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ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ 

ของกลุ่ม GEN Y ในเขตมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาอิทธิพลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อพฤติกรรม

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของกลุ่ม GEN Y ในเขตมณฑลกวางตุง้ ประเทศจีน 2) เพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์

ของกลุ่ม GEN Y ในเขตมณฑลกวางตุง้ ประเทศจีน 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจการ

ซ้ือกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของกลุ่ม GEN Y ในเขตมณฑลกวางตุง้ ประเทศ

จีน ประชากรเป้าหมายท่ีศึกษาคือ กลุ่ม GEN Y ของประชาชนชนชาวจีนในเขตมณฑลกวางตุง้ 

ประเทศจีน โดยใชข้นาดตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 

จากการศึกษาลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่างดว้ยค่าสถิติเชิงพรรณนา พบว่า  กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยใูนช่วงอายุระหว่าง 23 – 29 ปี สถานภาพโสด มีอาชีพพนกังานบริษทเัอ

กชนในระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 15,000 – 30,000 บาท ประเภทสินคา้ท่ีซ้ือ

ออนไลน์ท่ีส่วนใหญ่เป็นเส้ือผา้/เคร่ืองแต่งกาย ใช้บริการซ้ือสินคา้แบบออนไลน์สัปดาห์ละ 2-3 

คร้ัง จาํนวนเงินท่ีซ้ือสินคา้แบบออนไลน์แต่ละคร้ังอยู่ระหว่าง 500-1,000 บาท ส่วนทดสอบความ

แตกต่างของค่าเฉล่ียด้วย T-test และ F-test และทดสอบความสัมพันธ์ด้วยค่าสถิติ Pearson,s 

Correlation Coefficient (r) พบว่า เพศแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ไม่แตกต่างกนั 

กลุ่ม GEN Yท่ีมีระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือสินคา้

ออนไลน์แตกต่างกัน ปัจจัยแรงจูงใจการซ้ือและส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กับ
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พฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ของผูบ้ริโภค GEN Y ในเขตมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน มี

นยัสาํคญัทางสถิติ(p<0.05) 

 คําสําคัญ : พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ, ส่วนประสมทางการตลาด, แรงจูงใจ, GEN Y, 

 ซ้ือของออนไล 

Abstract 

The objectives of this research were 1) to study the influence of personal factors on 

online shopping decision behavior of GEN Y group in Guangdong Province, China 2) to study the 

relationship between marketing mix factors and decision-making behavior. GEN Y group online 

shopping in Guangdong Province, China 3) To study the relationship between purchasing 

motivation and online shopping decision behavior of GEN Y group in Guangdong Province, China. 

The target population was GEN Y group of Chinese people in Guangdong Province, China, using 

a sample size of 400 people. 

From the study of the general characteristics of the samples with descriptive statistics, 

it was found that most of the samples were female. Are between the ages of 23 - 29 years, single 

status, have a career as a private company employee at the bachelor's degree level The average 

monthly income is between 15,000 – 30,000 baht. The types of products purchased online are 

mostly clothing/apparel. They used online shopping service 2-3 times a week. The amount of each 

online purchase was between 500-1,000 baht. The mean difference was tested by T-test and F-test, 

and the relationship was tested with statistical values. Pearson,s Correlation Coefficient (r) found 

that different sexes had the same decision to shop online. The GEN Y group with education level. 

and the average monthly income is different There are different decisions to shop online. Purchase   

Keywords:  Buying Decision Behavior, Marketing Mix, Motivation, GEN Y, Online Shopping 

 

 



3 
 

1.บทนํา 

ท่ีมาและความสําคัญของปัญหา 

ดว้ยการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย อีคอมเมิร์ซรูปแบบการจบัจ่ายแบบใหม่กาํลงั

ค่อยๆเปล่ียนวิถีชีวิตและการทาํงานของคนไทยและเป็นท่ีช่ืนชอบของผูค้นมากขึ้นเร่ือยๆ ในฐานะ

เพื่อนบา้นท่ีเป็นมิตรของไทย ประเทศจีนไดรั้บการจดัอนัดบัให้เป็นหน่ึงในประเทศท่ีดีท่ีสุดในโลก

ในดา้นการพฒันาอีคอมเมิร์ซ 

ตาม"รายงานขอ้มูลอีคอมเมิร์ซทัว่โลกประจาํปี 2019"ของ Think Tank Economic and 

Social E-commerce Research Center (เป็นบริษทัอีคอมเมิร์ซท่ีมีช่ือเสียงของจีน ) ซ่ึงเผยแพร่ในเม่ือ

วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2019 ในปี 2018 ขนาดธุรกรรมของอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซขา้มพรมแดนของ

จีนสูงถึง 9 ลา้นลา้นหยวน ขนาดธุรกรรมอีคอมเมิร์ซส่งออกอยู่ท่ี 7.1 ลา้นลา้นหยวนและขนาด

ธุรกรรมอีคอมเมิร์ซนาํเขา้อยู่ท่ี 1.9 ลา้นลา้นหยวน (หมายเหตุ: ขนาดธุรกรรมรวมถึงโมเดล B2B, 

B2C, C2C และ O2O) (แสดงรายละเอียดด ัภาพท่ี 1.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กราฟขอ้มูลขนาดธุรกรรมและอตัราการเติบโตของอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซขา้มของ

จีน 

ท่ีมา: https://www.100ec.cn/ 

          สืบคน้เม่ือ 21 ตุลาคม 2563 
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ณ ปี 2020 การซ้ือของออนไลน์ในประเทศจีนส่วนใหญ่ประกอบดว้ย 5 ส่วน: 

1. TMall  

2. TAOBAO  

3. JD.COM 

4. PINDUODUO 

5. SUNING 

(แสดงรายละเอียดด ัภาพท่ี 1.2) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 2  LOGO ของ TMall/TAOBAO/JD.COM/ PINDUODUO/ SUNING 

ท่ีมา: https://baike.baidu.com/ 

          สืบคน้เม่ือ 21 สิงหาคม 2563 

 

มณฑลกวางตุง้ตั้งอยู่ทางตอนใตสุ้ดของจีนแผ่นดินใหญ่ เป็นจงัหวดัแห่งแรกท่ีเปิดทาํ

การตั้งแต่ปี 1978 ของประเทศจีน นับตั้งแต่ปี 1989 มณฑลกวางตุง้ได้รับการจดัอนัดับให้อยู่ใน

อันดับต้น ๆ ของประเทศจีนในแง่ของมวลรวมทางเศรษฐกิจ และเป็นจังหวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

เศรษฐกิจของประเทศจีน เม่ือขณะท่ีเศรษฐกิจกาํลงัฟ้ืนตวักวางตุง้ก็ดึงดูดผูอ้พยพจาํนวนมากเช่นกนั 
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ณ ส้ินปี 2019 ประชากรถาวรของมณฑลกวางตุ้งมีจํานวน 115 ล้านคนทําให้เป็นจังหวดัท่ีมี

ประชากรมากท่ีสุดในจีน(แสดงรายละเอียดด ัภาพท่ี 1.3) 

ภาพท่ี 3  แผนท่ีมณฑลกวางตุง้ 

ท่ีมา: https:// https://wikipedia.com/ 

          สืบคน้เม่ือ 21 ตุลาคม 2563 

 

GEN Y (Generation Y) คือ กลุ่มคนท่ีเกิดระหว่างปี 1981-1996 อายุ 23-39 ปี(แสดง

รายละเอียดด ัภาพท่ี 1.4) เป็นกลุ่มคนท่ีโตมาพร้อมกบัคอมพิวเตอร์-อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยไีอ

ที พวกน้ีเป็นลูกของ GEN X ท่ีไดช่ื้อวา่ GEN Y  

พวก GEN Y เป็นวยัท่ีจดัวา่เพิ่งเร่ิมเขา้สู่วยัทาํงาน มีลกัษณะนิสยัชอบแสดงออก มีความ

เป็นตวัของตวัเองสูง ไม่ชอบอยู่ในกรอบและไม่ชอบเง่ือนไข คนกลุ่มน้ีตอ้งการความชดัเจนในการ

ทาํงานว่า ส่ิงท่ีทาํมีผลต่อตนเองและต่อหน่วยงานอย่างไร อีกทั้งยงัมีความสามารถในการทาํงานท่ี
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เก่ียวกบัการติดต่อส่ือสาร และยงัสามารถทาํงานหลายๆ อย่างไดใ้นเวลาเดียวกันแบบว่าชอบส่ง

อีเมลม์ากกวา่พูดกนัต่อหนา้ 

ภาพท่ี 4  Generation Y 

ท่ีมา: https://positioningmag.com/ 

          สืบคน้เม่ือ 21 ตุลาคม 2563 

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

(1) เพื่อศึกษาอิทธิพลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์

ของกลุ่ม GEN Y ในเขตมณฑลกวางตุง้ ประเทศจีน 

(2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ออนไลน์ของกลุ่ม GEN Y ในเขตมณฑลกวางตุง้ ประเทศจีน 

(3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจการซ้ือกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้า

ออนไลน์ของกลุ่ม GEN Y ในเขตมณฑลกวางตุง้ ประเทศจีน 

 

3.สมมติฐานของการวิจัย 

(1) ปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของกลุ่ม GEN Y 

ในเขตมณฑลกวางตุง้ ประเทศจีน ไม่แตกต่างกนั (H1) 
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(2) แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของกลุ่ม GEN Y ในเขต

มณฑลกวางตุง้ ประเทศจีน ไม่แตกต่างกนั (H2) 

(3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของกลุ่ม 

GEN Y ในเขตมณฑลกวางตุง้ ประเทศจีน ไม่มีความสัมพนัธ์กนั (H3) 

 

4.ขอบเขตการวิจัย 

สารนิพนธ์เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของกลุ่ม 

GEN Y ในเขตมณฑลกวางตุง้ ประเทศจีน เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้

แบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม GEN Y ในเขตมณฑลกวางตุ้ง 

ประเทศจีน 

 

5.ประโยชน์ท่ีคาดวาจะได้รับ  

ผลจากการศึกษามีประโยชน์ต่อฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี คือ 

(1) สามารถช่วยให้ร้านคา้ของไทยมีความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงยิ่งขึ้นเก่ียวกบัลกัษณะพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภคชาวจีนในระหวา่งการบริโภคออนไลน์และปรับปรุงร้านคา้ของตนเพื่อดึงดูดลูกคา้มาก

ขึ้น 

(2) ดว้ยการวิเคราะห์ผลการวิจยั สามารถใหค้วามคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัรูปแบบการ

จดัการท่ีสมเหตุสมผลแก่ร้านคา้ไทยปรับปรุงคุณภาพการบริการของร้านคา้และเพิ่มความสามารถ

ในการแขง่ขนัทางการตลาดของร้านคา้ 
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6.ระเบียบวิธีวิจัย 

         1.กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 กรอบแนวคิดการวิจยั 

                  ท่ีมา: จากการทบทวนวรรณกรรม 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. อาชีพ 

5. การศึกษา 

6. รายได ้

7. สินคา้ท่ีนิยมซ้ือ 

8. ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ต่อคร้ัง 

9. จาํนวนเงินท่ีซ้ือต่อคร้ัง พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ 

1. ใชง้านง่าย สะดวก และรวดเร็ว 

2. ใหข้อ้แนะนาํเก่ียวกบัข่าวสารจาก 

ส่ือสังคมออนไลน์ 

3. การคน้หาและเปรียบเทียบราคา 

4. การใหข้อ้มูลท่ีทนัสมยัตลอดเวลา 

5. คุณสมบติัของแอพพลิเคชนั 

6. บริการหลงัการซ้ือ 

(ดัดแปลงของ Walters, 1978: หน้า 115) 

แรงจูงใจการซ้ือสินค้าสินค้าออนไลน์ 

1. แรงจูงใจดา้นเหตุผล 

2. แรงจูงใจดา้นอารมณ์ 

(ดัดแปลงขอ พบูิล ทีปะปาล2545:หน้า 

156-159) 

ส่วนประสมทางการตลาด (6Ps) 

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) 

2. ราคา (Price) 

3. ช่องทางการจาํหน่าย (Place) 

4. การส่งเสริมทางการตลาด

(Promotion) 

5. การใหบ้ริการส่วนบุคคล

(Personalization) 

6. การรักษาความเป็นส่วนตวั (Privacy) 

(ดัดแปลงของ Kotler, 1997: หน้า 92) 

H1 

H2 

H3 
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2. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรเป้าหมายท่ีใช้ศึกษานี้ คือ กลุ่ม GEN Y ของประชาชนชนชาวจีนในเขต

มณฑลกวางตุง้ ประเทศจีน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั เน่ืองจากผูวิ้จยัไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอนของกลุ่มตวัอยา่ง 

ดังนั้นผูวิ้จยัจึงใช้วิธีการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรคาํนวณแบบไม่ทราบจาํนวน

ประชากร โดยใชสู้ตรกาํหนดขนาดตวัอยา่งของสูตร W.G.cochran (1953) ดงัน้ี 

 

n = P(1-P) Z2 

      d2 

 

n แทนจาํนวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

P แทนสัดส่วนของประชากรท่ีผูวิ้จยัตอ้งการจะสุ่ม 

Z แทนความมัน่ใจท่ีผูวิ้จยักาํหนดไวท่ี้ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  

d แทนสัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดขึ้นได ้

ผูวิ้จยัตอ้งการสุ่มตวัอย่างเป็น 50% จากประชากรทั้งหมดตอ้งการความเช่ือมัน่ 95% 

และยอมรับความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอย่าง 0.05 ขนาดของกลุ่มตวัอย่างจะคาํนวณไดค้ือ P = 

50 (50%) Z = 1.96 (95%) e = 0.05 (5%) 

n = (.50) (1-.50) (1.96) / (0.05)? 

 n = (.50) (-50) (3.8416) /. 0025 

 n = 384.16 หรือ 384 ตวัอยา่ง  

แต่เพื่อความแม่นยาํของขอ้มูลในการเก็บตวัอย่างและความน่าเช่ือถือของผลการวิจยั 

ผูวิ้จยัจึงเก็บตวัอยา่งจาํนวน 400 ตวัอยา่ง 

 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวมรวมข้อมูล 

สาํหรับการวิจยัในคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใชสุ่้มตวัอยา่ง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  

โดยไดรั้บผลกระทบจาก COVID-19 ดว้ยเหตุผลดา้นความปลอดภยั แบบสาํรวจน้ีจะอยูใ่นรูปแบบ

ของแบบสอบถามอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงจะเช่ือมต่อผา่น WENJUANXING และการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย

จะดาํเนินการผา่นWECHAT WEIBO และ QQ ผูวิ้จยัไดส้ร้างแบบสอบถามคาํถามปลายเปิดผสม

ปลายเปิดจาํนวน 1 ชุด รวมจาํนวน 400 ชุดโดยไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 



76 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ โดยมีลกัษณะคาํถามปลายเปิด ไดแ้ก่ 

เพศ อายุ การศึกษา, อาชีพ และรายไดต่้อเดือน จาํนวน 9 ขอ้ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของ

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้น โดยผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกคาํตอบไดเ้พียงขอ้เดียว 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามดา้นแรงจูงใจการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของกลุ่ม GEN Y ใน

เขตมณฑลกวางตุง้ประเทศจีน ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ วดัเป็นสองดา้น 

เป็นด้านด้านอารมณ์กับด้านเหตุผล ด้านอารมณ์มี 3 ขอ้ ขอ้ท่ี 1 ความรู้สึกชอบสินคา้ท่ีนําเสนอ

ออนไลน์ ขอ้ท่ี 2  ความรู้สึกอยากได/้อยากเป็นเจา้ของสินคา้ออนไลน์ ขอ้ท่ี 3 ความรู้สึกอยากระบาย

ความเครียด โดยการซ้ือสินค้าออนไลน์ ส้วนด้านด้านเหตุผลมี 3 ข้อ ข้อท่ี1 ความสะดวก/

ประหยดัเวลา  ขอ้ท่ี 2 โปรโมชัน่ของสินคา้ออนไลน์ท่ีหลากหลาย ขอ้ท่ี 3 สินคา้ออนไลน์ท่ีตอ้งการ 

ซ่ึงไม่มีจาํหน่ายท่ีหน้าร้าน โดยเป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale Method) ใน

รูปแบบของลิเคร์ิท (Likert’s Scale) โดยมีคาตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามด้านส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ จาํนวน 16 ขอ้ โดยเป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating 

Scale Method) ในรูปแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) โดยมีคาตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั 

ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือแบบออนไลน์ของกลุ่ม GEN 

Y ในเขตมณฑลกวางตุง้ประเทศจีน จาํนวน 6 ขอ้ ขอ้ท่ี 1 ความสะดวก รวดเร็ว และง่าย ในการซ้ือ

สินคา้ส่งผลใหท้่านตดัสินใจซ้ือสินคา้แบบออนไลน์ ขอ้ท่ี 2 การท่ีท่านไดอ่้านความคดิเห็นของผูอ่ื้น 

ส่งผลให้ท่านตดัสินใจซ้ือสินคา้แบบออนไลน์ ขอ้ท่ี 3 การท่ีท่านได้คน้หาและเปรียบเทียบราคา

สินคา้ดว้ยตวัเองส่งผลให้ท่านตดัสินใจซ้ือสินคา้แบบออนไลน์ ขอ้ท่ี 4 การประชาสัมพนัธ์สินคา้

และการอพัเดทขอ้มูลอย่างสม่าเสมอมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แบบออนไลน์ ขอ้ท่ี 5 ความ

สะดวกในการใช้ของแอพพลิเคชันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแบบออนไลน์ ขอ้ท่ี 6 บริการ

ติดตามจากร้านคา้ หลงัจากการไดรั้บสินคา้ส่งผลให้ท่านตดัสินใจซ้ือสินคา้แบบออนไลน์ โดยเป็น

คาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method) ในรูปแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Scale)

โดยมีคาตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั 

ส่วนท่ี 2 ถึงส่วนท่ี 4 ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะของมาตรฐานการประเมิน 5 

ระดบั ผูวิ้จยัสร้างแบบสอบถามโดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

คะแนน 5 หมายถึง มากท่ีสุด 

คะแนน 4 หมายถึง มาก 

คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง 

คะแนน 2 หมายถึง นอ้ย 
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คะแนน 1 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 

จากนั้นผูวิ้จยัใชเ้กณฑค์่าเฉล่ียในการแปลงผล ซ่ึงคาํนวณโดยสูตรการหาความกวา้งของ

อนัตรภาคชั้น (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545, หนา้ 27)  ดงัน้ี 

 

ขอ้มูลมีค่าสูงสุด−ขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าสุด

จาํนวนชั้น
= 5−1

5
 =0.8 

 

  ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00     หมายยถึง      ระดบัมากท่ีสุด 

  ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20     หมายยถึง      ระดบัมาก 

  ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40     หมายยถึง      ระดบัปานกลาง 

  ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60     หมายยถึง      ระดบันอ้ย 

  ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80     หมายยถึง      ระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

 

7.ผลการวจัิย 

1.สรุปขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 437 คนพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง 277 คน

คิดเป็น 63.4%  มีอายุ 23-29 ปีเป็นจาํนวน 229 คนคิดเป็น 52.4%  มีสถานภาพสมรส 215 คนเป็น

โสดคิดเป็น 49.2%  มีระดบัการนกัศึกษาปริญญาตรีจาํนวน 217 คนคิดเป็น 49.66%   

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษทัเอกชน มี 154 คนคิดเป็น 35.24%  

รายได้เฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ท่ี 15,000 – 30,000 บาท/3,000 – 6,000

หยวน มี 160 คนคิดเป็น 36.61%   ในดา้นประเภทสินคา้ออนไลน์ท่ีเลือกซ้ือ มี 234 คนเลือกเป็น

เส้ือผา้/เคร่ืองแต่งกายคิดเป็น 53.55%  มี 126 คนใช้บริการซ้ือสินคา้แบบออนไลน์สัปดาห์ละ 2-3 

คร้ังคิดเป็น 28.83%  จาํนวนเงินท่ีซ้ือสินคา้แบบออนไลน์แต่ละคร้ังของผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่อยูท่ี่ 500-1,000 บาท/100-200หยวน มี 211 คนคิดเป็น 48.28%   

2.สรุปขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์

ของกลุ่ม GEN Y ในเขตมณฑลกวางตุง้ ประเทศจีน 
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จากการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างพบว่าด้านการเพศ เพศชายมีค่า 2-tailedSig. เท่ากับ 

0.375 เพศหญิงมีค่า 2-tailedSig. เท่ากับ 0.367 ทั้งสองมากกว่าค่าระดับนัยสําคญัทางสถิติท่ีใช้ใน

การศึกษาคร้ังน้ีท่ี 0.05  ส่วนดา้นอายุมีค่า Sig. อยู่ท่ี 0.010 ซ่ึงน้อยกว่าระดับมยัสําคญัทางสถิติท่ี

กาํหนดไวท่ี้ระดบั 0.05 อายอุยูร่ะหวา่ง 35-39 นอ้ยกวา่กลุ่มอายอ่ืุน ส่วนดา้นสถานภาพมีค่า Sig. อยู่

ท่ี 0.217 มากกวา่ระดบัมยัสาํคญัทางสถิติท่ีกาํหนดไวท่ี้ระดบั 0.05 ส่วนดา้นระดบัการศึกษามีค่า  

Sig. อยูท่ี่ 0.000 นอ้ยกวา่ระดบัมยัสาํคญัทางสถิติท่ีกาํหนดไวท่ี้ระดบั 0.05 วุฒิการศึกษา

ท่ีตํ่ากว่าปริญญาตรีน้อยกว่าระดับการศึกษาอ่ืน ส่วนด้านอาชีพมีค่า Sig. อยู่ท่ี 0.070 ซ่ึงมากกว่า

ระดบัมยัสาํคญัทางสถิติท่ีกาํหนดไวท่ี้ระดบั 0.05 ส่วนดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีค่า Sig. อยูท่ี่ 0.059 

ซ่ึงมากกว่าระดบัมยัสําคญัทางสถิติท่ีกาํหนดไวท่ี้ระดบั 0.05 ส่วนดา้นประเภทสินคา้ออนไลน์ท่ี

เลือกซ้ือมีค่า Sig. อยูท่ี่ 0.609 ซ่ึงมากกวา่ระดบัมยัสาํคญัทางสถิติท่ีกาํหนดไวท่ี้ระดบั 0.05 ส่วนดา้น

ความถ่ีในการใชบ้ริการซ้ือสินคา้แบบออนไลน์มีค่า Sig. อยูท่ี่ 0.192 ซ่ึงมากกวา่ระดบัมยัสาํคญัทาก

ว่าระดบัมยัสําคญัทางสถิติท่ีกาํหนดไวท่ี้ระดบั 0.05  จาํนวนเงินท่ีซ้ือท่ีน้อยกว่า 500 บาทนอ้ยกว่า

จาํนวนเงินท่ีซ้ือในช่วงอ่ืนๆ 

3.สรุปขอ้มูลเก่ียวกบัแรงจูงใจการซ้ือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์

ของกลุ่ม GEN Y ในเขตมณฑลกวางตุง้ ประเทศจีน 

 จากการศึกษาของกลุ่มตวัอย่างพบว่าปัจจยัแรงจูงใจการซ้ือมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภค GEN Y ในเขตมณฑลกวางตุง้ ประเทศจีน มีคา่สถิติ

ความสัมพนัธ์ Pearson,s Correlation Coefficient (r) เท่ากบั 0.713 อยูใ่นระดบัมาก 

4. สรุปขอ้มูลเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ออนไลน์ของกลุ่ม GEN Y ในเขตมณฑลกวางตุง้ ประเทศจีน 

 จากการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันกับ

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภค GEN Y ในเขตมณฑลกวางตุง้ ประเทศจีน มีค่าสถิติ

ความสัมพนัธ์ Pearson,s Correlation Coefficient (r) เท่ากบั 0.833 อยูใ่นระดบัมาก 
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8.อภิปรายผล 

 สารนิพนธ์เร่ือง“ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์

ของกลุ่ม GEN Y ในเขตมณฑลกวางตุง้ประเทศจีน” ผูวิ้จยัพบประเด็นท่ีควรอภิปรายดงันี 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของกลุ่ม 

GEN Y ในเขตมณฑลกวางตุง้ ประเทศจีน 

 ผลการวิจยั ด้านปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศ

หญิง มากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่อยูในช่วงอายุระหว่าง 23 – 29 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบั 

ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 15,000 – 30,000 บาท 

ประเภทสินค้าท่ีซ้ือออนไลน์ท่ีส่วนใหญ่เป็นเส้ือผา้/เคร่ืองแต่งกาย ใช้บริการซ้ือสินค้าแบบ

ออนไลน์สัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง จาํนวนเงินท่ีซ้ือสินคา้แบบออนไลน์แต่ละคร้ังอยู่ระหว่าง500-1,000 

บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบั บวรลกัษณ์ เสนาะคาํ(2562) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัตวัแปรดา้นเพศ รายไดก้ับ

ระดบัการศึกษาวา่ กลุ่ม GEN Y ในเขตมณฑลกวางตุง้ ประเทศจีนท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ออนไลน์ไม่แตกต่างกนั กลุ่ม GEN Yท่ีมีระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่าง

กนั มีการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์แตกต่างกนั 

2. แรงจูงใจการซ้ือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของกลุ่ม GEN Y ใน

เขตมณฑลกวางตุง้ ประเทศจีน 

 ผลการวิจยั ดา้นแรงจูงใจของกลุ่มตวัอย่าง พบวา่แรงจูงใจการซ้ือดา้นอารมณ์ และ

แรงจูงใจการซ้ือดา้นเหตุผล มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัมากกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ออนไลน์ของกลุ่ม GEN Y ในเขตมณฑลกวางตุง้ ประเทศจีน กลุ่ม GEN Y มีแรงจูงใจการซ้ือด้าน

เหตุผลมากกว่าแรงจูงใจการซ้ือด้านอารมณ์ โดย แรงจูงใจการซ้ือด้านอารมณ์ของกลุ่ม GEN Y 

ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ด้านความรู้สึกอยากได้/อยากเป็น

เจา้ของสินคา้  แรงจูงการซ้ือดา้นเหตุผลของกลุ่ม GEN Y ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ออนไลน์ดา้นความสะดวก/ประหยดัเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของสุชาดาว่องวา

นิช (2550)ได้ศึกษาส่วนประสมการตลาด การบริการ และแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโน้ม
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พฤติกรรมของการตัดสินใจของลูกค้าในการซ้ือบ้านมือสองผ่าน Lynn Home Company บริษทั 

สินเช่ือท่ีอยู่อาศยั จาํกดั พบในกรุงเทพมหานครว่าแรงจูงใจท่ีมีเหตุผลและแรงจูงใจทางอารมณ์มี

ความสาํคญัทางสถิติในระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบันยัสาํคญัทางสถิติของพฤติกรรมการ

ตดัสินใจของลูกคา้ท่ีมีแนวโนม้จะซ้ือบา้นมือสอง 0.01 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของกลุ่ม 

GEN Y ในเขตมณฑลกวางตุง้ ประเทศจีน 

 ผลการวิจยั ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ส่วนประสมทางการตลาดมี

ความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัมากกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของกลุ่ม GEN Y ใน

เขตมณฑลกวางตุง้ ประเทศจีน โดยดา้นสินคา้ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริม

การตลาดและดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวัอยู่ระดบัมาก ดา้นการให้บริการส่วนบุคคลอยู่ระดบั

ปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของวริศรา สู้สกุลสิงห์,วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์ (2563) ซ่ึงได้

ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่

ผา่นเวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแทบทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

มีปัจจยัเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้นท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง 

9.ข้อเสนอแนะ 

กลุ่ม GEN Y เป็นกลุ่มท่ีมีกาํลงัซ้ือท่ีแข็งแกร่งและเต็มใจรับส่ิงใหม่มากขึ้น ผูท่ี้กาํลาํธุรกิจ

ออนไลน์หรือผูท่ี้จะทาํธุรกิจออนไลน์สามารถนาํผลการศึกษาไปใชไ้ดด้งัน้ี 

1. ตามความถ่ีในการซ้ือของผูบ้ริโภคและประเภทของสินคา้ท่ีซ้ือ แรงจูงใจการซ้ือของ

ผูบ้ริโภคในความรู้สึกชอบสินคา้ท่ีนาํเสนอออนไลน์ ความรู้สึกอยากได/้อยากเป็นเจา้ของสินคา้และ

โปรโมชัน่ของสินคา้ออนไลน์ท่ีหลากหลายโดดเด่นอย่างเห็นไดช้ัด ผูท่ี้ขายของออนไลน์ ควรมี

ปรับเปล่ียนความถ่ีของผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีร้านค้าเปิดตัวและความหลากหลายของสินค้า ดาํเนิน

กิจกรรมโปรโมชัน่อยา่งเหมาะสม จะถกูปรับเพื่อเพิ่มยอดขายของร้าน  
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2. ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัราคามากท่ีสุดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ บริการ

สามารถเปรียบเทียบราคาในเวบ็ต่างๆไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็วมากยิง่ขึ้นดงันั้นการมีราคาท่ีคุม้ค่า

กบัสินคา้มากกว่าคู่แข่งจึงจะทาํให้ไดเ้ปรียบทาง บริษทั ควรมีการเช็คราคากบัเวบ็คู่แข่งเสมอและมี

การทาํโปรโมชัน่ดา้นราคา 

3. ผูบ้ริโภคยงัให้ความสําคญักบัการส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจาํหน่าย ผูค้า้

สามารถปรับแผนการตลาดของร้านคา้ได ้2 ดา้น เช่น ใชส่ื้อยอดนิยมโปรโมตสินคา้และร้านคา้ และ

เชิญคนดงัในอินเทอร์เน็ตมาประเมินและแนะนาํสินคา้ของตน 

10.กติติกรรมประกาศ 

การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของกลุ่ม GEN 

Y ในเขตมณฑลกวางตุง้ ประเทศจีนสาํเร็จลงดว้ยความกรุณาจากหลายท่านท่ีไดอ้นุเคราะห์ให้ความ

ช่วยเหลือด้วยดีตลอดมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผศ.ดร.ปิยะวิทย ์ทิพรสอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้

อิสระซ่ึงไดใ้ห้ความรู้การช้ีแนะแนวทางการศึกษาตรวจทานและช่วยแกไ้ขขอ้บกพร่องจนงานวิจยั

คร้ังน้ีสาํเร็จลุล่วงดว้ยดีผูวิ้จยัใคร่ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงในความกรุณามา ณ โอกาส

น้ีดว้ยขอกราบขอบพระคุณคณาจารยม์หาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท์่านท่ีไดถ้่ายทอดความรู้ในหลาย 

ๆ สาขาวิชาทาํให้ผูวิ้จยันาํความรู้ท่ีไดม้าผสมผสานจนสามารถทาํงานวิจยัสําเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

ตลอดจนการใหค้าํปรึกษาซ่ึงเป็นประโยชน์ใหก้ารวิจยัคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์ครบถว้นไปดว้ยดีผูวิ้จยั

ขอขอบคุณผูค้รอบครัวและเพื่อน ๆ ทุกคนผูซ่ึ้งเป็นทั้งแรงบนัดาลใจคอยให้การสนับสนุนและ

ส่งเสริมในการทาํวิจยัคร้ังน้ีสาํเร็จไดอ้ย่างสมบูรณ์ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการ

ตอบแบบสอบถามซ่ึงเป็นส่วนสําคญัในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจนทาํใหง้านวิจยัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี

อน่ึงผูวิ้จยัหวงัว่างานวิจยัฉบบัน้ีจะมีประโยชน์และเป็นแนวทางสําหรับผูท่ี้สนใจจะศึกษางานวิจยั

ไดเ้ป็นอยา่งดีและหากมีขอ้ผิดพลาดประการใดขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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