ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของเว็บไซต์ ความไว้วางใจกับความภักดีต่อ
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั งนี มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง นี ) เพื อศึ ก ษาคุ ณ ภาพของเว็บ ไซต์ ของ
Application เถาเป่ าในมุ ม มองของผู้ บ ริ โ ภคในประเทศจี น ) เพื อศึ ก ษาความไว้ ว างใจต่ อ
Application เถาเป่ าของผู้บริโภคในประเทศจีน ) เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของ
เว็บไซต์กับความภักดีต่อ Application เถาเป่ า ของผู้ บริ โภคในประเทศจีน และ ) เพื อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้ วางใจกับความภักดีต่อApplication เถาเป่ าของผู้บริโภคในประเทศ
จีน ทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามจากตัวอย่างทีเป็ นประชาชนในประเทศจีนทีเคยซือ
สิน ค้ า ผ่ า น Application เถาเป่ า จํา นวน
คน และทํา การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยค่ า ร้ อยละ
ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของ Pearson ผลการศึกษา พบว่า
คุณภาพของเว็บไซต์ ของ Application เถาเป่ าในมุมมองของผู้บริโภคในประเทศจีนอยู่ในระดับ
เห็นด้ วยมาก เมือพิจารณาในรายด้ าน พบว่า ด้ านทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ด้ านส่วนติดต่อผู้ใช้ งาน
รองลงมา คือ ด้ านคุณภาพของการบริการ ด้ านคุณภาพของระบบ และ ด้ านคุณภาพของข้ อมูล
ตามลํา ดั บ และยั ง พบว่ า ผู้ บ ริ โ ภคในประเทศจี น มี ค วามไว้ ว างใจต่ อ Application เถาเป่ าของ
ผู้ บ ริ โภคในประเทศจีนในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เมือพิ จารณาในรายด้ า น พบว่ า ด้ า นทีมี
ค่าเฉลียสูงสุด คือ ด้ านการรับรู้ความปลอดภัย รองลงมา คือ ด้ านคุณภาพของข้ อมูล และด้ านการ
รั บ รู้ ค วามเป็ นส่ ว นตั ว ตามลํา ดั บ ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า คุ ณ ภาพของเว็บ ไซต์ ใ น
ภาพรวม มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อ Application เถาเป่ า ของผู้บริโภคในประเทศจีน และ
ความไว้ วางใจในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อ Application เถาเป่ า ของผู้บริโภคใน
ประเทศจีน

.บทนํา
การช้ อ ปปิ งออนไลน์ เ ริ มขึ นในสหรั ฐ อเมริ ก า Amazon เป็ นร้ า นหนั ง สือ ออนไลน์
อเมริกันก่อตังขึนในปี 1995 และUS Internet Bank เป็ นการชําระเงินออนไลน์ทีปลอดภัยผ่ าน
ธนาคารเป็ นจุ ด เริ มต้ น ของการช้ อปปิ งออนไลน์ โ ดยยอดขายสิ น ค้ า ออนไลน์ ทั งหมดของ
สหรัฐอเมริกาเริมต้ นจาก $ 14 พันล้ านในปี 2545 เพิมขึน 4 พันล้ านเหรียญต่ อปี สําหรับใน
ประเทศจีนเริมรับรู้การทําธุรกรรมออนไลน์ครังแรกจากเว็บไซต์ประมูล eBay ในปี 1998 ต่อมา



เว็บไซต์ B to C จํานวนหนึงได้ เปิ ดอย่างเป็ นทางการในปี 1999 และเป็ นจุดเริมต้ นของการช้ อป
ปิ งออนไลน์ในประเทศจีน อาทิ เว็บไซต์ Dangdang B to C ถูกนําไปใช้ งานในปี 1999 เว็บไซต์
Joyo ก่อตังขึนในปี 2000 เว็บไซต์ B to B อาลีบาบาลงทุนในการจัดตังเว็บไซต์ C to C Taobao
ในปี 2003 Sina และ Yahoo ได้ ร่วมกันจัดตังเว็บไซต์ One shot C to C ในปี 2004
ในประเทศจีน ในปี ทีผ่านมามีการพัฒนาอินเทอร์เน็ต การสนับสนุนและการยอมรับ
ของสัง คมสํา หรั บ การช้ อ ปปิ งออนไลน์ แ ละข้ อ ดี ทีเป็ นเอกลั ก ษณ์ข องการช้ อ ปปิ งออนไลน์ ไ ด้
ส่งเสริมการพัฒนาการช้ อปปิ งออนไลน์ทาํ ให้ การช้ อปปิ งออนไลน์เป็ นเทรนด์ โดยในปี ทีผ่านมา
จํานวนการช้ อปปิ งออนไลน์ในประเทศจีนเพิมขึน มีผ้ ูเข้ าถึง 620 ล้ านคนในปี 2018 อัตราการ
เติบโตจะ ค่อยๆชะลอตัวลง แต่ขนาดโดยรวมยังคงใหญ่ เมือขนาดของผู้ใช้ เพิมขึน ยอดค้ าปลีก
ของการช้ อปปิ งออนไลน์กม็ ีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในปี 2017 มีจาํ นวนถึง 1,7151 ล้ าน
หยวน การเติบโตปี ต่อปี ที 19.6% ในปี 2018 มีการเติบโตอย่างรวดเร็วสูงกว่า 90 พันล้ านหยวน
ศูนย์ข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจีน (CNNIC) รายงานสถิติ "ครังที 43 เรืองการพัฒนาเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของจีน" ได้ รับการเผยแพร่ในปักกิง ในวันที 28 กุมภาพันธ์ 2018 รายงานแสดงให้
เห็น ว่ า ข้ อมู ล ณ เดื อนธันวาคม 2018 จํานวนชาวเน็ตจีน 829 ล้ า นคน จํานวนชาวเน็ตใหม่
เพิมขึน 56.53 ล้ านคน อัตราการใช้ อินเทอร์ เน็ตคือ 59.6% เมือเทียบกับข้ อมูล ณ สินปี 2017
ข้ อมูลเพิมขึน 3.8% นอกจากนี จํานวนผู้ใช้ ช้อปปิ งออนไลน์ถงึ 610 ล้ าน เพิมขึน 14.4% จากสิน
ปี 2017 สัดส่วนของชาวเน็ตทีใช้ คือ 73.6% จํานวนผู้ใช้ ช้อปปิ งออนไลน์บนมือถือถึง 592 ล้ าน
คิดเป็ น 72.5% ของผู้ใช้ อินเทอร์เน็ตบนมือถือ อัตราการเติบโตประจําปี คือ 17.1% รายงานยัง
แสดงให้ เห็นว่า ณ วันทีธันวาคม 2018 จํานวนผู้ใช้ ชาํ ระเงินออนไลน์ถึง 600 ล้ าน เมือเทียบกับ
สินปี 2017 การเติบโตของข้ อมูลอยู่ ที 13.0% ชาวเน็ตใช้ 2 รายงานสถิติฉบับที 43 เรืองการ
พัฒนาอินเทอร์เน็ตในประเทศจีนอัตราส่วนคือ 72.5% ผู้ใช้ การชําระเงินเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
ถึง 583,000,000 คิดเป็ น 71.4% ของผู้ใช้ อินเทอร์เน็ตบนมือถือ อัตราการเติบโตประจําปี คือ
10.7%
Taobao เป็ นแหล่ งค้ าปลีกและธุรกิจออนไลน์ขนาดใหญ่ ในภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิก
ก่อตังโดย Alibaba Group ในเดือนพฤษภาคม 2003 Taobao เป็ นแพลตฟอร์มค้ าปลีกออนไลน์
ทีได้ รับความนิยมในประเทศจีนมีผ้ ูลงทะเบียนเกือบ 500 ล้ านคนมากกว่า 60 ล้ านคนต่อวันและ
มากกว่ า 800 ล้ า นผลิ ต ภัณฑ์อ อนไลน์ ต่ อวั น โดยเฉลี ย 48,000 ขายต่ อ นาที รายการ โดยใน
ปลายปี 2014 Taobao มีสมาชิกทีลงทะเบียนเกือบ 500 ล้ านคน และมีผ้ ูใช้ งานประจําวันมากกว่า
120 ล้ านคน และผลิตภัณฑ์ออนไลน์ 1 พันล้ านรายการในตลาด c2c Taobao มีส่วนแบ่งตลาด
95.1% การพัฒนาของ Taobao บนโทรศัพท์มือถือมีการเติบโตอย่างรวดเร็วตามรายงานการช้ อป
ปิ งมือถือล่าสุดของ Analysys ในปี 2014 ส่วนแบ่งการตลาดของ Taobao + Tmall ถึง 85.1% ณ
ตอนนี Taobao ได้ สร้ างโอกาสการจ้ างงานโดยตรง 4.667 ล้ าน



ด้ ว ยการขยายขนาดของ Taobao และจํา นวนผู้ ใ ช้ ทีเพิ มขึน Taobao ก็เ ปลี ยนจาก
ตลาดเครือข่าย C2C เดียวไปสู่รูปแบบอีคอมเมิร์ซทีครอบคลุมซึงรวมถึง C2C การกระจาย การ
ประมูล การจัดหาโดยตรง การระดมทุน และ การปรับแต่ง ฯลฯ ซึงภารกิจของ Taobao คือ "ไม่
พบทารกทีไม่สามารถพบได้ ไม่มีทารกทีไม่สามารถขายได้ " จะเห็นได้ ว่าการช้ อปปิ งออนไลน์ของ
จีนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว อัตราการเติบโตยังคงสูงกว่า 30% ระหว่างปี 2012 ถึงปี 2018 ด้ วย
การแนะนําแนวคิดเช่ น Internet of Things, Big Data, New retail และ cloud computing อย่ าง
ต่อเนือง ตลาด ช้ อปปิ งออนไลน์ของจีนจะนําการเปลียนแปลงครังใหญ่ การพัฒนาอุตสาหกรรม
กําลังพัฒนาไปสู่ ประสบการณ์ผ้ ูใช้ ข้ อมูลทีแม่นยํา ประสิทธิภาพการกระจายและอืนๆแนวโน้ ม
อุตสาหกรรมจึงมีการขยายตั วมากขึนเรื อย ๆโดยเถาเป่ า มี การเติบ โตทีเร็วทีสุดและประสบ
ความสําเร็จมากทีสุด เถาเป่ า เป็ นแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือทีทุกคนในประเทศจีนใช้ กันมาก
ขึน มีคนหนุ่ มสาวจํานวนมากในแอปพลิเคชัน เถาเป่ า ในช่ วงทีผ่านมา เถาเป่ า ได้ พัฒนาอย่าง
รวดเร็วจนถึงตอนนีทังวัยรุ่นและผู้ปกครองสามารถซือสิงทีพวกเขาต้ องการบนแอปพลิเคชัน จาก
เหตุผลดังกล่ าวข้ างต้ น ผู้วิจัยจึงสนใจทีจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่ างคุณภาพของเว็บไซต์และ
ความไว้ วางใจ กับความภักดีต่อApplication เถาเป่ า ของผู้บริโภคในประเทศจีน โดยข้ อมูลทีได้
จากการวิจัยในครังจะสามารถนําไปเป็ นแนวทางในการออกแบบและพัฒนา Application ทีสร้ าง
ความไว้ วางใจและนําไปสู่ความภักดีของผู้บริโภค

.วัตถุประสงค์การวิจยั
1) เพื อศึ ก ษาคุ ณ ภาพของเว็บ ไซต์ ของApplication เถาเป่ าในมุ ม มองของผู้ บ ริ โ ภคใน
ประเทศจีน
2) เพือศึกษาความไว้ วางใจต่อApplication เถาเป่ าของผู้บริโภคในประเทศจีน
3) เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของเว็บไซต์กบั ความภักดีต่อApplication เถาเป่ า
ของผู้บริโภคในประเทศจีน
4) เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความไว้ วางใจกับความภักดี ต่อApplication เถาเป่ าของ
ผู้บริโภคในประเทศจีน

.สมมติฐานการวิจยั
1) คุณภาพของเว็บไซต์ มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อ Application เถาเป่ า ของผู้บริโภค
ในประเทศจีน
2) ความไว้ วางใจ มีความสัมพั น ธ์กับความภั กดี ต่ อ Application เถาเป่ า ของผู้ บ ริ โ ภคใน
ประเทศจีน



.ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
) สามารถนําไปเป็ นแนวทางในการออกแบบและพัฒนา Application ทีสร้ างความไว้ วางใจ
และนําไปสู่ความภักดีของผู้บริโภค
) สําหรับนักวิจัย นักศึกษา หรือผู้ทสนใจทั
ี
วไปสามารถนําข้ อมูลทีได้ จากการวิจัยในครังนี
เป็ นไปแนวทางในการศึกษาเรืองทีเกียวข้ องต่อไป

.ขอบเขตการศึกษา
5.1 ขอบเขตด้ านเนือหาการศึกษาครังนีศึกษาคุณภาพของเว็บไซต์ตามแนวคิดของ ธนพงศ์
กําเนิดชูตระกูล (
) แบ่งออกเป็ น ด้ านต่อไปนี
1. คุณภาพของข้ อมูล
2. คุณภาพ ของระบบ
3. คุณภาพของการบริการ
4. คุณภาพส่วนติดต่อผู้ใช้ งาน
5.2 ขอบเขตด้ านประชากรและพืนที ประชากรทีใช้ ในการวิจัยในครังนี คือ ประชาชนใน
ประเทศจีนทีเคยซือสินค้ าผ่าน Application เถาเป่ า
5.3 ขอบเขตด้ านระยะเวลา สําหรับระยะเวลาการศึกษาครังนี เริมต้ น ตังแต่เดือนธันวาคม
2562ถึงเดือนเมษายน 2563
.ระเบียบวิธีวิจยั
6.1 เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เนื องจากงานวิ จั ย นี เป็ นงานวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) ผู้ วิ จั ย จึ ง
เลือกใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพือใช้ ในการด
าเนินการ วิจัยในครังนี โดยมีขนตอนในการสร้
ั
างเครืองมือดังนี
เครื องมื อ ที ใช้ ในการเก็บ รวบรวมข้ อมู ล ในการวิ จั ย ครั งนี เป็ นแบบสอบถาม
(Questionnaire) ทีผู้ วิ จั ย สร้ า งและพั ฒ นาขึ นมาจากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ทีมี ค วาม
เกียวข้ องโดยรวบรวมข้ อมูล นํากรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัยรวมถึงเนือหามาเป็ น
แนวทางในการสร้ างเครืองมือ แบ่งออกเป็ น 4 ส่วนดังนี
ส่วนที แบบสอบถามเกียวกับข้ อมูลส่วนบุคคลแบบสอบถามเกียวกับข้ อมูลส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เฉลียต่อ
เดื อ น และสถานภาพสมรส เป็ นคํ า ถามแบบลั ก ษณะปลายปิ ด (Close–ended Response
Question)
ส่วนที 2 แบบสอบถามเกียวกับความไว้ วางใจ เป็ นแบบ Likert Scale โดยมีทางเลือก
ตอบได้ 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนดังนี



เห็นด้ วยน้ อยทีสุด
มีค่าคะแนนเป็ น 1
เห็นด้ วยน้ อย
มีค่าคะแนนเป็ น 2
เห็นด้ วยปานกลาง
มีค่าคะแนนเป็ น 3
เห็นด้ วยมาก
มีค่าคะแนนเป็ น 4
เห็นด้ วยมากทีสุด
มีค่าคะแนนเป็ น 5
ส่วนที 3 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับคุณภาพเว็บไซต์ เป็ นแบบ Likert Scale โดยมี
ทางเลือกตอบได้ 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนดังนี
เห็นด้ วยน้ อยทีสุด
มีค่าคะแนนเป็ น 1
เห็นด้ วยน้ อย
มีค่าคะแนนเป็ น 2
เห็นด้ วยปานกลาง
มีค่าคะแนนเป็ น 3
มีค่าคะแนนเป็ น 4
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมากทีสุด
มีค่าคะแนนเป็ น 5
ส่ ว นที 4 เป็ นแบบสอบถามเกียวกั บ ความภั ก ดี ต่ อ Application เถาเป่ า เป็ นแบบ
Likert Scale โดยมีทางเลือกตอบได้ 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนดังนี
เห็นด้ วยน้ อยทีสุด
มีค่าคะแนนเป็ น 1
เห็นด้ วยน้ อย
มีค่าคะแนนเป็ น 2
เห็นด้ วยปานกลาง
มีค่าคะแนนเป็ น 3
เห็นด้ วยมาก
มีค่าคะแนนเป็ น 4
เห็นด้ วยมากทีสุด
มีค่าคะแนนเป็ น 5
6.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิ จั ย ครั งนี ผู้ วิ จั ย ได้ เ ก็บ รวบรวมข้ อ มู ล จากตั ว อย่ า งโดยใช้ แ บบสอบถามซึ งมี
ขันตอนการรวบรวมข้ อมูลดังนี
1. สร้ างเครืองมือแบบสอบถามข้ อมูลทีสมบูรณ์และนําไปใช้ กบั ตัวอย่าง
2. ดําเนินการรวบรวมข้ อมูลและตรวจสอบความครบถ้ วนของแบบสอบถามเพือนํา
ข้ อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
6.3 วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยได้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติดังนี
1. สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ งได้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage)
ค่ าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) โดยมีเกณฑ์ในการ
แปลค่าดังนี
ค่าเฉลีย 4.21 - 5.00 หมายถึง เห็นด้ วยมากทีสุด
ค่าเฉลีย 3.41 - 4.20 หมายถึง เห็นด้ วยมาก
ค่าเฉลีย 2.61 - 3.40 หมายถึง เห็นด้ วยปานกลาง



ค่าเฉลีย 1.81 - 2.60 หมายถึง เห็นด้ วยน้ อย
ค่าเฉลีย 1.00 - 1.80 หมายถึง เห็นด้ วยน้ อยทีสุด
2. สถิติเชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) ทําการทดสอบสมมติฐานด้ วย Pearson
Correlation ที ระดั บ นั ย สํ า คั ญ 0.05 โดยมี เ กณฑ์ ใ นการแปลค่ า สั ม ประสิ ท ธิ สหสั ม พั น ธ์
(Correlation Coefficient) เป็ น 5 ระดับ คือ
ค่า r
ระดับความสัมพันธ์
| 0.81 | - | 1.00 |
มากทีสุด
| 0.61 | - | 0.80 |
มาก
| 0.41 | - | 0.60 |
ปานกลาง
| 0.21 | - | 0.40 |
น้ อย
0.00 - | 0.20 |
ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ มีความสัมพันธ์น้อยมาก

. ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางด้านประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน มีเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยมีเพศ
ชายจํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . และเพศหญิง จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ .
ตามลําดับ เมือพิจารณาตามช่วงอายุส่วนใหญ่มีอายุเฉลียสูงสุดอยู่ระหว่าง - ปี จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมา คือ อายุระหว่าง - ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ .
อายุไม่เกิน ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . อายุระหว่าง - ปี จํานวน คน คิด
เป็ นร้ อยละ . ปี ขึนไป จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . ส่วนใหญ่ของระดับการศึกษา ใน
ระดับปริญญาตรี จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมา คือ ระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ตํากว่าปริญญาตรี จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
ขึนไป จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . ส่วนใหญ่ของอาชีพ มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษาจํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมา คือ อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน คน คิดเป็ น
ร้ อยละ . อาชีพเจ้ าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . อาชีพ อืนๆ
จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ
. อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้ าราชการ จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . ซึงมีรายได้ เฉลีย
สูงสุดคือรายได้ ไม่เกิน
หยวน จํานวน
คนคิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมา คือ รายได้ อยู่
ระหว่ าง
หยวน จํานวน คิดเป็ นร้ อยละ . รายได้ อยู่ ระหว่ าง
หยวน
หยวน จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . รายได้ อยู่ ระหว่ าง
จํานวน คิดเป็ นร้ อยละ . รายได้
หยวนขึนไป จํานวน คิดเป็ นร้ อยละ .
รายได้ อ ยู่ ร ะหว่ า ง
หยวน จํา นวน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ . และส่ ว นใหญ่ มี



สถานภาพสมรส โสด จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมา คือ สถานภาพสมรส สมรส
จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ .
ผลการวิ เ คราะห์คุณ ภาพของเว็ บ ไซต์ ของApplication เถาเป่ าในมุ ม มองของ
ผูบ้ ริโภคในประเทศจี น
ผลการศึกษาพบว่ า คุ ณภาพของเว็บไซต์ ของ Application เถาเป่ าในมุมมองของ
ผู้บริโภคในประเทศจีนทีเป็ นตัวอย่ างอยู่ในระดับเห็นด้ วยมาก เมือพิจารณาในรายด้ าน พบว่ า
ด้ านทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ด้ านส่วนติดต่อผู้ใช้ งาน รองลงมา คือ ด้ านคุณภาพของการบริการ ด้ าน
คุณภาพของระบบ และ ด้ านคุณภาพของข้ อมูล ตามลําดับ โดยมีรายละอียด ดังนี
) ด้ านคุ ณ ภาพของข้ อมู ล ผลการศึ ก ษา พบว่ า คุ ณ ภาพของเว็ บ ไซต์ ของ
Application เถาเป่ าในด้ านคุ ณภาพของข้ อมู ลของผู้ บริ โภคในประเทศจีนทีเป็ นตัวอย่ างอยู่ ใน
ระดับเห็นด้ วยปานกลาง เมือพิจารณาในรายด้ าน พบว่า ข้ อมูลทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ท่านคิดว่า
ข้ อมูลสินค้ าในแอปพพลิเคชันเถาเป่ ามีคาํ แนะนําต่างๆทีมีประโยชน์สาํ หรับท่าน รองลงมา คือ
ท่านคิดว่า ข้ อมูลทีเกียวข้ องกับสินค้ า เช่ น รูปภาพสินค้ าคุณสมบัติสินค้ า ทีผู้ขายสินค้ านําเสนอ
สินค้ านันแอบพลิเคชันเถาเป่ าเชือถือได้ และ ท่านคิดว่ าข้ อมูลในเถาเป่ ามีรายละเอียดทีชัดเจน
สําหรับการซือสินค้ า ตามลําดับ
2) ด้ านคุ ณ ภาพของระบบ ผลการศึ ก ษา พบว่ า คุ ณ ภาพของเว็ บ ไซต์ ของ
Application เถาเป่ าในด้ านคุ ณภาพของระบบของผู้ บริ โภคในประเทศจีนทีเป็ นตัวอย่ างอยู่ ใน
ระดั บ เห็น ด้ ว ยมาก เมื อพิ จ ารณาในรายด้ า น พบว่ า ข้ อ มู ล ทีมี ค่ า เฉลี ยสูง สุด คื อ ท่ า นคิ ด ว่ า
แอปพพลิเคชันเถาเป่ ามีระบบนําทางตังแต่การเลือกสินค้ าลงในรถเข็นจนกระทังการชําระค่าสินค้ า
หรือบริการทีมีประสิทธิภาพ รองลงมา คือ ท่านคิดว่าแอปพลิเคชันเถาเป่ ามีระบบการกรองสินค้ า
ทีสามารถปรับเปลียนให้ สอดคล้ องตามการใช้ งานของผู้ซือสินค้ าได้ เช่ น คุณลักษณะของสินค้ า
เป็ นต้ น และท่ า นคิ ด ว่ า เถาเป่ ามี ร ะบบคิ ด กรองว่ า ร้ า นค้ า ใน เถาเป่ าขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องแท้
ตามลําดับ
3) ด้ า นคุ ณ ภาพของการบริ ก าร ผลการศึ ก ษา พบว่ า คุ ณ ภาพของเว็บ ไซต์ ของ
Application เถาเป่ าในด้ านคุณภาพของการบริการของผู้บริโภคในประเทศจีนทีเป็ นตัวอย่างอยู่ใน
ระดับเห็นด้ วยมาก เมือพิจารณาในรายด้ าน พบว่า ข้ อมูลทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ท่านคิดว่า ผู้ขาย
สินค้ าผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่ าสามารถส่งมอบสินค้ า และบริการให้ ตรงตามทีสัญญาไว้ กับผู้ซือ
สินค้ า รองลงมา คือ ท่านคิดว่าเถาเป่ ามีมาตรการการรักษาความปลอดภัยเพือปกป้ องผู้ใช้ งาน
และ ท่านจะเลือกซือสินค้ ากับผู้ขายสินค้ าผ่านแอปพลิเคชันทีมีการตอบสนองต่ อความต้ องการ
ของลูกค้ า เช่ น มีการนาเสนอราคาที ถูกกว่ าผู้ขายสินค้ ารายอืน จัดโปรโมชัน ส่วนลด เป็ นต้ น
ตามลําดับ
4) ด้ านส่ ว นติ ด ต่ อ ผู้ ใช้ งาน ผลการศึ ก ษา พบว่ า คุ ณ ภาพของเว็ บ ไซต์ ของ
Application เถาเป่ าในด้ านส่วนติดต่ อผู้ใช้ งานของผู้บริโภคในประเทศจีนทีเป็ นตัวอย่ างอยู่ ใน



ระดับเห็นด้ วยมาก เมือพิจารณาในรายด้ าน พบว่ า ข้ อมูลทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ เถาเป่ า มีการ
ออกแบบเว็บไซต์ให้ มีรปู แบบทีทันสมัย รองลงมา คือ เถาเป่ าได้ รับการออกแบบมาเป็ นอย่างดี ทํา
ให้ ลูกค้ าเข้ าใจและใช้ งานแอบพลิเคชันในการค้ นหาหรือซือ สินค้ าได้ อย่างสะดวกและง่าย และ
เถาเป่ าสามารถดึงดูดสายตาของท่านได้ ตามลําดับ
ผลการวิเคราะห์ความไว้วางใจต่อ Application เถาเป่ าของผูบ้ ริโภคในประเทศจี น
ผลการศึ ก ษา พบว่ า ผู้ บ ริ โ ภคในประเทศจี น ทีเป็ นตั ว อย่ า งมี ค วามไว้ ว างใจต่ อ
Application เถาเป่ าของผู้บริโภคในประเทศจีนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาในราย
ด้ าน พบว่า ด้ านทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ด้ านการรับรู้ความปลอดภัย รองลงมา คือ ด้ านคุณภาพของ
ข้ อมูล และด้ านการรับรู้ความเป็ นส่วนตัว ตามลําดับ โดยมีรายละอียด ดังนี
) ด้ านการรั บ รู้ ความเป็ นส่ ว นตั ว ผลการศึ ก ษา พบว่ า ความไว้ วางใจ ของ
Application เถาเป่ าในด้ านการรับรู้ความเป็ นส่วนตัวของผู้บริโภคในประเทศจีนทีเป็ นตัวอย่างอยู่
ในระดับเห็นด้ วยปานกลาง เมือพิจารณาในรายด้ าน พบว่า ข้ อมูลทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ท่านวางใจ
ว่าเถาเป่ ารวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลจากท่านเท่าทีจําเป็ น รองลงมา คือ ท่านมันใจว่าเถาเป่ าจะไม่
แบ่งปันข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานอืนๆโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากท่าน และ ท่านวางใจ
ื
ได้ รับอนุญาต ตามลําดับ
ว่าเถาเป่ าจะไม่ขายข้ อมูลส่วนตัวของท่านให้ กบั ผู้อนโดยไม่
2) ด้ านคุณภาพของข้ อมูล ผลการศึกษา พบว่า ความไว้ วางใจ ของ Application เถา
เป่ าในด้ านคุณภาพของข้ อมูลของผู้บริโภคในประเทศจีนทีเป็ นตัวอย่างอยู่ในระดับเห็นด้ วยปาน
กลาง เมือพิจารณาในรายด้ าน พบว่า ข้ อมูลทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ท่านวางใจว่าข้ อมูลในเถาเป่ ามี
รายละเอียดทีชัดเจนสําหรับการซือของ รองลงมา คือ ท่านวางใจว่าข้ อมูลต่า งๆในแอปพลิเคชัน
ี นของ
เถาเป่ ามีประโยชน์สาํ หรับท่าน และ ท่านวางใจว่าร้ านค้ าทุกร้ านใน เถาเป่ าขายผลิตภัณฑ์ทเป็
แท้ ตามลําดับ
3) ด้ านการรับรู้ความปลอดภัย ผลการศึกษา พบว่า ความไว้ วางใจ ของ Application
เถาเป่ าในด้ านการรับรู้ความปลอดภัยของผู้บริโภคในประเทศจีนทีเป็ นตัวอย่ างอยู่ในระดับเห็น
ด้ วยมาก เมือพิจารณาในรายด้ าน พบว่ า ข้ อมูลทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ท่านจะเลือกซือสินค้ ากับ
ผู้ขายสินค้ าผ่านแอปพลิเคชันทีมีการตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ า เช่ น มีการนาเสนอ
ราคาที ถูกกว่าผู้ขายสินค้ ารายอืน จัดโปรโมชัน ส่วนลด เป็ นต้ น รองลงมา คือ ท่านคิดว่า ผู้ขาย
สินค้ าผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่ าสามารถส่งมอบสินค้ า และบริการให้ ตรงตามทีสัญญาไว้ กับผู้ซือ
สินค้ า และ ท่านคิดว่าเถาเป่ ามีมาตรการการรักษาความปลอดภัยเพือปกป้ องผู้ใช้ งาน ตามลําดับ
ผลการวิเคราะห์ความภักดีต่อApplication เถาเป่ า ของผูบ้ ริโภคในประเทศจี น
ความภั กดี ของ Application เถาเป่ าในมุ มมองของผู้ บ ริ โ ภคในประเทศจีน ทีเป็ น
ตัวอย่างอยู่ในระดับเห็นด้ วยมาก เมือพิจารณาในรายด้ าน พบว่า ข้ อมูลทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ เมือ
ท่านต้ องการซือสินค้ า ท่านจะนึกถึงเถาเป่ าเป็ นอันดับแรก รองลงมา คือ ท่านไม่ลังเลทีจะซือสินค้ า



จากเถาเป่ า ถึงแม้ ว่าจะมี Application อืนทีมีการส่งเสริมการขายทีดีกว่าก็ตาม และ เมือมีโอกาส
ท่านจะแนะนําคนทีรู้จัก มาซือสินค้ าจากเถาเป่ าอย่างแน่นอน ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐ านที 1 คื อ คุ ณ ภาพของเว็ บ ไซต์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความภั ก ดี ต่ อ
Application เถาเป่ า ของผู้บริโภคในประเทศจีน ผลการทดสอบสมมติฐานที 1 พบว่า คุณภาพ
ของเว็บไซต์ในภาพรวม มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อ Application เถาเป่ า ของผู้บริโภคใน
ประเทศจีนอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า คุณภาพของเว็บไซต์ทงั 4 ด้ าน มี
ความสัมพันธ์กับความภักดีต่อ Application เถาเป่ า ของผู้บริโภคในประเทศจีนอยู่ในระดับมาก
โดยเรียงลําดับความสัมพันธ์จากมากไปหาน้ อย ได้ ดังนี ด้ านทีมีความสัมพันธ์สูงทีสุด คือ ด้ าน
ส่วนติดต่อผู้ใช้ งาน รองลงมา คือ ด้ านคุณภาพของการบริการ ด้ านคุณภาพของระบบ และ ด้ าน
คุณภาพของข้ อมูล ตามลําดับ
สมมติฐานที 2 คือ ความไว้ วางใจ มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อApplication เถา
เป่ า ของผู้บริโภคในประเทศจีน ผลการทดสอบสมมติฐานที 2 พบว่า ความไว้ วางใจในภาพรวมมี
ความสัมพันธ์กับความภักดีต่อ Application เถาเป่ า ของผู้บริโภคในประเทศจีนอยู่ในระดับมาก
เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายด้ า น พบว่ า ความไว้ ว างใจทัง 3 ด้ า น มี ค วามสัม พั น ธ์กับความภั กดี ต่ อ
Application เถาเป่ า ของผู้บริโภคในประเทศจีน โดยด้ านคุณภาพของข้ อมูล และด้ านการรับรู้
ความปลอดภั ย มี ค วามความสัม พั น ธ์กับ ความภั ก ดี ต่ อ Application เถาเป่ า ของผู้ บ ริ โ ภคใน
ประเทศจีนอยู่ในระดับมาก ในขณะที ด้ านการรับรู้ความเป็ นส่วนตัว มีความสัมพันธ์กบั ความภักดี
ต่อApplication เถาเป่ า ของผู้บริโภคในประเทศจีนอยู่ในระดับปานกลาง

.อภิปรายผลการศึกษา
การวิจัยครังนีเรืองศึกษาเปรียบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้ วางใจคุณภาพ
ของเว็บไซต์และความภักดีต่อ Application เถาเป่ า ผู้วิจัยได้ นาํ ผลสรุปการวิเคราะห์มาเชือมโยง
กับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวข้ อง โดยสามารถนํามาอภิปรายผลได้ ดังนี
ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพของเว็บไซต์ในภาพรวม มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อ
Application เถาเป่ า ของผู้บริโภคในประเทศจีนอยู่ ในระดับมาก ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
Usman & Mokhtar (2016) พบว่ าคุ ณภาพการบริ การมีผลต่ อความภักดีของนั กศึกษาอย่ างมี
ระดั บ นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ แ ละเป็ นตั ว แปรที สามารถใช้ ในการทํ า นายที มี ค่ าสู ง สุ ด ใน
สถาบันอุดมศึกษาประเทศไนจีเรียจะเห็นความแตกต่างของภูมิภาคในแต่ละสถาบันการศึกษาซึงมี
อิทธิพลขึนอยู่กบั บริบทของแต่ละพืนทีไม่ว่าจะเป็ นการบริหารจัดการประเพณีวัฒนธรรมเชือชาติ
ซึงทําให้ ได้ ผลทีแตกต่างกันออกไปและบางการศึกษาพบว่าการทีตัวแปรคุณภาพการบริการจะส่ง
ต่อความภักดีได้ นันจําเป็ นต้ องผ่านตัวแปรคันกลางเช่ นเดียวกับการศึกษาของ Goolamally and
Latit (2014) ทีศึกษาในเรืองปั จจัยทีตัวกําหนดความภักดีของการศึกษานอกระบบชีให้ เห็นว่ า



คุณภาพบริการจะมีผลกระทบต่อความภักดีของนักศึกษาโดยต้ องผ่านตัวแปรคันกลางคือความพึง
พอใจและ Pargalis and Zaksa (2012) ทีพบว่ าคุณภาพบริการมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อความภักดี
ของนักศึกษาจึงทําให้ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้ ของงานวิจัยชิน
นอกจากนี ผลการศึกษายังพบว่า ความไว้ วางใจในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับความ
ภักดีต่อApplication เถาเป่ า ของผู้บริโภคในประเทศจีนอยู่ในระดับมาก ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัย
ของ Perin et al. (2012) และ Latif and Bahroom, (2014) ได้ สรุปว่าความไว้ วางใจมีผลกระทบ
ในเชิงบวกต่อความภักดีนักศึกษาซึงสอดคล้ องกับ Carvalho and Mota (2010) และ Goolamally
and Latif (2014) ทีได้ ศึกษาปั จจัยทีตัวกําหนดความภักดีของการศึกษานอกระบบพบว่ าความ
ภักดีของนักเรียนได้ รับอิทธิพลอย่างมากจากความไว้ วางใจ

.ข้อเสนอแนะ
.ข้อเสนอแนะทีได้จากการวิจยั
จากการศึกษาเรือง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของเว็บไซต์ ความไว้ วางใจกับความ
ภั ก ดี ต่ อ Application เถาเป่ า ของผู้ บ ริ โ ภคในประเทศจี น เพื อให้ ผ ลการศึ ก ษาในครั งนี เป็ น
ประโยชน์และสามารถขยายต่อไปในทัศนะทีกว้ างขึน ผู้วิจัยขอนําเสนอข้ อเสนอแนะดังนี
คุณภาพของเว็บไซต์
จากการศึกษา พบว่า คุณภาพของเว็บไซต์ในภาพรวม มีความสัมพันธ์กับความภักดี
ต่อApplication เถาเป่ า ของผู้บริโภคในประเทศจีนอยู่ในระดับมาก โดยด้ านทีมีความสัมพันธ์สูง
ทีสุด คือ ด้ านส่วนติดต่ อผู้ใช้ งาน รองลงมา คือ ด้ านคุณภาพของการบริการ ด้ านคุณภาพของ
ระบบ และ ด้ านคุณภาพของข้ อมูล ตามลําดับ ดังนัน เถาเป่ า ควรนําผลทีได้ นีไปปรับปรุงคุณภาพ
ของเว็บไซต์ดังนี
1) ด้ านส่วนติดต่ อผู้ ใช้ งาน ในด้ านนี ข้ อมู ลทีมีค่าเฉลี ยสูงสุด คือ เถาเป่ า มีการ
ออกแบบเว็บไซต์ให้ มีรปู แบบทีทันสมัย จากด้ านนีจะได้ พบว่า คุณภาพของเว็บไซต์ด้านส่วนติดต่อ
ผู้ใช้ งาน ส่งผลต่อลูกค้ าทีมีความภักดีต่อ แอปพลิเคชันเถาเป่ าของผู้บริโภคในประเทศจีน ดังนัน
เถาเป่ าต้ องควรให้ ค วามสํา คัญ กับ วิธีการอนุ ญ าตให้ ลูกค้ าค้ นหาผลิ ต ภัณฑ์ทีต้ องการได้ อย่ าง
รวดเร็วและปรั บปรุงความไวในการค้ นหาสําหรั บคํา หลั ก และควรปรั บปรุงการออกแบบ UI
เพือให้ ลูกค้ ารู้สึกสะดวกสบายสะอาดและชัดเจนมากกว่าความยุ่งเหยิงความประทับใจทีไม่ เป็ น
ระเบียบเพือให้ ผ้ ูซือรู้สกึ ว่าง่ายและสะดวกสบาย
2) ด้ านคุณภาพของการบริการ ในด้ านนี ข้ อมูลทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ท่านคิดว่ า
ผู้ขายสินค้ าผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่ าสามารถส่งมอบสินค้ า และบริการให้ ตรงตามทีสัญญาไว้ กบั ผู้
ซือสินค้ า จากด้ านนีจะได้ พบว่าคุณภาพของเว็บไซต์ด้านคุณภาพของการบริการส่งผลต่อลูกค้ าทีมี
ความภักดีต่อ แอปพลิเคชันเถาเป่ า ของผู้บริโภคในประเทศจีนดังนันผู้ขายสินค้ าผ่าน เถาเป่ า ควร
ให้ ความสําคัญในเรืองคุณภาพในการให้ บริการทีจะต้ องมีความซือสัตย์สามารถนําส่งสินค้ าได้ ตรง



ตามเวลาทีตกลงกันเอาไว้ เพือสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ผ้ ูซือสินค้ าและสร้ างความน่าเชือถือให้ แก่
ผู้ขายต่อไป
3) ด้ านคุ ณ ภาพของระบบ ในด้ า นนี ข้ อ มู ล ที มี ค่ า เฉลี ยสู ง สุ ด คื อ ท่ า นคิ ด ว่ า
แอปพพลิเคชันเถาเป่ ามีระบบนําทางตังแต่การเลือกสินค้ าลงในรถเข็นจนกระทังการชําระค่าสินค้ า
หรือบริการทีมีประสิทธิภาพเป็ นระดับเห็นด้ วยมาก ส่วนข้ อมูลทีตําทีสุด คือ ท่านคิดว่าเถาเป่ ามี
ระบบคิดกรองว่ าร้ านค้ าใน เถาเป่ าขายผลิตภัณฑ์ของแท้ เป็ นระดับเห็นด้ วยเป่ ากลาง หมายถึง
ลูกค้ าไม่ได้ คิดเถาเป่ ามีระบบคิดกรองว่าร้ านค้ าใน เถาเป่ าขายผลิตภัณฑ์ของแท้ เพราะฉะนันเถา
เป่ าต้ องทําระบบทีให้ ลูค้าเชือว่าสินค้ าทีขายผ่านเถาเป่ าเป็ นผลิตภัณฑ์ของแท้ ทงหมด
ั
4) ด้ านคุณภาพของข้ อมูล ในด้ านนี ข้ อมูลทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ท่านคิดว่าข้ อมูล
สินค้ าในแอปพพลิเคชันเถาเป่ ามีคาํ แนะนําต่างๆทีมีประโยชน์สาํ หรับท่านเป็ นระดับเห็นด้ วยมาก
จากด้ านนีจะได้ พบว่า คุณภาพของเว็บไซต์ด้านคุณภาพของข้ อมูลส่งผลต่อลูกค้ าทีมีความภักดีต่อ
แอปพลิ เ คชั นเถาเป่ าของผู้ บ ริ โ ภคในประเทศจี น ดั ง นั นผู้ ข ายสิ น ค้ า ผ่ า น เถาเป่ า ควรให้
ความสําคัญกับปั จจัยคุณภาพของเว็บไซต์ด้านคุณภาพของข้ อมูลซึงเป็ นข้ อมูลทีผู้ประกอบการ
สามารถให้ รายละเอียดข้ อมูลต่ าง ๆทีชวนให้ ผ้ ู ซือสินค้ ายอมจ่ ายเงินเพื อซือสินค้ าของตนเอง
รวมถึงตัวเว็บไซต์ เถาเป่ า ควรให้ ข้อมูลต่าง ๆด้ วยความถูกต้ องเพือช่ วยให้ ผ้ ูซือสินค้ าสามารถ
แก้ ไขปัญหาต่าง ๆได้ ด้วยตนเองได้ ในอนาคต
ความไว้วางใจ
จากการศึ กษา พบว่ า ความไว้ วางใจในภาพรวมมีความสัมพั น ธ์กับความภั กดี ต่ อ
Application เถาเป่ า ของผู้บริโภคในประเทศจีนอยู่ในระดับมาก โดยด้ านทีมีความสัมพันธ์สงู ทีสุด
คือ ด้ านคุณภาพของข้ อมูล รองลงมา คือ ด้ านการรับรู้ความปลอดภัย และด้ านการรับรู้ความเป็ น
ส่วนตัว ตามลําดับ ตามลําดับ ดังนัน เถาเป่ า ควรนําผลทีได้ นีไปสร้ างความไว้ วางใจจากผู้บริโภค
ดังนี
1) ด้ านคุณภาพของข้ อมูล ในด้ านนี ข้ อมูลทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ท่านวางใจว่าข้ อมูล
ในเถาเป่ ามีรายละเอียดทีชัดเจนสําหรับการซือของเป็ นระดับเห็นด้ วยมาก จากด้ านนรีจะได้ พบว่า
เถาเป่ า ควรเสริมสร้ างเทคโนโลยีการค้ นหาเพิมประสิทธิภาพคําค้ นหาผลิตภัณฑ์สะสมพฤติกรรม
การซือของผู้ใช้ วิเคราะห์ชือเสียงของผู้ค้าคุณภาพผลิตภัณฑ์คุณภาพการบริการและข้ อมูลอืน ๆ
และท้ ายทีสุดจะนําเสนอผลิตภัณฑ์ทเร็
ี วทีสุด
2) ด้ านการรับรู้ความปลอดภัย ในด้ านนี ข้ อมูลทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ท่านจะเลือก
ซือสินค้ ากับผู้ขายสินค้ าผ่านแอปพลิเคชันทีมีการตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ า เช่น มีการ
นาเสนอราคาที ถูกกว่าผู้ขายสินค้ ารายอืน จัดโปรโมชัน ส่วนลด เป็ นต้ น เป็ นระดับเห็นด้ วยมาก
ตอนนีมีผ้ ูใช้ ทไม่
ี มีเงือนไขจํานวนมากในผู้ขายทีมีอยู่ใน เถาเป่ า ผู้ใช้ เหล่านีบางส่วนกําลังใช้ ช่อง
โหว่ เถาเป่ า ในการทําธุรกิจทีผิดกฎหมายและบางคนกําลังขายของปลอมภายใต้ ชือแบรนด์ ฉัน
คิดว่ าผู้ขายทีมีอยู่ ควรได้ รับการประเมินครังเดียวจากแง่ มุมของโครงการธุรกิจและผลลัพธ์ทาง



ธุรกิจและผู้ขายทีมีคุณสมบัติควรได้ รับการสนับสนุนนโยบายและผู้ขายทีไม่มีเงือนไขควรถูก จํากัด
หรือกําจัด
3) ด้ านการรับรู้ความเป็ นส่วนตัวในด้ านนี ข้ อมูลทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ท่านวางใจว่า
เถาเป่ ารวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลจากท่านเท่าทีจําเป็ นเป็ นระดับเห็นด้ วยมาก จากด้ านนี ฉันคิดว่า
เถาเป่ า ควรให้ กระบวนการพัฒนาและการใช้ ข้อมูลโปร่งใสให้ กบั ลูกค้ าตัวอย่างเช่น : เนือหาข้ อมูล
โปร่งใสกระบวนการใช้ ข้อมูลทีโปร่ งใสและกระบวนการแลกเปลียนข้ อมูลทีโปร่งใส ฉันคิดว่า เถา
เป่ า ควรเปิ ดข้ อมูลผู้ใช้ นีให้ กับลูกค้ าด้ วยตัวเองและไม่อนุญาตให้ รวบรวมและจัดเก็ บข้ อมูลส่วน
บุคคลโดยปราศจากความรู้ของฉันสร้ างไฟล์ลับสุดยอดของลูกค้ าและควรบอกผู้ใช้ ถึงวัตถุประสงค์
ของข้ อมูลส่วนบุคคลเหล่ านีเมือรวบรวมข้ อมูลผู้ใช้ แม้ ว่าข้ อมูลจะถูกใช้ ภายในเท่านัน และจาก
มุมมองของลูกค้ าการถ่ายโอนข้ อมูลส่วนบุคคลมีแนวโน้ มทีจะละเมิดความเป็ นส่วนตัวดังนันหาก
คุณต้ องการแลกเปลียนข้ อมูลลูกค้ ากระบวนการนีควรแจ้ งให้ ลูกค้ าทราบและยอมรับ
2.ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครังต่อไป
1) เนืองจากในการวิจัยครังนีเป็ นการศึกษาเฉพาะตัวอย่ างซึงเป็ นเพียงผู้บริโภคใน
ประเทศจีนซือของผ่านเถาเป่ าเท่านัน จึงควรจะมีการศึกษาตัวอย่างในพืนที อืนๆเพิมเติม
2) นอกจากปัจจัยทีได้ จากการศึกษาวิจัยนี ควรมีการศึกษาปัจจัยทางด้ านขันการรับรู้
ขั นความรู้ สึก ขันความตังใจทีจะซื อสิน ค้ า และ ขั นการแสดงพฤติ ก รรม ว่ า มี ปั จ จัย ใดอีกทีมี
อิทธิพลต่อความภักดีต่อเถาเป่ า เพือนําปั จจัยต่างๆเหล่านันมาเป็ นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาสินค้ าเพือเป็ นการสร้ างความภักดีในตราสินค้ าต่อไป
.กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยเรือง “ความสัมพันธ์ระหว่ างคุณภาพของเว็บไซต์ ความไว้ วางใจกับ
ความภักดีต่อApplication เถาเป่ า ของผู้บริโภคในประเทศจีน ” ครังนีสําเร็จลุล่วงได้ ด้วยดีโดย
ได้ รับความช่ วยเหลือและการสนับสนุ นจากหลาย ๆท่าน โดยเฉพาะอย่ างยิง ดร.จรัญญา ปาน
เจริญ สําเร็จลงได้ ด้วยดีเนืองจากได้ รับความกรุณาอย่างสูงจากดร.จรัญญา ปานเจริญ ทีปรึกษา
งานวิจัยทีกรุณาให้ คาํ แนะนําปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแก้ ไขข้ อบกพร่ องต่าง ๆดร.อดิลล่า พงศ์ยี
หล้ า และ ดร.รชฏ ขําบุญ ทีให้ คาํ แนะนําในการแก้ ไขปรับปรุง ผู้ทาํ การศึกษา ด้ วยความเอาใจใส่
อย่างดียิงผู้วิจัยตระหนักถึงความตังใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย์และขอกราบขอบพระคุณ
เป็ นอย่างสูงไว้ ณ
ทีนีขอขอบพระพีเดือนทีช่ วยแก้ ความหมายและคําให้ ถูกต้ อง และทําให้ ทถุกท่านที
อ่านวิจียนีชัดเจนมากขึน รวมถึงผู้ทีตอบแบบสอบถาม การดําเนินการศึกษาครังนีจะสํา เร็จลง
ไม่ได้ หากขาดความร่วมมือจากประชากร ซึงเสียสละเวลาในการกรอกข้ อมูลในแบบสอบถาม ทํา
ให้ ได้ ข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ใน การทําการศึกษาวิจัยเกียวกับปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อความภักดีของ
ผู้บริโภคในประเทศจีนต่อ Application เถาเป่ า



ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยฉบับนีจะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อยจึงขอมอบส่วนดีทงหมดนี
ั
ให้ แก่
เหล่าคนทีได้ ประสิทธิประสาทวิชาจนทําให้ ผลงานวิจัยเป็ นประโยชน์ต่อผู้ทเกี
ี ยวข้ องและขอมอบ
ความกตัญ กู ตเวทิตาคุณแด่บิดามารดาและสําหรับข้ อบกพร่องต่าง ๆทีอาจจะเกิดขึนนันผู้วิจัย
ขอน้ อมรับผิดเพียงผู้เดียวและยินดีทจะรั
ี บฟังคําแนะนําจากทุกท่านทีได้ เข้ ามาศึกษาเพือเป็ น
ประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป
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