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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1)  เพื่อศึกษาคุณภาพของเวบ็ไซต ์ของApplication 

เถาเป่าในมุมมองของผูบ้ริโภคในประเทศจีน 2)  เพื่อศึกษาความไวว้างใจต่อApplication เถาเป่า

ของผูบ้ริโภคในประเทศจีน 3)  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพของเวบ็ไซตก์บัความ

ภกัดีต่อApplication เถาเป่า ของผูบ้ริโภคในประเทศจีน และ 4)  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

ความไวว้างใจกับความภักดีต่อApplication เถาเป่าของผูบ้ริโภคในประเทศจีน ท าการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากตวัอยา่งท่ีเป็นประชาชนในประเทศจีนท่ีเคยซ้ือสินคา้ผ่าน 

Application เถาเป่า จ  านวน 400 คน และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ Pearson ผลการศึกษา พบว่า  คุณภาพ

ของเวบ็ไซต ์ของ Application เถาเป่าในมุมมองของผูบ้ริโภคในประเทศจีนอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย

มาก เม่ือพิจารณาในรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นส่วนติดต่อผูใ้ชง้าน รองลงมา 

คือ ดา้นคุณภาพของการบริการ ดา้นคุณภาพของระบบ และ ดา้นคุณภาพของขอ้มูล ตามล าดบั 

และยงัพบว่า ผูบ้ริโภคในประเทศจีนมีความไวว้างใจต่อApplication เถาเป่าของผูบ้ริโภคใน

ประเทศจีนในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 

ดา้นการรับรู้ความปลอดภยั รองลงมา คือ ดา้นคุณภาพของขอ้มูล และดา้นการรับรู้ความเป็น

ส่วนตัว ตามล าดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพของเว็บไซต์ในภาพรวม มี

ความสัมพันธ์กับความภักดีต่อApplication เถาเป่า ของผูบ้ริโภคในประเทศจีน และความ

ไวว้างใจในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กับความภักดีต่อApplication เถาเป่า ของผูบ้ริโภคใน

ประเทศจีน 



 

 

1.บทน า 
  การช้อปป้ิงออนไลน์เร่ิมข้ึนในสหรัฐอเมริกา  Amazon เป็นร้านหนังสือออนไลน์
อเมริกนัก่อตั้งข้ึนในปี 1995 และUS Internet Bank เป็นการช าระเงินออนไลน์ท่ีปลอดภยัผ่าน
ธนาคารเป็นจุดเร่ิมต้นของการช้อปป้ิงออนไลน์โดยยอดขายสินค้าออนไลน์ทั้ งหมดของ
สหรัฐอเมริกาเร่ิมตน้จาก $ 14 พนัลา้นในปี 2545 เพิ่มข้ึน 4 พนัลา้นเหรียญต่อปี ส าหรับใน
ประเทศจีนเร่ิมรับรู้การท าธุรกรรมออนไลนค์ร้ังแรกจากเวบ็ไซตป์ระมูล  eBay ในปี 1998 ต่อมา
เวบ็ไซต ์ B to C จ านวนหน่ึงไดเ้ปิดอยา่งเป็นทางการในปี 1999 และเป็นจุดเร่ิมตน้ของการชอ้ป
ป้ิงออนไลนใ์นประเทศจีน  อาทิ เวบ็ไซต ์ Dangdang B to C ถูกน าไปใชง้านในปี 1999 เวบ็ไซต ์ 
Joyo ก่อตั้งข้ึนในปี 2000 เวบ็ไซต ์ B to B อาลีบาบาลงทุนในการจดัตั้งเวบ็ไซต ์C to C Taobao 
ในปี 2003 Sina และ Yahoo ไดร่้วมกนัจดัตั้งเวบ็ไซต ์One shot C to C ในปี 2004    
   ในประเทศจีน ในปีท่ีผ่านมามีการพฒันาอินเทอร์เน็ต การสนบัสนุนและการยอมรับของ
สังคมส าหรับการช้อปป้ิงออนไลน์และข้อดีท่ีเป็นเอกลักษณ์ของการช้อปป้ิงออนไลน์ได้
ส่งเสริมการพฒันาการชอ้ปป้ิงออนไลน์ท าให้การชอ้ปป้ิงออนไลน์เป็นเทรนด ์ โดยในปีท่ีผ่าน
มาจ านวนการชอ้ปป้ิงออนไลนใ์นประเทศจีนเพิ่มข้ึน  มีผูเ้ขา้ถึง 620 ลา้นคนในปี 2018 อตัราการ
เติบโตจะ ค่อยๆชะลอตวัลง แต่ขนาดโดยรวมยงัคงใหญ่  เม่ือขนาดของผูใ้ชเ้พิ่มข้ึน ยอดคา้ปลีก
ของการชอ้ปป้ิงออนไลน์กมี็การเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ในปี 2017 มีจ  านวนถึง 1,7151 ลา้น
หยวน การเติบโตปีต่อปีท่ี 19.6% ในปี 2018 มีการเติบโตอยา่งรวดเร็วสูงกว่า 90 พนัลา้นหยวน 
ศูนยข์อ้มูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจีน (CNNIC) รายงานสถิติ "คร้ังท่ี 43 เร่ืองการพฒันาเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของจีน" ไดรั้บการเผยแพร่ในปักก่ิง ในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2018 รายงานแสดงให้
เห็นว่า  ขอ้มูล ณ เดือนธันวาคม 2018 จ  านวนชาวเน็ตจีน 829 ลา้นคน จ านวนชาวเน็ตใหม่
เพิ่มข้ึน 56.53 ลา้นคน อตัราการใช้อินเทอร์เน็ตคือ 59.6% เม่ือเทียบกบัขอ้มูล ณ ส้ินปี 2017 
ขอ้มูลเพิ่มข้ึน 3.8% นอกจากน้ี จ  านวนผูใ้ชช้อ้ปป้ิงออนไลน์ถึง 610 ลา้น เพิ่มข้ึน 14.4% จากส้ิน
ปี 2017 สัดส่วนของชาวเน็ตท่ีใชคื้อ 73.6% จ  านวนผูใ้ชช้อ้ปป้ิงออนไลน์บนมือถือถึง 592 ลา้น 
คิดเป็น 72.5% ของผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือ อตัราการเติบโตประจ าปีคือ 17.1% รายงานยงั
แสดงใหเ้ห็นว่า ณ วนัท่ีธนัวาคม 2018 จ  านวนผูใ้ชช้ าระเงินออนไลน์ถึง 600 ลา้น  เม่ือเทียบกบั



ส้ินปี 2017 การเติบโตของขอ้มูลอยูท่ี่ 13.0% ชาวเน็ตใช ้2 รายงานสถิติฉบบัท่ี 43 เร่ืองการพฒันา
อินเทอร์เน็ตในประเทศจีนอตัราส่วนคือ 72.5% ผูใ้ช้การช าระเงินเครือข่ายโทรศพัท์มือถือถึง 
583,000,000 คิดเป็น 71.4% ของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตบนมือถือ อตัราการเติบโตประจ าปีคือ 10.7%  
 Taobao เป็นแหล่งคา้ปลีกและธุรกิจออนไลน์ขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก่อตั้งโดย 
Alibaba Group ในเดือนพฤษภาคม 2003 Taobao เป็นแพลตฟอร์มคา้ปลีกออนไลนท่ี์ไดรั้บความ
นิยมในประเทศจีนมีผูล้งทะเบียนเกือบ 500 ลา้นคนมากกว่า 60 ลา้นคนต่อวนัและมากกว่า 800 
ลา้นผลิตภณัฑอ์อนไลนต่์อวนัโดยเฉล่ีย 48,000 ขายต่อนาที รายการ โดยในปลายปี 2014 Taobao 
มีสมาชิกท่ีลงทะเบียนเกือบ 500 ลา้นคน และมีผูใ้ช้งานประจ าวนัมากกว่า 120 ลา้นคน และ
ผลิตภณัฑ์ออนไลน์ 1 พนัลา้นรายการในตลาด c2c Taobao มีส่วนแบ่งตลาด 95.1% การพฒันา
ของ Taobao บนโทรศพัทมื์อถือมีการเติบโตอย่างรวดเร็วตามรายงานการชอ้ปป้ิงมือถือล่าสุด
ของ Analysys ในปี 2014 ส่วนแบ่งการตลาดของ Taobao + Tmall ถึง 85.1% ณ ตอนน้ี Taobao 
ไดส้ร้างโอกาสการจา้งงานโดยตรง 4.667 ลา้น 
 ด้วยการขยายขนาดของ Taobao และจ านวนผูใ้ช้ท่ีเพิ่มข้ึน Taobao ก็เปล่ียนจากตลาด
เครือข่าย C2C เดียวไปสู่รูปแบบอีคอมเมิร์ซท่ีครอบคลุมซ่ึงรวมถึง C2C การกระจาย การประมูล 
การจดัหาโดยตรง การระดมทุน และ การปรับแต่ง ฯลฯ ซ่ึงภารกิจของ Taobao คือ "ไม่พบทารก
ท่ีไม่สามารถพบไดไ้ม่มีทารกท่ีไม่สามารถขายได"้ จะเห็นไดว้่าการชอ้ปป้ิงออนไลน์ของจีนมี
การพฒันาอย่างรวดเร็ว อตัราการเติบโตยงัคงสูงกว่า 30% ระหว่างปี 2012 ถึงปี 2018 ดว้ยการ
แนะน าแนวคิดเช่น Internet of Things, Big Data, New retail และ cloud computing อยา่งต่อเน่ือง 
ตลาด     ชอ้ปป้ิงออนไลน์ของจีนจะน าการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ การพฒันาอุตสาหกรรมก าลงั
พฒันาไปสู่ ประสบการณ์ผูใ้ช้ ขอ้มูลท่ีแม่นย  า ประสิทธิภาพการกระจายและอ่ืนๆ แนวโน้ม
อุตสาหกรรมจึงมีการขยายตวัมากข้ึนเร่ือย ๆ โดยเถาเป่า มีการเติบโตท่ีเร็วท่ีสุดและประสบ
ความส าเร็จมากท่ีสุด เถาเป่า เป็นแอปพลิเคชัน่โทรศพัทมื์อถือท่ีทุกคนในประเทศจีนใชก้นัมาก
ข้ึน มีคนหนุ่มสาวจ านวนมากในแอปพลิเคชัน่ เถาเป่า ในช่วงท่ีผ่านมา เถาเป่า ไดพ้ฒันาอย่าง
รวดเร็วจนถึงตอนน้ีทั้งวยัรุ่นและผูป้กครองสามารถซ้ือส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งการบนแอปพลิเคชั่น 
จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพของเวบ็ไซต์
และความไวว้างใจ กบัความภกัดีต่อApplication เถาเป่า ของผูบ้ริโภคในประเทศจีน โดยขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการวิจยัในคร้ังจะสามารถน าไปเป็นแนวทางในการออกแบบและพฒันา Application ท่ี
สร้างความไวว้างใจและน าไปสู่ความภกัดีของผูบ้ริโภค 



2.วตัถุประสงค์การวจิยั 
1) เพื่อศึกษาคุณภาพของเว็บไซต์ ของApplication เถาเป่าในมุมมองของผูบ้ริโภคใน

ประเทศจีน 
2) เพื่อศึกษาความไวว้างใจต่อApplication เถาเป่าของผูบ้ริโภคในประเทศจีน 
3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพของเวบ็ไซตก์บัความภกัดีต่อApplication เถาเป่า 

ของผูบ้ริโภคในประเทศจีน 
4) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความไวว้างใจกบัความภกัดีต่อApplication เถาเป่าของ

ผูบ้ริโภคในประเทศจีน 

3.สมมตฐิานการวจิยั 
1) คุณภาพของเวบ็ไซต์ มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อApplication เถาเป่า ของผูบ้ริโภคใน
ประเทศจีน 
2) ความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อApplication เถาเป่า ของผูบ้ริโภคในประเทศ
จีน 

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) สามารถน าไปเป็นแนวทางในการออกแบบและพฒันา Application ท่ีสร้างความไวว้างใจ
และน าไปสู่ความภกัดีของผูบ้ริโภค 
 2) ส าหรับนกัวิจยั นกัศึกษา หรือผูท่ี้สนใจทัว่ไปสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ี
เป็นไปแนวทางในการศึกษาเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

5.ขอบเขตการศึกษา 
 5.1  ขอบเขตดา้นเน้ือหา   การศึกษาคร้ังน้ีศึกษาคุณภาพของเวบ็ไซต ์ ตามแนวคิดของ ธน
พงศ ์ก าเนิดชูตระกลู  (2557) แบ่งออกเป็น 4 ดา้นต่อไปน้ี    

 1. คุณภาพของขอ้มูล 
 2. คุณภาพ ของระบบ 
 3. คุณภาพของการบริการ 
 4. คุณภาพส่วนติดต่อผูใ้ชง้าน 

 5.2  ขอบเขตดา้นประชากรและพื้นท่ี     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ประชาชน
ในประเทศจีนท่ีเคยซ้ือสินคา้ผา่น Application เถาเป่า 



 5.3  ขอบเขตด้านระยะเวลา      ส าหรับระยะเวลาการศึกษาคร้ังน้ี เร่ิมตน้ ตั้ งแต่เดือน
ธนัวาคม 2562ถึงเดือนเมษายน 2563 

6.ระเบียบวธีิวจิยั 
  6.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  เน่ืองจากงานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูว้ิจยัจึงเลือกใช ้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้นการด าเนินการ 
วจิยัในคร้ังน้ี โดยมีขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือดงัน้ี   

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ท่ีผูว้ิจัยสร้างและพฒันาข้ึนมาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งโดยรวบรวมขอ้มูล น ากรอบแนวคิดและวตัถุประสงคข์องการวิจยัรวมถึงเน้ือหามาเป็น
แนวทางในการสร้างเคร่ืองมือ แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี  
  ส่วนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วน
บุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ  รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน และสถานภาพสมรส เป็นค าถามแบบลกัษณะปลายปิด (Close–ended Response Question)  
  ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัความไวว้างใจ เป็นแบบ Likert Scale โดยมีทางเลือก
ตอบได ้5 ระดบั โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
   เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด         มีค่าคะแนนเป็น 1  
   เห็นดว้ยนอ้ย          มีค่าคะแนนเป็น 2  
   เห็นดว้ยปานกลาง     มีค่าคะแนนเป็น 3  
   เห็นดว้ยมาก             มีค่าคะแนนเป็น 4  
   เห็นดว้ยมากท่ีสุด      มีค่าคะแนนเป็น 5 
  ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพเว็บไซต์ เป็นแบบ Likert Scale โดยมี
ทางเลือกตอบได ้5 ระดบั โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
   เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด         มีค่าคะแนนเป็น 1  
   เห็นดว้ยนอ้ย          มีค่าคะแนนเป็น 2  
   เห็นดว้ยปานกลาง     มีค่าคะแนนเป็น 3  
   เห็นดว้ยมาก             มีค่าคะแนนเป็น 4  
   เห็นดว้ยมากท่ีสุด      มีค่าคะแนนเป็น 5 



  ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความภกัดีต่อApplication เถาเป่า เป็นแบบ Likert 
Scale โดยมีทางเลือกตอบได ้5 ระดบั โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
   เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด         มีค่าคะแนนเป็น 1  
   เห็นดว้ยนอ้ย          มีค่าคะแนนเป็น 2  
   เห็นดว้ยปานกลาง     มีค่าคะแนนเป็น 3  
   เห็นดว้ยมาก             มีค่าคะแนนเป็น 4  
   เห็นดว้ยมากท่ีสุด      มีค่าคะแนนเป็น 5 
  6.2 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล   
  การวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามซ่ึงมี
ขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
  1. สร้างเคร่ืองมือแบบสอบถามขอ้มูลท่ีสมบูรณ์และน าไปใชก้บัตวัอยา่ง   
  2. ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบความครบถว้นของแบบสอบถามเพื่อน า
ขอ้มูลไปวเิคราะห์ทางสถิติต่อไป 
  6.3 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
  ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติดงัน้ี  
  1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) โดยมีเกณฑใ์นการแปลค่าดงัน้ี  
  ค่าเฉล่ีย  4.21 - 5.00 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย  3.41 - 4.20 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
 ค่าเฉล่ีย  2.61 - 3.40 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย  1.81 - 2.60 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย  1.00 - 1.80 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

  2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ท าการทดสอบสมมติฐานด้วย Pearson 
Correlation ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยมีเกณฑ์ในการแปลค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  
(Correlation Coefficient) เป็น 5 ระดบั คือ 
 

 ค่า r    ระดบัความสัมพนัธ์ 
| 0.81 | - | 1.00 |   มากท่ีสุด 



| 0.61 | - | 0.80 |   มาก 
| 0.41 | - | 0.60 |   ปานกลาง 
| 0.21 | - | 0.40 |   นอ้ย 
    0.00 - | 0.20 |   ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือ มีความสัมพนัธ์นอ้ยมาก 

7.  ผลการศึกษา 
  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน  มีเพศชายมากกวา่เพศหญิง โดยมีเพศ ชาย
จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.0 และเพศหญิง จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 ตามล าดบั  
เม่ือพิจารณาตามช่วงอายสุ่วนใหญ่มีอายเุฉล่ียสูงสุดอยูร่ะหว่าง 21-30ปี จ  านวน 234 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.5รองลงมา คือ อายรุะหวา่ง 31-40ปี จ  านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 อายไุม่เกิน 20 
ปี  จ  านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ11.3 อายรุะหว่าง 41-50ปี จ  านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8  50
ปีข้ึนไป จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5   ส่วนใหญ่ของระดบัการศึกษา ในระดบัปริญญาตรี  
จ  านวน  229  คน คิดเป็นร้อยละ57.3    รองลงมา คือ ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัต ่ากว่าปริญญา
ตรี  จ  านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0  ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีข้ึนไป  จ  านวน 
67  คน   คิดเป็นร้อยละ  16.8    ส่วนใหญ่ของอาชีพ มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษาจ านวน 137  คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.3  รองลงมา  คือ อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.5 อาชีพเจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ  จ  านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5  อาชีพ อ่ืนๆ จ านวน 51 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.8  อาชีพ พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8  อาชีพ 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ/ขา้ราชการ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3     ซ่ึงมีรายไดเ้ฉล่ียสูงสุดคือ
รายไดไ้ม่เกิน2000หยวน      จ  านวน 120  คนคิดเป็นร้อยละ 30.0  รองลงมา คือ รายไดอ้ยูร่ะหวา่ง  
4001 - 6000 หยวน   จ  านวน  88   คิดเป็นร้อยละ 22.0  รายไดอ้ยู่ระหว่าง  2001 - 4000 หยวน  
จ  านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5  รายไดอ้ยูร่ะหวา่ง  6001 - 8000 หยวน   จ  านวน  66   คิดเป็น
ร้อยละ 16.5   รายได ้10000 หยวนข้ึนไป จ านวน  29   คิดเป็นร้อยละ 7.3   รายไดอ้ยู่ระหว่าง  
8001 - 10000 หยวน   จ  านวน  23   คิดเป็นร้อยละ 5.8    และส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส โสด 
จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5  รองลงมา คือ สถานภาพสมรส สมรส จ านวน 150 คน คิด
เป็นร้อยละ 37.5    
  ผลการวเิคราะห์คุณภาพของเวบ็ไซต์ ของApplication เถาเป่าในมุมมองของผู้บริโภค
ในประเทศจีน 



  ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพของเว็บไซต์ ของ Application เถาเป่าในมุมมองของ
ผูบ้ริโภคในประเทศจีนท่ีเป็นตวัอย่างอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณาในรายดา้น พบว่า 
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นส่วนติดต่อผูใ้ช้งาน รองลงมา คือ ดา้นคุณภาพของการบริการ 
ดา้นคุณภาพของระบบ และ ดา้นคุณภาพของขอ้มูล ตามล าดบั โดยมีรายละอียด ดงัน้ี  
  1) ดา้นคุณภาพของขอ้มูล ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพของเวบ็ไซต์ ของ Application 
เถาเป่าในดา้นคุณภาพของขอ้มูลของผูบ้ริโภคในประเทศจีนท่ีเป็นตวัอยา่งอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
ปานกลาง เม่ือพิจารณาในรายดา้น พบว่า ขอ้มูลท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านคิดว่าขอ้มูลสินคา้ใน
แอปพพลิเคชั่นเถาเป่ามีค  าแนะน าต่างๆ ท่ีมีประโยชน์ส าหรับท่าน รองลงมา คือ ท่านคิดว่า 
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ เช่น รูปภาพสินคา้คุณสมบติัสินคา้ ท่ีผูข้ายสินคา้น าเสนอสินคา้นั้น
แอบพลิเคชัน่เถาเป่าเช่ือถือได ้ และ ท่านคิดว่าขอ้มูลในเถาเป่ามีรายละเอียดท่ีชดัเจนส าหรับการ
ซ้ือสินคา้ ตามล าดบั 
  2) ดา้นคุณภาพของระบบ ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพของเวบ็ไซต์ ของ Application 
เถาเป่าในดา้นคุณภาพของระบบของผูบ้ริโภคในประเทศจีนท่ีเป็นตวัอยา่งอยู่ในระดบัเห็นดว้ย
มาก เม่ือพิจารณาในรายดา้น พบวา่ ขอ้มูลท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านคิดวา่แอปพพลิเคชัน่เถาเป่า
มีระบบน าทางตั้งแต่การเลือกสินคา้ลงในรถเข็นจนกระทัง่การช าระค่าสินคา้หรือบริการท่ีมี
ประสิทธิภาพ รองลงมา คือ ท่านคิดว่าแอปพลิเคชั่นเถาเป่ามีระบบการกรองสินคา้ท่ีสามารถ
ปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งตามการใชง้านของผูซ้ื้อสินคา้ได ้เช่น คุณลกัษณะของสินคา้ เป็นตน้  
และท่านคิดวา่เถาเป่ามีระบบคิดกรองวา่ร้านคา้ใน เถาเป่าขายผลิตภณัฑข์องแท ้ตามล าดบั 
  3) ด้านคุณภาพของการบริการ ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพของเว็บไซต์ ของ 
Application เถาเป่าในดา้นคุณภาพของการบริการของผูบ้ริโภคในประเทศจีนท่ีเป็นตวัอย่างอยู่
ในระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณาในรายดา้น พบว่า ขอ้มูลท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านคิดว่า 
ผูข้ายสินคา้ผา่นแอปพลิเคชัน่เถาเป่าสามารถส่งมอบสินคา้ และบริการใหต้รงตามท่ีสัญญาไวก้บั
ผูซ้ื้อสินคา้ รองลงมา คือ ท่านคิดว่าเถาเป่ามีมาตรการการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้อง
ผูใ้ชง้าน  และ ท่านจะเลือกซ้ือสินคา้กบัผูข้ายสินคา้ผา่นแอปพลิเคชัน่ท่ีมีการตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ เช่น มีการนาเสนอราคาท่ี ถูกกว่าผูข้ายสินคา้รายอ่ืน จดัโปรโมชัน่ ส่วนลด 
เป็นตน้ ตามล าดบั 
  4) ดา้นส่วนติดต่อผูใ้ชง้าน ผลการศึกษา พบวา่ คุณภาพของเวบ็ไซต ์ของ Application 
เถาเป่าในดา้นส่วนติดต่อผูใ้ชง้านของผูบ้ริโภคในประเทศจีนท่ีเป็นตวัอยา่งอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย



มาก เม่ือพิจารณาในรายดา้น พบว่า ขอ้มูลท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ เถาเป่า มีการออกแบบเวบ็ไซต์
ใหมี้รูปแบบท่ีทนัสมยั รองลงมา คือ เถาเป่าไดรั้บการออกแบบมาเป็นอยา่งดี ท าใหลู้กคา้เขา้ใจ
และใช้งานแอบพลิเคชั่นในการค้นหาหรือซ้ือ สินค้าได้อย่างสะดวกและง่าย  และ เถาเป่า
สามารถดึงดูดสายตาของท่านได ้ตามล าดบั 
  ผลการวเิคราะห์ความไว้วางใจต่อ Application เถาเป่าของผู้บริโภคในประเทศจีน 
  ผลการศึกษา พบว่า ผู ้บริโภคในประเทศจีนท่ีเป็นตัวอย่างมีความไว้วางใจต่อ
Application เถาเป่าของผูบ้ริโภคในประเทศจีนในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในราย
ดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการรับรู้ความปลอดภยั รองลงมา คือ ดา้นคุณภาพของ
ขอ้มูล และดา้นการรับรู้ความเป็นส่วนตวั ตามล าดบั โดยมีรายละอียด ดงัน้ี  
  1) ดา้นการรับรู้ความเป็นส่วนตวั ผลการศึกษา พบวา่ ความไวว้างใจ ของ Application 
เถาเป่าในดา้นการรับรู้ความเป็นส่วนตวัของผูบ้ริโภคในประเทศจีนท่ีเป็นตวัอย่างอยู่ในระดบั
เห็นดว้ยปานกลาง  เม่ือพิจารณาในรายดา้น พบว่า ขอ้มูลท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านวางใจว่าเถา
เป่ารวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านเท่าท่ีจ  าเป็น รองลงมา คือ ท่านมัน่ใจว่าเถาเป่าจะไม่
แบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านกบัหน่วยงานอ่ืนๆ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากท่าน  และ ท่าน
วางใจวา่เถาเป่าจะไม่ขายขอ้มูลส่วนตวัของท่านใหก้บัผูอ่ื้นโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ตามล าดบั 
  2) ดา้นคุณภาพของขอ้มูล ผลการศึกษา พบวา่ ความไวว้างใจ ของ Application เถาเป่า
ในดา้นคุณภาพของขอ้มูลของผูบ้ริโภคในประเทศจีนท่ีเป็นตวัอย่างอยู่ในระดบัเห็นดว้ยปาน
กลาง  เม่ือพิจารณาในรายดา้น พบวา่ ขอ้มูลท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านวางใจวา่ขอ้มูลในเถาเป่ามี
รายละเอียดท่ีชดัเจนส าหรับการซ้ือของ รองลงมา คือ ท่านวางใจว่าขอ้มูลต่างๆในแอปพลิเคชัน่
เถาเป่ามีประโยชน์ส าหรับท่าน  และ ท่านวางใจว่าร้านคา้ทุกร้านใน เถาเป่าขายผลิตภณัฑท่ี์เป็น
ของแท ้ตามล าดบั 
  3) ดา้นการรับรู้ความปลอดภยั ผลการศึกษา พบว่า ความไวว้างใจ ของ Application 
เถาเป่าในดา้นการรับรู้ความปลอดภยัของผูบ้ริโภคในประเทศจีนท่ีเป็นตวัอยา่งอยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ยมาก  เม่ือพิจารณาในรายดา้น พบว่า ขอ้มูลท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านจะเลือกซ้ือสินคา้กบั
ผูข้ายสินคา้ผ่านแอปพลิเคชัน่ท่ีมีการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ เช่น มีการนาเสนอ
ราคาท่ี ถูกกว่าผูข้ายสินคา้รายอ่ืน จดัโปรโมชัน่ ส่วนลด เป็นตน้ รองลงมา คือ ท่านคิดว่า ผูข้าย
สินคา้ผ่านแอปพลิเคชัน่เถาเป่าสามารถส่งมอบสินคา้ และบริการใหต้รงตามท่ีสัญญาไวก้บัผูซ้ื้อ
สินคา้  และ ท่านคิดวา่เถาเป่ามีมาตรการการรักษาความปลอดภยัเพื่อปกป้องผูใ้ชง้าน ตามล าดบั 



  ผลการวเิคราะห์ความภักดีต่อApplication เถาเป่า ของผู้บริโภคในประเทศจีน 
  ความภักดี ของ Application เถาเป่าในมุมมองของผูบ้ริโภคในประเทศจีนท่ีเป็น
ตวัอยา่งอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  เม่ือพิจารณาในรายดา้น พบวา่ ขอ้มูลท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ เม่ือ
ท่านตอ้งการซ้ือสินคา้ ท่านจะนึกถึงเถาเป่าเป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ ท่านไม่ลงัเลท่ีจะซ้ือ
สินคา้จากเถาเป่า ถึงแมว้่าจะมี Application อ่ืนท่ีมีการส่งเสริมการขายท่ีดีกว่ากต็าม  และ เม่ือมี
โอกาสท่านจะแนะน าคนท่ีรู้จกั มาซ้ือสินคา้จากเถาเป่าอยา่งแน่นอน ตามล าดบั 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  สมมติฐานที ่1 คือ คุณภาพของเวบ็ไซต ์มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อApplication 
เถาเป่า ของผูบ้ริโภคในประเทศจีน   ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา่  คุณภาพของเวบ็ไซต์
ในภาพรวม มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อApplication เถาเป่า ของผูบ้ริโภคในประเทศจีนอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ คุณภาพของเวบ็ไซตท์ั้ง 4 ดา้น มีความสัมพนัธ์กบั
ความภกัดีต่อApplication เถาเป่า ของผูบ้ริโภคในประเทศจีนอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบั
ความสัมพนัธ์จากมากไปหานอ้ย ไดด้งัน้ี ดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์สูงท่ีสุด คือ ดา้นส่วนติดต่อ
ผูใ้ชง้าน รองลงมา คือ ดา้นคุณภาพของการบริการ ดา้นคุณภาพของระบบ และ ดา้นคุณภาพของ
ขอ้มูล ตามล าดบั 
  สมมติฐานที ่2 คือ ความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อApplication เถาเป่า 
ของผูบ้ริโภคในประเทศจีน     ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวา่ ความไวว้างใจในภาพรวมมี
ความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อApplication เถาเป่า ของผูบ้ริโภคในประเทศจีนอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ความไวว้างใจทั้ง 3 ดา้น มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อ
Application เถาเป่า ของผูบ้ริโภคในประเทศจีน โดยดา้นคุณภาพของขอ้มูล และดา้นการรับรู้
ความปลอดภยั มีความความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อApplication เถาเป่า ของผูบ้ริโภคใน
ประเทศจีนอยูใ่นระดบัมาก ในขณะท่ี ดา้นการรับรู้ความเป็นส่วนตวั มีความสัมพนัธ์กบัความ
ภกัดีต่อApplication เถาเป่า ของผูบ้ริโภคในประเทศจีนอยูใ่นระดบัปานกลาง 

8.อภปิรายผลการศึกษา 
  การวจิยัคร้ังน้ีเร่ืองศึกษาเปรียบวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความไวว้างใจคุณภาพ
ของเวบ็ไซตแ์ละความภกัดีต่อ Application เถาเป่า   ผูว้จิยัไดน้ าผลสรุปการวเิคราะห์มาเช่ือมโยง
กบัแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสามารถน ามาอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 



  ผลการศึกษา พบวา่  คุณภาพของเวบ็ไซตใ์นภาพรวม มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดี
ต่อApplication เถาเป่า ของผูบ้ริโภคในประเทศจีนอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
Usman & Mokhtar (2016) พบวา่คุณภาพการบริการมีผลต่อความภกัดีของนกัศึกษาอยา่งมีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติและเป็นตวัแปรท่ีสามารถใชใ้นการท านายท่ีมีค่าสูงสุดในสถาบนัอุดมศึกษา
ประเทศไนจีเรียจะเห็นความแตกต่างของภูมิภาคในแต่ละสถาบนัการศึกษาซ่ึงมีอิทธิพลข้ึนอยู่
กบับริบทของแต่ละพื้นท่ีไม่วา่จะเป็นการบริหารจดัการประเพณีวฒันธรรมเช้ือชาติซ่ึงท าให้
ไดผ้ลท่ีแตกต่างกนัออกไปและบางการศึกษาพบวา่การท่ีตวัแปรคุณภาพการบริการจะส่งต่อ
ความภกัดีไดน้ั้นจ าเป็นตอ้งผา่นตวัแปรคัน่กลางเช่นเดียวกบัการศึกษาของ Goolamally and Latit 
(2014) ท่ีศึกษาในเร่ืองปัจจยัท่ีตวัก าหนดความภกัดีของการศึกษานอกระบบช้ีใหเ้ห็นวา่คุณภาพ
บริการจะมีผลกระทบต่อความภกัดีของนกัศึกษาโดยตอ้งผา่นตวัแปรคัน่กลางคือความพึงพอใจ
และ Pargalis and Zaksa (2012) ท่ีพบวา่คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางออ้มต่อความภกัดีของ
นกัศึกษาจึงท าใหไ้ม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวข้องงานวจิยัช้ิน  
  นอกจากน้ี  ผลการศึกษายงัพบวา่ ความไวว้างใจในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กบัความ
ภกัดีต่อApplication เถาเป่า ของผูบ้ริโภคในประเทศจีนอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ Perin et al. (2012) และ Latif and Bahroom, (2014) ไดส้รุปวา่ความไวว้างใจมี
ผลกระทบในเชิงบวกต่อความภกัดีนกัศึกษาซ่ึงสอดคลอ้งกบั Carvalho and Mota (2010) และ 
Goolamally and Latif (2014) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีตวัก าหนดความภกัดีของการศึกษานอกระบบ
พบวา่ความภกัดีของนกัเรียนไดรั้บอิทธิพลอยา่งมากจากความไวว้างใจ 

9.ข้อเสนอแนะ  
  1.ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิัย 
  จากการศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพของเวบ็ไซต ์ความไวว้างใจกบั
ความภกัดีต่อApplication เถาเป่า ของผูบ้ริโภคในประเทศจีน เพื่อใหผ้ลการศึกษาในคร้ังน้ีเป็น
ประโยชนแ์ละสามารถขยายต่อไปในทศันะท่ีกวา้งข้ึน ผูว้จิยัขอน าเสนอขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
  คุณภาพของเวบ็ไซต์ 
  จากการศึกษา พบวา่ คุณภาพของเวบ็ไซตใ์นภาพรวม มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดี
ต่อApplication เถาเป่า ของผูบ้ริโภคในประเทศจีนอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์สูง
ท่ีสุด คือ ดา้นส่วนติดต่อผูใ้ชง้าน รองลงมา คือ ดา้นคุณภาพของการบริการ ดา้นคุณภาพของ



ระบบ และ ดา้นคุณภาพของขอ้มูล ตามล าดบั ดงันั้น เถาเป่า ควรน าผลท่ีไดน้ี้ไปปรับปรุง
คุณภาพของเวบ็ไซตด์งัน้ี 
  1) ดา้นส่วนติดต่อผูใ้ชง้าน ในดา้นน้ี  ขอ้มูลท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ เถาเป่า มีการ
ออกแบบเวบ็ไซตใ์หมี้รูปแบบท่ีทนัสมยั จากดา้นน้ีจะไดพ้บวา่ คุณภาพของเวบ็ไซตด์า้นส่วน
ติดต่อผูใ้ชง้าน ส่งผลต่อลูกคา้ท่ีมีความภกัดีต่อ แอปพลิเคชัน่เถาเป่าของผูบ้ริโภคในประเทศจีน 
ดงันั้น เถาเป่าตอ้งควรใหค้วามส าคญักบัวธีิการอนุญาตใหลู้กคา้คน้หาผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการได้
อยา่งรวดเร็วและปรับปรุงความไวในการคน้หาส าหรับค าหลกั  และควรปรับปรุงการออกแบบ 
UI เพื่อใหลู้กคา้รู้สึกสะดวกสบายสะอาดและชดัเจนมากกวา่ความยุง่เหยงิความประทบัใจท่ีไม่
เป็นระเบียบเพื่อใหผู้ซ้ื้อรู้สึกวา่ง่ายและสะดวกสบาย 
  2) ดา้นคุณภาพของการบริการ ในดา้นน้ี  ขอ้มูลท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านคิดวา่ 
ผูข้ายสินคา้ผา่นแอปพลิเคชัน่เถาเป่าสามารถส่งมอบสินคา้ และบริการใหต้รงตามท่ีสัญญาไวก้บั
ผูซ้ื้อสินคา้ จากดา้นน้ีจะไดพ้บวา่คุณภาพของเวบ็ไซตด์า้นคุณภาพของการบริการส่งผลต่อลูกคา้
ท่ีมีความภกัดีต่อ แอปพลิเคชัน่เถาเป่า ของผูบ้ริโภคในประเทศจีนดงันั้นผูข้ายสินคา้ผา่น เถาเป่า 
ควรใหค้วามส าคญัในเร่ืองคุณภาพในการใหบ้ริการท่ีจะตอ้งมีความซ่ือสัตยส์ามารถน าส่งสินคา้
ไดต้รงตามเวลาท่ีตกลงกนัเอาไวเ้พื่อสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูซ้ื้อสินคา้และสร้างความ
น่าเช่ือถือใหแ้ก่ผูข้ายต่อไป 
  3) ดา้นคุณภาพของระบบ ในดา้นน้ี ขอ้มูลท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านคิดวา่
แอปพพลิเคชัน่เถาเป่ามีระบบน าทางตั้งแต่การเลือกสินคา้ลงในรถเขน็จนกระทัง่การช าระค่า
สินคา้หรือบริการท่ีมีประสิทธิภาพเป็นระดบัเห็นดว้ยมาก ส่วนขอ้มูลท่ีต ่าท่ีสุด คือ ท่านคิดวา่เถา
เป่ามีระบบคิดกรองวา่ร้านคา้ใน เถาเป่าขายผลิตภณัฑข์องแทเ้ป็นระดบัเห็นดว้ยเป่ากลาง  
หมายถึงลูกคา้ไม่ไดคิ้ดเถาเป่ามีระบบคิดกรองวา่ร้านคา้ใน เถาเป่าขายผลิตภณัฑข์องแท ้
เพราะฉะนั้นเถาเป่าตอ้งท าระบบท่ีใหลู้คา้เช่ือวา่สินคา้ท่ีขายผา่นเถาเป่าเป็นผลิตภณัฑข์องแท้
ทั้งหมด 
  4) ดา้นคุณภาพของขอ้มูล ในดา้นน้ี ขอ้มูลท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านคิดวา่ขอ้มูล
สินคา้ในแอปพพลิเคชัน่เถาเป่ามีค  าแนะน าต่างๆ ท่ีมีประโยชนส์ าหรับท่านเป็นระดบัเห็นดว้ย
มาก   จากดา้นน้ีจะไดพ้บวา่ คุณภาพของเวบ็ไซตด์า้นคุณภาพของขอ้มูลส่งผลต่อลูกคา้ท่ีมีความ
ภกัดีต่อ แอปพลิเคชัน่เถาเป่าของผูบ้ริโภคในประเทศจีน ดงันั้นผูข้ายสินคา้ผา่น เถาเป่า ควรให้
ความส าคญักบัปัจจยัคุณภาพของเวบ็ไซตด์า้นคุณภาพของขอ้มูลซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีผูป้ระกอบการ



สามารถใหร้ายละเอียดขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีชวนใหผู้ซ้ื้อสินคา้ยอมจ่ายเงินเพื่อซ้ือสินคา้ของตนเอง
รวมถึงตวัเวบ็ไซต ์เถาเป่า  ควรใหข้อ้มูลต่าง ๆ ดว้ยความถูกตอ้งเพื่อช่วยใหผู้ซ้ื้อสินคา้สามารถ
แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเองไดใ้นอนาคต 
  ความไว้วางใจ 
  จากการศึกษา พบวา่ ความไวว้างใจในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อ
Application เถาเป่า ของผูบ้ริโภคในประเทศจีนอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์สูง
ท่ีสุด คือ ดา้นคุณภาพของขอ้มูล รองลงมา คือ ดา้นการรับรู้ความปลอดภยั และดา้นการรับรู้
ความเป็นส่วนตวั ตามล าดบั ตามล าดบั ดงันั้น เถาเป่า ควรน าผลท่ีไดน้ี้ไปสร้างความไวว้างใจ
จากผูบ้ริโภคดงัน้ี 
  1) ดา้นคุณภาพของขอ้มูล ในดา้นน้ี ขอ้มูลท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านวางใจวา่ขอ้มูล
ในเถาเป่ามีรายละเอียดท่ีชดัเจนส าหรับการซ้ือของเป็นระดบัเห็นดว้ยมาก จากดา้นนร้ีจะได้
พบวา่ เถาเป่า ควรเสริมสร้างเทคโนโลยกีารคน้หาเพิ่มประสิทธิภาพค าคน้หาผลิตภณัฑส์ะสม
พฤติกรรมการซ้ือของผูใ้ชว้เิคราะห์ช่ือเสียงของผูค้า้คุณภาพผลิตภณัฑคุ์ณภาพการบริการและ
ขอ้มูลอ่ืน ๆ และทา้ยท่ีสุดจะน าเสนอผลิตภณัฑท่ี์เร็วท่ีสุด 
  2) ดา้นการรับรู้ความปลอดภยั ในดา้นน้ี ขอ้มูลท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านจะเลือก
ซ้ือสินคา้กบัผูข้ายสินคา้ผา่นแอปพลิเคชัน่ท่ีมีการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ เช่น มี
การนาเสนอราคาท่ี ถูกกว่าผูข้ายสินคา้รายอ่ืน จดัโปรโมชัน่ ส่วนลด เป็นตน้ เป็นระดบัเห็นดว้ย
มาก ตอนน้ีมีผูใ้ชท่ี้ไม่มีเง่ือนไขจ านวนมากในผูข้ายท่ีมีอยูใ่น เถาเป่า ผูใ้ชเ้หล่าน้ีบางส่วนก าลงั
ใชช่้องโหว ่เถาเป่า ในการท าธุรกิจท่ีผดิกฎหมายและบางคนก าลงัขายของปลอมภายใตช่ื้อแบ
รนด ์ ฉนัคิดวา่ผูข้ายท่ีมีอยูค่วรไดรั้บการประเมินคร้ังเดียวจากแง่มุมของโครงการธุรกิจและ
ผลลพัธ์ทางธุรกิจและผูข้ายท่ีมีคุณสมบติัควรไดรั้บการสนบัสนุนนโยบายและผูข้ายท่ีไม่มี
เง่ือนไขควรถูก จ ากดั หรือก าจดั 
  3) ดา้นการรับรู้ความเป็นส่วนตวั ในดา้นน้ี ขอ้มูลท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านวางใจ
วา่เถาเป่ารวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านเท่าท่ีจ  าเป็นเป็นระดบัเห็นดว้ยมาก จากดา้นน้ี ฉนัคิด
วา่ เถาเป่า ควรใหก้ระบวนการพฒันาและการใชข้อ้มูลโปร่งใสใหก้บัลูกคา้ตวัอยา่งเช่น: เน้ือหา
ขอ้มูลโปร่งใสกระบวนการใชข้อ้มูลท่ีโปร่งใสและกระบวนการแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีโปร่งใส  
ฉนัคิดวา่ เถาเป่า ควรเปิดขอ้มูลผูใ้ชน้ี้ใหก้บัลูกคา้ดว้ยตวัเองและไม่อนุญาตใหร้วบรวมและ
จดัเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากความรู้ของฉนัสร้างไฟลล์บัสุดยอดของลูกคา้และควร



บอกผูใ้ชถึ้งวตัถุประสงคข์องขอ้มูลส่วนบุคคลเหล่าน้ีเม่ือรวบรวมขอ้มูลผูใ้ช ้ แมว้า่ขอ้มูลจะถูก
ใชภ้ายในเท่านั้น  และจากมุมมองของลูกคา้การถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลมีแนวโนม้ท่ีจะละเมิด
ความเป็นส่วนตวัดงันั้นหากคุณตอ้งการแลกเปล่ียนขอ้มูลลูกคา้กระบวนการน้ีควรแจง้ใหลู้กคา้
ทราบและยอมรับ 
  2.ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 
  1) เน่ืองจากในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะตวัอยา่งซ่ึงเป็นเพียงผูบ้ริโภคใน
ประเทศจีนซ้ือของผา่นเถาเป่าเท่านั้น จึงควรจะมีการศึกษาตวัอยา่งในพื้นท่ี อ่ืนๆ เพิ่มเติม  
  2) นอกจากปัจจยัท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัน้ี ควรมีการศึกษาปัจจยัทางดา้นขั้นการรับรู้   
ขั้นความรู้สึก   ขั้นความตั้งใจท่ีจะซ้ือสินคา้  และ ขั้นการแสดงพฤติกรรม วา่มีปัจจยัใดอีกท่ีมี
อิทธิพลต่อความภกัดีต่อเถาเป่า เพื่อน าปัจจยัต่างๆ เหล่านั้นมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พฒันาสินคา้เพื่อเป็นการสร้างความภกัดีในตราสินคา้ต่อไป 

10.กติตกิรรมประกาศ 
  การศึกษาวิจยัเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพของเวบ็ไซต ์ความไวว้างใจกบั
ความภกัดีต่อApplication เถาเป่า ของผูบ้ริโภคในประเทศจีน” คร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดีโดย 
ไดรั้บความช่วยเหลือและการสนบัสนุนจากหลาย ๆ ท่าน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ดร.จรัญญา ปาน
เจริญ  ส าเร็จลงไดด้ว้ยดีเน่ืองจากไดรั้บความกรุณาอยา่งสูงจากดร.จรัญญา ปานเจริญ ท่ีปรึกษา
งานวจิยัท่ีกรุณาใหค้  าแนะน าปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ  ดร.อดิลล่า พงศ์
ยีห่ลา้ และ ดร.รชฏ ข าบุญ ท่ีใหค้  าแนะน าในการแกไ้ขปรับปรุง ผูท้  าการศึกษา ดว้ยความเอาใจ
ใส่อยา่งดียิง่ผูว้จิยัตระหนกัถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารยแ์ละขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไวณ้  
  ท่ีน้ีขอขอบพระพี่เดือนท่ีช่วยแกค้วามหมายและค าใหถู้กตอ้ง และท าใหท้ถุกท่านท่ี
อ่านวจีิยน้ีชดัเจนมากข้ึน รวมถึงผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม การด าเนินการศึกษาคร้ังน้ีจะส าเร็จลง
ไม่ได ้หากขาดความร่วมมือจากประชากร ซ่ึงเสียสละเวลาในการกรอกขอ้มูลในแบบสอบถาม 
ท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชนใ์น การท าการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดี
ของผูบ้ริโภคในประเทศจีนต่อ Application เถาเป่า 
  ผูว้จิยัหวงัวา่งานวจิยัฉบบัน้ีจะมีประโยชนอ์ยูไ่ม่นอ้ยจึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดน้ีใหแ้ก่
เหล่าคนท่ีไดป้ระสิทธิประสาทวชิาจนท าใหผ้ลงานวจิยัเป็นประโยชนต่์อผูท่ี้เก่ียวขอ้งและขอ
มอบความกตญัญูกตเวทิตาคุณแด่บิดามารดาและส าหรับขอ้บกพร่องต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนนั้น



ผูว้จิยัขอนอ้มรับผดิเพียงผูเ้ดียวและยนิดีท่ีจะรับฟังค าแนะน าจากทุกท่านท่ีไดเ้ขา้มาศึกษาเพื่อ
เป็นประโยชนใ์นการพฒันางานวจิยัต่อไป 
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