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ปัจจุบันผู้ประกอบการจาํนวนมากนาํเข้า (Import) สนิค้าจากต่างประเทศทงัจีน ยุโรป 
อเมริกาหรือเพือนบ้านเวียนมาขายในไทยไม่ว่าจะเป็นเสือผ้า เครืองประดับ ของชาํร่วย อะไหล่
ยนต์ เครืองใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ สินค้าไอทแีละเทคโนโลยี ฯลฯ หลายคนทาํกาํไรเป็นกอบเป็น
กาํ เหตุทีสินค้านําเข้าเป็นทีนิยมเป็นอย่างมากเพราะแปลก แตกต่าง มีเอกลักษณ์ ราคาถูก 
คุณภาพดี และในปัจจุบันมีผู้คนมากมายทีให้ความสนใจกับการ ขายของออนไลน์ เพราะกาํลัง
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และทาํได้ง่าย ลงทุนตาํ ทีสาํคัญสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เป็น
อย่างดี จึงเป็นการเพิมโอกาสในการขาย อย่างไรกต็ามการขายของออนไลน์กม็ีคู่แข่งเยอะ(เพราะ
ทาํได้ง่าย) ดังนันจึงต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อม เพือลดความเสยีงในการขาดทุน และเพิมโอกาส
ในการทาํกาํไรให้ได้มากทสีดุ 

งานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาพฤติกรรมการใช้สือดิจิทัลทีมีผลต่อการซือสินค้า
ออนไลน์ ทนีาํเข้าจากจีนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครซึงได้แก่ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ใน
เรืองของ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลียต่อเดือน สถานภาพการสมรส ว่าส่งผลต่อ
การตัดสนิใจซือสนิค้าผ่านทางแอพพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่
อย่างไร โดยเกบ็ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจาํนวน 440 คน ผ่านทางแบบสอบถามทางออนไลน์และ
นาํข้อมูลทไีด้มาวิเคราะห์ผลค่าทางสถติิตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยด้วยโปรแกรมสาํเรจ็รูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.บทนาํ 
 เนืองจากปัจจุบัน ผู้บริโภคส่วนมากซือของออนไลน์เป็นหลัก ด้วยความสะดวก สบาย 

และด้วยช่วงวัยส่วนใหญ่ทมีีกาํลังการซือของออนไลน์นันกค็ือคนวัยทาํงาน การซือของออนไลน์จึง
เป็นทางออกให้กับผู้ทีมีกาํลังการซือแต่อาจจะไม่มีเวลา และแม่ค้าออนไลน์ หรือเจ้าของธุรกิจ
ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ลาซาด้า ช้อปปี หรือในเฟสบุ๊ค ซึงสินค้าส่วนมากทนีาํเข้ามาขายส่วนใหญ่
ล้วนแล้วแต่มาจากประเทศจีน เนืองจากต้นทุนตาํ กาํไรสงู ประเทศจีน ถอืเป็นตลาดส่งออกเสอืผ้า
โลก เพราะมีมูลค่าการส่งออกเมอืปี 2561 มากถงึ 158,000 ล้านดอลลาร์ และเฉพาะจีนประเทศ
เดียวกม็ีสดัส่วนการส่งออกเสอืผ้าในตลาดโลก 1 ใน 3 แล้ว ดังทปีรากฏในภาพท ี .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี .  ภาพรวมตลาดส่งออกเสอืผ้าโลก 

ทมีา: bangkokbiznews.com กรุงเทพธุรกจิ 
 

 

นอกจากจีนจะเป็นประเทศทส่ีงออกเสอืผ้าเป็นอนัดับ 1ของโลกแล้ว ประเทศจีนกย็ัง
เป็นประเทศทส่ีงออกรองเท้ารายใหญ่สดุของโลกด้วยปริมาณ 9,310 ล้านคู่ และมีส่วนแบ่งตลาด
ในสาขาการส่งออกรองเท้าของโลกในปี 2560 ร้อยละ 67.3 และประเทศจีนกผ็ลิตและส่งออก
เครืองใช้ไฟฟ้าเป็นอนัดับต้นๆ อกีด้วย อกีทงั มูลค่านาํเข้าเครืองใช้ไฟฟ้าของไทยจากประเทศจีน
นัน  ขยายตัวเพิมขึนอย่างรวดเร็วในช่วงระยะ 2-3 ปีทีผ่านมา โดยตัวเลขมูลค่านําเข้า



เครืองใช้ไฟฟ้าของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศระบุว่า ในปี 2547 ทผ่ีานมามีมูลค่า 324.5 

ล้านเหรียญสหรัฐ (13,137.5 ล้านบาท) เพิมขึนร้อยละ 23 จากปี 2546 หรือคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 17 ของมูลค่านาํเข้าเครืองใช้ไฟฟ้าทงัหมด โดยมีผลมาจากการราคาสินค้าจาก
จีนทีเข้ามาจําหน่ายตํากว่าสินค้าทีผลิตในประเทศถึงร้อยละ 20-30 ทําให้การนําเข้าสินค้า
เครืองใช้ไฟฟ้าจากจีนเข้ามาจาํหน่ายมาก นอกจากนีการทีจีนเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การ
การค้าโลก หรือ WTO และจีนมีนโยบายทจีะเปิดประเทศและส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
ทุกประเภท ทาํให้มีการผลิตสินค้าเครืองใช้ไฟฟ้าออกมาเป็นจาํนวนมากโดยมาจากโรงงานหรือ
บริษัทของจีนเองและการขยายฐานการลงทุนของผู้ผลิตข้ามชาติ ย้ายเข้าไปลงทุนในประเทศจีนซึง
มีจาํนวนมากและขยายตัวเพิมขึนอย่างต่อเนือง และกลายเป็นคู่แข่งทางการค้าทสีาํคัญของไทยใน
ตลาดโลกด้วย 

ปัจจุบันจีนเป็นฐานการผลิตเครืองใช้ไฟฟ้าทีมีขนาดใหญ่มีมูลค่าการส่งออก 
120,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2547 มีอัตราการขยายตัวของมูลค่าส่งออกประมาณร้อยละ 
40 ต่อปี อย่างไรกต็ามแม้ว่าจีนจะสามารถขยายการส่งออกเครืองใช้ไฟฟ้าไปยังตลาดต่างประเทศ
ได้มากกต็ามแต่จีนเองกยั็งเป็นแหล่งนาํเข้าเครืองใช้ไฟฟ้าทสีาํคัญของโลกเช่นกัน ในปี 2547 ที
ผ่านมาจีนนําเข้าสินค้าผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบเครืองใช้ไฟฟ้ามากถึง 90,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ขยายตัวเพิมขึนเฉลียร้อยละ 30 ต่อปี แหล่งนําเข้าเครืองใช้ไฟฟ้าทีสาํคัญของจีน ได้แก่ 
ญีปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ มาเลเซีย สหรัฐ (kasikornresearch.com) 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจทจีะศึกษาพฤติกรรมการใช้สอืดิจิทลัทมีีผล
ต่อการซือสนิค้าออนไลน์ทนีาํเข้าจากจีนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยข้อมูลทไีด้จากการ
วิจัยในครังนีจะสามารถนาํไปปรับปรุงและพัฒนากลยุทธท์างการตลาดโดยเฉพาะการใช้สอืดิจิทลั
เพือเพิมยอดขายสนิค้านาํเข้าจากจีนต่อไป  
 

2. วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

2.  เพือศึกษาการซือสนิค้าออนไลน์ทนีาํเข้าจากจีนของผู้บริโภคในกรงุเทพมหานคร 
2.2 เพือศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมการใช้สือดิจิทัลทีมีต่อการซือสินค้าออนไลน์ที

นาํเข้าจากจีนของผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร 
2.  เพือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลทีมีผลต่อการซือสินค้าออนไลน์ทีนาํเข้า

จากจีนของผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร 
 

3 สมมติฐานการวิจยั 

3.1 พฤติกรรมการใช้สอืดิจิทลัมีอทิธพิลต่อการซือสนิค้าออนไลน์ทนีาํเข้าจากจีนของ
ผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร 



3.2 ปัจจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อการซือสินค้าออนไลน์ทนีาํเข้าจากจีนของผู้บริโภค
กรุงเทพมหานคร 
 

4 ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั 

4.1 ข้อมูลทีได้จากทาํวิจัยในครังนีจะสามารถนําไปประยุกต์เพือนําไปพัฒนาธุรกิจ
การค้าออนไลน์นาํเข้าสนิค้าจากจีนให้มนัคงและตรงเป้าหมายมากขนึ 

4.2 ข้อมูลทีได้จากทาํวิจัยในครังนีจะสามารถนาํไปเป็นข้อมูลเพือใช้ในการตัดสินใจ
ในการลงทุนในสอืดิจิทลัเพือลดต้นทุนและเพิมยอดขาย 

  
5 ขอบเขตของการวิจยั 

5.1 ขอบเขตด้านประชากรและพืนท ี

 ประชากรทีใช้ในการวิจัยในครังนีคือ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทีเคยซือสินค้าออนไลน์ท ี
นาํเข้าจากจีน 

5.2ขอบเขตด้านเนือหา 
ศึกษาพฤติกรรมการใช้สอืดจิิทลัทมีีผลต่อการซือสนิค้าออนไลน์ทนีาํเข้าจากจีนของผู้บริโภค
กรุงเทพมหานคร  

5.3ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ผู้วิจัยกําหนดระยะเวลาของการวิจัย เรืองพฤติกรรมการใช้สือดิจิทัลทีมีผลต่อการซือสินค้า
ออนไลน์ ทีนําเข้าจากจีนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในช่วงระยะเวลาทาํการวิจัย เดือน
กุมภาพันธ ์  - เดือน พฤษภาคม  

 

6.ระเบยีบวิจยั 

เนืองจากงานวิจัยนีเป็นเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยจึง
เลือกใช้ แบบสอบถาม ( Questionnaire ) ป็นเครืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพืใช้ในการ
ดาํเนินการวิจัยในครังนี โดยมีขนัตอนในการสร้างเครืองมือ ดังนี 

 เค รืองมือที ใ ช้ เก็บ รวบรวม ข้อ มูล เป็ นแบบสอบถาม  (  Questionnaire )ซึ ง
แบบสอบถามเหล่านีถูกสร้างขึนจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยทีเกียวข้องโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนดังนี 

 ส่วนท ี1 แบบสอบถามเกยีวกบัข้อมูลทวัไปของตัวอย่างจาํนวน 6 ข้อได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพการสมรส โดยเป็นคาํถามแบบลักษณะ
ปลายปิด (Close–ended Response Question) ให้เลือกตอบได้เพียงหนึงข้อ 

 ส่วนท ี2 แบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมการใช้สือดิจิทัล เป็นคาํถามแบบลักษณะ
ปลายปิด (Close–ended Response Question) ให้เลือกตอบได้เพียงหนึงข้อ 



 ส่วนที 3 แบบสอบถามเกียวกับการซือสินค้าออนไลน์ทีนําเข้าจากจีน เป็นคําถาม
แบบลักษณะปลายปิด (Close–ended Response Question) ให้เลือกตอบได้เพียงหนึงข้อ 

 

7.ผลการศึกษา 
  ผลการวิเคราะหข์อ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของตวัอย่าง 

 พบว่าข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของตัวอย่างทเีป็นผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครจาํนวน 

440คน ทไีด้ตอบแบบสอบถาม 
เรืองเพศ พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 62 

รองลงมาคือ เพศชาย จํานวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 38 อายุ พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงอายุ 26 – 35 ปี จาํนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7 รองลงมาคือ ไม่เกนิ 25 ปี จาํนวน 
151 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 ต่อมาคือช่วงอายุ 36 – 45 ปี จาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 18 
ช่วงอายุ 46 – 55 ปี จาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 ช่วงอายุ 56 – 65 ปี จาํนวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.6 และช่วงอายุ 66 ปีขนึไป จาํนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ตามลาํดับ 

ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จาํนวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 49.4 รองลงมาคือ ตาํกว่าปริญญาตรี จาํนวน 185 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.1 และสงูกว่าระดับปริญญาตรี จาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 ตามลาํดับ 

อาชีพ พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน จาํนวน 103 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.3 รองลงมาคือ กลุ่มธุรกจิส่วนตัว จาํนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 22.4 ต่อมาเป็น
กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9 กลุ่มข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกจิ จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 กลุ่มรับจ้างทวัไป จาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 
13 และกลุ่มอาชีพอนืๆ จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 ตามลาํดับ รายได้ (รายได้ประจาํและ
รายได้เสริม) เฉลียต่อเดือน พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงทีมีรายได้ 20,001 – 30,000 
บาท จาํนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 รองลงมาคือ ช่วงรายได้ 10,001 – 20,000 บาท 
จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 26.1 ต่อมาเป็นช่วงรายได้ตาํกว่า 10,000 บาท จาํนวน 90 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.5 ช่วงรายได้ 30,001 – 40,000 บาท จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 15 
ช่วงรายได้ 40,001 – 50,000 บาท จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5 และช่วงรายได้มากกว่า 
50,001 บาทขึนไป จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 ตามลําดับ สถานภาพการสมรส พบว่า 
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นสถานภาพโสด จํานวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 53.1 รองลงมาคือ
สถานภาพสมรส จาํนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 และกลุ่มสดุท้ายคือสถานภาพหม้าย/หย่า
ร้าง จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 ตามลาํดับ 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูลพฤติกรรมการใชส้ือดิจิทลัของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ผลวิจัยพบว่า พฤติกรรมการใช้สอืดิจิทลัของผู้บริโภคในกรงุเทพ เรืองสอืดิจิทลัทนิียม

ใช้ พบว่า ใช้ www.youtube.com และ www.facebook.com มากทสีดุ เป็นจาํนวนเท่ากนัคือ 108 



คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 รองลงมาคือ เวบ็ไซต์อนืๆ จาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 ต่อมา
เป็ น เว็ บ ไซ ต์  www.lazada.com จํ า น วน  66 ค น  คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ  15 แ ล ะ เว็ บ ไซ ต์ 
www.shopee.com จาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4 ตามลําดับ พฤติกรรมการใช้สือดิจิทัล
ของผู้บริโภคในกรุงเทพ เรืองวัตถุประสงค์หลักในการใช้สือดิจิทัล พบว่า ใช้เพือความบันเทิง 
จาํนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 รองลงมาคือ เพือดูข้อมูลข่าวสาร จาํนวน 151 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.5 ต่อมาคือ ใช้เพือติดต่อสอืสาร จาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 24.4 ใช้เพือค้นคว้า
หาข้อมูล จาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 ใช้เพือซือสินค้า จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.9 และใช้เพือหาอืนๆ จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 ตามลําดับ พฤติกรรมการใช้สือ
ดิจิทัลของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เรืองเวลาโดยเฉลียในการใช้สือดิจิทัลต่อวัน พบว่า ใช้
เวลาในการใช้สอืดิจิทลัต่อวันคือ 2 – 3 ชัวโมง จาํนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาคือ
ใช้เวลา 1 – 2 ชัวโมง จาํนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 ต่อมาคือ 4 ชัวโมงขึนไป จาํนวน 
88 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และน้อยกว่า 1 ชัวโมง จาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 ตามลาํดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซือสินค้าออนไลน์ทีนําเข้าจากจีนของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ผลวิจัยพบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่มีการซือสินค้าออนไลน์ทีนําเข้าจากจีน โดยการใช้
ช่องทางในการซือมากทสีุดคือเวบ็ไซต์ www.shopee.com จาํนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 35.2 

รองลงมาคือ www.facebook.com จํานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4 ต่อมาคือเว็บไซต์ 
www.lazada.com จาํนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 26.6 และเวบ็ไซต์อืนๆ จาํนวน 30 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.8 ตามลาํดับ ประเภทสินค้าออนไลน์ทนีาํเข้าจากจีนทีกลุ่มผู้ทาํแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เลือกซือเป็นประจํา พบว่า สินค้าประเภทเสือผ้า จํานวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9 

รองลงมา คือ สนิค้าประเภทอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์จาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 ต่อมา
เป็นสินค้าประเภทกระเป๋า จาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 สินค้าประเภทรองเท้า จาํนวน 
53 คน คิดเป็นร้อยละ 12 สินค้าประเภทเครืองสาํอาง จาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 และ
อนืๆ จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 ตามลาํดับ ราคาสนิค้าออนไลน์ทนีาํเข้าจากจีนส่วนใหญ่ 
พบว่า มากทสีดุอยู่ในช่วง 200 – 500 บาท จาํนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 37.6 รองลงมา คือ 
ช่วงราคา 100 – 200 บาท จํานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 ต่อมาคือ ช่วงราคา 500 – 

700 บาท จาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 18 ช่วงราคา 700 – 1,000 บาท จาํนวน 52 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.6 ช่วงราคาตาํกว่า 100 บาท จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 และช่วงราคา 
1,000 บาทขนึไป จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 ตามลาํดับ สาเหตุหลักหรือปัจจัยหลักททีาํ
ให้กลุ่มทาํแบบสอบถามตัดสนิใจเลือกซือสนิค้าออนไลน์ทนีาํเข้าจากจีน พบว่า สาเหตุหลักอนัดับ
แรกคือ มีความหลากหลายของสนิค้า จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือมีความ
คุ้มค่า จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ต่อมาคือ สามารถสงัสนิค้าได้จาํนวนมาก จาํนวน  



คน คิดเป็นร้อยละ .  ราคาถูก จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และ มีสนิค้าใหม่อพัเดท
ตลอดทนัสมัย จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดับ  

ผู้ทมีีอทิธพิลต่อการซือสนิค้าออนไลน์ทนีาํเข้าจากจีนมากทสีดุคือ เพือน จาํนวน  
คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ โฆษณา จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  ต่อมาคือ 
แฟน จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  และครอบครัว จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  
ตามลาํดับ 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

ในการศึกษาวิจัยครังนีได้ศึกษาอทิธพิลของตัวแปรได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรม
การซือสินค้าออนไลน์ทีนาํเข้าจากประเทศจีน จากแบบสอบถามในการทดสอบ สามารถสรุปผล
การทดสอบสมมติฐาน ได้ดังนี 

สมมติฐานผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทมีีปัจจัยแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซือสนิค้า
แตกต่างกนัแต่มีการกาํหนดราคาสนิค้าและอทิธิพลจากบุคคลรอบข้างในการตัดสนิใจซือสนิค้าที
เหมือนกนั 

ผู้บริโภคทีมี ลักษณะส่วนบุคคลทีแตกต่างกัน คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ต่อเดือนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการ
เลือกซือสนิค้าออนไลน์ทนีาํเข้าจากประเทศจีน แตกต่างกนั แต่ผู้บริโภคจะมีการกาํหนดช่วงราคา
ทเีหมือนกนั รวมทงัการได้รับอทิธพิลจากบุคคลรอบข้างทมีีผลต่อการเลือกซือสนิค้าในแต่ละครัง
ทเีหมือนกนั และผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครเหน็ว่า การเลือกซือสินค้าในช่องทางออนไลน์เป็น
สิงทีประหยัดเวลา สะดวก รวดเร็ว และสามารถสังซือจากทีไหนกไ็ด้ตามแต่สะดวก ทาํให้การ
สงัซือสนิค้าออนไลน์เป็นอกีหนึงทางเลือกของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

8 อภิปรายผลการศึกษา 
 พบว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทังเพศชายและเพศหญิง ได้รับอิทธิผลในการ
สงัซือสนิค้าออนไลน์ทนีาํเข้าจากจีนจากกลุ่มเพือนมากทสีดุ รองลงมาคือการโฆษณาสนิค้า 
 ผลการศึกษา พบว่า ในช่วงอายุ  –  ปี ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครได้รับอทิธิ
ผลในการซือสนิค้าออนไลน์ทนีาํเข้าจากจีน จากเพือนมากทสีดุ รองลงมาคือ ช่วงอายุไม่เกนิ  ปี 
และเพศชายในช่วงอายุ  –  ปี จะเลือกซือสินค้าประเภทอิเลก็ทรอนิกส์มากทสีุด ส่วนเพศ
หญิงในช่วงอายุ  –  ปี จะเลือกซือสนิค้าประเภทเสือผ้ามากทสีุด ส่วนใหญ่ทงัเพศชายและ
เพศหญิงในกรุงเทพมหานครทีมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะมีการกาํหนดราคาสินค้าอยู่
ในช่วง  –  บาท เหมือนกนั 

 ซึงหลังจากการทาํการทดลองการสมมติฐานแล้ว พบว่า สอดคล้องกับ งานวิจัยเรือง
เรือง ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชันออนไลน์ (ลาซาด้า) ของ
ผู้บริโภคยุคดิจิทลั ในกรงุเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมี



อายุระหว่าง -  ปี มีอาชีพส่วนใหญ่ทาํงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง ระดับการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ประชากรส่วนใหญ่ให้ระดับความสาํคัญด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  P และ
พฤติกรรมการตัดสินใจซืออยู่ในระดับมาก ซึงสอดคล้องกับงานวิจัย เรือง พฤติกรรมการใช้สือ
ดิจิทัลทีมีผลต่อการซือสินค้าออนไลน์ทีนาํเข้าจากจีนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ทีว่า ผล
การศึกษาพบตรงกันว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาชีพส่วนใหญ่ทาํงานบริษัทเอกชน 
ระดบัการศึกษา ระดับปริญญาตรี ของนางสาว เปรมกมล หงษ์ยนต์ 

 . ความสาํเรจ็ของการซือสินค้าออนไลน์ทนีาํเข้าจากประเทศจีนความสาํเรจ็ของการ
ซือสินค้าออนไลน์ทีนําเข้าจากประเทศจีนทีมีผลกระทบต่อผู้ทีมีอิทธิพลต่อการเลือกซือสินค้า
ออนไลน์ทีนําเข้าจากประเทศจีนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคทีเห็นว่า 
ความสาํเรจ็ของการซือสนิค้าออนไลน์ทนีาํเข้าจากประเทศจีนจะได้รับอทิธิพลในการเลือกซือจาก
เพือนมากทสีดุ รองลงมาคือการโฆษณาสนิค้า ทงัในเพศชายและเพศหญิง ดังนันความสาํเรจ็ของ
การซือสินค้าออนไลน์ทีจะประสบความสาํเร็จได้นัน จะต้องมีแรงจูงในจากกลุ่มเพือนและการ
โฆษณาสินค้าของเวบ็ไซต์หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ กจ็ะทาํให้การซือสินค้าออนไลน์มีจาํนวน
เพิมมากขนึ 

 . พฤติกรรมการซือสนิค้าออนไลน์ทนีาํเข้าจากประเทศจีนจากการศึกษา พบว่า สงิที
มีผลต่อพฤติกรรมการซือสนิค้าออนไลน์ทนีาํเข้าจากประเทศจีนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
นัน คือ เพศ ประเภทของสนิค้าทต้ีองการซือ ผู้ทมีีอทิธพิลต่อการเลือกซือสนิค้ารอบตัว และราคา
ของสนิค้าทต้ีองการซือ 

. ผลการทดสอบสมมติฐาน จากการศึกษา พบว่าระหว่างเพศชายและเพศหญิงจะ
ได้รับอทิธิพลมากทสีดุจากกลุ่มเพือน รองลงมาคือโฆษณา และในเรืองของช่วงราคาเพศชายและ
เพศหญิงนิยมซือสินค้าในช่วงราคา  –  บาท เหมือนกัน แต่เพศชายและเพศหญิงจะ
แตกต่างกันในเรืองของการเลือกซือประเภทของสินค้าซึงเพศชายนิยมซือสินค้าประเภทอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกสม์ากทสีดุ ส่วนเพศหญิงนิยมซือสนิค้าประเภทเสอืผ้ามากทสีดุ 

 ทงันียังพบว่ามีปัจจัยทีมีอิทธิพลอีกหลากหลายจากผลการวิจัยพฤติกรรมการใช้สือ
ดิจิทลัทมีีผลต่อการซือสนิค้าออนไลน์ทนีาํเข้า ดังนี  

 สือดิจิทัลทีนิยมใช้มีอิทธิพลต่อการซือสินค้าออนไลน์ทีนําเข้าจากจีนของผู้บริโภค
กรุงเทพมหานคร เรืองช่องทางประจาํทีใช้ในการซือสินค้าออนไลน์ทีนาํเข้าจากจีน แตกต่างกัน 
ช่องทางทผู้ีบริโภคใช้มากทสีดุคือ Shopee ,เรืองประเภทสนิค้าทซืีอประจาํ แตกต่างกนั โดยสนิค้า
ประเภทเครืองสาํอางผู้บริโภคจะซือจากเวบ็ไซต์ youtube มากทีสุด ,เรืองราคาของสินค้าทีซือ
ประจาํ แตกต่างกัน ราคาทีผู้บริโภคนิยมซือมากทีสุดคือ  –  บาท,เรืองสาเหตุหลักที
ตัดสินใจเลือกซือสินค้าออนไลน์ทีนําเข้าจากจีน แตกต่างกัน ผู้บริโภค คาํนึงถึงมากทีสุดคือ มี
ความหลากหลายของสินค้า และ เรืองผู้ทีมีอิทธิพลต่อการซือสินค้าออนไลน์ทีนาํเข้าจากจีนมาก
ทสีดุ คือ เพือน 



 อทิธพิลด้าน วัตถุประสงค์หลักในการใช้สอืดิจิทลัมีอทิธพิลต่อการซือสนิค้าออนไลน์
ทนีาํเข้าจากจีนของผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร เรืองช่องทางประจาํทใีช้ในการซือสนิค้าออนไลน์ที
นาํเข้าจากจีน ช่องทางทใีช้ประจาํคือ facebook,กรุงเทพมหานคร เรืองประเภทสนิค้าทซืีอประจาํ 
มากทีสุดคือ  เสือ ผ้ าและ เรืองราคาของสิน ค้ าที ซือประจํา มากทีสุดคือ   –  
บาท,กรุงเทพมหานคร เรืองผู้ทีมีอิทธิพลต่อการซือสินค้าออนไลน์ทีนําเข้าจากจีนมากทีสุดคือ 
เพือน 

 อิทธิพลด้าน เวลาโดยเฉลียในการใช้สือดิจิทัลต่อวันมีอิทธิพลต่อการซือสินค้า
ออนไลน์ทีนาํเข้าจากจีนของผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร เรืองช่องทางประจาํทีใช้ในการซือสินค้า
ออนไลน์ทนีาํเข้าจากจีน,เรืองช่องทางประจาํทใีช้ในการซือสนิค้าออนไลน์ทนีาํเข้าจากจีน มากทสีดุ
คือ facebook, เรืองประเภทสินค้าทีซือประจํา มากทีสุดคือ เสือผ้า,เรืองราคาของสินค้าทีซือ
ประจาํ มากทีสุดคือ  –  บาท,กรุงเทพมหานคร เรืองสาเหตุหลักทีตัดสินใจเลือกซือ
สินค้าออนไลน์ทีนําเข้าจากจีน มากทีสุดคือ มากทีสุดคือ มีความหลากหลายของสินค้า และ 
กรงุเทพมหานคร เรืองผู้ทมีีอทิธพิลต่อการซือสนิค้าออนไลน์ทนีาํเข้าจากจีนมากทสีดุ คือ เพือน 

 ในด้านปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าอายุมีอทิธพิลต่อการซือสนิค้าออนไลน์ทนีาํเข้าจากจีน
ของผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร เรืองช่องทางประจาํทีใช้ในการซือสินค้าออนไลน์ทีนาํเข้าจากจีน 
มากทสีดุคือ Shopee, เรืองประเภทสนิค้าทซืีอประจาํ มากทสีดุคือ เสอืผ้า, เรืองราคาของสนิค้าที
ซือประจาํ มากทสีดุ  –  บาท,เรืองสาเหตุหลักทตีัดสนิใจเลือกซือสนิค้าออนไลน์ทนีาํเข้า
จากจีน มากทีสุดคือ มีความหลากหลาย ,กรุงเทพมหานคร เรืองผู้ทีมีอิทธิพลต่อการซือสินค้า
ออนไลน์ทนีาํเข้าจากจีนมากทสีดุคือ เพือน 

 อิทธิพลด้านระดับการศึกษามีอิทธิพลต่อการซือสินค้าออนไลน์ทีนาํเข้าจากจีนของ
ผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร เรืองช่องทางประจาํทีใช้ในการซือสินค้าออนไลน์ทนีาํเข้าจากจีน มาก
ทีสุดคือ Shopee, เรืองประเภทสินค้าทีซือประจาํ มากทีสุดคือ เสือผ้า,เรืองราคาของสินค้าทีซือ
ประจาํมากทสีดุ  -  บาท,เรืองสาเหตุหลักทตีัดสนิใจเลือกซือสนิค้าออนไลน์ทนีาํเข้าจาก
จีนมากทีสุดคือ มีความหลากหลาย. เรืองผู้ทีมีอิทธิพลต่อการซือสินค้าออนไลน์ทีนาํเข้าจากจีน
มากทสีดุคือ เพือน 

 อทิธิพลด้านอาชีพซึงมีอทิธพิลต่อการซือสนิค้าออนไลน์ทนีาํเข้าจากจีนของผู้บริโภค
กรุงเทพมหานคร เรืองช่องทางประจาํทีใช้ในการซือสินค้าออนไลน์ทีนาํเข้าจากจีน มากทีสุดคือ 
Shopee, เรืองประเภทสินค้าทีซือประจาํ มากทีสุดคือ เสือผ้า.กรุงเทพมหานคร เรืองราคาของ
สินค้าทีซือประจํา มากทีสุดคือ  –  บาท,เรืองสาเหตุหลักทีตัดสินใจเลือกซือสินค้า
ออนไลน์ทนีาํเข้าจากจีน มากทสีดุคือ มีความหลากหลายของสนิค้า และ เรืองผู้ทมีีอทิธพิลต่อการ
ซือสนิค้าออนไลน์ทนีาํเข้าจากจีนมากทสีดุคือ เพือน 

   อทิธพิลด้านรายได้มีอทิธพิลต่อการซือสนิค้าออนไลน์ทนีาํเข้าจากจีนของ
ผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร เรืองช่องทางประจาํทีใช้ในการซือสินค้าออนไลน์ทีนาํเข้าจากจีนมาก



ทสีดุคือ Facebook, เรืองประเภทสนิค้าทซืีอประจาํ มากทสีดุคือ เสอืผ้า,เรืองราคาของสนิค้าทซืีอ
ประจาํ มากทสีดุ  -  บาท,เรืองสาเหตุหลักทตีัดสนิใจเลือกซือสนิค้าออนไลน์ทนีาํเข้าจาก
จีน มากทีสุด มีความหลากหลายและเรืองผู้ทีมีอิทธิพลต่อการซือสินค้าออนไลน์ทีนาํเข้าจากจีน
มากทสีดุคือ เพือน 

อิทธิพลด้านสถานภาพสมรสมีอิทธิพลต่อการซือสินค้าออนไลน์ทีนาํเข้าจากจีนของ
ผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร เรืองช่องทางประจาํทีใช้ในการซือสินค้าออนไลน์ทนีาํเข้าจากจีน มาก
ทสีดุคือ Shopee,เรืองราคาของสนิค้าทซืีอประจาํ มากทสีดุคือ  -  บาท,เรืองสาเหตุหลัก
ทีตัดสินใจเลือกซือสินค้าออนไลน์ทีนําเข้าจากจีน มากทีสุดคือ มีความคุ้มค่า และ เรืองผู้ทีมี
อิทธิพลต่อการซือสินค้าออนไลน์ทนีาํเข้าจากจีนมากทีสุด คือ เพือนเรืองผู้ทมีีอิทธิพลต่อการซือ
สนิค้าออนไลน์ทนีาํเข้าจากจีนมากทสีดุ คือ เพือน 

 จากทกีล่าวมาข้างต้นสรปุได้ว่า ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ส่งผลต่อการซือสนิค้า
ออนไลน์ทีนาํเข้าจากจีนของประชากรในพืนทีกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ 0.05 
เมือพิจารณาโดยปัจจัยทางด้านระชากรศาสตร์ถือว่ามีความสาํคัญทีจะนาํมาปรับปรุงเลือกใช้กล
ยุทธ์ต่างๆให้มีความเหมาะสมกบัผู้บริโภคทมีีความแตกต่างกนัออกไปในหลายๆด้าน เช่น เพศ, 
อายุ,การศึกษา ,อาชีพ,รายได้เฉลีย และลักษณะทพัีกอาศัย เป็นต้น 

 

9.ขอ้เสนอแนะ 
จากผลการวิจยั ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน ี

. . . ควรศึกษาตัวแปรอืนๆ เพิม่เติมมากขึนเพือให้ได้เห็นข้อมูลทีชัดเจนมากขึน 
ได้แก่คุณภาพสินค้าทีได้รับ ความเสียงในการขนส่งสินค้า การชําระเงินในรูปแบบต่างๆ หรือ
ปัจจัยสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันว่ามีส่วนเกียวข้องกันหรือไม่ เนืองจากปัจจัยต่างๆ เหล่านี
อาจจะส่งผลกระทบเพิมเติมต่อพฤติกรรมการซือสินค้าออนไลน์ทีนําเข้าจากประเทศจีนของ
ผู้บริโภค  

5.3.2. ควรมีการหาข้อมูลหรือทาํแบบสอบถามของผู้บริโภคในต่างจังหวัดเพิมเติม 
เพือนาํมาเปรียบเทยีบกบัผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เพิมเติม 

 

10.กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจัยเรือง“พฤติกรรมการใช้สอืดิจิทลัทมีีผลต่อการซือสนิค้าออนไลน์ทนีาํเข้า 
จากจีนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร” ครังนีสาํเรจ็ลุล่วงได้ด้วยดีโดยได้รับความช่วยเหลือและ
การสนับสนุนจากหลาย ๆ ท่านโดยเฉพาะอย่างยิงผศ. ดร. ศิวะนันท ์ศิวพิทกัษ์ ซึงเป็นอาจารย์ที
ปรึกษาได้ให้คาํแนะนาํในการคัดเลือกเรืองทีจะทาํการศึกษาวิจัยให้ได้ความรู้ทางด้านการตลาด
ตลอดจนข้อคิดต่างๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยในครังนีรวมทัง ดร.รชฏ ขาํบุญ และ                  



ดร.จิราพร ชมสวน ทีให้คาํแนะนาํในการแก้ไขปรับปรุงผู้ทาํการศึกษาซาบซึงในความกรุณาของ
ท่านเป็นอย่างยงิ 

การดาํเนินการศึกษาครังนีจะสาํเรจ็ลงไม่ได้หากขาดความร่วมมือจากประชากรในเขต
พืนทีกรุงเทพมหานครเสียสละเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสอบถามทาํให้ได้ข้อมูลทีเป็น
ประโยชน์ในการทาํการศึกษาวิจัยเกียวกับพฤติกรรมการใช้สือดิจิทัลทีมีผลต่อการซือสินค้า
ออนไลน์ทนีาํเข้าจากจีนของผู้บริโภคในกรงุเทพมหานคร  

ในท้ายทสีดุนีต้องขอระลึกถึงความกรุณาของคณาจารย์ทุกท่านทเีป็นผู้ชีแนะแนวทาง
การศึกษาในตอนต้นรวมทงัให้คาํแนะนาํในการประมวลผลข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และการ
ทดสอบต่าง ๆ ทเีป็นประโยชน์และขอขอบคุณทุกท่านทมิีได้กล่าวนามมา ณ ทนีีทมีีส่วนช่วยเหลือ
และเป็นกาํลังใจรวมทงัให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจนทาํให้การศึกษาวิจัยครังนีสาํเรจ็ลุล่วงด้วยดี 
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