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บทคดัย่อ 

 การศึกษาในครังนีมีวัตถุประสงค์ดังนี ) เพือศึกษาคุณภาพของเวบ็ไซต์แอปพลิเคชัน
เถาเป่าในมุมมองของผู้บริโภคในประเทศจีน 2) เพือศึกษาความสัมพันธร์ะหว่างคุณภาพของเวบ็ไซต์
กับการซือโดยฉับพลันในแอปพลิเคชันเถาเป่าของผู้บริโภคในประเทศจีน และ ) เพือเปรียบเทียบ
การซือโดยฉับพลันในแอปพพลิเคชันเถาเป่าของผู้บริโภคในประเทศจีน จําแนกตาม ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ทผ่ีานการทดสอบความเชือมนัและความตรงเชิงเนือหา
ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคในประเทศจีน ทีเคยซือสินค้าผ่านแอปพพลิเคชันเถาเป่าโดย
ไม่ได้ตังใจซืออย่างเจาะจง จาํนวน 400 คน และทาํการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน และทาํการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ t-Test F-Test และค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์ของ Pearson ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพของเวบ็ไซต์แอปพพลิเคชันเถาเป่าในมุมมอง
ของผู้บริโภคในประเทศจีนโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านทมีีค่าเฉลีย
สูงทสีุด คือ ด้านส่วนติดต่อผู้ใช้งาน รองลงมาคือ ด้านคุณภาพของการบริการ ด้านคุณภาพของและ 
ด้านคุณภาพของข้อมูล  ตามลําดับ  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพของเว็บไซต์มี
ความสัมพันธ์กับการซือโดยฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่าของผู้บริโภคในประเทศจีน อยู่ในระดับ
มาก โดยด้านทมีีความสัมพันธ์มากทสีุด คือ ด้านคุณภาพของการบริการ รองลงมา คือ ด้านคุณภาพ
ของระบบ ด้านคุณภาพส่วนติดต่อผู้ใช้งาน และ ด้านคุณภาพของข้อมูล ตามลําดับ นอกจากนียัง
พบว่า ผู้บริโภคในประเทศจีนทีมีลักษณะทางประการศาสตร์ทีแตกต่างกันมีการซือโดยฉับพลันใน
แอพพลิเคชันเถาเป่าไม่แตกต่างกนั 
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1. บทนาํ 
 การซือโดยฉับพลันเป็นปรากฏการณ์ทพีบบ่อยในพฤติกรรมการบริโภคประจาํวันในการช้

อปปิงแบบดัง เกือบ 90% ของผู้บริโภคซือสินค้าแบบฉับพลัน การช็อปปิงออนไลน์เป็นวิธีการซือ
สนิค้าทง่ีายและรวดเรว็ ไม่จาํเป็นต้องรอคิว เปิดบริการ 24 ชัวโมงและผู้บริโภคสามารถเลือกซือสินค้า
ได้ทุกททุีกเวลาด้วยการคลิกเมาส์ การซือทง่ีายขึนนี ทาํให้เพิมพฤติกรรมการซือโดยฉับพลันทง่ีายขึน
เหมือนกัน อย่างไรกต็าม งานวิจัยก่อนหน้านีเกียวกับการซือโดยฉับพลันได้มุ่งเน้นทีการซือแบบ
ออฟไลน์แบบดังเดิมและมีการศึกษาน้อยในสภาพแวดล้อมการชอ็ปปิงออนไลน์ งานวิจัยนี จึงสนใจที
จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของเวบ็ไซต์กับการซือโดยฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่า
ของผู้บริโภคในประเทศจีน โดยข้อมูลทีได้จากการวิจัยนีจะสามารถนาํไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
แอพพลิเคชันเถาเป่าเพือให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 

 

2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

2.1เพือศึกษาคุณภาพของเว็บไซต์แอปพพลิเคชันเถาเป่าในมุมมองของผู้บริโภคใน
ประเทศจีน 

2.2 เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของเว็บไซต์กับการซือโดยฉับพลันใน
แอปพลิเคชันเถาเป่าของผู้บริโภคในประเทศจีน 

2.3 เพือเปรียบเทยีบการซือโดยฉับพลันในแอปพพลิเคชันเถาเป่าของผู้บริโภคในประเทศ
จีน จาํแนกตาม ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

 
3. สมมติฐานการวิจยั 

3.1 คุณภาพของเวบ็ไซต์มีความสัมพันธ์กับการซือโดยฉับพลันในแอปพพลิเคชันเถาเป่า
ของผู้บริโภคในประเทศจีน 

3.2 ผู้บริโภคในประเทศจีนทีมีลักษณะทางประการศาสตร์ทีแตกต่างกันมีการซือโดย
ฉับพลันในแอพพลิเคชันเถาเป่าแตกต่างกนั 

 
4. ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั 

4.1การวิจัยครังนีทาํให้ทราบถึงคุณภาพต่างๆ ของเวบ็ไซต์ทเีกียวข้อง ทีมีผลต่อการซือ
โดยฉับพลันผ่านทางออนไลน์ของผู้บริโภคชาวจีน โดยผู้ประกอบการสามารถนาํข้อมูลทไีด้จาการวิจัย
นีไปพัฒนาของเวบ็ไซต์ให้ตรงตามความต้องการผู้บริโภคชาวจีนมากทสีดุ 

 



4.2สาํหรับผู้ต้องการศึกษา เกียวกับคุณภาพของเวบ็ไซต์และการซือโดยฉับพลัน สามารถ
นาํผลวิจัยไปใช้ในการประกอบการศึกษาเพิมเติมได้ 

 

5. ขอบเขตการวิจยั 

5.1 ขอบเขตด้านเนือหา ในการศึกษาในครังนีเป็นการศึกษาทางด้านความสมัพันธร์ะหว่าง
คุณภาพของเวบ็ไซต์กบัการซือโดยฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่าของผู้บริโภคในประเทศจีน ได้แก่ 
เพศ อายุ รายได้ การศึกษา อาชีพ และสถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กับการซือโดยฉับพลันผ่าน
แอปพลิเคชันเถาเป่าของผู้บริโภค 

5.2 ขอบเขตด้านประชากร ได้กาํหนดขอบเขตการศึกษาครังนี คือ ประชาชนชาวจีนทีเคย
มีพฤติกรรมซือสินค้าผ่านแอพพลิเคชันเถาเป่าโดยฉับพลัน (ซือโดยไม่ได้ตังใจซืออย่างเจาะจงหรือ
ไม่ได้วางแผนก่อนซือ) 

5.3 ขอบเขตด้านเวลา ผู้ วิ จัยก าหนดขอบเขตระยะเวลาของการศึกษาวิจัย เรือง
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของเว็บไซต์กับการซือโดยฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่าของ
ผู้บริโภคในประเทศจีน ในช่วงเวลา ตงัแต่ เดือนธนัวาคม  ถึง เดือนเมษายน  

5.4 ขอบเขตด้านตัวแปรศึกษา สามารถจาํแนกตัวแปรได้ดังนี  

 5.4.1 ตัวแปรอสิระ ได้แก่ตัวแปรดังต่อไปนี 

 1.ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
-เพศ 

-อายุ 

-รายได้ 

-การศึกษา 
-อาชีพ  
-สถานภาพสมรส 

 2.คุณภาพของเวบ็ไซต์ 
 -คุณภาพของข้อมูล 

 -คุณภาพของระบบ 

 -คุณภาพของการบริการ 
 -คุณภาพส่วนติดต่อผู้ใช้งาน 

 ทมีา วันวิสาขะ พิมลวิทยา 2557   
 5.4.2 ตัวแปรตาม คือ การซือโดยฉับพลันผ่าน แอปพลิเคชันเถาเป่า 



6. ระเบยีบวิธีวิจยั 
เนืองจากงานวิจัยนีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพือใช้ในการเนินการ วิจัยใน
ครังนี โดยมีขันตอนในการสร้างเครืองมือดังนี เครืองมือทใีช้เกบ็รวบรวมข้อมูลในการวิจัยครังนี สร้าง
ขึนมาจากการเกบ็รวบรวม ข้อมูล ศึกษางานวิจัยทีเกียวข้องทังในและต่างประเทศ น ามาสร้าง
แบบสอบถามโดยแบ่งเนือหา ของค าถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี ตอนที 1 แบบสอบถามข้อมูล
ทางด้านประชากรศาสตร์ เป็นแบบสอบถามที ประกอบไปด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลีย และสถานภาพสมรส โดยเป็น แบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check List) ตอนที 2 

แบบสอบถามทางด้านคุณภาพเวบ็ไซต์ทมีีผลต่อกับการซือโดยฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่าของ
ผู้บริโภคในประเทศจีน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

ซึงเกณฑ์ทใีช้ในการกาํหนดค่านาํหนักของการประเมินทัง 5 ระดับนัน ผู้ดาํเนินงานวิจัย เลือกใช้ตาม
วิธีการของลิเคิร์ท ( Likert Scale) โดยกาํหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ระดับคะแนน 5 หมายถึง 
เหน็ด้วยมากทีสุด ระดับคะแนน 4 หมายถึง เหน็ด้วยมาก ระดับคะแนน 3 หมายถึง เหน็ด้วยปาน
กลาง ระดับคะแนน 2 หมายถึง เหน็ด้วยน้อย ระดับคะแนน 1 หมายถึง เหน็ด้วยน้อยทสีดุ 

 
7. ผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูลทางดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน มีเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยมีเพศ ชาย
จาํนวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.8 และเพศหญิง จาํนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 ตามลาํดับ 
เมือพิจารณาตามช่วงอายุส่วนใหญ่มีอายุเฉลียสูงสุดอยู่ในช่วง 21-30 ปี จ านวน 234 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.5 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 31-40 ปี จํานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 ส่วนใหญ่จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี จาํนวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 รองลงมาคือ วิชาชีพหรือตาํกว่า 
จาํนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 และมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษามากทสีุด จาํนวน 137 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.3 รองลงมาคือ พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 ซึงมี
รายได้เฉลียสูงสุดอยู่ที ไม่เกิน 2,000 หยวน จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมาคือ 
4,001 – 6,000 หยวน จาํนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 และส่วนสถานภาพสมรส โสด จาํนวน 
250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมาคือ สมรส จาํนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 

ผลการวิจัยความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพของเว็บไซตก์บัการซือโดยฉับพลันผ่าน
แอปพลิเคชนัเถาเป่าของผูบ้ริโภคในประเทศจีน 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคในประเทศจีนทีเป็นตัวอย่างมีความคิดเหน็ต่อคุณภาพของ



เวบ็ไซต์เถาเป่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมอืพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านทมีีค่าเฉลียสูงทสีดุ คือ 
ด้านส่วนติดต่อผู้ใช้งาน รองลงมาคือ ด้านคุณภาพของการบริการ ด้านคุณภาพของและ ด้านคุณภาพ
ของข้อมูล ตามลาํดับ รายละเอยีดแต่ละด้านมีดังนี 

ดา้นคุณภาพของขอ้มูล ผู้บริโภคทเีป็นตัวอย่างมีความคิดเหน็ต่อคุณภาพของเวบ็ไซต์เถา
เป่า ด้านคุณภาพของข้อมูล โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อทีมี
ค่าเฉลียสูงทีสุด คือ ข้อมูลสินค้าในแอปพลิเคชันเถาเป่ามีคาํแนะนาํต่างๆ ทีมีประโยชน์สาํหรับท่าน 
และ ข้อทมีีค่าเฉลียตาํทสีดุ คือ ข้อมูลในเถาเป่ามีรายละเอยีดทชัีดเจนสาํหรับการซือสนิค้า 

ดา้นคุณภาพของระบบ ผู้บริโภคทเีป็นตัวอย่างมีความคิดเหน็ต่อคุณภาพของเวบ็ไซต์เถา
เป่า ด้านคุณภาพของระบบ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อทมีีค่าเฉลีย
สูงทสีุด คือ ข้อทแีอปพลิเคชันเถาเป่ามีระบบนาํทางตังแต่การเลือกสินค้าลงใน รถเขน็จนกระทงัการ
ชาํระค่าสินค้าหรือบริการทีมีประสิทธิภาพ และข้อทมีีค่าเฉลียตาํทีสุด คือ เถาเป่ามีระบบคัดกรองว่า
ร้านค้าใน ขายผลิตภัณฑข์องแท้ 

ดา้นคุณภาพของการบริการ ผู้บริโภคทีเป็นตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อคุณภาพของ
เวบ็ไซต์เถาเป่า ด้านคุณภาพของการบริการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อทมีีค่าเฉลียสูงทสีุด คือ ผู้ขายสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่าสามารถส่งมอบสินค้า และบริการให้
ตรงตามทีสัญญาไว้กับผู้ซือสินค้า และข้อทีมีค่าเฉลียตาํทีสุด คือ เถาเป่ามีมาตรการการรักษาความ
ปลอดภัยเพือปกป้องผู้ใช้งานกับการจะเลือกซือสินค้ากับผู้ขายสินค้าผ่านแอปพลิเคชันทีมีการ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 

ส่วนติดต่อผูใ้ชง้าน ผู้บริโภคทเีป็นตัวอย่างมีความคิดเหน็ต่อคุณภาพของเวบ็ไซต์เถาเป่า 
ด้านส่วนติดต่อผู้ใช้งาน โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อทีมีค่าเฉลียสูง
ทีสุด คือ แอปพลิเคชันเถาเป่า มีการออกแบบเวบ็ไซต์ให้มีรูปแบบททีันสมัย และข้อทีมีค่าเฉลียตาํ
ทสีดุ คือ แอปพลิเคชันเถาเป่าสามารถดึงดูดสายตาของท่านได้ 

ผู้บริโภคทีเป็นตัวอย่างมีการซือโดยฉับพลันจากแอปพลิเคชันเถาจากเป่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อทีมีค่าเฉลียสูงทีสุดคือ หลายครังทีท่านเข้าไปดู
สินค้าในเถาเป่า แล้วเหน็โปรโมชันต่างๆ ทาํให้ท่านตัดสินใจซือสินค้านันทนัที และข้อทมีีค่าเฉลียตาํ
ทสีดุ คือ หลายครังททีา่นเข้าไปดูสนิค้าในเถาเป่า แล้วทา่นตัดสนิใจซือสนิค้านันโดยทไีม่คิดอะไร 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที 1 คุณภาพของเว็บไซต์มีความสัมพันธ์กับการซือโดยฉับพลันใน
แอปพพลิเคชันเถาเป่าของผู้บริโภคในประเทศจีน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท ี  พบว่า คุณภาพของเวบ็ไซต์มีความสัมพันธ์กับการซือโดย
ฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่าของผู้บริโภคในประเทศจีน อยู่ในระดับมาก โดยด้านทีมี



ความสัมพันธ์มากทีสุด คือ ด้านคุณภาพของการบริการ รองลงมา คือ ด้านคุณภาพของระบบ ด้าน
คุณภาพส่วนติดต่อผู้ใช้งาน และ ด้านคุณภาพของข้อมูล ตามลาํดับ 

 สมมติฐานท ี2 ผู้บริโภคในประเทศจีนทมีีลักษณะทางประการศาสตร์ทแีตกต่างกนัมีการ
ซือโดยฉับพลันในแอพพลิเคชันเถาเป่าแตกต่างกนั 

สมมติฐานท ี2.1 ผลการทดสอบสมมติฐานท ี2.1 พบว่า ผู้บริโภคทมีีเพศทแีตกต่างกันมี
การซือโดยฉับพลันในแอพพลิเคชันเถาเป่าไม่แตกต่างกนั  

สมมติฐานท ี 2.2 ผลการทดสอบสมมติฐานท ี2.2 พบว่า ผู้บริโภคทมีีอายุทแีตกต่างกนัมี
การซือโดยฉับพลันในแอพพลิเคชันเถาเป่าไม่แตกต่างกนั  

สมมติฐานท ี2.3 ผลการทดสอบสมมติฐานท ี2.3 พบว่า ผู้บริโภคทมีีการศึกษาทแีตกต่าง
กนัมีการซือโดยฉับพลันในแอพพลิเคชันเถาเป่าไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท ี2.4 ผลการทดสอบสมมติฐานท ี2.4 พบว่า ผู้บริโภคทมีีอาชีพทแีตกต่างกัน
มีการซือโดยฉับพลันในแอพพลิเคชันเถาเป่าไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท ี2.5 ผลการทดสอบสมมติฐานท ี2.5 พบว่า ผู้บริโภคทมีีรายได้เฉลียต่อเดือน
ทแีตกต่างกนัมีการซือโดยฉับพลันในแอพพลิเคชันเถาเป่าไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท ี2.6 ผลการทดสอบสมมติฐานท ี2.6 พบว่า ผู้บริโภคทมีีสถานภาพสมรสที
แตกต่างกนัมีการซือโดยฉับพลันในแอพพลิเคชันเถาเป่าไม่แตกต่างกนั 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา 
ผลการทดสอบสมมติฐานท ี  พบว่า คุณภาพของเวบ็ไซต์มีความสัมพันธ์กับการซือโดย

ฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเถาเป่าของผู้บริโภคในประเทศจีน สอดคลอ้งกับสมมติฐานทีตังไว้ ทงันี
เพราะ การทดสอบด้วย Pearson Correlation พบว่า ค่า r เท่ากับ.610

**ของด้านคุณภาพของการ
บริการ หมายถึง อยู่ในระดับความสมพันธ์ ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ Usman & Mokhtar 
( ) ทีพบว่าคุณภาพการบริการมีผลต่อความภักดีของนักศึกษาอย่างมีระดับนัยสาํคัญทางสถิติ
และเป็นตัวแปรทสีามารถใช้ในการทาํนายทีมีค่าสูงสุดในสถาบันอุดมศึกษาประเทศไนจีเรียจะเห็น
ความแตกต่างของภมิูภาคในแต่ละสถาบันการศึกษาซึงมีอิทธิพลขึนอยู่กับบริบทของแต่ละพืนทไีม่ว่า
จะเป็นการบริหารจัดการประเพณีวัฒนธรรมเชือชาติซึงทาํให้ได้ผลทีแตกต่างกันออกไปและบาง
การศึกษาพบว่าการทีตัวแปรคุณภาพการบริการจะส่งต่อความภักดีได้นันจําเป็นต้องผ่านตัวแปร
คนักลางเช่นเดียวกบัการศึกษาของ Goolamally and Latit (2014) ทศึีกษาในเรืองปัจจัยทตีัวกาํหนด
ความภักดีของการศึกษานอกระบบชีให้เห็นว่าคุณภาพบริการจะมีผลกระทบต่อความภักดีของ
นักศึกษาโดยต้องผ่านตัวแปรคันกลางคือความพึงพอใจและ Pargalis and Zaksa (2012) ทีพบว่า
คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความภักดีของนักศึกษาจึงทาํให้ไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีตังไว้



ของงานวิจัยชิน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท ี2.1 พบว่าผู้บริโภคทมีีเพศทแีตกต่างกนัมีการซือโดยฉับพลัน
ในแอพพลิเคชันเถาเป่าไม่แตกต่างกัน ศิริวรรณเสรีรัตน์ และคณะ (2558) เพศ เป็นตัวแปรสาํคัญที
บ่งชีถึงความต้องการของผู้บริโภคทแีตกต่างกัน ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Zhang Di (2010) ได้
ศึกษา “การวิจัยเกยีวกบัการซือโดยฉับพลันของผู้บริโภคในการซือของออนไลน์ ภายใต้รูปแบบC2C” 

ซึงผลการวิจัยพบว่า เพศ แตกต่างกัน มีการซือโดยฉับพลันในออนไลน์ C2C ของผู้บริโภค ไม่
แตกต่างกนั  

 ผลการทดสอบสมมติฐานท ี2.5 พบว่า ผู้บริโภคทมีีรายได้เฉลียต่อเดือนทแีตกต่างกันมี
การซือโดยฉับพลันในแอพพลิเคชันเถาเป่าไม่แตกต่างกัน ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yang lingli 

(2011) ได้ศึกษา “ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของเวบ็ไซต์ชอ็ปปิงกับพฤติกรรมการซือโดย
ฉับพลันทเีทศบาลนครเซียงไฮ้” ซึงผลการวิจัยพบว่า รายได้เฉลียต่อเดือนทแีตกต่างกนั มีการซือโดย
ฉับพลันของผู้บริโภคไม่แตกต่างกนั 
 
9. ขอ้เสนอแนะ  
1.ขอ้เสนอแนะสําหรบัการวิจยัครงัต่อไป 
   1) การวิจัยนีใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ดังนัน อาจมีการ
เลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบอืนเพิมเติม  เช่น การสนทนากลุ่ม (Focus group 

discussion) ซึง เป็นอีกวิธีหนึงทน่ีาจะนาํมาใช้ประกอบการวิจัยเชิงสาํรวจเกียวกับปัจจัยทมีีผลการซือ
โดยฉับพลันผ่าน แอปพลิเคชันเถาเป่า จากการสนทนากลุ่มจะทาํให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ซึงน่าจะเป็น
ประโยชน์อย่างมากในการนาํมาวิเคราะห์ร่วมกบัผลการวิจัยเชิงสาํรวจทาํให้ ผลการวิจัยมีความชัดเจน
ยิงขนึ 

2) นอกจากปัจจัยทไีด้จากการศึกษาวิจัยนี ควรมีการศึกษาปัจจัยทางด้านคุณภาพของเวบ็ไซต์
เถาเป่า ในด้านอนืๆ ว่ามีปัจจัยใดอกีทมีีความสัมพันธก์บัการซือโดยฉับพลันในแอปพพลิเคชันเถาเป่า
ของผู้บริโภคในประเทศจีน เพือนาํปัจจัยต่างๆ เหล่านันมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
เวบ็ไซต์เถาเป่าเพือเป็น  

 
10. กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาวิจัยเรือง “ความสมัพันธร์ะหว่างคุณภาพของเวบ็ไซต์กบัการซือโดยฉับพลันผ่าน
แอปพลิเคชันเถาเป่าของผู้บริโภคในประเทศจีน” ครังนีสาํเรจ็ลุล่วงได้ด้วยดีโดย ได้รับความช่วยเหลือ
และการสนับสนุนจากหลายๆ ท่าน โดยเฉพาะอย่างยิง ผศ.ดร. จรัญญา ปานเจริญ ซึงเป็นอาจารย์ที



ปรึกษาได้ให้คาํแนะนาํในการคัดเลือกเรืองทีจะทาํการศึกษาวิจัยให้ได้ ความรู้ทางด้านคุณภาพของ
เวบ็ไซต์จนข้อคิดต่างๆ ทเีป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยในครังนี รวมทงั ดร.อดิลล่า พงศ์ยีหล้า และ 
ดร.รชฏ ขาํบุญทใีห้คาํแนะนาํในการแก้ไขปรับปรุง ผู้ทาํการศึกษา ซาบซึงในความกรุณาของท่านเป็น
อย่างยิง 

ขอบคุณเพือนทุกคนทีให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนคาํแนะนาํทีเป็น ประโยชน์ในการทาํ
โครงงาน ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ ทเีป็นผู้ให้กาํลังใจและให้โอกาสการศึกษาอันมีค่า
ยิง และขอบคุณทคุีณทสีาํคัญ คุณ เหวยจี ทเีป็นผู้ให้กาํลังใจและผู้ทเีป็นอยู่เคียงข้างกนัมาตลอด 

 สุดท้ายนีผู้วิจัยหวังว่างงาวิจัยฉบับนีคงเป็นประโยชน์สาํหรับหน่วยงานทเีกียวข้องและผู้ที
สนใจศึกษาต่อไป 

บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 

วิทยานพินธ ์

ณัฐชยา รักประกอบกจิ (2559) ศึกษาคุณภาพของเวบ็ไซต์และการยอมรับเทคโนโลยีทมีีผลต่อความ
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