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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเปิดรับแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

Factors Influencing Decision Making in Smart Phone Application among Consumer 

in Bangkok 

โดย 

นายภานุวัฒน์  สัมมาวรกิจ และ รศ.แอนนา จุมพลเสถียร 

สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเปิดรับแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ปัจจัย พฤติกรรม และแนวโน้มการเปิดรับ

แอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน โดยศึกษาลักษณะประชากรที่แตกต่างกันกับพฤติกรรมการเปิดรับ

แอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน และปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเปิดรับแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาและวิจัยข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative research) มี

รูปแบบของการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่เปิดรับแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนอย่างน้อย 6 

เดือน และอายุตั้งแต่ 15 – 49 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 300 คน นอกจากนี้ยังได้มีการศึกษา

ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเปิดรับแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนโดยใช้ Factor Analysis ในการวิเคราะห์ 

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างมีช่วงอายุ 19  – 23 ปี มาก

ที่สุด กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพโสดมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามาก

ที่สุด กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษามากที่สุด กลุ่มตัวอย่างที่กําลังศึกษามีเบี้ยเลี้ยงต่อเดือน 

6,001 – 9,000 บาท มากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างที่ทํางานแล้วมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 

บาท มากที่สุด 
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 ผลการทดสอบสมติฐาน 

 สมมติฐานการวิจัย ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเปิดรับแอพพลิเคชั่นใน

สมาร์ทโฟนแตกต่างกัน 

 1. ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนแตก

ต่างกัน 

ช่วงอายุ สถานภาพสมรส และช่วงรายได้ (กรณีทํางาน) ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการดาวน์

โหลดแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน 

สําหรับตัวแปร เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และช่วงเบี้ยเลี้ยง (กรณีกําลังศึกษา) ที่แตกต่างกัน

มีพฤติกรรมความถี่ (ครั้ง/เดือน) ในการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนไม่แตกต่างกัน 

 2. ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนแตก

ต่างกัน 

2.1 ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมความถ่ี (ครั้ง/วัน) ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นใน

สมาร์ทโฟนแตกต่างกัน 

ช่วงอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และช่วงเบี้ยเลี้ยง (กรณีกําลังศึกษา) ที่

แตกต่างกันมีพฤติกรรมความถ่ี (ครั้ง/วัน) ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน 

สําหรับตัวแปร เพศ และช่วงรายได้ (กรณีทํางาน) ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมความถี่ (ครั้ง/วัน) 

ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนไม่แตกต่างกัน 

2.2 ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมระยะเวลา (นาที/ครั้ง) ในการใช้งาน

แอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน 

สถานภาพสมรส ที่แตกต่างกันที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมระยะเวลา (นาที/ครั้ง) ในการใช้งาน

แอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน 

สําหรับตัวแปร  เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ช่วงเบี้ยเลี้ยง (กรณีกําลังศึกษา) และช่วง

รายได้ (กรณีทํางาน) มีพฤติกรรมระยะเวลา (นาที/ครั้ง) ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนไม่

แตกต่างกัน 
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การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) พบว่ามี 10 องค์ประกอบ สามารถอธิบายความ

แปรปรวนในเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้โมบายแอพพลิเคชั่น ได้ถึง 72.44 เปอร์เซ็นต์ 

และปัจจัยที่ควรสนับสนุนและส่งเสริมตัวแปรที่ระบุอยู่ในองค์ประกอบที่ 1, 2 และ 3 ได้แก่ องค์ประกอบ

ด้านส่งเสริมการตลาด ปลอดภัย และเนื้อหา องค์ประกอบด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่ง

แอพพลิเคชั่น และใช้งานฟรี และองค์ประกอบด้านระบบช่วยสนับสนุนแอพพลิเคชั่น 

ค าส าคัญ : ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเปิดรับ การตัดสินใจเลือกเปิดรับ แอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่จาก

เมื่อก่อนการเข้าสู่การค้นหาข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตจะต้องอาศัยคอมพิวเตอร์เป็นหลัก แต่

ปัจจุบันสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารสามารถเข้าถึงได้โดยผ่านแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารแบบ

พกพาโดยเฉพาะโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 

 International Data Corporation (IDC) รายงานสภาพตลาดสมาร์ทโฟนโลกประจําไตรมาสที่

สองของปี 2556 ตลาดรวมโตขึ้น 52.3% รวมทุกระบบปฏิบัติการ  

 โดยในประเทศไทยทางโอเปอร์เรเตอร์เปิดโอกาสให้นักพัฒนาแอพพลิเคชั่นและคอนเทนต์ที่ มี

ความคิดสร้างสรรค์เข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่ทางโอเปอร์เรเตอร์จัดขึ้น นอกจากนี้นโยบายการแจกแท็บ

เล็ตให้นักเรียนของรัฐบาลทําให้ตลาดแอพพลิเคชั้นยิ่งเปิดกว้างมากขี้น 

ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อยอดการดาวน์โหลด

แอพพลิเคชั่น จะต้องวางแผนการตลาดอยู่ตลอดเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้พอใจสูงสุด 

และอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อยอดการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นคือ พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร เมื่อเรามี

สินค้าท่ีดี ราคาที่ดี ช่องทางจัดจําหน่ายที่สะดวก และโปรโมชั่นดีแล้ว จะทําอย่างไรให้ผู้บริโภคทราบว่ามี

ผลิตภัณฑ์ สินค้าใหม่ออกมา ดังนั้นการเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ จะต้องมีความสอดคล้องต่อ

พฤติกรรมการเปิดรับของผู้บริโภคด้วยเช่นกัน เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ว่ามีผลิตภัณฑ์ สินค้าของเรา

อยู่ในตลาด ดังนั้นปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะต้องตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคให้ได้ตรงตามความต้องการและ

สอดคล้องให้ได้มากท่ีสุด 
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วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรที่แตกต่างกันกับพฤติกรรมการเปิดรับแอพพลิเคชั่นในสมาร์ท

โฟน 

นอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเปิดรับแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนโดยใช้ 

Factor Analysis ในการวิเคราะห์  

    วิธีการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยใช้วิธีการสํารวจ  (Survey 

Research) โดยเป็นการศึกษา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง  และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการนําแบบสอบถามที่ได้จัดทําขึ้นไปให้ผู้ที่เปิดรับแอพพลิเคชั่น

ในสมาร์ทโฟนอย่างน้อย 6 เดือน และอายุตั้งแต่ 15 – 49 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบ

แบบสอบถามจํานวน 300 คน กําหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2557 

 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

ผลการศึกษา  

ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างมีช่วงอายุ 19 – 23 

ปี มากที่สุด กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพโสดมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่ามากที่สุด กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษามากที่สุด กลุ่มตัวอย่างที่กําลังศึกษามีเบี้ย

เลี้ยงต่อเดือน 6,001 – 9,000 บาท มากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างที่ทํางานแล้วมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

10,001 – 20,000 บาท มากที่สุด 

 ผลการทดสอบสมติฐาน 

 สมมติฐานการวิจัย ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเปิดรับแอพพลิเคชั่นใน

สมาร์ทโฟนแตกต่างกัน 
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 1. ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนแตก

ต่างกัน 

ช่วงอายุ สถานภาพสมรส และช่วงรายได้ (กรณีทํางาน) ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการดาวน์

โหลดแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน 

สําหรับตัวแปร เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และช่วงเบี้ยเลี้ยง (กรณีกําลังศึกษา) ที่แตกต่างกัน

มีพฤติกรรมความถี่ (ครั้ง/เดือน) ในการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนไม่แตกต่างกัน 

 2. ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนแตก

ต่างกัน 

2.1 ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมความถ่ี (ครั้ง/วัน) ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นใน

สมาร์ทโฟนแตกต่างกัน 

ช่วงอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และช่วงเบี้ยเลี้ยง (กรณีกําลังศึกษา) ที่

แตกต่างกันมีพฤติกรรมความถี่ (ครั้ง/วัน) ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน 

สําหรับตัวแปร เพศ และช่วงรายได้ (กรณีทํางาน) ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมความถี่ (ครั้ง/วัน) 

ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนไม่แตกต่างกัน 

2.2 ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมระยะเวลา (นาที/ครั้ง) ในการใช้งาน

แอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน 

สถานภาพสมรส ที่แตกต่างกันที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมระยะเวลา (นาที/ครั้ง) ในการใช้งาน

แอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน 

สําหรับตัวแปร  เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ช่วงเบี้ยเลี้ยง (กรณีกําลังศึกษา) และช่วง

รายได้ (กรณีทํางาน) มีพฤติกรรมระยะเวลา (นาที/ครั้ ง) ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนไม่

แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) พบว่ามี 10 องค์ประกอบ สามารถอธิบายความ

แปรปรวนในเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้โมบายแอพพลิเคชั่น ได้ถึง 72.44 เปอร์เซ็นต์ 

และปัจจัยที่ควรสนับสนุนและส่งเสริมตัวแปรที่ระบุอยู่ในองค์ประกอบที่ 1, 2 และ 3 ได้แก่ องค์ประกอบ
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ด้านส่งเสริมการตลาด ปลอดภัย และเนื้อหา องค์ประกอบด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่ง

แอพพลิเคชั่น และใช้งานฟรี และองค์ประกอบด้านระบบช่วยสนับสนุนแอพพลิเคชั่น 

อภิปรายผล 

สมมติฐานการวิจัย ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเปิดรับแอพพลิเคชั่นใน

สมาร์ทโฟนแตกต่างกัน 

 1. ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟ

นแตกต่างกัน 

 จากผลการศึกษา พบว่า ตัวแปรบางตัวในลักษณะประชากรซึ่งแตกต่างกัน ทําให้มีพฤติกรรม

การดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนแตกต่างกันแตกต่างกัน สามารถอธิบายได้ดังนี้  

 สําหรับการศึกษาครั้งนี้มี 3 ตัวแปร คือ ช่วงอายุ สถานภาพสมรส และช่วงรายได้ (กรณีทํางาน) 

ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน สอดคล้องกับ Rogers 

(1983 อ้างอิงใน พรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์, 2553, น. 16) กล่าวว่า ลักษณะของบุคคลที่ยอมรับนวัตกรรม

ได้เร็วและรับได้มาก มักจะเป็นผู้ไม่ยึดติดกับสิ่งเดิม ๆ มีความสามารถเอาใจเขามาใส่ใจเรามากกว่า เป็น

ผู้มีเหตุผลและทัศนคติดี สามารถคิดและเข้าใจนามธรรมดีกว่า เป็นผู้ชอบเสี่ยงภัยมีทัศนคติที่ดีต่อการ

เปลี่ยนแปลงมากกว่า และสอดคล้องกับการศึกษาของ เทอดรัฐ แววศักดิ์ (2556) ศึกษาเรื่อง การ

ยอมรับนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อแอพพลิเคชั่นสําหรับสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อแอพพลิเคชั่น 

ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อแอพพลิเคชั่นโดยเฉลี่ยต่อเดือน และด้านการเคยซื้อแอพพลิเคชั่นสําหรับสมาร์ท

โฟนโดยเฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน และสอดคล้องกับ พัณณิตา ปั้นงา (2549) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ

พฤติกรรมการดาวน์โหลดริงโทนของบริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการดาวน์โหลด

ริงโทนแตกต่างกัน 

 2. ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนแตก

ต่างกัน 
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 2.1 ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมความถ่ี (ครั้ง/วัน) ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นใน

สมาร์ทโฟนแตกต่างกัน 

 จากผลการศึกษา พบว่า ตัวแปรบางตัวในลักษณะประชากรซึ่งแตกต่างกัน ทําให้มีพฤติกรรม

ความถี่ (ครั้ง/วัน) ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 สําหรับการศึกษาครั้งนี้มี 5 ตัวแปร คือ ช่วงอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ

ช่วงเบี้ยเลี้ยง (กรณีกําลังศึกษา) ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมความถี่ (ครั้ง/วัน) ในการใช้งานแอพพลิเคชั่น

ในสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน สอดคล้องกับ การศึกษาของ เสาวภา นาคบุตรศรี (2551) ศึกษาเรื่อง 

พฤติกรรมและแนวโน้มการใช้บริการร้านขายอุปกรณ์เสริมและรับโหลดโปรแกรมโทรศัพท์มือถือใน

ตลาดนัดกลางคืนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลูกค้าที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน มีระดับ

ความถี่ในการใช้บริการโดยรวมแตกต่าง และพรทิพย์ ศิริชูทรัพย์ (2542) ทําการศึกษาเรื่อง การเปิดรับ

ข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมต่อปัญหาสังคมของกลุ่มผู้ใช้สื่ออินเทอร์เน็ต บนเว็บไซต์ของ

องค์กรพัฒนาเอกชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา มีการเปิดรับข่าวสารจากเว็บไซต์องค์กร

พัฒนาเอกชน ความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับปัญหาสังคม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรพัฒนา

เอกชนแตกต่างกัน  

  2.2 ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมระยะเวลา (นาที/ครั้ง) ในการใช้งาน

แอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน 

 จากผลการศึกษา พบว่า ตัวแปรบางตัวในลักษณะประชากรซึ่งแตกต่างกัน ทําให้มีที่แตกต่างกัน

มีพฤติกรรมระยะเวลา (นาที/ครั้ง) ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน สามารถอธิบาย

ได้ดังนี ้

 สําหรับการศึกษาครั้งนี้มีเพียง 1 ตัวแปร คือ สถานภาพสมรส ที่แตกต่างกันที่แตกต่างกันมี

พฤติกรรมระยะเวลา (นาที/ครั้ง) ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน สอดคล้องกับ 

ขนิษฐา ลุนผา (2551) ทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้และความคาดหวังต่อประโยชน์ที่จะได้รับจาก

การใช้สื่อสมัยใหม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเว็บบล็อก พบว่า ผู้ใช้เว็บบล็อกท่ีมี

ลักษณะประชากรแตกต่างกันจะมีระยะเวลาเฉลี่ยในการเขียนบล็อกต่อครั้งแตกต่างกัน 
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 การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเปิดรับแอพพลิเคชั่น สามารถ

คํานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเปิดรับแอพพลิเคชั่น 

พบว่า ปัจจัยที่ควรสนับสนุนและส่งเสริมตัวแปรที่ระบุอยู่ในองค์ประกอบที่ 1, 2 และ 3 ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ปลอดภัย และเนื้อหา  สอดคล้องกับ ทฤษฎี

เกี่ยวกับการตัดสินใจของรีเดอร์ (Reader 2547, อ้างถึงในเอกรัฐ วงศ์วีระกุล , 2553) ได้ศึกษา 

พฤติกรรมของบุคคล และได้แสดงให้เห็นว่า การกระทําของบุคคลนั้นเป็นผลมาจากการที่บุคคลมีความ

เชื่อหรือไม่เชื่อในสิ่งนั้น ๆ ดังนั้นในการตัดสินใจเลือกกระทําพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลทุกเรื่องจึง

เป็นผลมาจากการที่มีความเชื่อและไม่เชื่อดังกล่าว โดยเฉพาะพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวกับการ

ตัดสินใจนั้น รีเดอร์ (Reader) ได้เสนอความคิดและแนวทางการวินิจฉัยในพฤติกรรมโดยการแสดงให้

เห็นถึง การกระทําพฤติกรรมทางสังคม รีเดอร์ (Reader) ได้แบ่งปัจจัยออกเป็นประเภทต่าง ๆ ถึง 3 

ประเภท ปัจจัยดึง (Pull factors) ปัจจัยผลัก (Push factors) และปัจจัยความส่ง (Promote factors) 

และ ทฤษฏีลําดับความต้องการของมนุษย์ของ Maslow 5 ขั้นตอน ในส่วนข้อที่ 2 คือ ความต้องการ

ความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) 

องค์ประกอบที่ 2 ปัจจัยด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งแอพพลิเคชั่น และใช้งานฟรี  ใน

องค์ประกอบที่ 2 ตัวแปรส่วนใหญ่เป็นปัจจัยผลัก (Push factors) กล่าวคือ ผู้บริโภคส่วนใหญ่เมื่อ

ต้องการเข้าถึงแหล่งแอพพลิเคชั่นจะต้องเกิดความต้องการ และเป้าหมายไว้ล่วงหน้าว่าต้องการที่จะทํา

อะไร ดังนั้นการเข้าถึงแหล่งแอพพลิเคชั่นมีความรวดเร็ว และไม่ยุ่งยากมากเท่าใด กระบวนการตัดสินใจ

ของผู้บริโภคก็จะรวดเร็วขึ้นมากกว่าการเข้าถึงแหล่งแอพพลิเคชั่นที่ยุ่งยากและใช้เวลานาน 

องค์ประกอบที่ 3 ปัจจัยด้านระบบช่วยสนับสนุนแอพพลิเคชั่น ตัวแปรส่วนใหญ่เป็นด้านระบบ

ที่ช่วยสนับสนุนการทํางานของแอพพลิเคชั่น โดยเมื่อพิจารณาจากแนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทาง

การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (Product) โดย ศรีกาญจนา พลอาสา (2546 : 101) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ 

หมายถึง ตัวสินค้าหรือบริการ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์หมายถึงตัวสินค้าบวกกับความพอใจและผลประโยชน์
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อ่ืนที่ผู้บริโภคได้รับจากการซื้อสินค้านั้น สินค้ามีบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย รูปแบบความทันสมัยของ

ผลิตภัณฑ์มีบริการจัดส่งสินค้า มีบริการทดสอบการใช้งานของสินค้าก่อนซื้อ มีการรับคืนสินค้า 

ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 97.7 ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น

รูปแบบฟรี (Free) มากกว่าแบบเสียค่าใช้จ่าย ดั้งนั้นจึงเสนอแนะว่า ผู้ผลิต นักพัฒนา และผู้จัดจําหน่าย 

ควรเปิดงานผู้บริโภคดาวน์โหลดและใช้งานฟรี เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมการดาวน์โหลดและการใช้

งานแอพพลิเคชั่น นําไปสู่การได้รับความนํานิยมมากขึ้น 

2. จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 67.0 มีแหล่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ในการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น คือ บุคคล (Personal Sources) เช่น พ่อ แม่ พ่ี น้อง ญาติ เพ่ือน 

ตลอดจนบุคคลใกล้ชิด ดังนั้น การที่จะทําให้ผู้บริโภคตัดสินใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของตน ควรทําให้

เกิดเป็นกระแสการบอกต่อแบบปากต่อปาก (word of mouth) จากบุคคลใกล้ชิดผู้บริโภค 

3. จากผลการศึกษา พบว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) องค์ประกอบที่

สามารถอธิบายความแปรปรวนต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเปิดรับแอพพลิเคชั่น มากที่สุดเป็น

อันดับที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 12.93 ส่วนใหญ่เป็นตัวแปรด้านการส่งเสริมการตลาด ดังนั้น ผู้ผลิต นักพัฒนา 

และผู้จัดจําหน่าย ควรต้องมีการส่งเสริมการตลาดที่ดี และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือให้

เกิดการตัดสินใจเลือกเปิดรับแอพพลิเคชั่นเพิ่มมากข้ึน  

4. จากผลการศึกษา พบว่า ตัวแปรลักษณะประชากรกับพฤติกรรมการเปิดรับแอพพลิเคชั่นใน

สมาร์ทโฟน มีค่าเฉลี่ยการเปิดรับไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดและการใช้งานอยู่ในระดับต่ํา ดังนั้นผู้ผลิต 

ผู้พัฒนา และผู้จัดจําหน่าย ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของตนเอง เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ 

เปิดรับ และนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางบวก และมีค่าเฉลี่ยการดาวน์โหลดและการใช้งาน

เพ่ิมมากข้ึน 
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