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บทคัดย่อ
การศึกษาในครังนีมีวัตถุประสงค์ ดังนี ) เพือศึกษาคุณภาพของเว็บไซต์แอปพลิเคชัน
เถาเป่ าในมุมมองของผู้บริโภคในประเทศจีน 2) เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของเว็บไซต์
กับการซือโดยฉับพลันในแอปพลิเคชันเถาเป่ าของผู้บริโภคในประเทศจีน และ ) เพือเปรียบเทียบ
การซือโดยฉับพลันในแอปพพลิเคชันเถาเป่ าของผู้บริ โภคในประเทศจีน จําแนกตาม ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ โดยใช้ แบบสอบถามออนไลน์ทผ่ี านการทดสอบความเชือมันและความตรงเชิงเนือหา
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากผู้บริโภคในประเทศจีน ทีเคยซือสินค้ าผ่านแอปพพลิเคชันเถาเป่ าโดย
ไม่ได้ ตังใจซืออย่างเจาะจง จํานวน 400 คน และทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย ส่วน
เบี ยงเบนมาตรฐาน และทําการทดสอบสมมติฐานด้ วยค่า สถิ ติ t-Test F-Test และค่ าสัมประสิ ทธิ
สหสัมพันธ์ของ Pearson ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพของเว็บไซต์แอปพพลิเคชันเถาเป่ าในมุมมอง
ของผู้บริโภคในประเทศจีนโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านทีมีค่าเฉลีย
สูงทีสุด คือ ด้ านส่วนติดต่อผู้ใช้ งาน รองลงมาคือ ด้ านคุณภาพของการบริการ ด้ านคุณภาพของและ
ด้ านคุ ณ ภาพของข้ อมู ล ตามลํ า ดั บ ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า คุ ณ ภาพของเว็ บ ไซต์ มี
ความสัมพันธ์กับการซือโดยฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่ าของผู้บริโภคในประเทศจีน อยู่ในระดับ
มาก โดยด้ านทีมีความสัมพันธ์มากทีสุด คือ ด้ านคุณภาพของการบริการ รองลงมา คือ ด้ านคุณภาพ
ของระบบ ด้ านคุณภาพส่วนติดต่อผู้ใช้ งาน และ ด้ านคุณภาพของข้ อมูล ตามลําดับ นอกจากนียัง
พบว่ า ผู้บริ โภคในประเทศจีนทีมีลักษณะทางประการศาสตร์ ทีแตกต่างกันมีการซื อโดยฉับพลั นใน
แอพพลิเคชันเถาเป่ าไม่แตกต่างกัน
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1. บทนํา
การซือโดยฉับพลันเป็ นปรากฏการณ์ทพบบ่
ี อยในพฤติกรรมการบริโภคประจําวันในการช้
อปปิ งแบบดัง เกือบ 90% ของผู้บริ โภคซือสินค้ าแบบฉับพลัน การช็อปปิ งออนไลน์เป็ นวิธีการซือ
สินค้ าทีง่ายและรวดเร็ว ไม่จาํ เป็ นต้ องรอคิว เปิ ดบริการ 24 ชัวโมงและผู้บริโภคสามารถเลือกซือสินค้ า
ได้ ทุกทีทุกเวลาด้ วยการคลิกเมาส์ การซือทีง่ายขึนนี ทําให้ เพิมพฤติกรรมการซือโดยฉับพลันทีง่ายขึน
เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม งานวิ จัยก่อนหน้ านี เกียวกับ การซือโดยฉั บพลั น ได้ มุ่งเน้ น ทีการซื อแบบ
ออฟไลน์แบบดังเดิมและมีการศึกษาน้ อยในสภาพแวดล้ อมการช็อปปิ งออนไลน์ งานวิจัยนี จึงสนใจที
จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของเว็บไซต์กับการซือโดยฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่ า
ของผู้บริโภคในประเทศจีน โดยข้ อมูลทีได้ จากการวิจัยนีจะสามารถนําไปเป็ นแนวทางในการพัฒนา
แอพพลิเคชันเถาเป่ าเพือให้ ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้

2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1เพื อศึ ก ษาคุ ณ ภาพของเว็บ ไซต์ แ อปพพลิ เคชั นเถาเป่ าในมุ ม มองของผู้ บ ริ โ ภคใน
ประเทศจีน
2.2 เพื อศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคุ ณ ภาพของเว็บ ไซต์ กับ การซื อโดยฉั บ พลั น ใน
แอปพลิเคชันเถาเป่ าของผู้บริโภคในประเทศจีน
2.3 เพือเปรียบเทียบการซือโดยฉับพลันในแอปพพลิเคชันเถาเป่ าของผู้บริโภคในประเทศ
จีน จําแนกตาม ลักษณะทางประชากรศาสตร์

3. สมมติฐานการวิจยั
3.1 คุณภาพของเว็บไซต์มีความสัมพันธ์กับการซือโดยฉับพลันในแอปพพลิเคชันเถาเป่ า
ของผู้บริโภคในประเทศจีน
3.2 ผู้ บ ริ โ ภคในประเทศจี นทีมี ลัก ษณะทางประการศาสตร์ ทีแตกต่ างกัน มี ก ารซื อโดย
ฉับพลันในแอพพลิเคชันเถาเป่ าแตกต่างกัน

4. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
4.1การวิจัยครังนีทําให้ ทราบถึงคุณภาพต่างๆ ของเว็บไซต์ทเกี
ี ยวข้ อง ทีมีผลต่อการซือ
โดยฉับพลันผ่านทางออนไลน์ของผู้บริโภคชาวจีน โดยผู้ประกอบการสามารถนําข้ อมูลทีได้ จาการวิจัย
นีไปพัฒนาของเว็บไซต์ให้ ตรงตามความต้ องการผู้บริโภคชาวจีนมากทีสุด



4.2สําหรับผู้ต้องการศึกษา เกียวกับคุณภาพของเว็บไซต์และการซือโดยฉับพลัน สามารถ
นําผลวิจัยไปใช้ ในการประกอบการศึกษาเพิมเติมได้

5. ขอบเขตการวิจยั
5.1 ขอบเขตด้ านเนือหา ในการศึกษาในครังนีเป็ นการศึกษาทางด้ านความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพของเว็บไซต์กบั การซือโดยฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่ าของผู้บริโภคในประเทศจีน ได้ แก่
เพศ อายุ รายได้ การศึกษา อาชีพ และสถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กับ การซือโดยฉับพลันผ่าน
แอปพลิเคชันเถาเป่ าของผู้บริโภค
5.2 ขอบเขตด้ านประชากร ได้ กาํ หนดขอบเขตการศึกษาครังนี คือ ประชาชนชาวจีนทีเคย
มีพฤติกรรมซือสินค้ าผ่านแอพพลิเคชันเถาเป่ าโดยฉับพลัน (ซือโดยไม่ได้ ตังใจซื ออย่างเจาะจงหรือ
ไม่ได้ วางแผนก่อนซือ)
5.3 ขอบเขตด้ า นเวลา ผู้ วิ จั ย ก าหนดขอบเขตระยะเวลาของการศึ ก ษาวิ จั ย เรื อง
ความสัม พั น ธ์ร ะหว่ า งคุ ณ ภาพของเว็บ ไซต์ กับ การซื อโดยฉั บ พลั น ผ่ า นแอปพลิ เคชั นเถาเป่ าของ
ผู้บริโภคในประเทศจีน ในช่วงเวลา ตังแต่ เดือนธันวาคม
ถึง เดือนเมษายน
5.4 ขอบเขตด้ านตัวแปรศึกษา สามารถจําแนกตัวแปรได้ ดังนี
5.4.1 ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ตัวแปรดังต่อไปนี
1.ลักษณะทางประชากรศาสตร์
-เพศ
-อายุ
-รายได้
-การศึกษา
-อาชีพ
-สถานภาพสมรส
2.คุณภาพของเว็บไซต์
-คุณภาพของข้ อมูล
-คุณภาพของระบบ
-คุณภาพของการบริการ
-คุณภาพส่วนติดต่อผู้ใช้ งาน
㸦ทีมา˖วันวิสาขะ พิมลวิทยา ˈ2557 ˅
5.4.2 ตัวแปรตาม คือ การซือโดยฉับพลันผ่าน แอปพลิเคชันเถาเป่ า



6. ระเบียบวิธีวิจยั
เนื องจากงานวิ จัยนี เป็ นงานวิจั ยเชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ผู้ วิ จั ยจึ งเลื อกใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพือใช้ ในการเนินการ วิจัยใน
ครังนี โดยมีขันตอนในการสร้ างเครืองมือดังนี เครืองมือทีใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจัยครังนี สร้ าง
ขึ นมาจากการเก็บ รวบรวม ข้ อ มู ล ศึ ก ษางานวิ จั ย ทีเกียวข้ อ งทังในและต่ า งประเทศ น ามาสร้ า ง
แบบสอบถามโดยแบ่ งเนื อหา ของค าถามออกเป็ น 3 ตอน ดั งนี ตอนที 1 แบบสอบถามข้ อ มู ล
ทางด้ านประชากรศาสตร์ เป็ นแบบสอบถามที ประกอบไปด้ วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี ย และสถานภาพสมรส โดยเป็ น แบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check List) ตอนที 2
แบบสอบถามทางด้ านคุณภาพเว็บไซต์ทมีี ผลต่อกับการซือโดยฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่ าของ
ผู้บริโภคในประเทศจีน ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ซึงเกณฑ์ทใช้
ี ในการกําหนดค่านําหนักของการประเมินทัง 5 ระดับนัน ผู้ดาํ เนินงานวิจัย เลือกใช้ ตาม
วิธีการของลิเคิร์ท ( Likert Scale) โดยกําหนดเกณฑ์การให้ คะแนน ดังนี ระดับคะแนน 5 หมายถึง
เห็นด้ วยมากทีสุด ระดับคะแนน 4 หมายถึง เห็นด้ วยมาก ระดับคะแนน 3 หมายถึง เห็นด้ วยปาน
กลาง ระดับคะแนน 2 หมายถึง เห็นด้ วยน้ อย ระดับคะแนน 1 หมายถึง เห็นด้ วยน้ อยทีสุด

7. ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางด้านประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจํา นวน 400 คน มีเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยมีเพศ ชาย
จํานวน 255 คน คิดเป็ นร้ อยละ 63.8 และเพศหญิง จํานวน 145 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.3 ตามลําดับ
เมือพิ จารณาตามช่ วงอายุส่วนใหญ่ มีอายุเฉลียสูงสุดอยู่ในช่ วง 21-30 ปี จ านวน 234 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 58.5 รองลงมาคือ ช่ วงอายุ 31-40 ปี จํานวน 76 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.0 ส่วนใหญ่ จ บ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 229 คน คิดเป็ นร้ อยละ 57.3 รองลงมาคือ วิชาชีพหรือตํากว่า
จํานวน 104 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.0 และมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษามากทีสุด จํานวน 137 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 34.3 รองลงมาคือ พนักงานบริ ษัทเอกชน จํานวน 90 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.5 ซึงมี
รายได้ เฉลี ยสูงสุดอยู่ ที ไม่เกิน 2,000 หยวน จ านวน 120 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30.0 รองลงมาคือ
4,001 – 6,000 หยวน จํานวน 88 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.0 และส่วนสถานภาพสมรส โสด จํานวน
250 คน คิดเป็ นร้ อยละ 62.5 รองลงมาคือ สมรส จํานวน 150 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.5
ผลการวิ จัย ความสัมพันธ์ระหว่ า งคุ ณภาพของเว็ บ ไซต์ก บั การซื อ โดยฉับ พลัน ผ่ า น
แอปพลิเคชันเถาเป่ าของผูบ้ ริโภคในประเทศจี น
ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริ โภคในประเทศจีนทีเป็ นตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อคุณภาพของ



เว็บไซต์เถาเป่ า โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด คือ
ด้ านส่วนติดต่อผู้ใช้ งาน รองลงมาคือ ด้ านคุณภาพของการบริการ ด้ านคุณภาพของและ ด้ านคุณภาพ
ของข้ อมูล ตามลําดับ รายละเอียดแต่ละด้ านมีดังนี
ด้านคุณภาพของข้อมูล ผู้บริโภคทีเป็ นตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อคุณภาพของเว็บไซต์เถา
เป่ า ด้ านคุณภาพของข้ อมูล โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ อทีมี
ค่าเฉลียสูงทีสุด คือ ข้ อมูลสินค้ าในแอปพลิเคชันเถาเป่ ามีคาํ แนะนําต่างๆ ทีมีประโยชน์สาํ หรับท่าน
และ ข้ อทีมีค่าเฉลียตําทีสุด คือ ข้ อมูลในเถาเป่ ามีรายละเอียดทีชัดเจนสําหรับการซือสินค้ า
ด้านคุณภาพของระบบ ผู้บริโภคทีเป็ นตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อคุณภาพของเว็บไซต์เถา
เป่ า ด้ านคุณภาพของระบบ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ อทีมีค่าเฉลีย
สูงทีสุด คือ ข้ อทีแอปพลิเคชันเถาเป่ ามีระบบนําทางตั งแต่การเลือกสินค้ าลงใน รถเข็นจนกระทังการ
ชําระค่าสินค้ าหรือบริการทีมีประสิทธิภาพ และข้ อทีมีค่าเฉลียตําทีสุด คือ เถาเป่ ามีระบบคัดกรองว่า
ร้ านค้ าใน ขายผลิตภัณฑ์ของแท้
ด้า นคุ ณ ภาพของการบริ ก าร ผู้ บ ริ โภคทีเป็ นตั ว อย่ า งมี ความคิ ดเห็น ต่ อ คุ ณ ภาพของ
เว็บไซต์เถาเป่ า ด้ านคุณภาพของการบริการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า
ข้ อทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด คือ ผู้ขายสินค้ าผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่ าสามารถส่งมอบสินค้ า และบริการให้
ตรงตามทีสัญญาไว้ กับผู้ซือสินค้ า และข้ อทีมีค่าเฉลียตําทีสุด คือ เถาเป่ ามีมาตรการการรักษาความ
ปลอดภั ย เพื อปกป้ องผู้ ใ ช้ ง านกับ การจะเลื อ กซื อสิน ค้ า กับ ผู้ ข ายสิน ค้ า ผ่ า นแอปพลิ เ คชั นทีมี ก าร
ตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ า
ส่วนติดต่อผูใ้ ช้งาน ผู้บริโภคทีเป็ นตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อคุณภาพของเว็บไซต์เถาเป่ า
ด้ านส่วนติดต่อผู้ใช้ งาน โดยรวม อยู่ในระดับ มาก เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ อทีมีค่าเฉลียสูง
ทีสุด คือ แอปพลิเคชันเถาเป่ า มีการออกแบบเว็บไซต์ให้ มีรูปแบบทีทันสมัย และข้ อทีมีค่าเฉลียตํา
ทีสุด คือ แอปพลิเคชันเถาเป่ าสามารถดึงดูดสายตาของท่านได้
ผู้บริ โภคทีเป็ นตัวอย่างมีการซือโดยฉับพลันจากแอปพลิเคชันเถาจากเป่ า โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ อทีมีค่าเฉลี ยสูงทีสุดคือ หลายครังทีท่านเข้ า ไปดู
สินค้ าในเถาเป่ า แล้ วเห็นโปรโมชันต่างๆ ทําให้ ท่านตัดสินใจซือสินค้ านันทันที และข้ อทีมีค่าเฉลียตํา
ทีสุด คือ หลายครังทีท่านเข้ าไปดูสนิ ค้ าในเถาเป่ า แล้ วท่านตัดสินใจซือสินค้ านันโดยทีไม่คิดอะไร
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐ านที 1 คุ ณ ภาพของเว็ บ ไซต์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การซื อโดยฉั บ พลั น ใน
แอปพพลิเคชันเถาเป่ าของผู้บริโภคในประเทศจีน
ผลการทดสอบสมมติฐานที พบว่ า คุณภาพของเว็บไซต์มีความสัมพั นธ์กับการซือโดย
ฉั บ พลั น ผ่ า นแอปพลิ เ คชั นเถาเป่ าของผู้ บ ริ โ ภคในประเทศจี น อยู่ ใ นระดั บ มาก โดยด้ า นที มี



ความสัมพั นธ์มากทีสุด คือ ด้ านคุณภาพของการบริ การ รองลงมา คือ ด้ านคุณภาพของระบบ ด้ าน
คุณภาพส่วนติดต่อผู้ใช้ งาน และ ด้ านคุณภาพของข้ อมูล ตามลําดับ
สมมติฐานที 2 ผู้บริโภคในประเทศจีนทีมีลักษณะทางประการศาสตร์ ทแตกต่
ี
างกันมีการ
ซือโดยฉับพลันในแอพพลิเคชันเถาเป่ าแตกต่างกัน
สมมติฐานที 2.1 ผลการทดสอบสมมติฐานที 2.1 พบว่า ผู้บริโภคทีมีเพศทีแตกต่างกันมี
การซือโดยฉับพลันในแอพพลิเคชันเถาเป่ าไม่แตกต่างกัน
ี
างกันมี
สมมติฐานที 2.2 ผลการทดสอบสมมติฐานที 2.2 พบว่า ผู้บริโภคทีมีอายุทแตกต่
การซือโดยฉับพลันในแอพพลิเคชันเถาเป่ าไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที 2.3 ผลการทดสอบสมมติฐานที 2.3 พบว่า ผู้บริโภคทีมีการศึกษาทีแตกต่าง
กันมีการซือโดยฉับพลันในแอพพลิเคชันเถาเป่ าไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที 2.4 ผลการทดสอบสมมติฐานที 2.4 พบว่า ผู้บริโภคทีมีอาชีพทีแตกต่างกัน
มีการซือโดยฉับพลันในแอพพลิเคชันเถาเป่ าไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที 2.5 ผลการทดสอบสมมติฐานที 2.5 พบว่า ผู้บริโภคทีมีรายได้ เฉลียต่อเดือน
ทีแตกต่างกันมีการซือโดยฉับพลันในแอพพลิเคชันเถาเป่ าไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที 2.6 ผลการทดสอบสมมติฐานที 2.6 พบว่า ผู้บริโภคทีมีสถานภาพสมรสที
แตกต่างกันมีการซือโดยฉับพลันในแอพพลิเคชันเถาเป่ าไม่แตกต่างกัน

8. อภิปรายผลการศึกษา
ผลการทดสอบสมมติฐานที พบว่ า คุณภาพของเว็บไซต์มีความสัมพั นธ์กับการซือโดย
ฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่ าของผู้บริ โภคในประเทศจีน สอดคลอ้ งกับสมมติฐานทีตังไว้ ทังนี
เพราะ การทดสอบด้ ว ย Pearson Correlation พบว่ า ค่ า r เท่า กับ .610**ของด้ า นคุ ณ ภาพของการ
บริการ หมายถึง อยู่ในระดับความสมพันธ์ ระดับมาก สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Usman & Mokhtar
(
) ทีพบว่ าคุณภาพการบริ การมีผลต่อความภักดีของนักศึกษาอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
และเป็ นตัวแปรทีสามารถใช้ ในการทํานายทีมีค่าสูงสุดในสถาบันอุดมศึกษาประเทศไนจีเรี ยจะเห็น
ความแตกต่างของภูมิภาคในแต่ละสถาบันการศึกษาซึงมีอิทธิพลขึนอยู่กับบริบทของแต่ละพืนทีไม่ว่า
จะเป็ นการบริ หารจั ดการประเพณี วัฒนธรรมเชื อชาติ ซึงทําให้ ได้ ผลทีแตกต่ างกันออกไปและบาง
การศึ กษาพบว่ าการทีตัวแปรคุ ณ ภาพการบริ ก ารจะส่ งต่ อความภักดี ได้ นันจํา เป็ นต้ องผ่ านตั ว แปร
คันกลางเช่นเดียวกับการศึกษาของ Goolamally and Latit (2014) ทีศึกษาในเรืองปัจจัยทีตัวกําหนด
ความภั ก ดี ข องการศึ ก ษานอกระบบชี ให้ เ ห็น ว่ า คุ ณ ภาพบริ ก ารจะมี ผ ลกระทบต่ อ ความภั กดี ของ
นักศึกษาโดยต้ องผ่านตัวแปรคันกลางคือความพึงพอใจและ Pargalis and Zaksa (2012) ทีพบว่ า
คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อความภักดีของนักศึกษาจึงทําให้ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้



ของงานวิจัยชิน
ผลการทดสอบสมมติฐานที 2.1 พบว่าผู้บริโภคทีมีเพศทีแตกต่างกันมีการซือโดยฉับพลัน
ในแอพพลิเคชันเถาเป่ าไม่แตกต่างกัน ศิริวรรณเสรีรัตน์ และคณะ (2558) เพศ เป็ นตัวแปรสําคัญที
บ่งชีถึงความต้ องการของผู้บริโภคทีแตกต่างกัน ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Zhang Di (2010) ได้
ศึกษา “การวิจัยเกียวกับการซือโดยฉับพลันของผู้บริโภคในการซือของออนไลน์ ภายใต้ รูปแบบC2C”
ซึ งผลการวิ จั ย พบว่ า เพศ แตกต่ า งกัน มี ก ารซื อโดยฉั บ พลั น ในออนไลน์ C2C ของผู้ บ ริ โ ภค ไม่
แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานที 2.5 พบว่า ผู้บริโภคทีมีรายได้ เฉลียต่อเดือนทีแตกต่างกันมี
การซือโดยฉับพลันในแอพพลิเคชันเถาเป่ าไม่แตกต่างกัน ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Yang lingli
(2011) ได้ ศึกษา “ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของเว็บไซต์ชอ็ ปปิ งกับพฤติกรรมการซือโดย
ฉับพลันทีเทศบาลนครเซียงไฮ้ ” ซึงผลการวิจัยพบว่า รายได้ เฉลียต่อเดือนทีแตกต่างกัน มีการซือโดย
ฉับพลันของผู้บริโภคไม่แตกต่างกัน

9. ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครังต่อไป
1) การวิจัยนีใช้ แบบสอบถามเป็ นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ดังนัน อาจมีการ
เลื อ กใช้ วิ ธี ก ารเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล ในรู ป แบบอื นเพิ มเติ ม เช่ น การสนทนากลุ่ ม (Focus group
discussion) ซึง เป็ นอีกวิธีหนึงทีน่าจะนํามาใช้ ประกอบการวิจัยเชิงสํารวจเกียวกับปั จจัยทีมีผลการซือ
โดยฉับพลันผ่าน แอปพลิเคชันเถาเป่ า จากการสนทนากลุ่มจะทําให้ ได้ ข้อมู ลเชิ งลึ ก ซึงน่ าจะเป็ น
ประโยชน์อย่างมากในการนํามาวิเคราะห์ร่วมกับผลการวิจัยเชิงสํารวจทําให้ ผลการวิจัยมีความชัดเจน
ยิงขึน
2) นอกจากปัจจัยทีได้ จากการศึกษาวิจัยนี ควรมีการศึกษาปัจจัยทางด้ านคุณภาพของเว็บไซต์
เถาเป่ า ในด้ านอืนๆ ว่ามีปัจจัยใดอีกทีมีความสัมพันธ์กบั การซือโดยฉับพลันในแอปพพลิเคชันเถาเป่ า
ของผู้บริโภคในประเทศจีน เพือนําปัจจัยต่างๆ เหล่านันมาเป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
เว็บไซต์เถาเป่ าเพือเป็ น

10.กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยเรือง “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของเว็บไซต์กบั การซือโดยฉับพลันผ่าน
แอปพลิเคชันเถาเป่ าของผู้บริโภคในประเทศจีน” ครังนีสําเร็จลุล่วงได้ ด้วยดีโดย ได้ รับความช่วยเหลือ
และการสนับสนุนจากหลายๆ ท่าน โดยเฉพาะอย่างยิง ผศ.ดร. จรัญญา ปานเจริญ ซึงเป็ นอาจารย์ที



ปรึ กษาได้ ให้ คาํ แนะนําในการคัดเลือกเรื องทีจะทําการศึกษาวิจัยให้ ได้ ความรู้ทางด้ านคุณภาพของ
เว็บไซต์จนข้ อคิดต่างๆ ทีเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยในครังนี รวมทัง ดร.อดิลล่า พงศ์ยีหล้ า และ
ดร.รชฏ ขําบุญทีให้ คาํ แนะนําในการแก้ ไขปรับปรุง ผู้ทาํ การศึกษา ซาบซึงในความกรุณาของท่านเป็ น
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