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การศึกษาครังนีมีวัตถุประสงค์ดังนี ) เพือศึกษาคุณภาพของเว็บไซต์  ของ
Application เถาเป่าในมุมมองของผู้บริโภคในประเทศจีน ) เพือศึกษาความไว้วางใจต่อ
Application เถาเป่าของผู้บริโภคในประเทศจีน ) เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของ
เว็บไซต์กับความภักดีต่อApplication เถาเป่า ของผู้บริโภคในประเทศจีน และ ) เพือศึกษา
ความสมัพันธ์ระหว่างความไว้วางใจกบัความภักดีต่อApplication เถาเป่าของผู้บริโภคในประเทศ
จีน ทาํการเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากตัวอย่างทเีป็นประชาชนในประเทศจีนทเีคยซือ
สินค้าผ่าน Application เถาเป่า จํานวน  คน และทาํการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าสมัประสทิธสิหสมัพันธข์อง Pearson ผลการศึกษา พบว่า 
คุณภาพของเวบ็ไซต์ ของ Application เถาเป่าในมุมมองของผู้บริโภคในประเทศจีนอยู่ในระดับ
เหน็ด้วยมาก เมือพิจารณาในรายด้าน พบว่า ด้านทมีีค่าเฉลียสูงสุด คือ ด้านส่วนติดต่อผู้ใช้งาน 
รองลงมา คือ ด้านคุณภาพของการบริการ ด้านคุณภาพของระบบ และ ด้านคุณภาพของข้อมูล 
ตามลําดับ และยังพบว่า ผู้บริโภคในประเทศจีนมีความไว้วางใจต่อApplication เถาเป่าของ
ผู้บริโภคในประเทศจีนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาในรายด้าน พบว่า ด้านทีมี
ค่าเฉลียสงูสดุ คือ ด้านการรับรู้ความปลอดภัย รองลงมา คือ ด้านคุณภาพของข้อมูล และด้านการ
รับรู้ ความเป็นส่วนตัว ตามลําดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพของเว็บไซต์ใน
ภาพรวม มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อApplication เถาเป่า ของผู้บริโภคในประเทศจีน และ
ความไว้วางใจในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อApplication เถาเป่า ของผู้บริโภคใน
ประเทศจีน 

 
.บทนาํ 

การช้อปปิงออนไลน์เริมขึนในสหรัฐอเมริกา Amazon เป็นร้านหนังสือออนไลน์
อเมริกันก่อตังขึนในปี 1995 และUS Internet Bank เป็นการชาํระเงินออนไลน์ทีปลอดภัยผ่าน
ธนาคารเป็นจุดเริมต้นของการช้อปปิงออนไลน์โดยยอดขายสินค้าออนไลน์ทังหมดของ
สหรัฐอเมริกาเริมต้นจาก $ 14 พันล้านในปี 2545 เพิมขึน 4 พันล้านเหรียญต่อปี สาํหรับใน
ประเทศจีนเริมรับรู้การทาํธุรกรรมออนไลน์ครังแรกจากเวบ็ไซต์ประมูล eBay ในปี 1998 ต่อมา



เวบ็ไซต์ B to C จาํนวนหนึงได้เปิดอย่างเป็นทางการในปี 1999 และเป็นจุดเริมต้นของการช้อป
ปิงออนไลน์ในประเทศจีน อาทิ เวบ็ไซต์ Dangdang B to C ถูกนาํไปใช้งานในปี 1999 เวบ็ไซต์ 
Joyo ก่อตังขึนในปี 2000 เวบ็ไซต์ B to B อาลีบาบาลงทุนในการจัดตังเวบ็ไซต์ C to C Taobao 

ในปี 2003 Sina และ Yahoo ได้ร่วมกนัจัดตงัเวบ็ไซต์ One shot C to C ในปี 2004  

ในประเทศจีน ในปีทผ่ีานมามีการพัฒนาอนิเทอร์เนต็ การสนับสนุนและการยอมรับ
ของสังคมสาํหรับการช้อปปิงออนไลน์และข้อดีทีเป็นเอกลักษณ์ของการช้อปปิงออนไลน์ได้
ส่งเสริมการพัฒนาการช้อปปิงออนไลน์ทาํให้การช้อปปิงออนไลน์เป็นเทรนด์  โดยในปีทผ่ีานมา
จาํนวนการช้อปปิงออนไลน์ในประเทศจีนเพิมขึน มีผู้เข้าถึง 620 ล้านคนในปี 2018 อัตราการ
เติบโตจะ ค่อยๆชะลอตัวลง แต่ขนาดโดยรวมยังคงใหญ่ เมือขนาดของผู้ใช้เพิมขึน ยอดค้าปลีก
ของการช้อปปิงออนไลน์กมี็การเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในปี 2017 มีจาํนวนถึง 1,7151 ล้าน
หยวน การเติบโตปีต่อปีท ี19.6% ในปี 2018 มีการเติบโตอย่างรวดเรว็สงูกว่า 90 พันล้านหยวน 
ศูนย์ข้อมูลเครือข่ายอนิเทอร์เนต็จีน (CNNIC) รายงานสถิติ "ครังท ี43 เรืองการพัฒนาเครือข่าย
อนิเทอร์เนต็ของจีน" ได้รับการเผยแพร่ในปักกงิ ในวันท ี28 กุมภาพันธ์ 2018 รายงานแสดงให้
เห็นว่า ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2018 จํานวนชาวเน็ตจีน 829 ล้านคน จํานวนชาวเน็ตใหม่
เพิมขึน 56.53 ล้านคน อัตราการใช้อินเทอร์เนต็คือ 59.6% เมือเทยีบกับข้อมูล ณ สนิปี 2017 
ข้อมูลเพิมขนึ 3.8% นอกจากนี จาํนวนผู้ใช้ช้อปปิงออนไลน์ถงึ 610 ล้าน เพิมขนึ 14.4% จากสนิ
ปี 2017 สัดส่วนของชาวเนต็ทใีช้คือ 73.6% จาํนวนผู้ใช้ช้อปปิงออนไลน์บนมือถือถึง 592 ล้าน 
คิดเป็น 72.5% ของผู้ใช้อินเทอร์เนต็บนมือถือ อัตราการเติบโตประจาํปีคือ 17.1% รายงานยัง
แสดงให้เหน็ว่า ณ วันทธีันวาคม 2018 จาํนวนผู้ใช้ชาํระเงินออนไลน์ถึง 600 ล้าน เมือเทยีบกับ
สินปี 2017 การเติบโตของข้อมูลอยู่ที 13.0% ชาวเน็ตใช้ 2 รายงานสถิติฉบับที 43 เรืองการ
พัฒนาอนิเทอร์เนต็ในประเทศจีนอตัราส่วนคือ 72.5% ผู้ใช้การชาํระเงินเครือข่ายโทรศัพทม์ือถือ
ถึง 583,000,000 คิดเป็น 71.4% ของผู้ใช้อินเทอร์เนต็บนมือถือ อัตราการเติบโตประจาํปีคือ 
10.7%  

Taobao เป็นแหล่งค้าปลีกและธุรกิจออนไลน์ขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ก่อตังโดย Alibaba Group ในเดือนพฤษภาคม 2003 Taobao เป็นแพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์
ทไีด้รับความนิยมในประเทศจีนมีผู้ลงทะเบียนเกอืบ 500 ล้านคนมากกว่า 60 ล้านคนต่อวันและ
มากกว่า 800 ล้านผลิตภัณฑ์ออนไลน์ต่อวันโดยเฉลีย 48,000 ขายต่อนาที รายการ โดยใน
ปลายปี 2014 Taobao มีสมาชิกทลีงทะเบียนเกอืบ 500 ล้านคน และมีผู้ใช้งานประจาํวันมากกว่า 
120 ล้านคน และผลิตภัณฑ์ออนไลน์ 1 พันล้านรายการในตลาด c2c Taobao มีส่วนแบ่งตลาด 
95.1% การพัฒนาของ Taobao บนโทรศัพทม์ือถือมีการเติบโตอย่างรวดเรว็ตามรายงานการช้อป
ปิงมอืถือล่าสดุของ Analysys ในปี 2014 ส่วนแบ่งการตลาดของ Taobao + Tmall ถงึ 85.1% ณ 
ตอนนี Taobao ได้สร้างโอกาสการจ้างงานโดยตรง 4.667 ล้าน 



ด้วยการขยายขนาดของ Taobao และจํานวนผู้ใช้ทีเพิมขึน Taobao กเ็ปลียนจาก
ตลาดเครือข่าย C2C เดียวไปสู่รูปแบบอคีอมเมิร์ซทคีรอบคลุมซึงรวมถึง C2C การกระจาย การ
ประมูล การจัดหาโดยตรง การระดมทุน และ การปรับแต่ง ฯลฯ ซึงภารกิจของ Taobao คือ "ไม่
พบทารกทไีม่สามารถพบได้ไม่มีทารกทไีม่สามารถขายได้" จะเหน็ได้ว่าการช้อปปิงออนไลน์ของ
จีนมีการพัฒนาอย่างรวดเรว็ อตัราการเติบโตยังคงสงูกว่า 30% ระหว่างปี 2012 ถงึปี 2018 ด้วย
การแนะนําแนวคิดเช่น Internet of Things, Big Data, New retail และ cloud computing อย่าง
ต่อเนือง ตลาด ช้อปปิงออนไลน์ของจีนจะนาํการเปลียนแปลงครังใหญ่ การพัฒนาอุตสาหกรรม
กาํลังพัฒนาไปสู่ ประสบการณ์ผู้ใช้ ข้อมูลทแีม่นยาํ ประสิทธิภาพการกระจายและอนืๆแนวโน้ม
อุตสาหกรรมจึงมีการขยายตัวมากขึนเรือย ๆโดยเถาเป่า มีการเติบโตทีเร็วทีสุดและประสบ
ความสาํเรจ็มากทสีุด เถาเป่า เป็นแอปพลิเคชันโทรศัพทมื์อถือททุีกคนในประเทศจีนใช้กันมาก
ขึน มีคนหนุ่มสาวจาํนวนมากในแอปพลิเคชัน เถาเป่า ในช่วงทีผ่านมา เถาเป่า ได้พัฒนาอย่าง
รวดเรว็จนถึงตอนนีทงัวัยรุ่นและผู้ปกครองสามารถซือสงิทพีวกเขาต้องการบนแอปพลิเคชัน จาก
เหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจทีจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของเวบ็ไซต์และ
ความไว้วางใจ กับความภักดีต่อApplication เถาเป่า ของผู้บริโภคในประเทศจีน โดยข้อมูลทไีด้
จากการวิจัยในครังจะสามารถนาํไปเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนา  Application ทสีร้าง
ความไว้วางใจและนาํไปสู่ความภักดีของผู้บริโภค 

 

.วตัถุประสงคก์ารวิจยั 
1) เพือศึกษาคุณภาพของเว็บไซต์ ของApplication เถาเป่าในมุมมองของผู้บริโภคใน

ประเทศจีน 

2) เพือศึกษาความไว้วางใจต่อApplication เถาเป่าของผู้บริโภคในประเทศจีน 

3) เพือศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างคุณภาพของเวบ็ไซต์กบัความภักดีต่อApplication เถาเป่า 
ของผู้บริโภคในประเทศจีน 

4) เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจกับความภักดีต่อApplication เถาเป่าของ
ผู้บริโภคในประเทศจีน 

 

.สมมติฐานการวิจยั 

1) คุณภาพของเวบ็ไซต์ มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อApplication เถาเป่า ของผู้บริโภค
ในประเทศจีน 

2) ความไว้วางใจ มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อApplication เถาเป่า ของผู้บริโภคใน
ประเทศจีน 

 

 



.ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั 

 ) สามารถนาํไปเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนา Application ทสีร้างความไว้วางใจ
และนาํไปสู่ความภักดีของผู้บริโภค 

 ) สาํหรับนักวิจัย นักศึกษา หรือผู้ทสีนใจทวัไปสามารถนาํข้อมูลทไีด้จากการวิจัยในครังนี
เป็นไปแนวทางในการศึกษาเรืองทเีกยีวข้องต่อไป 

 

.ขอบเขตการศึกษา 
 5.1  ขอบเขตด้านเนือหาการศึกษาครังนีศึกษาคุณภาพของเวบ็ไซต์ตามแนวคิดของ ธนพงศ์ 
กาํเนิดชูตระกูล ( ) แบ่งออกเป็น  ด้านต่อไปนี  

 1. คุณภาพของข้อมูล 
 2. คุณภาพ ของระบบ 
 3. คุณภาพของการบริการ 
 4. คุณภาพส่วนติดต่อผู้ใช้งาน 

 5.2  ขอบเขตด้านประชากรและพืนท ีประชากรทใีช้ในการวิจัยในครังนี คือ ประชาชนใน
ประเทศจีนทเีคยซือสนิค้าผ่าน Application เถาเป่า 
 5.3  ขอบเขตด้านระยะเวลา สาํหรับระยะเวลาการศึกษาครังนี เริมต้น ตังแต่เดือนธนัวาคม 
2562ถงึเดือนเมษายน 2563 

 

.ระเบยีบวิธีวิจยั 

6.1 เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

เนืองจากงานวิจัยนีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยจึง
เลือกใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพือใช้ในการด 
าเนินการ วิจัยในครังนี โดยมีขนัตอนในการสร้างเครืองมือดังนี   

เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครังนีเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ทีผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึนมาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีมีความ
เกียวข้องโดยรวบรวมข้อมูล นาํกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัยรวมถึงเนือหามาเป็น
แนวทางในการสร้างเครืองมือ แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี  

ส่วนที  แบบสอบถามเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลแบบสอบถามเกียวกับข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  รายได้เฉลียต่อ
เดือน และสถานภาพสมรส เป็นคําถามแบบลักษณะปลายปิด  (Close–ended Response 

Question)  

ส่วนท ี2 แบบสอบถามเกยีวกบัความไว้วางใจ เป็นแบบ Likert Scale โดยมีทางเลือก
ตอบได้ 5 ระดับ โดยมีเกณฑก์ารให้คะแนนดังนี 



   เหน็ด้วยน้อยทสีดุ    มีค่าคะแนนเป็น 1  

   เหน็ด้วยน้อย     มีค่าคะแนนเป็น 2  

   เหน็ด้วยปานกลาง    มีค่าคะแนนเป็น 3  

   เหน็ด้วยมาก    มีค่าคะแนนเป็น 4  

   เหน็ด้วยมากทสีดุ    มีค่าคะแนนเป็น 5 

  ส่วนที 3 เป็นแบบสอบถามเกียวกับคุณภาพเวบ็ไซต์ เป็นแบบ Likert Scale โดยมี
ทางเลือกตอบได้ 5 ระดับ โดยมีเกณฑก์ารให้คะแนนดังนี 
   เหน็ด้วยน้อยทสีดุ    มีค่าคะแนนเป็น 1  

   เหน็ด้วยน้อย     มีค่าคะแนนเป็น 2  

   เหน็ด้วยปานกลาง    มีค่าคะแนนเป็น 3  

   เหน็ด้วยมาก    มีค่าคะแนนเป็น 4  

   เหน็ด้วยมากทสีดุ    มีค่าคะแนนเป็น 5 

  ส่วนที 4 เป็นแบบสอบถามเกียวกับความภักดีต่อApplication เถาเป่า เป็นแบบ 
Likert Scale โดยมีทางเลือกตอบได้ 5 ระดับ โดยมีเกณฑก์ารให้คะแนนดังนี 
   เหน็ด้วยน้อยทสีดุ    มีค่าคะแนนเป็น 1  

   เหน็ด้วยน้อย     มีค่าคะแนนเป็น 2  

   เหน็ด้วยปานกลาง    มีค่าคะแนนเป็น 3  

   เหน็ด้วยมาก    มีค่าคะแนนเป็น 4  

   เหน็ด้วยมากทสีดุ    มีค่าคะแนนเป็น 5 

 6.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล   

  การวิจัยครังนีผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามซึงมี
ขนัตอนการรวบรวมข้อมูลดังนี 
  1. สร้างเครืองมือแบบสอบถามข้อมูลทสีมบูรณแ์ละนาํไปใช้กบัตัวอย่าง  
  2. ดาํเนินการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถามเพือนาํ
ข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 

 6.3 วิธีการวิเคราะหข์อ้มูล 

  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติดังนี  
  1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึงได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) โดยมีเกณฑ์ในการ
แปลค่าดังนี  
  ค่าเฉลีย 4.21 - 5.00 หมายถึง เหน็ด้วยมากทสีดุ 

 ค่าเฉลีย 3.41 - 4.20 หมายถึง เหน็ด้วยมาก 

 ค่าเฉลีย 2.61 - 3.40 หมายถึง เหน็ด้วยปานกลาง 



 ค่าเฉลีย 1.81 - 2.60 หมายถึง เหน็ด้วยน้อย 

 ค่าเฉลีย 1.00 - 1.80 หมายถึง เหน็ด้วยน้อยทสีดุ 

  2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ทาํการทดสอบสมมติฐานด้วย Pearson 

Correlation ทีระดับนัยสําคัญ  0.05 โดยมี เกณฑ์ในการแปลค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 
(Correlation Coefficient) เป็น 5 ระดับ คือ 

 ค่า r    ระดับความสมัพันธ ์
| 0.81 | - | 1.00 |  มากทสีดุ 

| 0.61 | - | 0.80 |  มาก 

| 0.41 | - | 0.60 |  ปานกลาง 
| 0.21 | - | 0.40 |  น้อย 

 0.00 - | 0.20 |  ไม่มีความสมัพันธ ์หรือ มีความสมัพันธน้์อยมาก 

 

. ผลการศึกษา 
  ผลการวิเคราะหข์อ้มูลทางดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน มีเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยมีเพศ 
ชายจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และเพศหญิง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  
ตามลาํดับ เมือพิจารณาตามช่วงอายุส่วนใหญ่มีอายุเฉลียสงูสดุอยู่ระหว่าง - ปี จาํนวน  
คน คิดเป็นร้อยละ . รองลงมา คือ อายุระหว่าง - ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  
อายุไม่เกนิ  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  อายุระหว่าง - ปี จาํนวน  คน คิด
เป็นร้อยละ .  ปีขึนไป จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่ของระดับการศึกษา ใน
ระดับปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมา คือ ระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ตาํกว่าปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
ขนึไป จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่ของอาชีพ มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษาจาํนวน 

 คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมา คือ อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จาํนวน  คน คิดเป็น
ร้อยละ .  อาชีพเจ้าของธุรกจิ/อาชีพอสิระ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  อาชีพ อนืๆ
จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกจิ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 
.  อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกจิ/ข้าราชการ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ซึงมีรายได้เฉลีย

สงูสดุคือรายได้ไม่เกนิ หยวน จาํนวน  คนคิดเป็นร้อยละ .  รองลงมา คือ รายได้อยู่
ระหว่าง  -  หยวน จํานวน  คิดเป็นร้อยละ .  รายได้อยู่ระหว่าง  - 

 หยวน จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รายได้อยู่ระหว่าง  -  หยวน 
จาํนวน  คิดเป็นร้อยละ .  รายได้  หยวนขึนไป จาํนวน  คิดเป็นร้อยละ .  
รายได้อยู่ระหว่าง  -  หยวน จํานวน  คิดเป็นร้อยละ .  และส่วนใหญ่มี



สถานภาพสมรส โสด จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมา คือ สถานภาพสมรส สมรส 
จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   
  ผลการวิเคราะห์คุณภาพของเว็บไซต์ ของApplication เถาเป่าในมุมมองของ
ผูบ้ริโภคในประเทศจีน 

  ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพของเว็บไซต์ ของ Application เถาเป่าในมุมมองของ
ผู้บริโภคในประเทศจีนทีเป็นตัวอย่างอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมือพิจารณาในรายด้าน พบว่า 
ด้านทมีีค่าเฉลียสงูสดุ คือ ด้านส่วนติดต่อผู้ใช้งาน รองลงมา คือ ด้านคุณภาพของการบริการ ด้าน
คุณภาพของระบบ และ ด้านคุณภาพของข้อมูล ตามลาํดับ โดยมีรายละอยีด ดังนี  
  ) ด้านคุณภาพของข้อมูล  ผลการศึกษา  พบว่า  คุณภาพของเว็บไซต์  ของ 
Application เถาเป่าในด้านคุณภาพของข้อมูลของผู้บริโภคในประเทศจีนทีเป็นตัวอย่างอยู่ใน
ระดับเหน็ด้วยปานกลาง เมือพิจารณาในรายด้าน พบว่า ข้อมูลทมีีค่าเฉลียสูงสุด คือ ท่านคิดว่า
ข้อมูลสินค้าในแอปพพลิเคชันเถาเป่ามีคาํแนะนาํต่างๆทีมีประโยชน์สาํหรับท่าน รองลงมา คือ 
ท่านคิดว่า ข้อมูลทีเกียวข้องกับสินค้า เช่น รูปภาพสินค้าคุณสมบัติสินค้า ทีผู้ขายสินค้านาํเสนอ
สินค้านันแอบพลิเคชันเถาเป่าเชือถือได้ และ ท่านคิดว่าข้อมูลในเถาเป่ามีรายละเอียดทีชัดเจน
สาํหรับการซือสนิค้า ตามลาํดับ 

  2) ด้านคุณภาพของระบบ  ผลการศึกษา  พบว่า  คุณภาพของเว็บไซต์  ของ 
Application เถาเป่าในด้านคุณภาพของระบบของผู้บริโภคในประเทศจีนทีเป็นตัวอย่างอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก เมือพิจารณาในรายด้าน พบว่า ข้อมูลทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ท่านคิดว่า
แอปพพลิเคชันเถาเป่ามีระบบนาํทางตงัแต่การเลือกสนิค้าลงในรถเขน็จนกระทงัการชาํระค่าสนิค้า
หรือบริการทมีีประสทิธภิาพ รองลงมา คือ ท่านคิดว่าแอปพลิเคชันเถาเป่ามีระบบการกรองสนิค้า
ทีสามารถปรับเปลียนให้สอดคล้องตามการใช้งานของผู้ซือสินค้าได้ เช่น คุณลักษณะของสินค้า 
เป็นต้น และท่านคิดว่าเถาเป่ามีระบบคิดกรองว่าร้านค้าใน  เถาเป่าขายผลิตภัณฑ์ของแท้ 
ตามลาํดับ 

  3) ด้านคุณภาพของการบริการ ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพของเว็บไซต์ ของ 
Application เถาเป่าในด้านคุณภาพของการบริการของผู้บริโภคในประเทศจีนทเีป็นตัวอย่างอยู่ใน
ระดับเหน็ด้วยมาก เมือพิจารณาในรายด้าน พบว่า ข้อมูลทมีีค่าเฉลียสูงสุด คือ ท่านคิดว่า ผู้ขาย
สินค้าผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่าสามารถส่งมอบสินค้า และบริการให้ตรงตามทสีัญญาไว้กับผู้ซือ
สินค้า รองลงมา คือ ท่านคิดว่าเถาเป่ามีมาตรการการรักษาความปลอดภัยเพือปกป้องผู้ใช้งาน 
และ ท่านจะเลือกซือสินค้ากับผู้ขายสินค้าผ่านแอปพลิเคชันทีมีการตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้า เช่น มีการนาเสนอราคาที ถูกกว่าผู้ขายสินค้ารายอืน จัดโปรโมชัน ส่วนลด เป็นต้น 
ตามลาํดับ 

  4) ด้านส่วนติดต่อผู้ใช้งาน  ผลการศึกษา  พบว่า  คุณภาพของเว็บไซต์  ของ 
Application เถาเป่าในด้านส่วนติดต่อผู้ใช้งานของผู้บริโภคในประเทศจีนทีเป็นตัวอย่างอยู่ใน



ระดับเห็นด้วยมาก เมือพิจารณาในรายด้าน พบว่า ข้อมูลทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ เถาเป่า มีการ
ออกแบบเวบ็ไซต์ให้มีรปูแบบททีนัสมัย รองลงมา คือ เถาเป่าได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี ทาํ
ให้ลูกค้าเข้าใจและใช้งานแอบพลิเคชันในการค้นหาหรือซือ สินค้าได้อย่างสะดวกและง่าย และ 
เถาเป่าสามารถดึงดูดสายตาของท่านได้ ตามลาํดับ 

  ผลการวิเคราะหค์วามไวว้างใจต่อ Application เถาเป่าของผูบ้ริโภคในประเทศจีน 

  ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคในประเทศจีนทีเป็นตัวอย่างมีความไว้วางใจต่อ
Application เถาเป่าของผู้บริโภคในประเทศจีนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาในราย
ด้าน พบว่า ด้านทมีีค่าเฉลียสงูสดุ คือ ด้านการรับรู้ความปลอดภยั รองลงมา คือ ด้านคุณภาพของ
ข้อมูล และด้านการรับรู้ความเป็นส่วนตัว ตามลาํดับ โดยมีรายละอยีด ดังนี  
  ) ด้านการรับรู้ ความเป็นส่วนตัว  ผลการศึกษา พบว่า ความไว้วางใจ  ของ 
Application เถาเป่าในด้านการรับรู้ความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในประเทศจีนทเีป็นตัวอย่างอยู่
ในระดับเหน็ด้วยปานกลาง เมอืพิจารณาในรายด้าน พบว่า ข้อมูลทมีีค่าเฉลียสงูสดุ คือ ท่านวางใจ
ว่าเถาเป่ารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเท่าทจีาํเป็น รองลงมา คือ ท่านมันใจว่าเถาเป่าจะไม่
แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกบัหน่วยงานอนืๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน และ ท่านวางใจ
ว่าเถาเป่าจะไม่ขายข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กบัผู้อนืโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามลาํดับ 

  2) ด้านคุณภาพของข้อมูล ผลการศึกษา พบว่า ความไว้วางใจ ของ Application เถา
เป่าในด้านคุณภาพของข้อมูลของผู้บริโภคในประเทศจีนทเีป็นตัวอย่างอยู่ในระดับเหน็ด้วยปาน
กลาง เมือพิจารณาในรายด้าน พบว่า ข้อมูลทมีีค่าเฉลียสงูสดุ คือ ท่านวางใจว่าข้อมูลในเถาเป่ามี
รายละเอียดทชัีดเจนสาํหรับการซือของ รองลงมา คือ ท่านวางใจว่าข้อมูลต่างๆในแอปพลิเคชัน
เถาเป่ามีประโยชน์สาํหรับท่าน และ ท่านวางใจว่าร้านค้าทุกร้านใน เถาเป่าขายผลิตภัณฑท์เีป็นของ
แท้ ตามลาํดับ 

  3) ด้านการรับรู้ความปลอดภัย ผลการศึกษา พบว่า ความไว้วางใจ ของ Application 

เถาเป่าในด้านการรับรู้ความปลอดภัยของผู้บริโภคในประเทศจีนทีเป็นตัวอย่างอยู่ในระดับเหน็
ด้วยมาก เมือพิจารณาในรายด้าน พบว่า ข้อมูลทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ท่านจะเลือกซือสินค้ากับ
ผู้ขายสินค้าผ่านแอปพลิเคชันทีมีการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เช่น มีการนาเสนอ
ราคาท ีถูกกว่าผู้ขายสินค้ารายอนื จัดโปรโมชัน ส่วนลด เป็นต้น รองลงมา คือ ท่านคิดว่า ผู้ขาย
สินค้าผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่าสามารถส่งมอบสินค้า และบริการให้ตรงตามทสีัญญาไว้กับผู้ซือ
สนิค้า และ ท่านคิดว่าเถาเป่ามีมาตรการการรักษาความปลอดภัยเพือปกป้องผู้ใช้งาน ตามลาํดับ 

  ผลการวิเคราะหค์วามภกัดีต่อApplication เถาเป่า ของผูบ้ริโภคในประเทศจีน 

  ความภักดี ของ Application เถาเป่าในมุมมองของผู้บริโภคในประเทศจีนทีเป็น
ตัวอย่างอยู่ในระดับเหน็ด้วยมาก เมือพิจารณาในรายด้าน พบว่า ข้อมูลทมีีค่าเฉลียสงูสดุ คือ เมือ
ท่านต้องการซือสนิค้า ท่านจะนึกถึงเถาเป่าเป็นอนัดับแรก รองลงมา คือ ท่านไม่ลังเลทจีะซือสนิค้า



จากเถาเป่า ถึงแม้ว่าจะมี Application อนืทมีีการส่งเสริมการขายทดีีกว่ากต็าม และ เมือมีโอกาส
ท่านจะแนะนาํคนทรีู้จัก มาซือสนิค้าจากเถาเป่าอย่างแน่นอน ตามลาํดับ 

  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

  สมมติฐานที  1 คือ คุณภาพของเว็บไซต์  มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อ
Application เถาเป่า ของผู้บริโภคในประเทศจีน ผลการทดสอบสมมติฐานที 1 พบว่า คุณภาพ
ของเวบ็ไซต์ในภาพรวม มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อApplication เถาเป่า ของผู้บริโภคใน
ประเทศจีนอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คุณภาพของเวบ็ไซต์ทงั 4 ด้าน มี
ความสัมพันธ์กับความภักดีต่อApplication เถาเป่า ของผู้บริโภคในประเทศจีนอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงลาํดับความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี ด้านทมีีความสัมพันธ์สูงทีสุด คือ ด้าน
ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน รองลงมา คือ ด้านคุณภาพของการบริการ ด้านคุณภาพของระบบ และ ด้าน
คุณภาพของข้อมูล ตามลาํดับ 

  สมมติฐานที 2 คือ ความไว้วางใจ มีความสมัพันธ์กบัความภักดีต่อApplication เถา
เป่า ของผู้บริโภคในประเทศจีน ผลการทดสอบสมมติฐานท ี2 พบว่า ความไว้วางใจในภาพรวมมี
ความสัมพันธ์กับความภักดีต่อApplication เถาเป่า ของผู้บริโภคในประเทศจีนอยู่ในระดับมาก 
เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความไว้วางใจทัง 3 ด้าน มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อ
Application เถาเป่า ของผู้บริโภคในประเทศจีน โดยด้านคุณภาพของข้อมูล และด้านการรับรู้
ความปลอดภัย มีความความสัมพันธ์กับความภักดีต่อApplication เถาเป่า ของผู้บริโภคใน
ประเทศจีนอยู่ในระดับมาก ในขณะท ีด้านการรับรู้ความเป็นส่วนตัว มีความสมัพันธก์บัความภักดี
ต่อApplication เถาเป่า ของผู้บริโภคในประเทศจีนอยู่ในระดับปานกลาง 
 

.อภิปรายผลการศึกษา 
  การวิจัยครังนีเรืองศึกษาเปรียบวิเคราะห์ความสมัพันธร์ะหว่างความไว้วางใจคุณภาพ
ของเวบ็ไซต์และความภักดีต่อ Application เถาเป่า ผู้วิจัยได้นาํผลสรุปการวิเคราะห์มาเชือมโยง
กบัแนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยทเีกยีวข้อง โดยสามารถนาํมาอภิปรายผลได้ ดังนี 
  ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพของเวบ็ไซต์ในภาพรวม มีความสมัพันธก์บัความภักดีต่อ
Application เถาเป่า ของผู้บริโภคในประเทศจีนอยู่ในระดับมาก ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Usman & Mokhtar (2016) พบว่าคุณภาพการบริการมีผลต่อความภักดีของนักศึกษาอย่างมี
ระดับ นัยสําคัญทางสถิติและ เ ป็นตั วแปรทีสามารถใ ช้ ในการทํานายที มี ค่ าสู งสุดใน
สถาบันอดุมศึกษาประเทศไนจีเรียจะเหน็ความแตกต่างของภมูิภาคในแต่ละสถาบันการศึกษาซึงมี
อทิธิพลขึนอยู่กบับริบทของแต่ละพืนทไีม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการประเพณีวัฒนธรรมเชือชาติ
ซึงทาํให้ได้ผลทแีตกต่างกนัออกไปและบางการศึกษาพบว่าการทตีัวแปรคุณภาพการบริการจะส่ง
ต่อความภักดีได้นันจาํเป็นต้องผ่านตัวแปรคันกลางเช่นเดียวกับการศึกษาของ  Goolamally and 

Latit (2014) ทีศึกษาในเรืองปัจจัยทีตัวกาํหนดความภักดีของการศึกษานอกระบบชีให้เหน็ว่า



คุณภาพบริการจะมีผลกระทบต่อความภักดีของนักศึกษาโดยต้องผ่านตัวแปรคันกลางคือความพึง
พอใจและ Pargalis and Zaksa (2012) ทีพบว่าคุณภาพบริการมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความภักดี
ของนักศึกษาจึงทาํให้ไม่เป็นไปตามสมมติฐานทตีังไว้ของงานวิจัยชิน  
  นอกจากนี ผลการศึกษายังพบว่า ความไว้วางใจในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับความ
ภักดีต่อApplication เถาเป่า ของผู้บริโภคในประเทศจีนอยู่ในระดับมาก ซึงสอดคล้องกบังานวิจัย
ของ Perin et al. (2012) และ Latif and Bahroom, (2014) ได้สรุปว่าความไว้วางใจมีผลกระทบ
ในเชิงบวกต่อความภักดีนักศึกษาซึงสอดคล้องกบั Carvalho and Mota (2010) และ Goolamally 

and Latif (2014) ทไีด้ศึกษาปัจจัยทีตัวกาํหนดความภักดีของการศึกษานอกระบบพบว่าความ
ภักดีของนักเรียนได้รับอทิธพิลอย่างมากจากความไว้วางใจ 

 

.ขอ้เสนอแนะ  
  .ขอ้เสนอแนะทีไดจ้ากการวิจยั 

  จากการศึกษาเรือง ความสมัพันธร์ะหว่างคุณภาพของเวบ็ไซต์ ความไว้วางใจกบัความ
ภักดีต่อApplication เถาเป่า ของผู้บริโภคในประเทศจีน เพือให้ผลการศึกษาในครังนีเป็น
ประโยชน์และสามารถขยายต่อไปในทศันะทกีว้างขนึ ผู้วิจัยขอนาํเสนอข้อเสนอแนะดังนี 
  คุณภาพของเว็บไซต ์

  จากการศึกษา พบว่า คุณภาพของเวบ็ไซต์ในภาพรวม มีความสัมพันธ์กับความภักดี
ต่อApplication เถาเป่า ของผู้บริโภคในประเทศจีนอยู่ในระดับมาก โดยด้านทมีีความสมัพันธ์สูง
ทีสุด คือ ด้านส่วนติดต่อผู้ใช้งาน รองลงมา คือ ด้านคุณภาพของการบริการ ด้านคุณภาพของ
ระบบ และ ด้านคุณภาพของข้อมูล ตามลาํดับ ดังนัน เถาเป่า ควรนาํผลทไีด้นีไปปรับปรงุคุณภาพ
ของเวบ็ไซต์ดังนี 

  1) ด้านส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ในด้านนี ข้อมูลทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ เถาเป่า มีการ
ออกแบบเวบ็ไซต์ให้มีรปูแบบททีนัสมัย จากด้านนีจะได้พบว่า คุณภาพของเวบ็ไซต์ด้านส่วนติดต่อ
ผู้ใช้งาน ส่งผลต่อลูกค้าทมีีความภักดีต่อ แอปพลิเคชันเถาเป่าของผู้บริโภคในประเทศจีน ดังนัน 
เถาเป่าต้องควรให้ความสาํคัญกับวิธีการอนุญาตให้ลูกค้าค้นหาผลิตภัณฑ์ทีต้องการได้อย่าง
รวดเร็วและปรับปรุงความไวในการค้นหาสาํหรับคําหลัก และควรปรับปรุงการออกแบบ UI 

เพือให้ลูกค้ารู้ สึกสะดวกสบายสะอาดและชัดเจนมากกว่าความยุ่งเหยิงความประทับใจทีไม่เป็น
ระเบียบเพือให้ผู้ซือรู้สกึว่าง่ายและสะดวกสบาย 

  2) ด้านคุณภาพของการบริการ ในด้านนี ข้อมูลทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ท่านคิดว่า 
ผู้ขายสนิค้าผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่าสามารถส่งมอบสนิค้า และบริการให้ตรงตามทสีญัญาไว้กบัผู้
ซือสนิค้า จากด้านนีจะได้พบว่าคุณภาพของเวบ็ไซต์ด้านคุณภาพของการบริการส่งผลต่อลูกค้าทมีี
ความภักดีต่อ แอปพลิเคชันเถาเป่า ของผู้บริโภคในประเทศจีนดังนันผู้ขายสนิค้าผ่าน เถาเป่า ควร
ให้ความสาํคัญในเรืองคุณภาพในการให้บริการทจีะต้องมีความซือสตัย์สามารถนาํส่งสนิค้าได้ตรง



ตามเวลาทตีกลงกนัเอาไว้เพือสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ซือสนิค้าและสร้างความน่าเชือถือให้แก่
ผู้ขายต่อไป 

  3) ด้านคุณภาพของระบบ  ในด้านนี ข้อมูลทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ท่านคิดว่า
แอปพพลิเคชันเถาเป่ามีระบบนาํทางตงัแต่การเลือกสนิค้าลงในรถเขน็จนกระทงัการชาํระค่าสนิค้า
หรือบริการทมีีประสิทธิภาพเป็นระดับเหน็ด้วยมาก ส่วนข้อมูลทตีาํทสีุด คือ ท่านคิดว่าเถาเป่ามี
ระบบคิดกรองว่าร้านค้าใน เถาเป่าขายผลิตภัณฑ์ของแท้เป็นระดับเห็นด้วยเป่ากลาง หมายถึง
ลูกค้าไม่ได้คิดเถาเป่ามีระบบคิดกรองว่าร้านค้าใน เถาเป่าขายผลิตภัณฑข์องแท้ เพราะฉะนันเถา
เป่าต้องทาํระบบทใีห้ลูค้าเชือว่าสนิค้าทขีายผ่านเถาเป่าเป็นผลิตภัณฑข์องแท้ทงัหมด 

  4) ด้านคุณภาพของข้อมูล ในด้านนี ข้อมูลทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ท่านคิดว่าข้อมูล
สนิค้าในแอปพพลิเคชันเถาเป่ามีคาํแนะนาํต่างๆทมีีประโยชน์สาํหรับท่านเป็นระดับเหน็ด้วยมาก 
จากด้านนีจะได้พบว่า คุณภาพของเวบ็ไซต์ด้านคุณภาพของข้อมูลส่งผลต่อลูกค้าทมีีความภักดีต่อ 
แอปพลิเคชันเถาเป่าของผู้บริโภคในประเทศจีน  ดังนันผู้ขายสินค้าผ่าน  เถาเป่า ควรให้
ความสาํคัญกับปัจจัยคุณภาพของเวบ็ไซต์ด้านคุณภาพของข้อมูลซึงเป็นข้อมูลทีผู้ประกอบการ
สามารถให้รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆทีชวนให้ผู้ซือสินค้ายอมจ่ายเงินเพือซือสินค้าของตนเอง
รวมถึงตัวเว็บไซต์ เถาเป่า ควรให้ข้อมูลต่าง ๆด้วยความถูกต้องเพือช่วยให้ผู้ซือสินค้าสามารถ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆได้ด้วยตนเองได้ในอนาคต 

  ความไวว้างใจ 

  จากการศึกษา พบว่า ความไว้วางใจในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อ
Application เถาเป่า ของผู้บริโภคในประเทศจีนอยู่ในระดับมาก โดยด้านทมีีความสมัพันธส์งูทสีดุ 
คือ ด้านคุณภาพของข้อมูล รองลงมา คือ ด้านการรับรู้ความปลอดภัย และด้านการรับรู้ความเป็น
ส่วนตัว ตามลาํดับ ตามลาํดับ ดังนัน เถาเป่า ควรนาํผลทไีด้นีไปสร้างความไว้วางใจจากผู้บริโภค
ดังนี 
  1) ด้านคุณภาพของข้อมูล ในด้านนี ข้อมูลทมีีค่าเฉลียสงูสดุ คือ ท่านวางใจว่าข้อมูล
ในเถาเป่ามีรายละเอยีดทชัีดเจนสาํหรับการซือของเป็นระดับเหน็ด้วยมาก จากด้านนรีจะได้พบว่า 
เถาเป่า ควรเสริมสร้างเทคโนโลยีการค้นหาเพิมประสทิธภิาพคาํค้นหาผลิตภัณฑส์ะสมพฤติกรรม
การซือของผู้ใช้วิเคราะห์ชือเสียงของผู้ค้าคุณภาพผลิตภัณฑ์คุณภาพการบริการและข้อมูลอืน  ๆ
และท้ายทสีดุจะนาํเสนอผลิตภัณฑท์เีรว็ทสีดุ 

  2) ด้านการรับรู้ความปลอดภัย ในด้านนี ข้อมูลทมีีค่าเฉลียสูงสุด คือ ท่านจะเลือก
ซือสนิค้ากบัผู้ขายสนิค้าผ่านแอปพลิเคชันทมีีการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เช่น มีการ
นาเสนอราคาท ีถูกกว่าผู้ขายสินค้ารายอนื จัดโปรโมชัน ส่วนลด เป็นต้น เป็นระดับเหน็ด้วยมาก 
ตอนนีมีผู้ใช้ทไีม่มีเงือนไขจาํนวนมากในผู้ขายทมีีอยู่ใน เถาเป่า ผู้ใช้เหล่านีบางส่วนกาํลังใช้ช่อง
โหว่ เถาเป่า ในการทาํธุรกิจทผีิดกฎหมายและบางคนกาํลังขายของปลอมภายใต้ชือแบรนด์ ฉัน
คิดว่าผู้ขายทีมีอยู่ควรได้รับการประเมินครังเดียวจากแง่มุมของโครงการธุรกิจและผลลัพธ์ทาง



ธุรกจิและผู้ขายทมีีคุณสมบัติควรได้รับการสนับสนุนนโยบายและผู้ขายทไีม่มีเงือนไขควรถูก จาํกดั 
หรือกาํจัด 

  3) ด้านการรับรู้ความเป็นส่วนตัวในด้านนี ข้อมูลทมีีค่าเฉลียสงูสดุ คือ ท่านวางใจว่า
เถาเป่ารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเท่าทจีาํเป็นเป็นระดับเหน็ด้วยมาก จากด้านนี ฉันคิดว่า 
เถาเป่า ควรให้กระบวนการพัฒนาและการใช้ข้อมูลโปร่งใสให้กบัลูกค้าตัวอย่างเช่น: เนือหาข้อมูล
โปร่งใสกระบวนการใช้ข้อมูลทโีปร่งใสและกระบวนการแลกเปลียนข้อมูลทโีปร่งใส ฉันคิดว่า เถา
เป่า ควรเปิดข้อมูลผู้ใช้นีให้กับลูกค้าด้วยตัวเองและไม่อนุญาตให้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วน
บุคคลโดยปราศจากความรู้ของฉันสร้างไฟล์ลับสดุยอดของลูกค้าและควรบอกผู้ใช้ถึงวัตถุประสงค์
ของข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านีเมือรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ แม้ว่าข้อมูลจะถูกใช้ภายในเท่านัน และจาก
มุมมองของลูกค้าการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลมีแนวโน้มทจีะละเมิดความเป็นส่วนตัวดังนันหาก
คุณต้องการแลกเปลียนข้อมูลลูกค้ากระบวนการนีควรแจ้งให้ลูกค้าทราบและยอมรับ 

  2.ขอ้เสนอแนะสําหรบัการวิจยัครงัต่อไป 

  1) เนืองจากในการวิจัยครังนีเป็นการศึกษาเฉพาะตัวอย่างซึงเป็นเพียงผู้บริโภคใน
ประเทศจีนซือของผ่านเถาเป่าเท่านัน จึงควรจะมีการศึกษาตัวอย่างในพืนท ีอนืๆเพิมเติม  
  2) นอกจากปัจจัยทไีด้จากการศึกษาวิจัยนี ควรมีการศึกษาปัจจัยทางด้านขันการรับรู้  
ขันความรู้สึก ขันความตังใจทีจะซือสินค้า และ ขันการแสดงพฤติกรรม ว่ามีปัจจัยใดอีกทีมี
อิทธิพลต่อความภักดีต่อเถาเป่า เพือนาํปัจจัยต่างๆเหล่านันมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาสนิค้าเพือเป็นการสร้างความภักดีในตราสนิค้าต่อไป 

.กิตติกรรมประกาศ 

  การศึกษาวิจัยเรือง “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของเวบ็ไซต์ ความไว้วางใจกับ
ความภักดีต่อApplication เถาเป่า ของผู้บริโภคในประเทศจีน” ครังนีสาํเร็จลุล่วงได้ด้วยดีโดย 
ได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหลาย ๆท่าน โดยเฉพาะอย่างยิง ดร.จรัญญา ปาน
เจริญ สาํเรจ็ลงได้ด้วยดีเนืองจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจากดร.จรัญญา ปานเจริญ ทีปรึกษา
งานวิจัยทกีรุณาให้คาํแนะนาํปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆดร.อดิลล่า พงศ์ยี
หล้า และ ดร.รชฏ ขาํบุญ ทใีห้คาํแนะนาํในการแก้ไขปรับปรุง ผู้ทาํการศึกษา ด้วยความเอาใจใส่
อย่างดียิงผู้วิจัยตระหนักถึงความตังใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย์และขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสงูไว้ณ  
  ทีนีขอขอบพระพีเดือนทีช่วยแก้ความหมายและคาํให้ถูกต้อง และทาํให้ทถุกท่านที
อ่านวิจียนีชัดเจนมากขึน รวมถึงผู้ทีตอบแบบสอบถาม การดาํเนินการศึกษาครังนีจะสาํเร็จลง
ไม่ได้ หากขาดความร่วมมือจากประชากร ซึงเสยีสละเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม ทาํ
ให้ได้ข้อมูลทีเป็นประโยชน์ใน การทาํการศึกษาวิจัยเกียวกับปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความภักดีของ
ผู้บริโภคในประเทศจีนต่อ Application เถาเป่า 



  ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยฉบบันจีะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อยจึงขอมอบส่วนดีทงัหมดนีให้แก่
เหล่าคนทไีด้ประสทิธปิระสาทวิชาจนทาํให้ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้ทเีกยีวข้องและขอมอบ
ความกตัญ กูตเวทติาคุณแด่บิดามารดาและสาํหรับข้อบกพร่องต่าง ๆทอีาจจะเกดิขนึนันผู้วิจัย
ขอน้อมรับผดิเพียงผู้เดียวและยินดีทจีะรับฟังคาํแนะนาํจากทุกท่านทไีด้เข้ามาศึกษาเพือเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป 
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