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บทคดัย่อ 

    การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1) เพื่อศึกษาระดบัความไวว้างใจของผูบ้ริโภค

ในประเทศจีนผ่านแอปพลิเคชั่นเถาเป่า  2) เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ถึงคุณค่าของผูบ้ริโภคใน

ประเทศจีนผ่านแอปพลิเคชัน่เถาเป่า 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความไวว้างใจกบัการซ้ือ

โดยฉบัพลนัผ่านแอปพลิเคชัน่เถาเป่าของผูบ้ริโภคในประเทศจีน และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์

ระหวา่งการรับรู้ถึงคุณค่ากบัการซ้ือโดยฉบัพลนัผา่นแอปพลิเคชัน่เถาเป่าของผูบ้ริโภคในประเทศ

จีน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ท่ีผ่านการทดสอบความเช่ือมัน่และความตรงเชิงเน้ือหาในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคในประเทศจีนท่ีเคยซ้ือสินคา้ผ่านแอปพพลิเคชัน่เถาเป่าโดยไม่ได้

ตั้งใจซ้ืออยา่งเจาะจงจ านวน 400 คน และท าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าร้อยละค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานและท าการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ Pearson  

   ผลการศึกษาพบวา่ความไวว้างใจของผูบ้ริโภคในประเทศจีนผา่นแอปพลิเคชัน่เถาเป่าท่ี 

ในภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 

ดา้นคุณภาพของขอ้มูล รองลงมา คือ ดา้นการรับรู้ความปลอดภยั และดา้นการรับรู้ความเป็นส่วนตวั 

ตามล าดบั ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ความไวว้างใจในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือโดย



 

 

ฉบัพลนัเถาเป่าของผูบ้ริโภคอยูใ่นระดบัมาก และพบวา่การรับรู้คุณค่าในภาพรวมมีความสัมพนัธ์

กบัการซ้ือโดยฉบัพลนัเถาเป่าของผูบ้ริโภคอยูใ่นระดบัมาก ในขณะท่ีดา้นการรับรู้ความเป็นส่วนตวั

มีความสัมพันธ์กับการซ้ือโดยฉับพลันเถาเป่าของผู ้บริโภคการรับรู้คุณค่าในภาพรวมมี

ความสัมพนัธ์กบัการซ้ือโดยฉบัพลนัเถาเป่าของผูบ้ริโภคอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน

พบวา่การรับรู้คุณค่าทั้ง 2 ดา้นมีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือโดยฉบัพลนัเถาเป่าของผูบ้ริโภคโดยด้าน

การรับรู้คุณค่าด้านราคาและการรับรู้คุณค่าด้านปลอดภยัมีความความสัมพนัธ์กับการซ้ือโดย

ฉบัพลนัเถาเป่าของผูบ้ริโภคอยู่ในระดบัมากตามล าดบันอกจากน้ียงัพบวา่ผูบ้ริโภคในท่ีมีลกัษณะ

ทางประการศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีการซ้ือโดยฉบัพลนัในแอพพลิเคชั้นเถาเป่าไม่แตกต่างกนั 

 

1.บทน า 

 ดว้ยการเกิดข้ึนของคอมพิวเตอร์เคร่ืองแรกการพฒันาและความนิยมของเทคโนโลยี

เครือข่ายทัว่โลกและอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไดแ้พร่กระจายไปทัว่ทุกมุมโลก ศตวรรษ

ท่ี 21 เป็นยุคแห่งการให้ขอ้มูลข่าวสารสัดส่วนของอุตสาหกรรมในระดบัอุดมศึกษาในประเทศ

ต่างๆย ังคงเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมบริการอุตสาหกรรมบริการข้อมูลได้กลายเป็น

อุตสาหกรรมชั้นน าในศตวรรษท่ี 21 ส่ิงน้ีน าไปสู่การเกิดข้ึนและการพฒันาของอีคอมเมิร์ซ  การ

ขบัเคล่ือนด้วยอิทธิพลของอี-คอมเมิร์ชในประเทศต่างๆได้รับการปรับปรุงและสมบูรณ์แบบอยู่

ตลอดเวลาและอี-คอมเมิร์ซไดก้ลายเป็นจุดสนใจของการแข่งขนัส าหรับประเทศและบริษทัใหญ่ๆ

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจก าลงัเพิ่มข้ึนทุกปีชาวเน็ตของจีนเพิ่มข้ึนทุกวนัการมีส่วนร่วมในการชอ้ป

ป้ิงออนไลน์เร่ิมทวีความรุนแรงมากข้ึนเทคโนโลยีการตรวจสอบเครือข่ายก าลงัสมบูรณ์แบบมาก

ข้ึนเร่ือยๆและวธีิการช าระเงินมีความยืดหยุน่และมีความหลากหลายในการตอบสนองต่อการพฒันา



 

 

อยา่งรวดเร็วของอีคอมเมิร์ซ ผลิตภณัฑ์ต่างๆ ของรูปแบบอีคอมเมิร์ซปรากฏข้ึนตามเวลาท่ีตอ้งการ

เถาเป่าเกิดในสถานการณ์เช่นน้ีและใหแ้พลตฟอร์มการซ้ือขายออนไลน์ส าหรับผูบ้ริโภคชาวจีน เถา

เป่า (Taobao) ก่อตั้งข้ึนโดย Alibaba Network Technology Co.Ltd โดยในช่วงเร่ิมตน้ของการก่อตั้ง

บริษทัไดด้ าเนินนโยบายฟรีสามปี ท าให้เถาเป่าพฒันาอยา่งรวดเร็วและครอบครองทั้งตลาดการคา้ 

C2C ในประเทศจีนในระยะเวลาอนัสั้น การพฒันาอินเทอร์เน็ตอีคอมเมิร์ซไดถึ้งจุดสูงสุดนบัตั้งแต่

การก่อตั้งของ เถาเป่าหลงัจากหลายปีของการสะสมและการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ผูใ้ชท่ี้ลงทะเบียน

ถาเป่าไดเ้กิน1พนัลา้นผลิตภณัฑ์ออนไลน์ก าลงัเติบโตและอตัราการเติบโตของเวบ็ไซตอี์คอมเมิร์ซ

ในประเทศจีนอันดับแรกครองมากกว่า80% ของหุ้นช้อปป้ิงออนไลน์กลายเป็นหน่ึงใน

แพลตฟอร์มชอ้ปป้ิงออนไลน์ท่ีส าคญัท่ีสุดซ่ึงส่วนใหญ่กระจุกตวัในตลาดต ่าสุด 

  ในตอนตน้ของการเปิดตวัทางออนไลน์ของเถาเป่า  การท าธุรกรรมส่วนใหญ่เกิดข้ึน

ในเมืองเดียวกนันัน่คือ"มือหน่ึงจ่ายเงินมือเดียวส่งมอบ"แลธุรกรรมบางอยา่งใชก้ารโอนเงินระหวา่ง

ธนาคาร เพื่อลดความเส่ียงในการถูกหลอกลวงโดยผูใ้ชเ้ถาเป่าส่งเสริมวิธี"การสั่งซ้ือออนไลน์และ

การท าธุรกรรมออฟไลน์" แต่วิธีการท าธุรกรรมน้ีมีขอ้ จ  ากดั ท่ีดีเยี่ยม เพื่อแกปั้ญหาความปลอดภยั

ของเงินทุนระหวา่งผูใ้ชแ้ละสร้างความสัมพนัธ์ท่ีไวว้างใจระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้ายทีมงานเถาเป่าได้

พฒันาเคร่ืองมือการช าระเงิน Alipay ปัจจุบนัแอปพลิเคชนัการช าระเงินท่ีใชก้นัมากท่ีสุดท่ีใชใ้นการ

ท าธุรกรรม TaobaoAlipay เติมเงิน Alipay หลงัจากจ่ายเงินส าหรับสินคา้ใน เถาเป่าเงินจะถูกแช่แข็ง

และถูกควบคุมโดย Alipay มันจะไม่จ่ายให้กับผูข้ายทันทีหลังจากสินค้าของผูข้ายมาถึงผูซ้ื้อ

ตรวจสอบสินคา้และยืนยนัการรับ  บญัชีผูข้ายไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมในการโอน

เงินในเถาเป่า ดงันั้นผูป้กครองบางคนจึงโอนค่าครองชีพของพวกเขาไปยงัลูก ๆ ของพวกเขาผ่าน

การท าธุรกรรมเถาเป่า  เพราะพวกเขาก าลงัช้อปป้ิงออนไลน์ดงันั้นจึงไม่มีการออกใบแจ้งหน้ี 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา ความสัมพนัธ์ระหวา่งความไวว้างใจและการรับรู้ถึงคุณค่ากบัการ



 

 

ซ้ือโดยฉบัพลนัผา่นแอปพลิเคชัน่เถาเป่าของผูบ้ริโภคในประเทศจีน โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัใน

คร้ังน้ีจะสามารถน าไปเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์

สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการปฏิบติังานดา้นการพฒันาส่งเสริมธุรกิจ พาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ 

2.วตัถุประสงค์การวจัิย 

2.1 เพื่อศึกษาระดบัความไวว้างใจของผูบ้ริโภคในประเทศจีนผา่นแอปพลิเคชัน่เถาเป่า 

2.2 เพื่อศึกษาระดบัการรับรู้ถึงคุณค่าของผูบ้ริโภคในประเทศจีนผา่นแอปพลิเคชัน่เถาเป่า 

2.3 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความไวว้างใจกบัการซ้ือโดยฉบัพลนัผา่นแอปพลิเคชัน่

เถาเป่าของผูบ้ริโภคในประเทศจีน 

2.4 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ถึงคุณค่ากบัการซ้ือโดยฉบัพลนัผา่น

แอปพลิเคชัน่เถาเป่าของผูบ้ริโภคในประเทศจีน 

3.  สมมติฐานการวจัิย 

 3.1  ความไวว้างใจมีความสัมพนัธ์กับการซ้ือโดยฉับพลันผ่านแอปพลิเคชั่นเถาเป่าของ

ผูบ้ริโภคในประเทศจีน 

 3.2 การรับรู้ถึงคุณค่ามีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือโดยฉับพลันผ่านแอปพลิเคชั่นเถาเป่าของ

ผูบ้ริโภคในประเทศจีน 

4.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 4.1 ผลการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการปฏิบติังานดา้นการพฒันาส่งเสริม

ธุรกิจ พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

 4.2 ส าหรับนกัวิจยั นกัศึกษา หรือผูท่ี้สนใจทัว่ไปสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ี



 

 

เป็นไปแนวทางในการศึกษาเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

5 . ขอบเขตการวจัิย 

  5.1ประชากรท่ีใช้วิจยัในคร้ังน้ีคือ ประชาชนชาวจีนท่ีเคยมีพฤติกรรมซ้ือสินค้าผ่าน

แอพพลิเคชัน่เถาเป่าโดยฉบัพลนั (ซ้ือโดยไม่ไดต้ั้งใจซ้ืออยา่งเจาะจงหรือไม่ไดว้างแผนก่อนซ้ือ) 

  5.2ศึกษาความไวว้างใจและการรับรู้ถึงคุณค่ากบัการซ้ือโดยฉบัพลนัผา่นแอปพลิเคชัน่

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

Barbara (1999) 

  5.3ระยะเวลาในการศึกษาเร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน2563 

 

6.ระเบียบวธีิวจัิย 

 

           งานวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างความไวว้างใจ การรับรู้ถึงคุณค่ากบัการซ้ือโดย

ฉับพลันผ่านแอปพลิเคชั่นเถาเป่าของผูบ้ริโภคในประเทศจีน เป็นงานวิจยัเชิงส ารวจ (Survey 

Research) ท่ีมีรูปแบบการวิจยัโดยใช้แบบสอบถามแบบ (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัตามขั้นตอนดงัน้ี 

  

 งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ท่ีมี รูปแบบการวิจัยโดยใช้

แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-end Questionnaire) มีทั้งหมด 4 ส่วน ตามรายละเอียดดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยเพศ อายุ 

ระดบัการศึกษา อาชีพรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพสมรส เป็นค าถามแบบลกัษณะปลายปิด 

(Close–ended Response Question) ใหเ้ลือกตอบไดเ้พียงหน่ึงขอ้ โดยมีระดบัการวดัดงัน้ี 



 

 

 1) เพศ ระดบัการวดัตวัแปรแบบนามบญัญติั (Nominal Scale) 

 2) อาย ุระดบัการวดัตวัแปรแบบเรียงอนัดบั (Ordinal Scale) 

 3) ระดบัการศึกษา ระดบัการวดัตวัแปรแบบนามบญัญติั (Nominal Scale) 

 4) อาชีพ ระดบัการวดัตวัแปรแบบนามบญัญติั (Nominal Scale)  

 5)รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระดบัการวดัตวัแปรแบบเรียงอนัดบั (Ordinal Scale) 

 6) สถานภาพสมรส ระดบัการวดัตวัแปรแบบนามบญัญติั (Nominal Scale) 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความไวว้างใจ เป็นแบบ Likert Scale โดยมีทางเลือกตอบได้ 5 

ระดบั โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้ถึงคุณค่า เป็นแบบ Likert Scale โดยมีทางเลือกตอบได ้5 

ระดบั โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัการซ้ือโดยฉบัพลนั เป็นแบบ Likert Scale โดยมีทางเลือกตอบได ้5 

ระดบั โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

    เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด        มีค่าคะแนนเป็น 1  

      เห็นดว้ยนอ้ย   มีค่าคะแนนเป็น 2  

      เห็นดว้ยปานกลาง    มีค่าคะแนนเป็น 3  

      เห็นดว้ยมาก            มีค่าคะแนนเป็น 4  

 เห็นดว้ยมากท่ีสุด     มีค่าคะแนนเป็น 5 

 

7. ผลการศึกษา 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจานวน 400 คนมีเพศชายมากกว่าเพศหญิงโดยมีจ านวน 264 คนคิดเป็น



 

 

ร้อยละ 66.0 และเป็นเพศชายจ านวน 136 คนคิดเป็นร้อยละ 34.0 มีอาย ุ21-30 ปีมีจ านวน 174 คนคิด

เป็นร้อยละ 43.5 รองมาคือต่ากวา่ 20 ปีมีจ านวน 94 คนคิดเป็นร้อยละ 23.5 อาย ุ31-40 ปีมีจ านวน 76 

คนคิดเป็นร้อยละ 19.0 อาย ุ41-50 ปีจ านวน 35 คนคิดเป็นร้อยละ 8.8 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งนอ้ยท่ีสุดคือ

อายุ 51 ปีข้ึนไปมีจ านวน 21 คนคิดเป็นร้อยละ 5.2 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 205 คนคิด

เป็นร้อยละ 51.2 รองลงมาต่ากว่าปริญญาตรีจ านวน 106 คนคิดเป็นร้อยละ 26.5 ส่วนกลุ่มตวัอยา่ง

นอ้ยท่ีสุดคือสูงกกวา่ปริญญาตรีมีจ านวน 89 คนคิดเป็นร้อยละ 27 2 มือาชีพพนกังาน บริษทั เอกชน

มีจ านวน 129 คนคิดเป็นร้อยละ 322 รองมาคือนกัเรียน / นกัศึกษามีจ านวน 99 คนคิดเป็นร้อยละ 

24.8 ถดัมาเจา้ของธุรกิจอาชีพอิสระมีจ านวน 62 คนคิดเป็นร้อยละ 15.5 อาชีพขา้ราชการจ านวน 57 

คนคิดเป็นร้อยละ 14.2 อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจจ านวน 32 คนคิดเป็นร้อยละ 8.0 ส่วนกลุ่ม

ตวัอย่างน้อยท่ีสุดคือแม่บา้น / พ่อบา้นมีจ านวน 21 คนคิดเป็นร้อยละ 5.2 มีรายไดต่้อเดือน 2001-

4000 CNY (RMB) มีจ านวน 132 คนคิดเป็นร้อยละ 33.0 รองมาคือ 4001-6000 CNY (RMB) มี

จ านวน 82 คนคิดเป็นร้อยละ 20.5 รายไดต่้อเดือนต่ากวา่ 2000 CNY (RMB) จ านวน 68 คนคิดเป็น

ร้อยละ 17.0 รายได ้6001-8000CNY (RMB) จ านวน 64 คนคิดเป็นร้อยละ 16.0 รายได ้8001-1000 

CNY (RMB) จ านวน 32 คนคิดเป็นร้อยละ 8.3.0 ส่วนกลุ่มตวัอย่างน้อยท่ีสุดคือคือ 0,001 CNY 

(RMB) ข้ึนไปมีจ านวน 22 คนคิดเป็นร้อยละ 5.0 เป็นโสดโดยมีจ านวน 228 คนคิดเป็นร้อยละ 57.0 

มากกวา่สมรสซ่ึงมีจ านวน 125 คนคิดเป็นร้อยละ 31.0 หยา่หมา้ยมีจ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 0.01 

   ผลการวิจัยเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจการรับรู้คุณค่ากับการซ้ือโดยฉับพลัน

ผ่านแอปพพลิเคช่ันเถาเป่าของผู้บริโภคในประเทศจีนผลการศึกษาพบว่าความไว้วางใจของ

ผู้บริโภคในประเทศจีน 

 

   ผลการศึกษา พบวา่ ความไวว้างใจของผูบ้ริโภคในประเทศจีนผา่นแอปพลิเคชัน่เถาเป่าท่ีเป็น



 

 

ตวัอย่าง ในภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูง

ท่ีสุด คือ ดา้นคุณภาพของขอ้มูล รองลงมา คือ ดา้นการรับรู้ความปลอดภยั และดา้นการรับรู้ความ

เป็นส่วนตวั ตามล าดบั 

ด้านการรับรู้ความเป็นส่วนตัว  

โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า วางใจว่า

เถาเป่ารวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านเท่าท่ีจ  าเป็นคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุดโดยมีความเหน็ดว้ยอยู่

ในระดบัมากรองลงมาคือวางใจวา่เถาเป่าจะไม่ขายขอ้มูลส่วนตวัของท่านให้กบัผูอ่ื้นโดยไม่ได้รับ

อนุญาถดัมา มัน่ใจวา่เถาเป่าจะไม่แบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านกบัหน่วยงานอ่ืนๆ โดยไม่ไดรั้บ

อนุญาตจากท่าน ส่วนขอ ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือมัน่ใจวา่เถาเป่าจะไม่ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่านในงานอ่ืนๆ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากท่าน 

ด้านคุณภาพของข้อมูล  

โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่คิดวา่ขอ้มูล

ในเถาเป่ามีรายละเอียดท่ีชดัเจนส าหรับการซ้ือของ มีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด โดยมีความเห็นดว้ยอยู่

ในระดบ ัมาก รองลงมาคือ คิดวา่เถาเป่าใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัสินคา้ท่ีท่านสนใจซ้ือ  ถดัมา คิด

วา่ขอ้มูลของผา่นแอปพพลิเคชัน่เถาเป่าค าแนะน ามีประโยชน์ส าหรับท่าน  ส่วนขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ีย

นอ้ยท่ีสุด คือ คิดวา่ร้านคา้ใน เถาเป่าขายผลิตภณัฑข์องแท ้

ด้านการรับรู้ความปลอดภัย  

โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเม่ือพจิารณาเป็นรายขอ ้พบวา่ ท่านรู้สึก

ปลอดภยัในการท าธุรกรรมบนเถาเป่า มีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุดโดยมีความเห็นดว้ย อยูใ่นระดบัมาก

รองลงมาคือท่านคิดวา่เถาเป่ามีมาตรการรักษาความปลอดภยัเพื่อปกป้องผูใ้ชง้านถดัมาท่านยินดีท่ี

จะใช้Aipayของท่านในเถาเป่าเพื่อท่ีจะซ้ือของส่วนข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ท่านรู้สึก



 

 

ปลอดภยัเก่ียวกบัระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของเถาเป่า 

       การรับรู้คุณค่าด้านราคา 

       โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมากและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบ ัซ่ึงเม่ือ

พิจารณา เป็นรายขอ้พบวา่ ราคาเถาเป่ามีความเหมาะสมกบัส่ิงท่ีไดรั้บมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุดโดยมี

ความเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมากรองลงมาคือราคาเถาเป่าไม่แพงจนเกินไปถดัมาราคาเถาเป่ามีความ

คุ้มค่ากับเงินท่ีจ่ายไป ส่วนขอ้ ท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดคอื ราคาเถาเป่าสอดคล้องกับสภาวะ

เศรษฐกิจ ในปัจจุบนั 

 การรับรู้คุณค่าด้านปลอดภัย  

โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเม่ือพจิ ารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ท่านรับรู้

ว่าสินคา้ต่างๆ ท่ีขายใน เถาเป่ามีคุณภาพ มีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุดโดยมีความเห็นดว้ยอยู่ในระดบั

มาก รองลงมาคือ ท่านท่านรับรู้ว่าเถาเป่ามีความน่าเช่ือถือในเร่ืองความปลอดภยั ถดัมาท่านคิดวา่

ท่านรับรู้ว่าเถาเป่ามีระบบการขนส่งท่ีปลอดภยั  ส่วนขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ท่านคิดว่า

ท่านรับรู้วา่สินคา้ต่างๆ ท่ีขายใน เถาเป่ามีความปลอดภยั 

 

 การซ้ือโดยฉับพลนั  

โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปน็ รายขอ ้พบวา่ หลายคร้ัง

ท่ีท่านเขา้ไปดูสินคา้ในเถาเป่า แลว้ท่านตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้นโดยท่ีไม่ไดว้างแผนไวก่้อนมีคะแนน

เฉล่ียมากท่ีสุดโดยมีความเหน็ ดว้ยอยูใ่นระดบมัากรองลงมาคือหลายคร้ังท่ีท่านเขา้ไปดูสินคา้ในเถา

เป่า แลว้ท่านตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้นโดยท่ีไม่คิดอะไร และหลายคร้ังท่ีท่านเขา้ไปดูสินคา้ในเถาเป่า 

แลว้ท่านตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้นโดยท่ีไม่ไดว้างแผนไวก่้อน 

 



 

 

สมมตฐิานที่  1  ความไวว้างใจมีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือโดยฉับพลนัผ่านแอปพลิเคชัน่เถาเป่า

ของผูบ้ริโภคในประเทศจีน 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ความไวว้างใจในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กับการซ้ือโดยฉับพลันผ่าน

แอปพพลิเคชัน่เถาเป่าของผูบ้ริโภคในประเทศจีนอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

ความไวว้างใจทั้ง 3 ด้าน มีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือโดยฉับพลนัผ่านแอปพพลิเคชั่นเถาเป่าของ

ผูบ้ริโภคในประเทศจีน โดยด้านคุณภาพของข้อมูล และด้านการรับรู้ความปลอดภัย มีความ

ความสัมพนัธ์กบัการซ้ือโดยฉับพลนัผ่านแอปพพลิเคชัน่เถาเป่าของผูบ้ริโภคในประเทศจีนอยูใ่น

ระดบัมาก ในขณะท่ี ด้านการรับรู้ความเป็นส่วนตวั มีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือโดยฉับพลนัผ่าน

แอปพพลิเคชัน่เถาเป่าของผูบ้ริโภคในประเทศจีน 

 

 

สมมติฐานที ่2 การรับรู้ถึงคุณค่ามีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือโดยฉบัพลนัผา่นแอปพลิเคชัน่เถาเป่าของ

ผูบ้ริโภคในประเทศจีน 

ผลการวิเคราะห์พบว่า การรับรู้คุณค่าในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กับการซ้ือโดยฉับพลันผ่าน

แอปพพลิเคชัน่เถาเป่าของผูบ้ริโภคในประเทศจีนอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

การรับรู้คุณค่าทั้ง 2ด้าน มีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือโดยฉับพลนัผ่านแอปพพลิเคชั่นเถาเป่าของ

ผูบ้ริโภคในประเทศจีน โดยดา้นการรับรู้คุณค่าดา้นราคา และการรับรู้คุณค่าดา้นปลอดภยั มีความ

ความสัมพนัธ์กบัการซ้ือโดยฉับพลนัผ่านแอปพพลิเคชัน่เถาเป่าของผูบ้ริโภคในประเทศจีนอยูใ่น

ระดบัมาก 

 

 



 

 

 

 

 

 

8.การอภิปรายผล 

การวจิยัคร้ังน้ีเร่ืองศึกษาเปรียบวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความไวว้างใจ การรับรู้ถึงคุณค่า

กบัการซ้ือโดยฉับพลนัผ่านแอปพลิเคชั่นเถาเป่าของผูบ้ริโภคในประเทศจีนการอภิปรายผลจะ

เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลกับเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดย จะอธิบายตาม

วตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 

  ความไวว้างใจของผูบ้ริโภคในประเทศจีนผา่นแอปพลิเคชัน่เถาเป่า 

นอกจากน้ี  ผลการศึกษายงัพบวา่ ความไวว้างใจในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือโดยฉบัพลนั

ผา่นแอปพลิเคชัน่ เถาเป่า ของผูบ้ริโภคในประเทศจีนอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

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

ต่อความภกัดีนักศึกษาซ่ึงสอดคลอ้งกบั Carvalho and Mota (2010) และ Goolamally and Latif 

(2014) ท่ีได้ศึกษาปัจจยัท่ีตัวก าหนดความภกัดีของการศึกษานอกระบบพบว่าความภกัดีของ

นกัเรียนไดรั้บอิทธิพลอยา่งมากจากความไวว้างใจ 

 

  การรับรู้ถึงคุณค่าของผูบ้ริโภคในประเทศจีนผา่นแอปพลิเคชัน่เถาเป่า 

นอกจากน้ี  ผลการศึกษายงัพบว่า  การรับรู้ถึงคุณค่าในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กับการซ้ือโดย

ฉับพลนัผ่านแอปพลิเคชั่น เถาเป่า ของผูบ้ริโภคในประเทศจีนผลดงักล่าวมีความสอดคล้องกับ

แนวคิดเร่ืองการรับรู้คุณภาพในการใหบ้ริการของ Gray (2001) ปรียาพรวงศอ์นุตรโรจน (2550) ซ่ึง



 

 

สามารถอธิบายความหมายการรับรู้ไดว้่าเป็นการท างานของระบบประสาทและสั่งการออกมาเป็น

ส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีมีความหมายคือการรับรู้จะเป็นไปตามระบบการรับรู้ของตนมากกว่าจะตีความไป

ตามความเป็นจริงของส่ิงท่ีเกิดข้ึนดงันั้นการรับรู้จึงเป็นกระบวนการท่ีเกิดแทรกระหวา่งส่ิงเร้าและ

การตอบสนองในขณะท่ีชยันนัท์เพ็ชรอ าไพ (2552) อธิบายวา่ในแง่ของธุรกิจการท่ีจะเขา้ใจในตวั

ลูกคา้นั้นจะตอ้งทราบถึงความตอ้งการของลูกคา้เสียก่อนวา่ท่ีจริงแลว้อะไรเป็นส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงั

ไวใ้นตวัของสินคา้โดยในทศันคติส่วนใหญ่ของผูบ้ริโภคแล้วลว้นแต่ตอ้งการคุณภาพของสินคา้

เป็นอยา่งแรกก่อนท่ีจะท าการตดัสินใจซ่ึงคุณภาพของสินคา้แต่ละชนิดลว้นแลว้แต่มีมาตรฐานใน

ตวัของสินค้าอยู่แล้วทั้งนั้น  Szymanski & Hernald (2001) กล่าวว่า คุณค่าท่ีรับรู้ด้านราคา คือ 

คุณค่า ภายในตวัผลิตภณัฑ์ หรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ีของผูบ้ริโภค หรือทุกส่ิงทุกอย่างท่ี

ผูบ้ริโภครู้ คดิ และรู้สึกกบัผลิตภณัฑ ์หรือบริการ รวมทั้ง พงศศ์รันย ์พลศรีเลิศ (2555) กล่าววา่ การ

กาหนดราคา โดยคานึงถึงคุณค่าท่ีผูช่ือได้รับ เป็นวิธีการกาหนดราคาโดยข้ึนอยู่กบัการรับรู้ของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อคุณค่าของผลิตภณัฑ์ โดยไม่คานงึ ถึงตน้ทุนสินคา้ของผูข้าย ซ่ึงมผี ลทาให้การกา

หนดราคาจะตอ้งสอดคลอ้ง กบัการรับรู้คุณค่าของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภค 

 

  

      

9.ข้อเสนอแนะ 

1) ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนเพิ่มเติม เช่น คุณภาพการ ให้บริการ ความ

รับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค เป็นตน้ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้นและเป็นประโยชน์ อนัจะมาซ่ึงผลการ 

วจิยัเพื่อการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดต่อไป 

2) ควรมีการศึกษาถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เพื่อให้ไดข้อ้มูลน ามาปรับปรุง



 

 

วางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดต่อไป 

 

 

10. กติติกรรมประกาศ 

การศึกษาวจิยัเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหวา่งความไวว้างใจการรับรู้ถึงคุณค่ากบัการซ้ือโดยฉบัพลนั

ผ่านแอปพลิเคชั่นเถาเป่าของผูบ้ริโภคในประเทศจีน” คร้ังน้ีสาเร็จลุล่วงได้ด้วยดีโดย ได้รับ

ความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหลาย ๆ ท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผูช่้วยศาสตราจารย์ดร. 

จรัญญาปานเจริญ เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาไดใ้หค้าแนะนาในการคดัเลือกเร่ืองท่ีจะทาการศึกษาวิจยัให้

ได้ ความรู้ทางด้านการตลาด ตลอดจนข้อคิดต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี 

รวมทั้ ง ผูช่้วยศาสตราจารย์ดร. อดิลล่าพงศ์ยหล้าดร. รชฏข าบุญ ท่ีให้คาแนะนาในการแก้ไข

ปรับปรุง ผูท้าการศึกษา ซาบซ้ึงในความกรุณาของท่านเป็นอยา่งยิง่ 

การดาเนินการศึกษาคร้ังน้ีจะสาเร็จลงไม่ได้ มีหลายเมืองในประเทศจีน ซ่ึงเสียสละเวลาในการ

กรอกขอ้มูลในแบบสอบถาม ทาให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ใน การทาการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ระหว่างความไวว้างใจการรับรู้ถึงคุณค่ากับการซ้ือโดย

ฉบัพลนัผา่นแอปพลิเคชัน่เถาเป่าของผูบ้ริโภคในประเทศจีน 

ในทา้ยท่ีสุดน้ี ตอ้งขอระลึกถึงความกรุณาของคณาจารยทุ์กท่านท่ีเป็นผูช้ี้แนะแนวทาง การศึกษาใน

ตอนตน้ รวมทั้งให้คาแนะนาในการประมวลผลขอ้มูลดว้ยระบบคอมพิวเตอร์และการ ทดสอบต่าง 

ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และขอขอบคุณทุกท่านท่ีมิไดก้ล่าวนามมา ณ ท่ีน้ี ท่ีมีส่วน ช่วยเหลือและเป็นกา

ลงัใจรวมทั้งใหก้ารสนบัสนุนเป็นอยา่งดีจนทาใหก้ารศึกษาวจิยัคร้ังน้ีสาเร็จ ลุล่วงดว้ยด 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 

สกุลทพิย์ โยธินนรธรรม. ปริญญาบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต, ธันวาคม 2558, บัณฑิตวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยกรุงเทพ. 

อทิธิพลของคุณค่าที่รับรู้ และคุณภาพการให้บริการ ส่งผลต่อความไว้เน้ือเช่ือใจ ความพงึพอใจ และ 

การกลบัมาบริโภคซ้้าของผู้บริโภคอาหารญีปุ่่นในร้าน Oishi Grand (116 หน้า) 

กตัญญู คณติศาตรานนท์. (2558). การรับรู้คุณภาพและการส่ือสารทางการตลาดทีส่่งผลต่อการ 

ตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์ประเภทผกัออร์แกนคิของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. การศึกษา

เฉพาะบุคคลปริญญามหาบัณฑิต, มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 

กลัยา วานิชย์บัญชา. (2549). สถิติสาหรบั งานวจัิย (พมิพ์คร้ังที ่ 2). กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ฉัตรชัย สังข์ผดุ และจันทริา วงศ์วเิชียร. (2553). ความปลอดภัยทางอาหารของทรัพยากรชีวภาพใน 

ชุมชนประมงอ่าวนครศรีธรรมราช. การศึกษาเฉพาะบุคคลปริญญามหาบัณฑิต, มหาวทิยาลัย

ราชภฏันครศรีธรรมราช. 

ณชัญ์ธนัน พรมมา. (2558). ปัจจัยทมี่ ีีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคใน 



 

 

เขตกรุงเทพมหานคร. การศึกษาเฉพาะบุคคลปริญญามหาบัณฑิต, มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 

เทรนด์ธุรกจิมาแรงปี2559ตอนที1่ธุรกจิแนวสุขภาพ.(2559).สืบคน้จาก 

Zeithaml, V. A. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value: A means- end 

model and synthesis of evidence. Journal of Marketing, 52, 2-22. 

Chen, C. F. (2008). Investigating structural relationships between service quality, perceived 

value, satisfaction, & behavioral intentions for air passengers. Transportation Research Part 

A: Policy and Practice, 42 (4), 709-717. 

Chiu, C., Hsu, M., Lai, H., & Chang, C. (2012). Re-examining the influence of trust on online 

repeat purchase intention: The moderating role of habit and its antecedent. Decision Support 

System, 53 (4), 835-845. 

Sigrid, D., & Tove, C. (2015). Department Organic food and health concerns: a dietary 

approach using observed data. NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences, 74–75(1), 9–15. 

Syzmanski, D.M., & Henard, D.H. (2001). Customer satisfaction: A meta analysis of the 

empirical evidence. Journal of the Academy of Marketing Science, 29(1), 16-35. 

Tariq, M.I., Nawaz, M.R., Nawaz, M.M., & Butt, H.A. (2013). Customer perceptions about 

branding and purchase intention: A study of FMCG in an emerging market. Journal of Basic 

and Applied Scientific Research, 3(2), 340-347. 

Tsakiridou, E., Boutsouki, C., Zotos, Y., & Mattas, K. (2008). Attitudes and behavior towards 

organic products: an exploratory study. Int. J. Retail Distrib. Manage, 36(2), 158–175. 

Voona, J.P., Nguib, K.S., & Agrawalc, A. (2011). Determinants of Willingness to Purchase 

Organic Food: An Exploratory Study using Structural Equation Modeling. Supporters and 



 

 

Partners, 14(2), 103. 

Wee, C.S., Ariff, M.S.B.M., Zakuan, N., & Tajuddin, M.N.M. (2014). Consumers Perception, 

Purchase Intention and Actual Purchase Behavior of Organic Food Products. Review of 

Integrative Business & Economics Research,3(2), 378–397. 

William, M.P., & Ferrell, O.C. (2010). Marketing foundations. South-Western: Mason Ohio. 

Williams, P., & Soutar, G.N. (2009). Value, satisfaction and behavioral intentions in an 

adventure tourism context. Annals of Tourism Research, 36(3), 413-438. 

 

 

 

 

 

 

 


