการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งตรง
ตามแนวคิดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและการตลาดบนอินเทอร์เน็ต ของเคนท์ เวิร์ทไทม์ (Kent Wertime ) 
และเอียน เฟนวิค (Ian Fenwick) (2551, น. 40-65) ได้กล่าวว่านักการตลาดยุคดิจิทัลต้องพยายามโน้ม
น าให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกร่วม และรวมเอาคนเหล่านี้เข้ามาสู่กระบวนการทางการตลาดในฐานะ "ผู้ร่วม
วง” คือเขาอาจเป็นผู้จุดประกายความคิด ผู้สร้างสรรค์ ผู้ร่วมให้ความเห็น หรือผู้วิจารณ์  และการที่
เว็บไซต์ซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่มีความหลากหลาย สะดวกและรวดเร็วในการค้นหา จ าหน่าย และจัดส่ง 
ซึ่งถือเป็นจุดเด่นและคุณประโยชน์ของเว็บไซต์ และเป็นการสร้างคุณค่าให้กับเว็บไซต์เพ่ือให้เป็นเว็บไซต์
ที่มีสินค้าหลากหลายที่สุดในประเทศไทย ซึ่งตรงตามแนวคิดของโยธัม วินด์ และวีเจย์ มหาจาน (2548) 
ที่ว่า คุณค่าที่ได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน สินค้าและบริการจะต้องประกอบไปด้วยสินค้าที่มีลักษณะเด่น 
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รวมทั้งในส่วนของความรวดเร็วที่จะช่วยสร้างคุณค่าที่มีส่วนเร่งให้อัตราความเร็วส าหรับบางสินค้าและ
บริการเพิ่มมากขึ้น 
  จากการตรวจสอบความส าเร็จของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่ท าให้ 
Lazada ประสบความส าเร็จ จะมีการประเมินผลจากยอดขายเป็นหลัก ว่าตรงตามเป้าการขายที่วางไว้
หรือไม่ และได้มีการประเมินผลจากจ านวนผู้เข้าชมและจ านวนผู้สั่งซื้อ เพ่ือที่จะทราบจ านวนผู้เข้าชม
และจ านวนผู้สั่ งซื้อสินค้า รวมถึงการกลับมาซื้อสินค้าและบริการซ้ าอีกเพ่ือเป็นการบ่งบอกถถึง
ความส าเร็จของ Lazada ซึ่งตรงกับผลงานวิจัยของ จุฬามณี ดวงกลาง. (2545). ศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์
การสื่อสารการตลาดเว็บไซต์ eotoday.com” โดยประเมินผลความส าเร็จจากจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมแบบ 
เพจวิว (Page View) และผลก าไรของบริษัทที่ได้รับเป็นหลัก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความนิยม และความ
ภักดีของผู้บริโภคท่ีมีต่อตราเว็บไซต์ (Brand Royalty) 
 
 
 
              ข้อเสนอแนะ 
 
  การศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่ท าให้  Lazada ประสบ
ความส าเร็จ” ในครั้งนี้ มุ่งศึกษาถึงกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารการตลาดและรูปแบบลักษณะของ
เว็บไซต์ที่สามารถดึงดูดผู้บริโภคให้มาสนใจและท าให้เว็บไซต์เป็นที่นิยมได้ ซึ่งสามารถน าผลการศึกษาที่
ได้จากการศึกษา ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการสื่อสารการตลาดออนไลน์ได้ในอนาคต 
  1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มุ่งเน้นเฉพาะการศึกษากลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดออนไลน์ที่ท าให้ลาซาด้าประสบความส าเร็จ ซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูลจากผู้บริหารระดับสูง 
ระดับกลาง และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของลาซาด้าเพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้มีการน าไปเปรียบเทียบ
อย่างชัดเจนกับเว็บไซต์อ่ืนๆ ที่ด าเนินการในลักษณะธุรกิจออนไลน์ในลักษณะเดียวกัน เพ่ือหาข้อ
แตกต่างทางด้านกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของเว็บไซต์นั้นๆ เพ่ือหาข้อสรุปในความแตกต่างนั้น และ
สามารถน าไปพัฒนาเว็บไซต์และธุรกิจออนไลน์ต่อไป 
  2. การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะผู้ส่งสารเพียงฝ่ายเดียว ไม่ได้มีการศึกษากลุ่ม
ผู้รับสารแต่อย่างใดถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของลาซาด้า ดังนั้น
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การศึกษาครั้งต่อไปจึงควรศึกษาควบคู่กับผู้รับสาร เพ่ือที่จะสามารถน าไปพัฒนาและเลือกใช้สื่อให้ตรง
กับผู้รับสารมากที่สุด 
  3. บทเรียนจากกรณีการปิดตัวของ Ensogo นั้น ท าให้ผู้ประกอบการซื้อขายสินค้า
ออนไลน์ต้องตระหนักถึงเรื่องของการวางกลยุทธ์ที่ไม่ใช่แค่ให้ผู้บริโภคสนใจซื้อเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมี
กลยุทธ์ที่ท าให้ผู้บริโภคนั้นสนใจและกลับมาซื้อสินค้าซ้ าอีก ซึ่งจากกรณีการปิดตัวของ Ensogo คือลูกค้า
ต้องการแค่ลองใช้ส่วนลดและเมื่อมีร้านค้าใหม่ให้ส่วนลดที่ดีกว่า ก็ลองไปใช้ร้านค้าใหม่เรื่อยๆ ท าให้ไม่
เกิดความจงรักภักดีต่อแบรนด์ (Brand Royalty) ในส่วนของร้านค้าที่เคยใช้บริการ ensogo เองพบว่า
การท าดีลไม่ได้ท าให้ยอดขายเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอหรือลูกค้ากลับมาซื้อซ้ า จึงไม่ค่อยเห็นหลาย
ร้านค้าใช้บริการกับ ensogo อย่างเป็นคู่ค้าท่ีดีต่อกัน 
  4. จากกรณีเรื่องของลิงค์โฆษณาของลาซาด้าที่มีการตามผู้บริโภคหรือลูกค้าไปยังทุก
หน้าของเว็บไซต์ที่ผู้บริโภคเข้าไปใช้งาน ซึ่งหากมองในมุมของผู้ประกอบการนั้นเป็นเรื่องที่ดี ที่อาจจะ
เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพ่ิมยอดขายได้ เนื่องจากผู้บริโภคไม่ได้เข้าเว็บไซต์ลาซาด้าตลอดเวลา จะเข้าก็
ต่อเมื่อมีสินค้าที่ต้องการจะซื้อ แต่หากว่ามีการน าเสนอสินค้าที่มีราคาพิเศษหรือมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจมา
น าเสนอก็อาจจะท าให้ผู้บริโภคสนใจและคลิกเข้าไปสั่งซื้อได้ แต่หากกลับกันในมุมของผู้บริโภคหรือลูกค้า
บางราย ลิงค์โฆษณานั้นอาจจะสร้างความร าคาญใจแก่ผู้บริโภคได้ เนื่องจากลิงค์โฆษณานั้นจะติดตามไป
ในทุกๆ เว็บไซต์ที่เราเข้าไป ซึ่งหากมองในเรื่องของจรรยาบรรณ สิ่งนี้อาจจะเป็นการละเมิดความเป็น
ส่วนตัวมากจนเกินไป 
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