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บทคัดย่อ
ปัจจุบันผู้ประกอบการจํานวนมากนําเข้ า (Import) สินค้ าจากต่างประเทศทังจีน ยุโรป
อเมริกาหรือเพือนบ้ านเวียนมาขายในไทยไม่ ว่าจะเป็ นเสือผ้ า เครืองประดับ ของชําร่ วย อะไหล่
ยนต์ เครืองใช้ ไฟฟ้ า เฟอร์นิเจอร์ สินค้ าไอทีและเทคโนโลยี ฯลฯ หลายคนทํากําไรเป็ นกอบเป็ น
กํา เหตุ ทีสิน ค้ านําเข้ าเป็ นทีนิ ย มเป็ นอย่ างมากเพราะแปลก แตกต่ าง มี เอกลั ก ษณ์ ราคาถู ก
คุณภาพดี และในปั จจุ บันมีผ้ ูคนมากมายทีให้ ความสนใจกับการ ขายของออนไลน์ เพราะกําลัง
ได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมาก และทําได้ ง่าย ลงทุนตํา ทีสําคัญสามารถเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าได้ เป็ น
อย่างดี จึงเป็ นการเพิมโอกาสในการขาย อย่างไรก็ตามการขายของออนไลน์กม็ ีคู่แข่งเยอะ(เพราะ
ทําได้ ง่าย) ดังนันจึงต้ องมีการเตรียมตัวให้ พร้ อม เพือลดความเสียงในการขาดทุน และเพิมโอกาส
ในการทํากําไรให้ ได้ มากทีสุด
งานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาพฤติกรรมการใช้ สือดิจิทัลทีมีผลต่อการซือสินค้ า
ออนไลน์ ทีนําเข้ าจากจีนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครซึงได้ แก่ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ ใน
เรืองของ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เฉลียต่อเดือน สถานภาพการสมรส ว่าส่งผลต่อ
การตัดสินใจซือสินค้ าผ่านทางแอพพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่
อย่างไร โดยเก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 440 คน ผ่านทางแบบสอบถามทางออนไลน์ และ
นําข้ อมูลทีได้ มาวิเคราะห์ผลค่าทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยด้ วยโปรแกรมสําเร็จรูป



1.บทนํา
เนืองจากปัจจุบัน ผู้บริโภคส่วนมากซือของออนไลน์เป็ นหลัก ด้ วยความสะดวก สบาย
และด้ วยช่วงวัยส่วนใหญ่ทมีี กาํ ลังการซือของออนไลน์นันก็คือคนวัยทํางาน การซือของออนไลน์จึง
เป็ นทางออกให้ กับผู้ทีมีกาํ ลังการซือแต่ อาจจะไม่ มีเวลา และแม่ ค้าออนไลน์ หรือเจ้ าของธุรกิจ
ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ลาซาด้ า ช้ อปปี หรือในเฟสบุ๊ค ซึงสินค้ าส่วนมากทีนําเข้ ามาขายส่วนใหญ่
ล้ วนแล้ วแต่มาจากประเทศจีน เนืองจากต้ นทุนตํา กําไรสูง ประเทศจีน ถือเป็ นตลาดส่งออกเสือผ้ า
โลก เพราะมีมูลค่าการส่งออกเมือปี 2561 มากถึง 158,000 ล้ านดอลลาร์ และเฉพาะจีนประเทศ
เดียวก็มีสดั ส่วนการส่งออกเสือผ้ าในตลาดโลก 1 ใน 3 แล้ ว ดังทีปรากฏในภาพที .

ภาพที . ภาพรวมตลาดส่งออกเสือผ้ าโลก
ทีมา: bangkokbiznews.com กรุงเทพธุรกิจ
นอกจากจีนจะเป็ นประเทศทีส่งออกเสือผ้ าเป็ นอันดับ 1ของโลกแล้ ว ประเทศจีนก็ยัง
เป็ นประเทศทีส่งออกรองเท้ ารายใหญ่สดุ ของโลกด้ วยปริมาณ 9,310 ล้ านคู่ และมีส่วนแบ่งตลาด
ในสาขาการส่งออกรองเท้ าของโลกในปี 2560 ร้ อยละ 67.3 และประเทศจีนก็ผลิตและส่งออก
เครืองใช้ ไฟฟ้ าเป็ นอันดับต้ นๆ อีกด้ วย อีกทัง มูลค่านําเข้ าเครืองใช้ ไฟฟ้ าของไทยจากประเทศจีน
นั น ขยายตั ว เพิ มขึ นอย่ า งรวดเร็ ว ในช่ ว งระยะ 2-3 ปี ที ผ่ า นมา โดยตั ว เลขมู ล ค่ า นํ า เข้ า



เครืองใช้ ไฟฟ้ าของกรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศระบุว่า ในปี 2547 ทีผ่านมามีมูลค่า 324.5
ล้ านเหรียญสหรัฐ (13,137.5 ล้ านบาท) เพิ มขึนร้ อยละ 23 จากปี 2546 หรือคิดเป็ นสัดส่วน
ประมาณร้ อยละ 17 ของมูลค่านําเข้ าเครืองใช้ ไฟฟ้ าทังหมด โดยมีผลมาจากการราคาสินค้ าจาก
จี น ทีเข้ า มาจําหน่ า ยตํากว่ า สิน ค้ า ทีผลิ ต ในประเทศถึ งร้ อ ยละ 20-30 ทําให้ การนํา เข้ า สิน ค้ า
เครืองใช้ ไฟฟ้ าจากจีน เข้ ามาจําหน่ ายมาก นอกจากนี การทีจีน เข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกขององค์การ
การค้ าโลก หรือ WTO และจีนมีนโยบายทีจะเปิ ดประเทศและส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
ทุกประเภท ทําให้ มีการผลิตสินค้ าเครืองใช้ ไฟฟ้ าออกมาเป็ นจํานวนมากโดยมาจากโรงงานหรือ
บริษัทของจีนเองและการขยายฐานการลงทุนของผู้ผลิตข้ ามชาติ ย้ ายเข้ าไปลงทุนในประเทศจีนซึง
มีจาํ นวนมากและขยายตัวเพิมขึนอย่างต่อเนือง และกลายเป็ นคู่แข่งทางการค้ าทีสําคัญของไทยใน
ตลาดโลกด้ วย
ปั จ จุ บั น จี น เป็ นฐานการผลิ ต เครื องใช้ ไฟฟ้ าที มี ข นาดใหญ่ มี มู ล ค่ า การส่ ง ออก
120,000 ล้ านเหรียญสหรัฐ ในปี 2547 มีอัตราการขยายตัวของมูลค่ าส่งออกประมาณร้ อยละ
40 ต่อปี อย่างไรก็ตามแม้ ว่าจีนจะสามารถขยายการส่งออกเครืองใช้ ไฟฟ้ าไปยังตลาดต่างประเทศ
ได้ มากก็ตามแต่จีนเองก็ยังเป็ นแหล่งนําเข้ าเครืองใช้ ไฟฟ้ าทีสําคัญของโลกเช่นกัน ในปี 2547 ที
ผ่านมาจีนนําเข้ าสินค้ าผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบเครืองใช้ ไฟฟ้ ามากถึง 90,000 ล้ านเหรียญ
สหรัฐ ขยายตัวเพิมขึนเฉลียร้ อยละ 30 ต่ อปี แหล่ งนําเข้ าเครืองใช้ ไฟฟ้ าทีสําคัญของจีน ได้ แก่
ญีปุ่ น ไต้ หวัน เกาหลีใต้ มาเลเซีย สหรัฐ (kasikornresearch.com)
จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ผู้ วิจัยจึงสนใจทีจะศึกษาพฤติกรรมการใช้ สอดิ
ื จิทลั ทีมีผล
ต่อการซือสินค้ าออนไลน์ทนํี าเข้ าจากจีนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยข้ อมูลทีได้ จากการ
วิจัยในครังนีจะสามารถนําไปปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดโดยเฉพาะการใช้ สอดิ
ื จิทลั
เพือเพิมยอดขายสินค้ านําเข้ าจากจีนต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิจยั
2. เพือศึกษาการซือสินค้ าออนไลน์ทนํี าเข้ าจากจีนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
2.2 เพือศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมการใช้ สือดิจิทัลทีมีต่อการซือสินค้ าออนไลน์ที
นําเข้ าจากจีนของผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร
2. เพือศึกษาอิทธิพลของปั จจัยส่วนบุคคลทีมีผลต่ อการซือสินค้ าออนไลน์ทีนําเข้ า
จากจีนของผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร
3 สมมติฐานการวิจยั
3.1 พฤติกรรมการใช้ สอดิ
ื จิทลั มีอทิ ธิพลต่อการซือสินค้ าออนไลน์ทนํี าเข้ าจากจีนของ
ผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร



3.2 ปั จจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อการซือสินค้ าออนไลน์ทนํี าเข้ าจากจีนของผู้บริโภค
กรุงเทพมหานคร

4 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
4.1 ข้ อมูลทีได้ จากทําวิจัยในครังนี จะสามารถนําไปประยุ กต์เพื อนําไปพั ฒ นาธุรกิจ
การค้ าออนไลน์นาํ เข้ าสินค้ าจากจีนให้ มนคงและตรงเป้
ั
าหมายมากขึน
4.2 ข้ อมูลทีได้ จากทําวิจัยในครังนีจะสามารถนําไปเป็ นข้ อมูลเพือใช้ ในการตัดสินใจ
ในการลงทุนในสือดิจิทลั เพือลดต้ นทุนและเพิมยอดขาย

5 ขอบเขตของการวิจยั
5.1 ขอบเขตด้ านประชากรและพืนที
ประชากรทีใช้ ในการวิจัยในครังนี คื อ ผู้ บ ริ โภคในกรุงเทพมหานครทีเคยซื อสิน ค้ าออนไลน์ ที
นําเข้ าจากจีน
5.2ขอบเขตด้ านเนือหา
ศึกษาพฤติกรรมการใช้ สอดิ
ื จิทลั ทีมีผลต่อการซือสินค้ าออนไลน์ทนํี าเข้ าจากจีนของผู้บริโภค
กรุงเทพมหานคร
5.3ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ผู้ วิจั ย กําหนดระยะเวลาของการวิ จั ย เรื องพฤติ ก รรมการใช้ สือดิ จิ ทัล ทีมี ผ ลต่ อ การซื อสิน ค้ า
ออนไลน์ ทีนําเข้ าจากจีนของผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในช่ วงระยะเวลาทํา การวิจัย เดือน
กุมภาพันธ์
- เดือน พฤษภาคม

6.ระเบียบวิจยั
เนืองจากงานวิจัยนีเป็ นเป็ นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้ วิจัยจึง
เลือกใช้ แบบสอบถาม ( Questionnaire ) ป็ นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้ อมู ลเพื ใช้ ในการ
ดําเนินการวิจัยในครังนี โดยมีขนตอนในการสร้
ั
างเครืองมือ ดังนี
เครื องมื อที ใช้ เก็ บ รวบ รวม ข้ อมู ลเป็ น แบ บ สอบ ถาม ( Questionnaire )ซึ ง
แบบสอบถามเหล่ านี ถู ก สร้ างขึนจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยทีเกียวข้ อ งโดยแบ่ ง
ออกเป็ น 3 ส่วนดังนี
ส่วนที 1 แบบสอบถามเกียวกับข้ อมูลทัวไปของตัวอย่างจํานวน 6 ข้ อได้ แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ต่อเดือน และสถานภาพการสมรส โดยเป็ นคําถามแบบลักษณะ
ปลายปิ ด (Close–ended Response Question) ให้ เลือกตอบได้ เพียงหนึงข้ อ
ส่วนที 2 แบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมการใช้ สือดิจิทัล เป็ นคําถามแบบลักษณะ
ปลายปิ ด (Close–ended Response Question) ให้ เลือกตอบได้ เพียงหนึงข้ อ



ส่วนที 3 แบบสอบถามเกียวกับ การซือสิน ค้ าออนไลน์ทีนําเข้ าจากจีน เป็ นคําถาม
แบบลักษณะปลายปิ ด (Close–ended Response Question) ให้ เลือกตอบได้ เพียงหนึงข้ อ

7.ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่วนบุคคลของตัวอย่าง
พบว่าข้ อมูลปั จจัยส่วนบุคคลของตัวอย่างทีเป็ นผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครจํานวน
440คน ทีได้ ตอบแบบสอบถาม
เรืองเพศ พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 273 คน คิดเป็ นร้ อยละ 62
รองลงมาคื อ เพศชาย จํานวน 167 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 38 อายุ พบว่ า ตั วอย่ างส่ วนใหญ่ อ ยู่
ในช่วงอายุ 26 – 35 ปี จํานวน 166 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.7 รองลงมาคือ ไม่เกิน 25 ปี จํานวน
151 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.3 ต่อมาคือช่วงอายุ 36 – 45 ปี จํานวน 79 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18
ช่วงอายุ 46 – 55 ปี จํานวน 37 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.4 ช่วงอายุ 56 – 65 ปี จํานวน 7 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 1.6 และช่วงอายุ 66 ปี ขึนไป จํานวน 0 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0 ตามลําดับ
ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ อยู่ในช่ วงการศึกษาระดับปริญญาตรี
จํานวน 218 คน คิดเป็ นร้ อยละ 49.4 รองลงมาคือ ตํากว่าปริญญาตรี จํานวน 185 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 42.1 และสูงกว่าระดับปริญญาตรี จํานวน 37 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.4 ตามลําดับ
อาชีพ พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 103 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 23.3 รองลงมาคือ กลุ่มธุรกิจส่วนตัว จํานวน 99 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.4 ต่อมาเป็ น
กลุ่ ม นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษา จํา นวน 96 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 21.9 กลุ่ ม ข้ า ราชการ/พนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 80 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.3 กลุ่มรับจ้ างทัวไป จํานวน 57 คน คิดเป็ นร้ อยละ
13 และกลุ่มอาชีพอืนๆ จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.1 ตามลําดับ รายได้ (รายได้ ประจําและ
รายได้ เสริม) เฉลียต่ อเดือน พบว่ า ตัวอย่ างส่วนใหญ่ อยู่ ในช่ วงทีมีรายได้ 20,001 – 30,000
บาท จํานวน 142 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.3 รองลงมาคือ ช่ วงรายได้ 10,001 – 20,000 บาท
จํานวน 115 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.1 ต่อมาเป็ นช่วงรายได้ ตากว่
ํ า 10,000 บาท จํานวน 90 คน
คิด เป็ นร้ อยละ 20.5 ช่ วงรายได้ 30,001 – 40,000 บาท จํานวน 66 คน คิด เป็ นร้ อยละ 15
ช่ วงรายได้ 40,001 – 50,000 บาท จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5 และช่ วงรายได้ มากกว่ า
50,001 บาทขึนไป จํานวน 5 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 1.1 ตามลําดับ สถานภาพการสมรส พบว่ า
ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เป็ นสถานภาพโสด จํา นวน 234 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 53.1 รองลงมาคื อ
สถานภาพสมรส จํานวน 166 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.8 และกลุ่มสุดท้ ายคือสถานภาพหม้ าย/หย่า
ร้ าง จํานวน 40 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.2 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการใช้สือดิจิทลั ของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร
ผลวิจัยพบว่า พฤติกรรมการใช้ สอดิ
ื จิทลั ของผู้บริโภคในกรุงเทพ เรืองสือดิจิทลั ทีนิยม
ใช้ พบว่า ใช้ www.youtube.com และ www.facebook.com มากทีสุด เป็ นจํานวนเท่ากันคือ 108



คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.6 รองลงมาคือ เว็บไซต์อนๆ
ื จํานวน 94 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.4 ต่อมา
เป็ น เว็ บ ไ ซ ต์ www.lazada.com จํ า น ว น 66 ค น คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ 15 แ ล ะ เว็ บ ไซ ต์
www.shopee.com จํานวน 64 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.4 ตามลําดับ พฤติกรรมการใช้ สือดิจิทัล
ของผู้ บริโภคในกรุงเทพ เรืองวัตถุประสงค์หลักในการใช้ สือดิจิทัล พบว่ า ใช้ เพื อความบันเทิง
จํานวน 173 คน คิดเป็ นร้ อยละ 39.5 รองลงมาคือ เพือดูข้อมูลข่าวสาร จํานวน 151 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 34.5 ต่อมาคือ ใช้ เพือติดต่อสือสาร จํานวน 107 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.4 ใช้ เพือค้ นคว้ า
หาข้ อมูล จํานวน 75 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.1 ใช้ เพื อซือสินค้ า จํานวน 52 คน คิดเป็ นร้ อยละ
11.9 และใช้ เพื อหาอืนๆ จํานวน 16 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.7 ตามลําดับ พฤติกรรมการใช้ สือ
ดิจิทัลของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เรืองเวลาโดยเฉลียในการใช้ สือดิจิทัลต่ อวัน พบว่า ใช้
เวลาในการใช้ สอดิ
ื จิทลั ต่อวันคือ 2 – 3 ชัวโมง จํานวน 158 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36 รองลงมาคือ
ใช้ เวลา 1 – 2 ชัวโมง จํานวน 155 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.3 ต่ อมาคือ 4 ชัวโมงขึนไป จํานวน
88 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20 และน้ อยกว่า 1 ชัวโมง จํานวน 38 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.7 ตามลําดับ
ผลการวิ เ คราะห์ข ้อ มู ล พฤติ ก รรมการซื อ สิ น ค้า ออนไลน์ที นํ า เข้า จากจี น ของ
ผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร
ผลวิจัยพบว่ าตั วอย่ างส่ วนใหญ่ มี การซือสิน ค้ าออนไลน์ ทีนําเข้ าจากจีน โดยการใช้
ช่องทางในการซือมากทีสุดคือเว็บไซต์ www.shopee.com จํานวน 155 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.2
รองลงมาคื อ www.facebook.com จํา นวน 138 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 31.4 ต่ อ มาคื อ เว็บ ไซต์
www.lazada.com จํานวน 117 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.6 และเว็บไซต์อืนๆ จํานวน 30 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 6.8 ตามลําดับ ประเภทสินค้ าออนไลน์ทนํี าเข้ าจากจีนทีกลุ่มผู้ทาํ แบบสอบถามส่วน
ใหญ่ เลื อ กซื อเป็ นประจํา พบว่ า สิน ค้ าประเภทเสือผ้ า จํานวน 149 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 33.9
รองลงมา คือ สินค้ าประเภทอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ จํานวน 100 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.7 ต่อมา
เป็ นสินค้ าประเภทกระเป๋ า จํานวน 76 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.3 สินค้ าประเภทรองเท้ า จํานวน
53 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12 สินค้ าประเภทเครืองสําอาง จํานวน 34 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.7 และ
อืนๆ จํานวน 28 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.4 ตามลําดับ ราคาสินค้ าออนไลน์ทนํี าเข้ าจากจีนส่วนใหญ่
พบว่า มากทีสุดอยู่ในช่วง 200 – 500 บาท จํานวน 165 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.6 รองลงมา คือ
ช่ วงราคา 100 – 200 บาท จํานวน 98 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 22.3 ต่ อ มาคื อ ช่ วงราคา 500 –
700 บาท จํานวน 79 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18 ช่วงราคา 700 – 1,000 บาท จํานวน 52 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 11.6 ช่ วงราคาตํากว่า 100 บาท จํานวน 23 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.2 และช่ วงราคา
1,000 บาทขึนไป จํานวน 23 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.2 ตามลําดับ สาเหตุหลักหรือปั จจัยหลักทีทํา
ให้ กลุ่มทําแบบสอบถามตัดสินใจเลือกซือสินค้ าออนไลน์ทนํี าเข้ าจากจีน พบว่า สาเหตุหลักอันดับ
แรกคือ มีความหลากหลายของสินค้ า จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมาคือมีความ
คุ้มค่า จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . ต่อมาคือ สามารถสังสินค้ าได้ จาํ นวนมาก จํานวน



คน คิดเป็ นร้ อยละ . ราคาถูก จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . และ มีสนิ ค้ าใหม่อพั เดท
ตลอดทันสมัย จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . ตามลําดับ
ผู้ทมีี อทิ ธิพลต่อการซือสินค้ าออนไลน์ทนํี าเข้ าจากจีนมากทีสุดคือ เพือน จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมาคือ โฆษณา จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ ต่ อมาคือ
แฟน จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ และครอบครัว จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ .
ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมุติฐาน
ในการศึกษาวิจัยครังนีได้ ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรได้ แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรม
การซือสินค้ าออนไลน์ทีนําเข้ าจากประเทศจีน จากแบบสอบถามในการทดสอบ สามารถสรุปผล
การทดสอบสมมติฐาน ได้ ดังนี
สมมติฐานผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทีมีปัจจัยแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือสินค้ า
แตกต่างกันแต่มีการกําหนดราคาสินค้ าและอิทธิพลจากบุคคลรอบข้ างในการตัดสินใจซือสินค้ าที
เหมือนกัน
ผู้ บริ โ ภคที มี ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลที แตกต่ า งกั น คื อ เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา
สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ ต่อเดือนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการ
เลือกซือสินค้ าออนไลน์ทนํี าเข้ าจากประเทศจีน แตกต่างกัน แต่ผ้ ูบริโภคจะมีการกําหนดช่วงราคา
ทีเหมือนกัน รวมทังการได้ รับอิทธิพลจากบุคคลรอบข้ างทีมีผลต่อการเลือกซือสินค้ าในแต่ละครัง
ทีเหมือนกัน และผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครเห็นว่า การเลือกซือสินค้ าในช่องทางออนไลน์เป็ น
สิงทีประหยัดเวลา สะดวก รวดเร็ว และสามารถสังซือจากทีไหนก็ได้ ตามแต่ สะดวก ทําให้ การ
สังซือสินค้ าออนไลน์เป็ นอีกหนึงทางเลือกของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

8 อภิปรายผลการศึกษา
พบว่ า ผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานครทังเพศชายและเพศหญิ ง ได้ รับอิทธิผลในการ
สังซือสินค้ าออนไลน์ทนํี าเข้ าจากจีนจากกลุ่มเพือนมากทีสุด รองลงมาคือการโฆษณาสินค้ า
ผลการศึกษา พบว่า ในช่วงอายุ – ปี ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครได้ รับอิทธิ
ผลในการซือสินค้ าออนไลน์ทนํี าเข้ าจากจีน จากเพือนมากทีสุด รองลงมาคือ ช่วงอายุไม่เกิน ปี
และเพศชายในช่วงอายุ – ปี จะเลือกซือสินค้ าประเภทอิเล็กทรอนิกส์มากทีสุด ส่วนเพศ
ั
หญิงในช่วงอายุ – ปี จะเลือกซือสินค้ าประเภทเสือผ้ ามากทีสุด ส่วนใหญ่ทงเพศชายและ
เพศหญิ งในกรุงเทพมหานครทีมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะมีการกําหนดราคาสินค้ าอยู่
ในช่วง
–
บาท เหมือนกัน
ซึงหลังจากการทําการทดลองการสมมติฐานแล้ ว พบว่า สอดคล้ องกับ งานวิจัยเรือง
เรือง ปั จจัยทีมีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจซือสินค้ าผ่านทางแอพพลิเคชันออนไลน์ (ลาซาด้ า) ของ
ผู้บริโภคยุคดิจิทลั ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง โดยมี



อายุ ระหว่ าง - ปี มีอาชีพ ส่วนใหญ่ ทาํ งานบริษั ทเอกชน/รับ จ้ าง ระดับการศึ กษา ระดั บ
ปริญญาตรี ประชากรส่วนใหญ่ให้ ระดับความสําคัญด้ านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด P และ
พฤติกรรมการตัดสินใจซืออยู่ในระดับมาก ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัย เรือง พฤติกรรมการใช้ สือ
ดิจิทัลทีมีผลต่อการซือสินค้ าออนไลน์ทีนําเข้ าจากจีนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ทีว่า ผล
การศึกษาพบตรงกันว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง มีอาชีพส่วนใหญ่ ทาํ งานบริษัทเอกชน
ระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี ของนางสาว เปรมกมล หงษ์ยนต์
. ความสําเร็จของการซือสินค้ าออนไลน์ทนํี าเข้ าจากประเทศจีนความสําเร็จของการ
ซือสิน ค้ าออนไลน์ทีนําเข้ าจากประเทศจีนทีมีผลกระทบต่ อผู้ ทีมีอิทธิพลต่ อการเลื อกซื อสินค้ า
ออนไลน์ ทีนําเข้ าจากประเทศจี น ของผู้ บ ริ โภคในกรุงเทพมหานคร พบว่ า ผู้ บ ริ โภคทีเห็น ว่ า
ความสําเร็จของการซือสินค้ าออนไลน์ทนํี าเข้ าจากประเทศจีนจะได้ รับอิทธิพลในการเลือกซือจาก
เพือนมากทีสุด รองลงมาคือการโฆษณาสินค้ า ทังในเพศชายและเพศหญิง ดังนันความสําเร็จของ
การซือสินค้ าออนไลน์ทีจะประสบความสําเร็จได้ นัน จะต้ องมีแรงจู งในจากกลุ่มเพื อนและการ
โฆษณาสินค้ าของเว็บไซต์หรือช่ องทางออนไลน์ต่างๆ ก็จะทําให้ การซือสินค้ าออนไลน์มีจาํ นวน
เพิมมากขึน
. พฤติกรรมการซือสินค้ าออนไลน์ทนํี าเข้ าจากประเทศจีนจากการศึกษา พบว่า สิงที
มีผลต่อพฤติกรรมการซือสินค้ าออนไลน์ทนํี าเข้ าจากประเทศจีนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
นัน คือ เพศ ประเภทของสินค้ าทีต้ องการซือ ผู้ทมีี อทิ ธิพลต่อการเลือกซือสินค้ ารอบตัว และราคา
ของสินค้ าทีต้ องการซือ
. ผลการทดสอบสมมติฐาน จากการศึกษา พบว่าระหว่างเพศชายและเพศหญิงจะ
ได้ รับอิทธิพลมากทีสุดจากกลุ่มเพือน รองลงมาคือโฆษณา และในเรืองของช่วงราคาเพศชายและ
เพศหญิงนิยมซือสินค้ าในช่ วงราคา
–
บาท เหมือนกัน แต่ เพศชายและเพศหญิงจะ
แตกต่างกันในเรืองของการเลือกซือประเภทของสินค้ าซึงเพศชายนิยมซือสินค้ าประเภทอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์มากทีสุด ส่วนเพศหญิงนิยมซือสินค้ าประเภทเสือผ้ ามากทีสุด
ทังนียังพบว่ามีปัจจัยทีมีอิทธิพลอีกหลากหลายจากผลการวิจัยพฤติกรรมการใช้ สือ
ดิจิทลั ทีมีผลต่อการซือสินค้ าออนไลน์ทนํี าเข้ า ดังนี
สือดิจิทัลทีนิยมใช้ มีอิทธิพลต่ อการซือสินค้ าออนไลน์ทีนําเข้ าจากจีนของผู้บริโภค
กรุงเทพมหานคร เรืองช่ องทางประจําทีใช้ ในการซือสินค้ าออนไลน์ทีนําเข้ าจากจีน แตกต่ างกัน
ช่องทางทีผู้บริโภคใช้ มากทีสุดคือ Shopee ,เรืองประเภทสินค้ าทีซือประจํา แตกต่างกัน โดยสินค้ า
ประเภทเครืองสําอางผู้ บริโภคจะซือจากเว็บไซต์ youtube มากทีสุด ,เรืองราคาของสินค้ าทีซือ
ประจํา แตกต่ างกัน ราคาทีผู้บริโภคนิยมซือมากทีสุดคือ
–
บาท,เรืองสาเหตุหลักที
ตัดสินใจเลือกซือสินค้ าออนไลน์ทีนําเข้ าจากจีน แตกต่ างกัน ผู้บริโภค คํานึงถึงมากทีสุดคือ มี
ความหลากหลายของสินค้ า และ เรืองผู้ทีมีอิทธิพลต่อการซือสินค้ าออนไลน์ทีนําเข้ าจากจีนมาก
ทีสุด คือ เพือน



อิทธิพลด้ าน วัตถุประสงค์หลักในการใช้ สอดิ
ื จิทลั มีอทิ ธิพลต่อการซือสินค้ าออนไลน์
ทีนําเข้ าจากจีนของผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร เรืองช่องทางประจําทีใช้ ในการซือสินค้ าออนไลน์ที
นําเข้ าจากจีน ช่องทางทีใช้ ประจําคือ facebook,กรุงเทพมหานคร เรืองประเภทสินค้ าทีซือประจํา
มากที สุ ด คื อ เสื อผ้ าและ เรื องราคาของสิ น ค้ าที ซื อประจํ า มากที สุ ด คื อ
–
บาท,กรุงเทพมหานคร เรืองผู้ทีมีอิทธิพลต่ อการซือสินค้ าออนไลน์ทีนําเข้ าจากจีนมากทีสุดคือ
เพือน
อิท ธิพ ลด้ า น เวลาโดยเฉลี ยในการใช้ สือดิ จิ ทัล ต่ อ วัน มี อิท ธิพ ลต่ อ การซื อสิน ค้ า
ออนไลน์ทีนําเข้ าจากจีนของผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร เรืองช่ องทางประจําทีใช้ ในการซือสินค้ า
ออนไลน์ทนํี าเข้ าจากจีน,เรืองช่องทางประจําทีใช้ ในการซือสินค้ าออนไลน์ทนํี าเข้ าจากจีน มากทีสุด
คื อ facebook, เรื องประเภทสิน ค้ าทีซื อประจํา มากทีสุด คื อ เสือผ้ า,เรื องราคาของสิน ค้ าทีซื อ
ประจํา มากทีสุดคือ
–
บาท,กรุงเทพมหานคร เรืองสาเหตุหลักทีตัดสินใจเลือกซื อ
สิน ค้ าออนไลน์ ทีนําเข้ าจากจีน มากทีสุด คื อ มากทีสุด คื อ มี ค วามหลากหลายของสิน ค้ า และ
กรุงเทพมหานคร เรืองผู้ทมีี อทิ ธิพลต่อการซือสินค้ าออนไลน์ทนํี าเข้ าจากจีนมากทีสุด คือ เพือน
ในด้ านปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าอายุมีอทิ ธิพลต่อการซือสินค้ าออนไลน์ทนํี าเข้ าจากจีน
ของผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร เรืองช่ องทางประจําทีใช้ ในการซือสินค้ าออนไลน์ทีนําเข้ าจากจีน
มากทีสุดคือ Shopee, เรืองประเภทสินค้ าทีซือประจํา มากทีสุดคือ เสือผ้ า, เรืองราคาของสินค้ าที
ซือประจํา มากทีสุด
–
บาท,เรืองสาเหตุหลักทีตัดสินใจเลือกซือสินค้ าออนไลน์ทนํี าเข้ า
จากจีน มากทีสุดคือ มีความหลากหลาย ,กรุงเทพมหานคร เรืองผู้ทีมีอิทธิพลต่ อการซือสินค้ า
ออนไลน์ทนํี าเข้ าจากจีนมากทีสุดคือ เพือน
อิทธิพลด้ านระดับการศึ กษามีอิทธิพลต่ อการซือสินค้ าออนไลน์ทีนําเข้ าจากจีนของ
ผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร เรืองช่ องทางประจําทีใช้ ในการซือสินค้ าออนไลน์ทนํี าเข้ าจากจีน มาก
ทีสุดคือ Shopee, เรืองประเภทสินค้ าทีซือประจํา มากทีสุดคือ เสือผ้ า,เรืองราคาของสินค้ าทีซือ
ประจํามากทีสุด
บาท,เรืองสาเหตุหลักทีตัดสินใจเลือกซือสินค้ าออนไลน์ทนํี าเข้ าจาก
จีนมากทีสุดคือ มีความหลากหลาย. เรืองผู้ทีมีอิทธิพลต่อการซือสินค้ าออนไลน์ทีนําเข้ าจากจีน
มากทีสุดคือ เพือน
อิทธิพลด้ านอาชีพซึงมีอทิ ธิพลต่อการซือสินค้ าออนไลน์ทนํี าเข้ าจากจีนของผู้บริโภค
กรุงเทพมหานคร เรืองช่ องทางประจําทีใช้ ในการซือสินค้ าออนไลน์ทีนําเข้ าจากจีน มากทีสุดคือ
Shopee, เรืองประเภทสินค้ าทีซือประจํา มากทีสุดคือ เสือผ้ า.กรุงเทพมหานคร เรืองราคาของ
สิน ค้ าทีซื อประจํา มากทีสุด คื อ
–
บาท,เรื องสาเหตุ ห ลั กทีตั ด สิน ใจเลื อ กซื อสิน ค้ า
ออนไลน์ทนํี าเข้ าจากจีน มากทีสุดคือ มีความหลากหลายของสินค้ า และ เรืองผู้ทมีี อทิ ธิพลต่อการ
ซือสินค้ าออนไลน์ทนํี าเข้ าจากจีนมากทีสุดคือ เพือน
อิทธิพลด้ านรายได้ มีอทิ ธิพลต่อการซือสินค้ าออนไลน์ทนํี าเข้ าจากจีนของ
ผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร เรืองช่ องทางประจําทีใช้ ในการซือสินค้ าออนไลน์ทีนําเข้ าจากจีนมาก



ทีสุดคือ Facebook, เรืองประเภทสินค้ าทีซือประจํา มากทีสุดคือ เสือผ้ า,เรืองราคาของสินค้ าทีซือ
ประจํา มากทีสุด
บาท,เรืองสาเหตุหลักทีตัดสินใจเลือกซือสินค้ าออนไลน์ทนํี าเข้ าจาก
จีน มากทีสุด มีความหลากหลายและเรืองผู้ทีมีอิทธิพลต่ อการซือสินค้ าออนไลน์ทีนําเข้ าจากจีน
มากทีสุดคือ เพือน
อิทธิพลด้ านสถานภาพสมรสมีอิทธิพลต่ อการซือสินค้ าออนไลน์ทีนําเข้ าจากจีนของ
ผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร เรืองช่องทางประจําทีใช้ ในการซือสินค้ าออนไลน์ทนํี าเข้ าจากจีน มาก
ทีสุดคือ Shopee,เรืองราคาของสินค้ าทีซือประจํา มากทีสุดคือ
บาท,เรืองสาเหตุหลัก
ทีตั ด สิน ใจเลือกซือสิน ค้ าออนไลน์ ทีนําเข้ าจากจีน มากทีสุด คื อ มี ค วามคุ้ มค่ า และ เรืองผู้ ทีมี
อิทธิพลต่อการซือสินค้ าออนไลน์ทนํี าเข้ าจากจีนมากทีสุด คือ เพือนเรืองผู้ทมีี อิทธิพลต่ อการซือ
สินค้ าออนไลน์ทนํี าเข้ าจากจีนมากทีสุด คือ เพือน
จากทีกล่าวมาข้ างต้ นสรุปได้ ว่า ปัจจัยทางด้ านประชากรศาสตร์ส่งผลต่อการซือสินค้ า
ออนไลน์ทีนําเข้ าจากจีนของประชากรในพืนทีกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
เมือพิจารณาโดยปั จจัยทางด้ านระชากรศาสตร์ถือว่ามีความสําคัญทีจะนํามาปรับปรุงเลือกใช้ กล
ยุทธ์ต่างๆให้ มีความเหมาะสมกับผู้บริโภคทีมีความแตกต่างกันออกไปในหลายๆด้ าน เช่น เพศ,
อายุ,การศึกษา ,อาชีพ,รายได้ เฉลีย และลักษณะทีพักอาศัย เป็ นต้ น

9.ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี
. . . ควรศึกษาตัวแปรอืนๆ เพิม่ เติมมากขึนเพือให้ ได้ เห็นข้ อมูลทีชัดเจนมากขึน
ได้ แก่คุณ ภาพสินค้ าทีได้ รับ ความเสียงในการขนส่ งสินค้ า การชําระเงินในรูป แบบต่ างๆ หรื อ
ปั จจัยสภาวะทางเศรษฐกิจในปั จจุ บันว่ามีส่วนเกียวข้ องกันหรือไม่ เนืองจากปั จจัยต่างๆ เหล่ านี
อาจจะส่ งผลกระทบเพิ มเติ ม ต่ อพฤติ กรรมการซื อสิน ค้ าออนไลน์ ทีนําเข้ าจากประเทศจีน ของ
ผู้บริโภค
5.3.2. ควรมีการหาข้ อมูลหรือทําแบบสอบถามของผู้บริโภคในต่ างจังหวัดเพิมเติม
เพือนํามาเปรียบเทียบกับผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เพิมเติม

10.กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยเรือง“พฤติกรรมการใช้ สอดิ
ื จิทลั ทีมีผลต่อการซือสินค้ าออนไลน์ทนํี าเข้ า
จากจีนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร” ครังนีสําเร็จลุล่วงได้ ด้วยดีโดยได้ รับความช่วยเหลือและ
การสนับสนุนจากหลาย ๆ ท่านโดยเฉพาะอย่างยิงผศ. ดร. ศิวะนันท์ ศิวพิทกั ษ์ ซึ งเป็ นอาจารย์ที
ปรึกษาได้ ให้ คาํ แนะนําในการคัดเลือกเรืองทีจะทําการศึกษาวิจัยให้ ได้ ความรู้ทางด้ านการตลาด
ตลอดจนข้ อคิด ต่ างๆ ทีเป็ นประโยชน์ ต่ อการศึ กษาวิจัยในครังนี รวมทัง ดร.รชฏ ขําบุ ญ และ



ดร.จิราพร ชมสวน ทีให้ คาํ แนะนําในการแก้ ไขปรับปรุงผู้ทาํ การศึกษาซาบซึงในความกรุณาของ
ท่านเป็ นอย่างยิง
การดําเนินการศึกษาครังนีจะสําเร็จลงไม่ได้ หากขาดความร่วมมือจากประชากรในเขต
พื นทีกรุงเทพมหานครเสีย สละเวลาในการกรอกข้ อมู ลในแบบสอบถามทําให้ ได้ ข้อ มู ล ทีเป็ น
ประโยชน์ ในการทําการศึ ก ษาวิ จัย เกียวกับ พฤติ กรรมการใช้ สือดิ จิทัล ทีมี ผ ลต่ อ การซื อสิน ค้ า
ออนไลน์ทนํี าเข้ าจากจีนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ในท้ ายทีสุดนีต้ องขอระลึกถึงความกรุณาของคณาจารย์ทุกท่านทีเป็ นผู้ชีแนะแนวทาง
การศึกษาในตอนต้ นรวมทังให้ คาํ แนะนําในการประมวลผลข้ อมูลด้ วยระบบคอมพิวเตอร์และการ
ทดสอบต่าง ๆ ทีเป็ นประโยชน์และขอขอบคุณทุกท่านทีมิได้ กล่าวนามมา ณ ทีนีทีมีส่วนช่วยเหลือ
และเป็ นกําลังใจรวมทังให้ การสนับสนุนเป็ นอย่างดีจนทําให้ การศึกษาวิจัยครังนีสําเร็จลุล่วงด้ วยดี
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