ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจการรับรูถ้ งึ คุณค่ากับการซือโดยฉับพลัน
ผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่ าของผูบ้ ริโภคในประเทศจี น
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บทคัดย่อ
การศึกษาในครังนีมีวัตถุประสงค์ดังนี ) เพือศึกษาระดับความไว้ วางใจของผู้บริโภคใน
ประเทศจีนผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่ า ) เพือศึกษาระดับการรับรู้ถึงคุณค่าของผู้บริโภคในประเทศจีน
ผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่ า ) เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความไว้ วางใจกับการซือโดยฉับพลัน
ผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่ าของผู้บริโภคในประเทศจีน และ ) เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ถึ ง คุ ณ ค่ า กั บ การซื อโดยฉั บ พลั น ผ่ า นแอปพลิ เ คชั นเถาเป่ าของผู้ บ ริ โ ภคในประเทศจี น โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ทีผ่านการทดสอบความเชือมันและความตรงเชิงเนือหาในการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลจากผู้บริโภคในประเทศจีนทีเคยซือสินค้ าผ่านแอปพพลิเคชันเถาเป่ าโดยไม่ ได้ ตังใจซืออย่าง
เจาะจงจํานวน
คน และทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยค่าร้ อยละค่าเฉลียส่วนเบียงเบนมาตรฐานและ
ทําการทดสอบสมมติฐานด้ วยค่าสถิติค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของ Pearson
ผลการศึกษาพบว่าความไว้ วางใจของผู้บริโภคในประเทศจีนผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่ าที
ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้ วยมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่ า ด้ านทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด คือ
ด้ านคุณภาพของข้ อมูล รองลงมา คือ ด้ านการรับรู้ความปลอดภัย และด้ านการรับรู้ความเป็ นส่วนตัว
ตามลําดับ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความไว้ วางใจในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับการซือโดย
ฉับพลันเถาเป่ าของผู้บริโภคอยู่ในระดับมาก และพบว่าการรับรู้คุณค่าในภาพรวมมีความสัมพันธ์กบั
การซือโดยฉับพลันเถาเป่ าของผู้บริโภคอยู่ในระดับมาก ในขณะทีด้ านการรับรู้ความเป็ นส่วนตัวมี
ความสัมพันธ์กบั การซือโดยฉับพลันเถาเป่ าของผู้บริโภคการรับรู้คุณค่าในภาพรวมมีความสัมพันธ์กบั
การซือโดยฉับพลันเถาเป่ าของผู้บริโภคอยู่ในระดับมากเมือพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่าการรับรู้คุณค่า
ทัง ด้ านมีความสัมพันธ์กบั การซือโดยฉับพลันเถาเป่ าของผู้บริโภคโดยด้ านการรับรู้คุณค่าด้ านราคา
และการรับรู้คุณค่าด้ านปลอดภัยมีความความสัมพันธ์กบั การซือโดยฉับพลันเถาเป่ าของผู้บริโภคอยู่
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ในระดับมากตามลําดับนอกจากนียังพบว่าผู้บริโภคในทีมีลักษณะทางประการศาสตร์ทแตกต่
ี
างกันมี
การซือโดยฉับพลันในแอพพลิเคชันเถาเป่ าไม่แตกต่างกัน

1.บทนํา
ด้ วยการเกิดขึนของคอมพิ วเตอร์ เครื องแรกการพั ฒนาและความนิยมของเทคโนโลยี
เครือข่ายทัวโลกและอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ แพร่กระจายไปทัวทุกมุมโลก ศตวรรษที
เป็ นยุคแห่ งการให้ ข้อมูลข่าวสารสัดส่วนของอุตสาหกรรมในระดับอุดมศึกษาในประเทศต่างๆ
ยังคงเพิมขึนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมบริการอุตสาหกรรมบริการข้ อมูลได้ กลายเป็ นอุตสาหกรรมชันนํา
ในศตวรรษที สิงนีนําไปสู่การเกิดขึนและการพัฒนาของอีคอมเมิร์ซ การขับเคลือนด้ วยอิทธิพล
ของอี-คอมเมิร์ชในประเทศต่างๆได้ รับการปรับปรุงและสมบูรณ์แบบอยู่ตลอดเวลาและอี -คอมเมิร์ซ
ได้ กลายเป็ นจุดสนใจของการแข่งขันสําหรับประเทศและบริษัทใหญ่ๆสถานการณ์ทางเศรษฐกิจกําลัง
เพิมขึนทุกปี ชาวเน็ตของจีนเพิมขึนทุกวันการมีส่วนร่วมในการช้ อปปิ งออนไลน์เริมทวีความรุนแรงมาก
ขึนเทคโนโลยีการตรวจสอบเครือข่ายกําลังสมบูรณ์แบบมากขึนเรือยๆและวิธีการชําระเงินมีความ
ยืดหยุ่นและมีความหลากหลายในการตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอีคอมเมิร์ซ ผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ของรูปแบบอีคอมเมิร์ซปรากฏขึนตามเวลาทีต้ องการเถาเป่ าเกิดในสถานการณ์เช่ นนีและให้
แพลตฟอร์ ม การซื อขายออนไลน์ ส ํา หรั บ ผู้ บริ โ ภคชาวจี น เถาเป่ า (Taobao) ก่ อ ตั งขึ นโดย
Alibaba Network Technology Co.Ltd โดยในช่วงเริมต้ นของการก่อตังบริษัทได้ ดาํ เนินนโยบายฟรี
สามปี ทํา ให้ เ ถาเป่ าพั ฒ นาอย่ า งรวดเร็ว และครอบครองทังตลาดการค้ า C2C ในประเทศจีนใน
ระยะเวลาอันสัน การพัฒนาอินเทอร์เน็ตอีคอมเมิร์ซได้ ถึงจุ ดสูงสุดนับตังแต่การก่อตังของ เถาเป่ า
ี
ยนถาเป่ าได้ เกิน พันล้ าน
หลังจากหลายปี ของการสะสมและการพัฒนาอย่างต่อเนือง ผู้ใช้ ทลงทะเบี
ผลิตภัณฑ์ออนไลน์กาํ ลังเติบโตและอัตราการเติบโตของเว็บไซต์อคี อมเมิร์ซในประเทศจีน อันดับแรก
ครองมากกว่า % ของหุ้นช้ อปปิ งออนไลน์กลายเป็ นหนึงในแพลตฟอร์มช้ อปปิ งออนไลน์ทีสําคัญ
ทีสุดซึงส่วนใหญ่กระจุกตัวในตลาดตําสุด
ในตอนต้ นของการเปิ ดตัวทางออนไลน์ของเถาเป่ า การทําธุรกรรมส่วนใหญ่ เกิดขึนใน
เมืองเดียวกันนันคือ"มือหนึงจ่ ายเงินมือเดียวส่งมอบ"แลธุรกรรมบางอย่ างใช้ การโอนเงินระหว่ าง
ธนาคาร เพือลดความเสียงในการถูกหลอกลวงโดยผู้ใช้ เถาเป่ าส่งเสริมวิธ"ี การสังซือออนไลน์และการ
ทําธุรกรรมออฟไลน์" แต่วิธีการทําธุรกรรมนีมีข้อ จํากัด ทีดีเยียม เพือแก้ ปัญหาความปลอดภัยของ
เงินทุนระหว่างผู้ใช้ และสร้ างความสัมพันธ์ทีไว้ วางใจระหว่างผู้ซือและผู้ขายทีมงานเถาเป่ าได้ พัฒนา
เครื องมือการชําระเงิน Alipay ปั จ จุ บันแอปพลิ เคชั นการชําระเงิน ทีใช้ กันมากทีสุดทีใช้ ในการทํา
ธุรกรรม TaobaoAlipay เติมเงิน Alipay หลังจากจ่ายเงินสําหรับสินค้ าใน เถาเป่ าเงินจะถูกแช่แข็งและ



ถูกควบคุมโดย Alipay มันจะไม่ จ่ายให้ กับผู้ขายทันทีหลังจากสินค้ าของผู้ขายมาถึงผู้ซือตรวจสอบ
สินค้ าและยืนยันการรับ บัญชีผ้ ูขายไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมในการโอนเงินในเถาเป่ า
ดังนันผู้ปกครองบางคนจึงโอนค่าครองชีพของพวกเขาไปยังลูก ๆ ของพวกเขาผ่านการทําธุรกรรมเถา
เป่ า เพราะพวกเขากําลังช้ อปปิ งออนไลน์ดังนันจึงไม่มีการออกใบแจ้ งหนี ดังนัน ผู้วิจัยจึงสนใจทีจะ
ศึ ก ษา ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความไว้ ว างใจและการรั บ รู้ ถึ ง คุ ณ ค่ า กั บ การซื อโดยฉั บ พลั น ผ่ า น
แอปพลิเคชันเถาเป่ าของผู้บริโภคในประเทศจีน โดยข้ อมูลทีได้ จากการวิจัยในครังนีจะสามารถนําไป
เป็ นประโยชน์ ต่ อ ธุ ร กิจ และหน่ ว ยงานทีเกียวข้ อ งกับ พาณิช ย์ อิเ ล็ก ทรอนิ กส์ส ามารถนํา ไปใช้ เป็ น
แนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงานด้ านการพัฒนาส่งเสริมธุรกิจ พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์

2.วัตถุประสงค์การวิจยั
2.1 เพือศึกษาระดับความไว้ วางใจของผู้บริโภคในประเทศจีนผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่ า
2.2 เพือศึกษาระดับการรับรู้ถึงคุณค่า ของผู้บริโภคในประเทศจีนผ่านแอปพลิเคชันเถา
เป่ า
2.3 เพื อศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความไว้ วางใจกั บ การซื อโดยฉั บ พลั น ผ่ า น
แอปพลิเคชันเถาเป่ าของผู้บริโภคในประเทศจีน
2.4 เพื อศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการรั บ รู้ ถึ ง คุ ณ ค่ า กั บ การซื อโดยฉั บ พลั น ผ่ า น
แอปพลิเคชันเถาเป่ าของผู้บริโภคในประเทศจีน

3. สมมติฐานการวิจยั
3.1 ความไว้ วางใจมีความสัมพันธ์กบั การซือโดยฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่ าของ
ผู้บริโภคในประเทศจีน
3.2 การรับรู้ถึงคุณค่ามีความสัมพันธ์กับการซือโดยฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่ า
ของผู้บริโภคในประเทศจีน

4. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
4.1 ผลการศึกษาครังนีจะเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจและหน่ วยงานทีเกียวข้ องกับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์สามารถนําไปใช้ เป็ นแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงานด้ านการพัฒนาส่งเสริมธุรกิจ
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ี
วไปสามารถนําข้ อมูลทีได้ จากการวิจัยใน
4.2 สําหรับนักวิจัย นักศึกษา หรือผู้ทสนใจทั
ครังนีเป็ นไปแนวทางในการศึกษาเรืองทีเกียวข้ องต่อไป



5 . ขอบเขตการวิจยั
5.1ประชากรทีใช้ วิ จั ย ในครั งนี คื อ ประชาชนชาวจี น ทีเคยมี พ ฤติ ก รรมซื อสิน ค้ า ผ่ า น
แอพพลิเคชันเถาเป่ าโดยฉับพลัน (ซือโดยไม่ได้ ตังใจซืออย่างเจาะจงหรือไม่ได้ วางแผนก่อนซือ)
5.2ศึกษาความไว้ วางใจและการรับรู้ถึงคุณค่ากับการซือโดยฉับพลันผ่านแอปพลิเคชัน
ตามแนวคิดของ Sweeney and Soutar (2001) และ Bachunan, Laurane, Carolyn, Simmons and
Barbara (1999)
5.3ระยะเวลาในการศึกษาเริมตังแต่เดือนมกราคม - เมษายน

6.ระเบียบวิธีวิจยั
งานวิจัยเรืองความสัมพันธ์ระหว่างความไว้ วางใจ การรับรู้ถงึ คุณค่ากับการซือโดยฉับพลัน
ผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่ าของผู้บริโภคในประเทศจีน เป็ นงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ทีมี
รูปแบบการวิจัยโดยใช้ แบบสอบถามแบบ (Questionnaire) เป็ นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจัยได้ ดาํ เนินการวิจัยตามขันตอนดังนี
งานวิ จั ย นี เป็ นงานวิ จั ย เชิ ง สํา รวจ (Survey Research) ที มี รู ป แบบการวิ จั ย โดยใช้
แบบสอบถามแบบปลายปิ ด (Close-end Questionnaire) มีทงหมด
ั
ส่วน ตามรายละเอียดดังนี
ส่วนที แบบสอบถามเกียวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วย
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพรายได้ เฉลียต่อเดือน และสถานภาพสมรส เป็ นคําถามแบบลักษณะ
ปลายปิ ด (Close–ended Response Question) ให้ เลือกตอบได้ เพียงหนึงข้ อ โดยมีระดับการวัดดังนี
) เพศ ระดับการวัดตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale)
) อายุ ระดับการวัดตัวแปรแบบเรียงอันดับ (Ordinal Scale)
) ระดับการศึกษา ระดับการวัดตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale)
) อาชีพ ระดับการวัดตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale)
)รายได้ เฉลียต่อเดือนระดับการวัดตัวแปรแบบเรียงอันดับ (Ordinal Scale)
) สถานภาพสมรส ระดับการวัดตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ส่วนที แบบสอบถามเกียวกับความไว้ วางใจ เป็ นแบบ Likert Scale โดยมีทางเลือก
ตอบได้ 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนดังนี
ส่วนที แบบสอบถามเกียวกับการรับรู้ถึงคุณค่า เป็ นแบบ Likert Scale โดยมีทางเลือก
ตอบได้ 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนดังนี
ส่ ว นที แบบสอบถามเกี ยวกั บ การซื อโดยฉั บ พลั น เป็ นแบบ Likert Scale โดยมี
ทางเลือกตอบได้ 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนดังนี



เห็นด้ วยน้ อยทีสุด
เห็นด้ วยน้ อย
เห็นด้ วยปานกลาง
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมากทีสุด

มีค่าคะแนนเป็ น
มีค่าคะแนนเป็ น
มีค่าคะแนนเป็ น
มีค่าคะแนนเป็ น
มีค่าคะแนนเป็ น

7. ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางด้านประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 400 คนมีเพศชายมากกว่าเพศหญิงโดยมีจาํ นวน 264
คนคิดเป็ นร้ อยละ 66.0 และเป็ นเพศชายจํานวน 136 คนคิดเป็ นร้ อยละ 34.0 มีอายุ 21-30 ปี มี
จํานวน 174 คนคิดเป็ นร้ อยละ 43.5 รองมาคือต่ากว่า 20 ปี มีจาํ นวน 94 คนคิดเป็ นร้ อยละ 23.5
อายุ 31-40 ปี มีจาํ นวน 76 คนคิดเป็ นร้ อยละ 19.0 อายุ 41-50 ปี จํานวน 35 คนคิดเป็ นร้ อยละ
8.8 ส่วนกลุ่มตัวอย่างน้ อยทีสุดคืออายุ 51 ปี ขึนไปมีจาํ นวน 21 คนคิดเป็ นร้ อยละ 5.2 มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีจาํ นวน 205 คนคิดเป็ นร้ อยละ 51.2 รองลงมาต่ากว่าปริญญาตรีจาํ นวน 106 คนคิด
เป็ นร้ อยละ 26.5 ส่วนกลุ่มตัวอย่างน้ อยทีสุดคือสูงกกว่าปริญญาตรีมีจาํ นวน 89 คนคิดเป็ นร้ อยละ
27 2 มือาชีพพนักงาน บริษัท เอกชนมีจาํ นวน 129 คนคิดเป็ นร้ อยละ 322 รองมาคือนักเรียน /
นักศึกษามีจาํ นวน 99 คนคิดเป็ นร้ อยละ 24.8 ถัดมาเจ้ าของธุรกิจอาชีพอิสระมีจาํ นวน 62 คนคิดเป็ น
ร้ อยละ 15.5 อาชีพข้ าราชการจํานวน 57 คนคิดเป็ นร้ อยละ 14.2 อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจจํานวน
32 คนคิดเป็ นร้ อยละ 8.0 ส่วนกลุ่มตัวอย่างน้ อยทีสุดคือแม่บ้าน / พ่ อบ้ านมีจาํ นวน 21 คนคิดเป็ น
ร้ อยละ 5.2 มีรายได้ ต่อเดือน 2001-4000 CNY (RMB) มีจาํ นวน 132 คนคิดเป็ นร้ อยละ 33.0
รองมาคือ 4001-6000 CNY (RMB) มีจาํ นวน 82 คนคิดเป็ นร้ อยละ 20.5 รายได้ ต่อเดือนต่ากว่า
2000 CNY (RMB) จํานวน 68 คนคิดเป็ นร้ อยละ 17.0 รายได้ 6001-8000CNY (RMB) จํานวน
64 คนคิดเป็ นร้ อยละ 16.0 รายได้ 8001-1000 CNY (RMB) จํานวน 32 คนคิดเป็ นร้ อยละ 8.3.0
ส่วนกลุ่มตัวอย่ างน้ อยทีสุดคือคือ 0,001 CNY (RMB) ขึนไปมีจาํ นวน 22 คนคิดเป็ นร้ อยละ 5.0
เป็ นโสดโดยมีจาํ นวน 228 คนคิดเป็ นร้ อยละ 57.0 มากกว่าสมรสซึงมีจาํ นวน 125 คนคิดเป็ นร้ อยละ
31.0 หย่าหม้ ายมีจาํ นวน 2 คนคิดเป็ นร้ อยละ 0.01
ผลการวิจัยเรืองความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจการรับรู ค้ ุณค่ากับการซื อโดย
ฉับพลันผ่านแอปพพลิเคชันเถาเป่ าของผูบ้ ริโภคในประเทศจี นผลการศึกษาพบว่าความไว้วางใจ
ของผูบ้ ริโภคในประเทศจี น



ผลการศึกษา พบว่า ความไว้ วางใจของผู้บริโภคในประเทศจีนผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่ า
ทีเป็ นตัวอย่าง ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้ วยมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านทีมีค่าเฉลีย
สูงทีสุด คือ ด้ านคุณภาพของข้ อมูล รองลงมา คือ ด้ านการรับรู้ความปลอดภัย และด้ านการรับรู้ความ
เป็ นส่วนตัว ตามลําดับ
ด้านการรับรูค้ วามเป็ นส่วนตัว
โดยรวมมีคะแนนเฉลียอยู่ในระดับมาก ซึงเมือพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า วางใจว่าเถา
เป่ ารวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลจากท่านเท่าทีจําเป็ นคะแนนเฉลียมากทีสุดโดยมีความเหน็ด้วยอยู่ใน
ระดับมากรองลงมาคือวางใจว่าเถาเป่ าจะไม่ขายข้ อมูลส่วนตัวของท่านให้ กับผู้อนโดยไม่
ื
ได้ รับอนุญา
ถัดมา มันใจว่าเถาเป่ าจะไม่แบ่งปันข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานอืนๆ โดยไม่ได้ รับอนุญาต
จากท่าน ส่วนขอ้ ทีมีคะแนนเฉลียน้ อยทีสุดคือมันใจว่าเถาเป่ าจะไม่ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในงาน
อืนๆ โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากท่าน
ด้านคุณภาพของข้อมูล
โดยรวมมีคะแนนเฉลียอยู่ในระดับมาก ซึงเมือพจิารณาเป็ นรายข้ อพบว่าคิดว่าข้ อมูลใน
เถาเป่ ามีรายละเอียดทีชัดเจนสําหรับการซือของ มีคะแนนเฉลียมากทีสุด โดยมีความเห็นด้ วยอยู่ใน
ระดบั มาก รองลงมาคือ คิดว่าเถาเป่ าให้ ข้อมูลทีถูกต้ องเกียวกับสินค้ าทีท่านสนใจซือ ถัดมา คิดว่า
ข้ อมูลของผ่านแอปพพลิเคชันเถาเป่ าคําแนะนํามีประโยชน์สาํ หรับท่าน ส่วนข้ อทีมีคะแนนเฉลียน้ อย
ทีสุด คือ คิดว่าร้ านค้ าใน เถาเป่ าขายผลิตภัณฑ์ของแท้
ด้านการรับรูค้ วามปลอดภัย
โดยรวมมีคะแนนเฉลียอยู่ในระดับมาก ซึงเมือพจิารณาเป็ นรายขอ้ พบว่ า ท่านรู้สึก
ปลอดภัยในการทําธุรกรรมบนเถาเป่ า มีคะแนนเฉลียมากทีสุดโดยมีความเห็นด้ วย อยู่ในระดับมาก
รองลงมาคือท่านคิดว่าเถาเป่ ามีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพือปกป้ องผู้ใช้ งานถัดมาท่านยินดีทจะ
ี
ใช้ Aipayของท่านในเถาเป่ าเพือทีจะซือของส่วนข้ อทีมีคะแนนเฉลียน้ อยทีสุดคือ ท่านรู้สึกปลอดภัย
เกียวกับระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของเถาเป่ า
การรับรูค้ ุณค่าด้านราคา
โดยรวมมี ค ะแนนเฉลี ยอยู่ ใ นระดับ มากและส่ ว นเบียงเบนมาตรฐานเท่ า กบั ซึ งเมื อ
พิจารณา เป็ นรายข้ อพบว่า ราคาเถาเป่ ามีความเหมาะสมกับสิงทีได้ รับมีคะแนนเฉลียมากทีสุดโดยมี
ความเห็นด้ วยอยู่ในระดับมากรองลงมาคือราคาเถาเป่ าไม่แพงจนเกินไปถัดมาราคาเถาเป่ ามีความ
คุ้ ม ค่ า กับ เงิ น ทีจ่ า ยไป ส่ ว นขอ้ ทีมี ค ะแนนเฉลี ยน้ อ ยทีสุด คอื ราคาเถาเป่ าสอดคล้ อ งกับ สภาวะ
เศรษฐกิจ ในปัจจุบัน



การรับรูค้ ุณค่าด้านปลอดภัย
โดยรวมมีคะแนนเฉลียอยู่ในระดับมาก ซึงเมือพจิ ารณาเป็ นรายข้ อพบว่ า ท่านรับรู้ว่า
สินค้ าต่างๆ ทีขายใน เถาเป่ ามีคุณภาพ มีคะแนนเฉลียมากทีสุดโดยมีความเห็นด้ วยอยู่ในระดับมาก
รองลงมาคือ ท่านท่านรับรู้ว่าเถาเป่ ามีความน่าเชือถือในเรืองความปลอดภัย ถัดมาท่านคิดว่าท่านรับรู้
ว่ าเถาเป่ ามีระบบการขนส่งทีปลอดภัย ส่วนข้ อทีมีคะแนนเฉลียน้ อยทีสุดคือ ท่านคิดว่ าท่านรับรู้ว่า
สินค้ าต่างๆ ทีขายใน เถาเป่ ามีความปลอดภัย
การซือโดยฉับพลัน
โดยรวมมีคะแนนเฉลียอยู่ในระดับมาก ซึงเมือพิจารณาเปน็ รายขอ้ พบว่ า หลายครังที
ท่านเข้ าไปดูสนิ ค้ าในเถาเป่ า แล้ วท่านตัดสินใจซือสินค้ านันโดยทีไม่ได้ วางแผนไว้ ก่อนมีคะแนนเฉลีย
มากทีสุดโดยมีความเหน็ ด้ วยอยู่ในระดบัมากรองลงมาคือหลายครังทีท่านเข้ าไปดูสินค้ าในเถาเป่ า
แล้ วท่านตัดสินใจซือสินค้ านันโดยทีไม่คิดอะไร และหลายครังทีท่านเข้ าไปดูสนิ ค้ าในเถาเป่ า แล้ วท่าน
ตัดสินใจซือสินค้ านันโดยทีไม่ได้ วางแผนไว้ ก่อน
สมมตฐิ านที ความไว้ วางใจมีความสัมพันธ์กับการซือโดยฉับพลันผ่านแอปพลิเคชัน
เถาเป่ าของผู้บริโภคในประเทศจีน
ผลการวิเคราะห์พบว่า ความไว้ วางใจในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับการซือโดยฉับพลัน
ผ่ านแอปพพลิเคชันเถาเป่ าของผู้บริโภคในประเทศจีนอยู่ ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน
พบว่า ความไว้ วางใจทัง ด้ าน มีความสัมพันธ์กบั การซือโดยฉับพลันผ่านแอปพพลิเคชันเถาเป่ าของ
ผู้ บ ริ โ ภคในประเทศจี น โดยด้ า นคุ ณ ภาพของข้ อ มู ล และด้ า นการรั บ รู้ ค วามปลอดภั ย มี ค วาม
ความสัมพันธ์กบั การซือโดยฉับพลันผ่านแอปพพลิเคชันเถาเป่ าของผู้บริโภคในประเทศจีนอยู่ในระดับ
มาก ในขณะที ด้ านการรั บ รู้ ความเป็ นส่ ว นตั ว มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การซื อโดยฉั บ พลั น ผ่ า น
แอปพพลิเคชันเถาเป่ าของผู้บริโภคในประเทศจีน
สมมติฐานที การรับรู้ถงึ คุณค่ามีความสัมพันธ์กบั การซือโดยฉับพลันผ่าน
แอปพลิเคชันเถาเป่ าของผู้บริโภคในประเทศจีน
ผลการวิเคราะห์พบว่ า การรับรู้คุณค่าในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับการซือโดยฉับพลัน
ผ่ านแอปพพลิเคชันเถาเป่ าของผู้บริโภคในประเทศจีนอยู่ ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน
พบว่า การรับรู้คุณค่าทัง 2ด้ าน มีความสัมพันธ์กบั การซือโดยฉับพลันผ่านแอปพพลิเคชันเถาเป่ าของ
ผู้บริโภคในประเทศจีน โดยด้ านการรับรู้คุณค่าด้ านราคา และการรับรู้คุณค่าด้ านปลอดภัย มีความ
ความสัมพันธ์กบั การซือโดยฉับพลันผ่านแอปพพลิเคชันเถาเป่ าของผู้บริโภคในประเทศจีนอยู่ในระดับ
มาก



8.การอภิปรายผล
การวิจัยครังนีเรืองศึกษาเปรียบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้ วางใจ การรับรู้ถึง
คุณค่ากับการซือโดยฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่ าของผู้บริโภคในประเทศจีน การอภิปรายผลจะ
เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลกับเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง โดย จะอธิบายตามวัตถุประสงค์
การวิจัย ดังนี
ความไว้ วางใจของผู้บริโภคในประเทศจีนผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่ า
นอกจากนี ผลการศึกษายังพบว่า ความไว้ วางใจในภาพรวมมีความสัมพันธ์กบั การซือโดย
ฉั บพลันผ่ านแอปพลิเคชัน เถาเป่ า ของผู้ บริ โภคในประเทศจีนอยู่ ในระดับมาก ซึงสอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ Perin et al. (2012) และ Latif and Bahroom, (2014) ได้ สรุปว่ าความไว้ วางใจมี
ผลกระทบในเชิงบวกต่ อความภักดีนักศึกษาซึงสอดคล้ องกับ Carvalho and Mota (2010) และ
Goolamally and Latif (2014) ทีได้ ศึกษาปั จจัยทีตัวกําหนดความภักดีของการศึกษานอกระบบ
พบว่าความภักดีของนักเรียนได้ รับอิทธิพลอย่างมากจากความไว้ วางใจ
การรับรู้ถึงคุณค่าของผู้บริโภคในประเทศจีนผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่ า
นอกจากนี ผลการศึกษายังพบว่า การรับรู้ถึงคุณค่าในภาพรวมมีความสัมพันธ์กบั การซือ
โดยฉับพลันผ่านแอปพลิเคชัน เถาเป่ า ของผู้บริโภคในประเทศจีนผลดังกล่าวมีความสอดคล้ องกับ
แนวคิดเรืองการรับรู้คุณภาพในการให้ บ ริการของ Gray (2001) ปรียาพรวงศ์อนุตรโรจน (
)
ซึงสามารถอธิบายความหมายการรับรู้ได้ ว่าเป็ นการทํางานของระบบประสาทและสังการออกมาเป็ นสิง
หนึงสิงใดทีมีความหมายคือการรับรู้จะเป็ นไปตามระบบการรับรู้ของตนมากกว่ าจะตีความไปตาม
ความเป็ นจริงของสิงทีเกิดขึนดังนันการรับรู้จึงเป็ นกระบวนการทีเกิดแทรกระหว่ างสิงเร้ าและการ
ตอบสนองในขณะทีชัยนันท์เพ็ชรอําไพ (
) อธิบายว่าในแง่ของธุรกิจการทีจะเข้ าใจในตัวลูกค้ า
นันจะต้ องทราบถึงความต้ องการของลูกค้ าเสียก่อนว่าทีจริงแล้ วอะไรเป็ นสิงทีลูกค้ าคาดหวังไว้ ในตัว
ของสินค้ าโดยในทัศนคติส่วนใหญ่ของผู้บริโภคแล้ วล้ วนแต่ต้องการคุณภาพของสินค้ าเป็ นอย่างแรก
ก่อนทีจะทําการตัดสินใจซึงคุณภาพของสินค้ าแต่ละชนิดล้ วนแล้ วแต่ มีมาตรฐานในตัวของสินค้ าอยู่
แล้ วทังนัน Szymanski & Hernald (2001) กล่ า วว่ า คุ ณค่ า ทีรั บรู้ด้านราคา คือ คุ ณค่ า ภายในตัว
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ไม่ว่าจะเป็ นสถานทีของผู้บริโภค หรือทุกสิงทุกอย่างทีผู้บริโภครู้ คดิ และรู้สกึ
กับผลิตภัณฑ์ หรือบริการ รวมทัง พงศ์ศรันย์ พลศรีเลิศ (2555) กล่าวว่า การกาหนดราคา โดยคานึง
ถึงคุ ณค่ าทีผูชือได้ รับ เป็ นวิธีการกาหนดราคาโดยขึนอยู่ กับการรับรู้ของผู้บริโภคทีมีต่อคุณค่ าของ
ผลิตภัณฑ์ โดยไม่คานงึ ถึงต้ นทุนสินค้ าของผู้ขาย ซึงมผี ลทาให้ การกาหนดราคาจะต้ องสอดคล้ อง กับ
การรับรู้คุณค่าของผู้บริโภค ผู้บริโภค



9.ข้อเสนอแนะ
1) ในการศึกษาครั งต่ อไป ควรศึกษาปั จจัย อืนเพิ มเติ ม เช่ น คุ ณภาพการ ให้ บ ริ การ
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค เป็ นต้ น เพือให้ ได้ ข้อมูลทีครบถ้ วนและเป็ นประโยชน์ อันจะมาซึงผลการ
วิจัยเพือการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป
2) ควรมี ก ารศึ ก ษาถึ ง กระบวนการตั ด สิน ใจซื อของผู้ บ ริ โ ภค เพื อให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล นํา มา
ปรับปรุงวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป
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ส่วนประสมทางการตลาดทีมีความสัมพันธ์ระหว่ างความไว้ วางใจการรั บรู้ถึงคุ ณค่ ากับการซือโดย
ฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่ าของผู้บริโภคในประเทศจีน
ในท้ ายทีสุดนี ต้ องขอระลึกถึงความกรุณาของคณาจารย์ทุกท่านทีเป็ นผู้ชีแนะแนวทาง
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ทดสอบต่างๆ ทีเป็ นประโยชน์ และขอขอบคุณทุกท่านทีมิได้ กล่าวนามมา ณ ทีนี ทีมีส่วน ช่วยเหลือ
และเป็ นกําลังใจรวมทังให้ การสนับสนุนเป็ นอย่างดีจนทําให้ การศึกษาวิจัยครังนีสําเร็จลุล่วงด้ วยดี
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