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บทคดัย่อ 
 การศึกษาในครังนีมีวัตถุประสงค์ดังนี ) เพือศึกษาระดับความไว้วางใจของผู้บริโภคใน

ประเทศจีนผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่า ) เพือศึกษาระดับการรับรู้ถึงคุณค่าของผู้บริโภคในประเทศจีน

ผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่า ) เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจกับการซือโดยฉับพลัน

ผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่าของผู้บริโภคในประเทศจีน และ ) เพือศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างการรับรู้

ถึงคุณค่ากับการซือโดยฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่าของผู้บริโภคในประเทศจีน  โดยใช้

แบบสอบถามออนไลน์ทีผ่านการทดสอบความเชือมันและความตรงเชิงเนือหาในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลจากผู้บริโภคในประเทศจีนทีเคยซือสินค้าผ่านแอปพพลิเคชันเถาเป่าโดยไม่ได้ตังใจซืออย่าง

เจาะจงจาํนวน  คน และทาํการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละค่าเฉลียส่วนเบียงเบนมาตรฐานและ

ทาํการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถติิค่าสมัประสทิธสิหสมัพันธข์อง Pearson  

 ผลการศึกษาพบว่าความไว้วางใจของผู้บริโภคในประเทศจีนผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่าท ี

ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด คือ 

ด้านคุณภาพของข้อมูล รองลงมา คือ ด้านการรับรู้ความปลอดภัย และด้านการรับรู้ความเป็นส่วนตัว 

ตามลาํดับ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความไว้วางใจในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับการซือโดย

ฉับพลันเถาเป่าของผู้บริโภคอยู่ในระดับมาก และพบว่าการรับรู้ คุณค่าในภาพรวมมีความสมัพันธก์บั

การซือโดยฉับพลันเถาเป่าของผู้บริโภคอยู่ในระดับมาก ในขณะทีด้านการรับรู้ ความเป็นส่วนตัวมี

ความสมัพันธก์บัการซือโดยฉับพลันเถาเป่าของผู้บริโภคการรับรู้ คุณค่าในภาพรวมมีความสมัพันธก์บั

การซือโดยฉับพลันเถาเป่าของผู้บริโภคอยู่ในระดับมากเมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการรับรู้ คุณค่า

ทงั  ด้านมีความสมัพันธก์บัการซือโดยฉับพลันเถาเป่าของผู้บริโภคโดยด้านการรับรู้ คุณค่าด้านราคา

และการรับรู้ คุณค่าด้านปลอดภัยมีความความสัมพันธ์กบัการซือโดยฉับพลันเถาเป่าของผู้บริโภคอยู่

1
 นักศึกษาหลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

2
 อาจารย์ทปีรึกษา 



ในระดับมากตามลาํดับนอกจากนียังพบว่าผู้บริโภคในทมีีลักษณะทางประการศาสตร์ทแีตกต่างกนัมี

การซือโดยฉับพลันในแอพพลิเคชันเถาเป่าไม่แตกต่างกนั 

 

1.บทนาํ 
 ด้วยการเกิดขึนของคอมพิวเตอร์เครืองแรกการพัฒนาและความนิยมของเทคโนโลยี

เครือข่ายทวัโลกและอนิเทอร์เนต็คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้แพร่กระจายไปทวัทุกมุมโลก ศตวรรษท ี

 เป็นยุคแห่งการให้ข้อมูลข่าวสารสัดส่วนของอุตสาหกรรมในระดับอุดมศึกษาในประเทศต่างๆ

ยังคงเพิมขนึโดยเฉพาะอตุสาหกรรมบริการอตุสาหกรรมบริการข้อมูลได้กลายเป็นอุตสาหกรรมชันนาํ

ในศตวรรษที  สิงนีนาํไปสู่การเกิดขึนและการพัฒนาของอีคอมเมิร์ซ การขับเคลือนด้วยอิทธิพล

ของอ-ีคอมเมิร์ชในประเทศต่างๆได้รับการปรับปรุงและสมบูรณ์แบบอยู่ตลอดเวลาและอี-คอมเมิร์ซ

ได้กลายเป็นจุดสนใจของการแข่งขันสาํหรับประเทศและบริษัทใหญ่ๆสถานการณ์ทางเศรษฐกจิกาํลัง

เพิมขนึทุกปีชาวเนต็ของจีนเพิมขนึทุกวันการมีส่วนร่วมในการช้อปปิงออนไลน์เริมทวีความรุนแรงมาก

ขึนเทคโนโลยีการตรวจสอบเครือข่ายกาํลังสมบูรณ์แบบมากขึนเรือยๆและวิธีการชาํระเงินมีความ

ยืดหยุ่นและมคีวามหลากหลายในการตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างรวดเรว็ของอคีอมเมิร์ซ ผลิตภัณฑ์

ต่างๆ ของรูปแบบอีคอมเมิร์ซปรากฏขึนตามเวลาทีต้องการเถาเป่าเกิดในสถานการณ์เช่นนีและให้

แพลตฟอร์มการซือขายออนไลน์สําหรับผู้บริโภคชาวจีน เถาเป่า  (Taobao) ก่อตังขึนโดย 

Alibaba Network Technology Co.Ltd โดยในช่วงเริมต้นของการก่อตังบริษัทได้ดาํเนินนโยบายฟรี

สามปี ทาํให้เถาเป่าพัฒนาอย่างรวดเร็วและครอบครองทังตลาดการค้า C2C ในประเทศจีนใน

ระยะเวลาอันสัน การพัฒนาอินเทอร์เนต็อีคอมเมิร์ซได้ถึงจุดสูงสุดนับตังแต่การก่อตังของ เถาเป่า

หลังจากหลายปีของการสะสมและการพัฒนาอย่างต่อเนือง ผู้ใช้ทลีงทะเบียนถาเป่าได้เกิน พันล้าน

ผลิตภัณฑอ์อนไลน์กาํลังเติบโตและอตัราการเติบโตของเวบ็ไซต์อคีอมเมิร์ซในประเทศจีนอนัดับแรก

ครองมากกว่า % ของหุ้นช้อปปิงออนไลน์กลายเป็นหนึงในแพลตฟอร์มช้อปปิงออนไลน์ทีสาํคัญ

ทสีดุซึงส่วนใหญ่กระจุกตัวในตลาดตาํสดุ 

  ในตอนต้นของการเปิดตัวทางออนไลน์ของเถาเป่า การทาํธุรกรรมส่วนใหญ่เกิดขึนใน

เมืองเดียวกันนันคือ"มือหนึงจ่ายเงินมือเดียวส่งมอบ"แลธุรกรรมบางอย่างใช้การโอนเงินระหว่าง

ธนาคาร เพือลดความเสยีงในการถูกหลอกลวงโดยผู้ใช้เถาเป่าส่งเสริมวิธ"ีการสงัซือออนไลน์และการ

ทาํธุรกรรมออฟไลน์" แต่วิธีการทาํธุรกรรมนีมีข้อ จาํกัด ทดีีเยียม เพือแก้ปัญหาความปลอดภัยของ

เงินทุนระหว่างผู้ใช้และสร้างความสัมพันธ์ทีไว้วางใจระหว่างผู้ซือและผู้ขายทีมงานเถาเป่าได้พัฒนา

เครืองมือการชําระเงิน Alipay ปัจจุบันแอปพลิเคชันการชําระเงินทีใช้กันมากทีสุดทีใช้ในการทาํ

ธุรกรรม TaobaoAlipay เติมเงิน Alipay หลังจากจ่ายเงินสาํหรับสนิค้าใน เถาเป่าเงินจะถูกแช่แขง็และ



ถูกควบคุมโดย Alipay มันจะไม่จ่ายให้กับผู้ขายทันทีหลังจากสินค้าของผู้ขายมาถึงผู้ซือตรวจสอบ

สินค้าและยืนยันการรับ บัญชีผู้ขายไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทาํธุรกรรมในการโอนเงินในเถาเป่า 

ดังนันผู้ปกครองบางคนจึงโอนค่าครองชีพของพวกเขาไปยังลูกๆ ของพวกเขาผ่านการทาํธุรกรรมเถา

เป่า เพราะพวกเขากาํลังช้อปปิงออนไลน์ดังนันจึงไม่มีการออกใบแจ้งหนี ดังนัน ผู้วิจัยจึงสนใจทจีะ

ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจและการรับรู้ ถึงคุณค่ากับการซือโดยฉับพลันผ่า น

แอปพลิเคชันเถาเป่าของผู้บริโภคในประเทศจีน โดยข้อมูลทไีด้จากการวิจัยในครังนีจะสามารถนาํไป

เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและหน่วยงานทีเกียวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถนําไปใช้เป็น

แนวทางในการวางแผนการปฏบิัติงานด้านการพัฒนาส่งเสริมธุรกจิ พาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

 

2.วตัถุประสงคก์ารวิจยั 
2.1 เพือศึกษาระดับความไว้วางใจของผู้บริโภคในประเทศจีนผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่า 

2.2 เพือศึกษาระดับการรับรู้ถึงคุณค่าของผู้บริโภคในประเทศจีนผ่านแอปพลิเคชันเถา

เป่า 

2.3 เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจกับการซือโดยฉับพลันผ่าน

แอปพลิเคชันเถาเป่าของผู้บริโภคในประเทศจีน 

2.4 เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ ถึงคุณค่ากับการซือโดยฉับพลันผ่าน

แอปพลิเคชันเถาเป่าของผู้บริโภคในประเทศจีน 

 

3.  สมมติฐานการวิจยั 

 3.1  ความไว้วางใจมีความสมัพันธก์บัการซือโดยฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่าของ

ผู้บริโภคในประเทศจีน 

 3.2  การรับรู้ถึงคุณค่ามีความสัมพันธ์กับการซือโดยฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่า

ของผู้บริโภคในประเทศจีน 

 

4.  ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั 
 4.1 ผลการศึกษาครังนีจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและหน่วยงานทเีกียวข้องกับพาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกสส์ามารถนาํไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการปฏบิัติงานด้านการพัฒนาส่งเสริมธุรกจิ 

พาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส ์

 4.2 สาํหรับนักวิจัย นักศึกษา หรือผู้ทสีนใจทวัไปสามารถนาํข้อมูลทไีด้จากการวิจัยใน

ครังนีเป็นไปแนวทางในการศึกษาเรืองทเีกยีวข้องต่อไป 



5 . ขอบเขตการวิจยั 
 5.1ประชากรทีใช้วิจัยในครังนีคือ ประชาชนชาวจีนทีเคยมีพฤติกรรมซือสินค้าผ่าน

แอพพลิเคชันเถาเป่าโดยฉับพลัน (ซือโดยไม่ได้ตังใจซืออย่างเจาะจงหรือไม่ได้วางแผนก่อนซือ) 

 5.2ศึกษาความไว้วางใจและการรับรู้ ถึงคุณค่ากับการซือโดยฉับพลันผ่านแอปพลิเคชัน

ตามแนวคิดของ Sweeney and Soutar (2001) และ Bachunan, Laurane, Carolyn, Simmons and 

Barbara (1999) 

 5.3ระยะเวลาในการศึกษาเริมตังแต่เดือนมกราคม - เมษายน  

 

6.ระเบยีบวิธีวิจยั 
งานวิจัยเรืองความสมัพันธร์ะหว่างความไว้วางใจ การรับรู้ถงึคุณค่ากบัการซือโดยฉับพลัน

ผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่าของผู้บริโภคในประเทศจีน เป็นงานวิจัยเชิงสาํรวจ (Survey Research) ทมีี

รูปแบบการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามแบบ (Questionnaire) เป็นเครืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ดาํเนินการวิจัยตามขนัตอนดังนี 

งานวิจัยนี เป็นงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ทีมีรูปแบบการวิจัยโดยใช้

แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-end Questionnaire) มีทงัหมด  ส่วน ตามรายละเอยีดดังนี 

ส่วนท ี  แบบสอบถามเกยีวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพรายได้เฉลียต่อเดือน และสถานภาพสมรส เป็นคาํถามแบบลักษณะ

ปลายปิด (Close–ended Response Question) ให้เลือกตอบได้เพียงหนึงข้อ โดยมีระดับการวัดดังนี 

 ) เพศ ระดับการวัดตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

 ) อายุ ระดับการวัดตัวแปรแบบเรียงอนัดับ (Ordinal Scale) 

 ) ระดับการศึกษา ระดับการวัดตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

 ) อาชีพ ระดับการวัดตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale)  

 )รายได้เฉลียต่อเดือนระดับการวัดตัวแปรแบบเรียงอนัดับ (Ordinal Scale) 

 ) สถานภาพสมรส ระดับการวัดตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

ส่วนที  แบบสอบถามเกียวกับความไว้วางใจ เป็นแบบ Likert Scale โดยมีทางเลือก

ตอบได้ 5 ระดับ โดยมีเกณฑก์ารให้คะแนนดังนี 

ส่วนท ี  แบบสอบถามเกยีวกบัการรับรู้ถึงคุณค่า เป็นแบบ Likert Scale โดยมีทางเลือก

ตอบได้ 5 ระดับ โดยมีเกณฑก์ารให้คะแนนดังนี 

ส่วนที  แบบสอบถามเกียวกับการซือโดยฉับพลัน เป็นแบบ Likert Scale โดยมี

ทางเลือกตอบได้ 5 ระดับ โดยมีเกณฑก์ารให้คะแนนดังนี 



  เหน็ด้วยน้อยทสีดุ   มีค่าคะแนนเป็น   

  เหน็ด้วยน้อย   มีค่าคะแนนเป็น   

  เหน็ด้วยปานกลาง   มีค่าคะแนนเป็น   

  เหน็ด้วยมาก   มีค่าคะแนนเป็น   

 เหน็ด้วยมากทสีดุ   มีค่าคะแนนเป็น  

 

7. ผลการศึกษา 
ผลการวิเคราะหข์อ้มูลทางดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 400 คนมีเพศชายมากกว่าเพศหญิงโดยมีจาํนวน 264 

คนคิดเป็นร้อยละ 66.0 และเป็นเพศชายจาํนวน 136 คนคิดเป็นร้อยละ 34.0 มีอายุ 21-30 ปีมี

จาํนวน 174 คนคิดเป็นร้อยละ 43.5 รองมาคือต่ากว่า 20 ปีมีจาํนวน 94 คนคิดเป็นร้อยละ 23.5 

อายุ 31-40 ปีมีจาํนวน 76 คนคิดเป็นร้อยละ 19.0 อายุ 41-50 ปีจาํนวน 35 คนคิดเป็นร้อยละ 

8.8 ส่วนกลุ่มตัวอย่างน้อยทีสุดคืออายุ 51 ปีขึนไปมีจาํนวน 21 คนคิดเป็นร้อยละ 5.2 มีการศึกษา

ระดบัปริญญาตรีจาํนวน 205 คนคิดเป็นร้อยละ 51.2 รองลงมาต่ากว่าปริญญาตรีจาํนวน 106 คนคิด

เป็นร้อยละ 26.5 ส่วนกลุ่มตัวอย่างน้อยทีสุดคือสูงกกว่าปริญญาตรีมีจาํนวน 89 คนคิดเป็นร้อยละ 

27 2 มือาชีพพนักงาน บริษัท เอกชนมีจาํนวน 129 คนคิดเป็นร้อยละ 322 รองมาคือนักเรียน / 

นักศึกษามีจาํนวน 99 คนคิดเป็นร้อยละ 24.8 ถดัมาเจ้าของธุรกจิอาชีพอสิระมีจาํนวน 62 คนคิดเป็น

ร้อยละ 15.5 อาชีพข้าราชการจาํนวน 57 คนคิดเป็นร้อยละ 14.2 อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกจิจาํนวน 

32 คนคิดเป็นร้อยละ 8.0 ส่วนกลุ่มตัวอย่างน้อยทสีุดคือแม่บ้าน / พ่อบ้านมีจาํนวน 21 คนคิดเป็น

ร้อยละ 5.2 มีรายได้ต่อเดือน 2001-4000 CNY (RMB) มีจาํนวน 132 คนคิดเป็นร้อยละ 33.0 

รองมาคือ 4001-6000 CNY (RMB) มีจาํนวน 82 คนคิดเป็นร้อยละ 20.5 รายได้ต่อเดือนต่ากว่า 

2000 CNY (RMB) จาํนวน 68 คนคิดเป็นร้อยละ 17.0 รายได้ 6001-8000CNY (RMB) จาํนวน 

64 คนคิดเป็นร้อยละ 16.0 รายได้ 8001-1000 CNY (RMB) จาํนวน 32 คนคิดเป็นร้อยละ 8.3.0 

ส่วนกลุ่มตัวอย่างน้อยทีสุดคือคือ 0,001 CNY (RMB) ขึนไปมีจาํนวน 22 คนคิดเป็นร้อยละ 5.0 

เป็นโสดโดยมจีาํนวน 228 คนคิดเป็นร้อยละ 57.0 มากกว่าสมรสซึงมีจาํนวน 125 คนคิดเป็นร้อยละ 

31.0 หย่าหม้ายมีจาํนวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 0.01 

 ผลการวิจัยเรืองความสมัพนัธร์ะหว่างความไวว้างใจการรบัรูคุ้ณค่ากบัการซือโดย
ฉบัพลนัผ่านแอปพพลิเคชนัเถาเป่าของผูบ้ริโภคในประเทศจีนผลการศึกษาพบว่าความไวว้างใจ
ของผูบ้ริโภคในประเทศจีน 

 



 ผลการศึกษา พบว่า ความไว้วางใจของผู้บริโภคในประเทศจีนผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่า

ทเีป็นตัวอย่าง ในภาพรวมอยู่ในระดับเหน็ด้วยมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทมีีค่าเฉลีย

สงูทสีดุ คือ ด้านคุณภาพของข้อมูล รองลงมา คือ ด้านการรับรู้ความปลอดภัย และด้านการรับรู้ความ

เป็นส่วนตัว ตามลาํดับ 

ดา้นการรบัรูค้วามเป็นส่วนตวั  
โดยรวมมีคะแนนเฉลียอยู่ในระดับมาก ซึงเมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า วางใจว่าเถา

เป่ารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเท่าทีจาํเป็นคะแนนเฉลียมากทีสุดโดยมีความเหนด้็วยอยู่ใน

ระดับมากรองลงมาคือวางใจว่าเถาเป่าจะไม่ขายข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับผู้อนืโดยไม่ได้รับอนุญา

ถัดมา มันใจว่าเถาเป่าจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกบัหน่วยงานอนืๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต

จากท่าน ส่วนขอ้ ทมีีคะแนนเฉลียน้อยทสีดุคือมันใจว่าเถาเป่าจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในงาน

อนืๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน 

ดา้นคุณภาพของขอ้มูล  

โดยรวมมีคะแนนเฉลียอยู่ในระดับมาก ซึงเมอืพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าคิดว่าข้อมูลใน

เถาเป่ามีรายละเอียดทชัีดเจนสาํหรับการซือของ มีคะแนนเฉลียมากทสีุด โดยมีความเหน็ด้วยอยู่ใน

ระดบั มาก รองลงมาคือ คิดว่าเถาเป่าให้ข้อมูลทีถูกต้องเกียวกับสินค้าทีท่านสนใจซือ ถัดมา คิดว่า

ข้อมูลของผ่านแอปพพลิเคชันเถาเป่าคาํแนะนาํมีประโยชน์สาํหรับท่าน ส่วนข้อทมีีคะแนนเฉลียน้อย

ทสีดุ คือ คิดว่าร้านค้าใน เถาเป่าขายผลิตภัณฑข์องแท้ 

ดา้นการรบัรูค้วามปลอดภยั  

โดยรวมมีคะแนนเฉลียอยู่ในระดับมาก ซึงเมือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ท่านรู้ สึก

ปลอดภัยในการทาํธุรกรรมบนเถาเป่า มีคะแนนเฉลียมากทสีุดโดยมีความเหน็ด้วย อยู่ในระดับมาก

รองลงมาคือท่านคิดว่าเถาเป่ามีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพือปกป้องผู้ใช้งานถดัมาท่านยินดีทจีะ

ใช้Aipayของท่านในเถาเป่าเพือทีจะซือของส่วนข้อทีมีคะแนนเฉลียน้อยทีสุดคือ ท่านรู้สึกปลอดภัย

เกยีวกบัระบบการชาํระเงินอเิลก็ทรอนิกสข์องเถาเป่า 

 การรบัรูคุ้ณค่าดา้นราคา 
 โดยรวมมีคะแนนเฉลียอยู่ในระดับมากและส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั ซึงเมือ

พิจารณา เป็นรายข้อพบว่า ราคาเถาเป่ามีความเหมาะสมกบัสิงทไีด้รับมีคะแนนเฉลียมากทสีดุโดยมี

ความเหน็ด้วยอยู่ในระดับมากรองลงมาคือราคาเถาเป่าไม่แพงจนเกินไปถัดมาราคาเถาเป่ามีความ

คุ้มค่ากับเงินทีจ่ายไป ส่วนขอ้ ทีมีคะแนนเฉลียน้อยทีสุดคอื ราคาเถาเป่าสอดคล้องกับสภาวะ

เศรษฐกจิ ในปัจจุบัน 

 

 



การรบัรูคุ้ณค่าดา้นปลอดภยั  
โดยรวมมีคะแนนเฉลียอยู่ในระดับมาก ซึงเมือพจิ ารณาเป็นรายข้อพบว่า ท่านรับรู้ ว่า

สินค้าต่างๆ ทขีายใน เถาเป่ามีคุณภาพ มีคะแนนเฉลียมากทสีดุโดยมีความเหน็ด้วยอยู่ในระดับมาก 

รองลงมาคือ ท่านท่านรับรู้ ว่าเถาเป่ามีความน่าเชือถอืในเรืองความปลอดภัย ถัดมาท่านคิดว่าท่านรับรู้

ว่าเถาเป่ามีระบบการขนส่งทีปลอดภัย ส่วนข้อทีมีคะแนนเฉลียน้อยทีสุดคือ ท่านคิดว่าท่านรับรู้ ว่า

สนิค้าต่างๆ ทขีายใน เถาเป่ามีความปลอดภัย 

การซือโดยฉบัพลนั  
โดยรวมมีคะแนนเฉลียอยู่ในระดับมาก ซึงเมือพิจารณาเปน ็รายขอ้ พบว่า หลายครังที

ท่านเข้าไปดูสนิค้าในเถาเป่า แล้วท่านตัดสนิใจซือสนิค้านันโดยทไีม่ได้วางแผนไว้ก่อนมีคะแนนเฉลีย

มากทีสุดโดยมีความเหน ็ด้วยอยู่ในระดบัมากรองลงมาคือหลายครังทีท่านเข้าไปดูสินค้าในเถาเป่า 

แล้วท่านตัดสนิใจซือสนิค้านันโดยทไีม่คิดอะไร และหลายครังทท่ีานเข้าไปดูสนิค้าในเถาเป่า แล้วท่าน

ตัดสนิใจซือสนิค้านันโดยทไีม่ได้วางแผนไว้ก่อน 

สมมตฐิานที  ความไว้วางใจมีความสัมพันธ์กับการซือโดยฉับพลันผ่านแอปพลิเคชัน

เถาเป่าของผู้บริโภคในประเทศจีน 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ความไว้วางใจในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับการซือโดยฉับพลัน

ผ่านแอปพพลิเคชันเถาเป่าของผู้บริโภคในประเทศจีนอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ความไว้วางใจทงั  ด้าน มีความสมัพันธก์บัการซือโดยฉับพลันผ่านแอปพพลิเคชันเถาเป่าของ

ผู้บริโภคในประเทศจีน โดยด้านคุณภาพของข้อมูล และด้านการรับรู้ ความปลอดภัย มีความ

ความสมัพันธก์บัการซือโดยฉับพลันผ่านแอปพพลิเคชันเถาเป่าของผู้บริโภคในประเทศจีนอยู่ในระดับ

มาก ในขณะที ด้านการรับรู้ ความเป็นส่วนตัว มีความสัมพันธ์กับการซือโดยฉับพลันผ่าน

แอปพพลิเคชันเถาเป่าของผู้บริโภคในประเทศจีน 

สมมติฐานที  การรับรู้ถงึคุณค่ามีความสมัพันธก์บัการซือโดยฉับพลันผ่าน

แอปพลิเคชันเถาเป่าของผู้บริโภคในประเทศจีน 

ผลการวิเคราะห์พบว่า การรับรู้ คุณค่าในภาพรวมมีความสมัพันธ์กับการซือโดยฉับพลัน

ผ่านแอปพพลิเคชันเถาเป่าของผู้บริโภคในประเทศจีนอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า การรับรู้ คุณค่าทงั 2ด้าน มีความสมัพันธก์บัการซือโดยฉับพลันผ่านแอปพพลิเคชันเถาเป่าของ

ผู้บริโภคในประเทศจีน โดยด้านการรับรู้ คุณค่าด้านราคา และการรับรู้ คุณค่าด้านปลอดภัย มีความ

ความสมัพันธก์บัการซือโดยฉับพลันผ่านแอปพพลิเคชันเถาเป่าของผู้บริโภคในประเทศจีนอยู่ในระดับ

มาก 

 



8.การอภิปรายผล 
การวิจัยครังนีเรืองศึกษาเปรียบวิเคราะห์ความสมัพันธร์ะหว่างความไว้วางใจ การรับรู้ถึง

คุณค่ากบัการซือโดยฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่าของผู้บริโภคในประเทศจีนการอภิปรายผลจะ

เปรียบเทยีบผลการวิเคราะห์ข้อมูลกบัเอกสารและงานวิจัยทเีกยีวข้อง โดย จะอธบิายตามวัตถุประสงค์

การวิจัย ดังนี 

ความไว้วางใจของผู้บริโภคในประเทศจีนผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่า 

นอกจากนี ผลการศึกษายังพบว่า ความไว้วางใจในภาพรวมมีความสมัพันธก์บัการซือโดย

ฉับพลันผ่านแอปพลิเคชัน เถาเป่า ของผู้บริโภคในประเทศจีนอยู่ในระดับมาก ซึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ Perin et al. (2012) และ Latif and Bahroom, (2014) ได้สรุปว่าความไว้วางใจมี

ผลกระทบในเชิงบวกต่อความภักดีนักศึกษาซึงสอดคล้องกับ Carvalho and Mota (2010) และ 

Goolamally and Latif (2014) ทีได้ศึกษาปัจจัยทีตัวกาํหนดความภักดีของการศึกษานอกระบบ

พบว่าความภักดีของนักเรียนได้รับอทิธพิลอย่างมากจากความไว้วางใจ 

การรับรู้ถึงคุณค่าของผู้บริโภคในประเทศจีนผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่า 

นอกจากนี ผลการศึกษายังพบว่า การรับรู้ถึงคุณค่าในภาพรวมมีความสมัพันธก์บัการซือ

โดยฉับพลันผ่านแอปพลิเคชัน เถาเป่า ของผู้บริโภคในประเทศจีนผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ

แนวคิดเรืองการรับรู้ คุณภาพในการให้บริการของ Gray (2001) ปรียาพรวงศ์อนุตรโรจน ( ) 

ซึงสามารถอธบิายความหมายการรับรู้ ได้ว่าเป็นการทาํงานของระบบประสาทและสงัการออกมาเป็นสงิ

หนึงสิงใดทีมีความหมายคือการรับรู้ จะเป็นไปตามระบบการรับรู้ ของตนมากกว่าจะตีความไปตาม

ความเป็นจริงของสิงทีเกิดขึนดังนันการรับรู้ จึงเป็นกระบวนการทีเกิดแทรกระหว่างสิงเร้าและการ

ตอบสนองในขณะทชัียนันทเ์พช็รอาํไพ ( ) อธิบายว่าในแง่ของธุรกิจการทจีะเข้าใจในตัวลูกค้า

นันจะต้องทราบถึงความต้องการของลูกค้าเสียก่อนว่าทจีริงแล้วอะไรเป็นสิงทลูีกค้าคาดหวังไว้ในตัว

ของสินค้าโดยในทศันคติส่วนใหญ่ของผู้บริโภคแล้วล้วนแต่ต้องการคุณภาพของสินค้าเป็นอย่างแรก

ก่อนทีจะทาํการตัดสินใจซึงคุณภาพของสินค้าแต่ละชนิดล้วนแล้วแต่มีมาตรฐานในตัวของสินค้าอยู่

แล้วทังนัน Szymanski & Hernald (2001) กล่าวว่า คุณค่าทีรับรู้ ด้านราคา คือ คุณค่า ภายในตัว

ผลิตภัณฑ ์หรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นสถานทขีองผู้บริโภค หรือทุกสงิทุกอย่างทผู้ีบริโภครู้ คดิ และรู้สกึ

กบัผลิตภัณฑ ์หรือบริการ รวมทงั พงศ์ศรันย์ พลศรีเลิศ (2555) กล่าวว่า การกาหนดราคา โดยคานึง

ถึงคุณค่าทีผูชือได้รับ เป็นวิธีการกาหนดราคาโดยขึนอยู่กับการรับรู้ ของผู้บริโภคทีมีต่อคุณค่าของ

ผลิตภัณฑ ์โดยไม่คานงึ ถงึต้นทุนสนิค้าของผู้ขาย ซึงมผี ลทาให้การกาหนดราคาจะต้องสอดคล้อง กบั

การรับรู้ คุณค่าของผู้บริโภค ผู้บริโภค 

 



9.ขอ้เสนอแนะ 
1) ในการศึกษาครังต่อไป ควรศึกษาปัจจัยอืนเพิมเติม เช่น คุณภาพการ ให้บริการ 

ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค เป็นต้น เพือให้ได้ข้อมูลทคีรบถ้วนและเป็นประโยชน์ อนัจะมาซึงผลการ 

วิจัยเพือการวางแผนกลยุทธท์างการตลาดต่อไป 

2) ควรมีการศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจซือของผู้บริโภค เพือให้ได้ข้อมูลนํามา

ปรับปรงุวางแผนกลยุทธท์างการตลาดต่อไป 

 

10. กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาวิจัยเรือง “ความสมัพันธร์ะหว่างความไว้วางใจการรับรู้ถึงคุณค่ากบัการซือโดย

ฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่าของผู้บริโภคในประเทศจีน” ครังนีสาเรจ็ลุล่วงได้ด้วยดีโดย ได้รับ

ความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหลายๆ ท่าน โดยเฉพาะอย่างยิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

จรัญญา ปานเจริญ เป็นอาจารย์ทปีรึกษาได้ให้คาํแนะนาในการคัดเลือกเรืองทจีะทาํการศึกษาวิจัยให้

ได้ ความรู้ทางด้านการตลาด ตลอดจนข้อคิดต่างๆ ทเีป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยในครังนี รวมทงั 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิลล่า พงศ์ยีหล้า ดร.รชฏ ขาํบุญ ทใีห้คาํแนะนาํในการแก้ไขปรับปรุง ผู้ทาํ

การศึกษา ซาบซึงในความกรณุาของท่านเป็นอย่างยงิ 

การดาํเนินการศึกษาครังนีจะสาํเรจ็ลงไม่ได้ มีหลายเมืองในประเทศจีน ซึงเสยีสละเวลา

ในการกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม ทาํให้ได้ข้อมูลทเีป็นประโยชน์ใน การทาํการศึกษาวิจัยเกียวกับ

ส่วนประสมทางการตลาดทีมีความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจการรับรู้ ถึงคุณค่ากับการซือโดย

ฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่าของผู้บริโภคในประเทศจีน 

ในท้ายทีสุดนี ต้องขอระลึกถึงความกรุณาของคณาจารย์ทุกท่านทีเป็นผู้ชีแนะแนวทาง 

การศึกษาในตอนต้น รวมทังให้คาํแนะนาํในการประมวลผลข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และการ 

ทดสอบต่างๆ ทเีป็นประโยชน์ และขอขอบคุณทุกท่านทมิีได้กล่าวนามมา ณ ทนีี ทมีีส่วน ช่วยเหลือ

และเป็นกาํลังใจรวมทงัให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจนทาํให้การศึกษาวิจัยครังนีสาํเรจ็ลุล่วงด้วยดี 
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