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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาถงึการยอมรบันวตักรรมทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้แอพพลเิคชัน่
ส าหรบัสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ คือ ผู้บริโภคที่ซื้อ
แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทัง้สิน้ 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืทีใ่ช้
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้น
การทดสอบสมมติฐาน คอืการวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการหาค่า t-Test การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว 
(One-Way ANOVA) และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ใช้สถติิสหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) ผลการวจิยัพบว่า 
 กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 21-30 ปี มรีะดบัการศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีประกอบ
อาชพีพนกังานเอกชน/ลกูจา้ง มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป และมสีถานภาพโสด 
 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้แอพพลเิคชัน่ ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้แอพพลเิคชัน่
โดยเฉลีย่ต่อเดอืน และดา้นการใชแ้อพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนโดยเฉลีย่ต่อวนั แตกต่างกนั  
 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้แอพพลเิคชัน่ ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้แอพพลเิคชัน่
โดยเฉลีย่ต่อเดอืน และดา้นการใชแ้อพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนโดยเฉลีย่ต่อวนั แตกต่างกนั  
 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อแอพพลิเคชัน่ ในด้านการใช้
แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนโดยเฉลีย่ต่อวนั แตกต่างกนั 
 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพการสมรสแตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้แอพพลเิคชัน่ ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้
แอพพลเิคชัน่โดยเฉลีย่ต่อเดอืน และดา้นการเคยซือ้แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนโดยเฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั  
การยอมรบันวตักรรมในด้านสอดคล้องกบัความต้องการ และการยอมรบันวตักรรมในด้านสามารถทดลองการใช้ได้
โดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้แอพพลเิคชัน่ ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้แอพพลเิคชัน่โดยเฉลีย่ต่อเดอืน  
 การยอมรับนวัตกรรมในด้านสอดคล้องกับความต้องการโดยรวม มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
แอพพลเิคชัน่ ดา้นการเคยซือ้แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนโดยเฉลีย่ต่อเดอืน  
การยอมรบันวตักรรมในดา้นการไดป้ระโยชน์มากกว่าเดมิทีเ่ขา้มาแทนที ่และการยอมรบันวตักรรมในดา้นไม่มคีวาม
สลบัซบัซอ้นมากนกัโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้แอพพลเิคชัน่ ดา้นการใชแ้อพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์
โฟนโดยเฉลีย่ต่อวนั  

 
ค าส าคญั: การยอมรบันวตักรรม พฤตกิรรมการซือ้ แอพพลเิคชัน่   
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ABSTRACT 
 

 The research is aimed to study Innovation Acceptance Influencing Buying Behavior of Applications 
for Smart Phones of Customers in Bangkok Metropolis. The sample for this research was a total of 400 
consumers within the Bangkok metropolitan area who had purchased applications for smart phone. 
Questionnaires were used as a tool for data collection. The statistics used for analyzing were percentage, 
mean, standard deviation. The statistics used for hypothesis test were independent t-test, one-way analysis 
of variance (One way ANOVA), pair comparison analysis by using Least Significant Difference (LSD) or 
Dunnett’s T3 and correlation analysis by Pearson product moment correlation coefficient. The results of 
research revealed that  
 Most samples are female, age between 21 – 30 years old; hold a bachelor degree, private company 
employees, average monthly income Baht 30,000 onward and single. 
 Consumers with different gender have different expenses of buying applications on average per 
month and using applications for smart phones on average per day. 
 Consumers with different occupation have different expenses of buying applications on average per 
month and using applications for smart phones on average per day. 
 Consumers with different income have different using applications for smart phones on average per 
day. 
 Consumers with different marital status have different expenses of buying applications on average 
per month and used to buy the applications for smart phones on average per month. 
 Innovation acceptance in term of compatibility and trialability have related to buying behavior of 
applications in expenses of buying applications on average per month. 
 Innovation acceptance in term of compatibility has related to buying behavior of applications in used 
to buy the applications for smart phones on average per month. 
 Innovation acceptance in term of relative advantage and simplicity have related to buying behavior of 
applications in using applications for smart phones on average per day. 
 
Keywords: Innovation acceptance, Buying behavior, Applications. 

 
บทน า 
 อุปกรณ์สื่อสารที่ไดร้บัความนิยมมากในปจัจุบนั คอื โทรศพัท์มอืถือแบบสมาร์ทโฟน (Smartphone) โดย
สดัส่วนของยอดจ าหน่าย สมารท์โฟนเพิม่ขึน้มาก เนื่องจากการพฒันาความสามารถของโทรศพัทม์อืถอืทีแ่ต่เดมิมไีว้
สนทนากนัเท่านัน้ แต่ปจัจุบนัผูใ้ชม้กีจิกรรม เพิม่ขึน้จากการใชง้านโทรศพัทม์อืถอื ทัง้นี้ เป็นผลมาจากแอพพลเิคชัน่บน
อุปกรณ์โทรศพัทม์อืถอืแบบสมารท์โฟน มกีารพฒันาต่อยอดมากขึน้ทัง้จากค่ายผูใ้หบ้รกิารโทรศพัท ์หรอืจากทีบ่รษิทั
พฒันาซอฟตแ์วรห์ลายบรษิทัหนัมาพฒันาแอพพลเิคชัน่บนโทรศพัทม์อืถอื 
 แนวโน้มการใชง้านโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นรปูแบบอย่างสมารท์โฟนเพิม่ขึน้อย่างกา้วกระโดดในช่วงไม่กีปี่ทีผ่่าน
มา ซึง่เป็นผลมาจากการพฒันาแอพพลเิคชัน่ส าหรบัโทรศพัทแ์บบสมารท์โฟน และเทคโนโลย ีของตวัเครื่องโทรศพัท์
จากค่ายผูผ้ลติโทรศพัท ์โดยเฉพาะการพฒันาต่อยอดแอพพลเิคชัน่บนอุปกรณ์ เคลื่อนทีข่องบรษิทัต่างๆ ทีแ่ข่งขนักนั
เพื่อชงิความเป็นหนึ่งในตลาดด้านแอพพลเิคชัน่ ซึง่การพฒันาแอพพลเิคชัน่แบ่งเป็นการ พฒันาแอพพลเิคชัน่ระบบ 
(Operation System) และแอพพลเิคชัน่ซอฟตแ์วร ์(Application Software) ทีต่อบสนองการใชง้านบนอุปกรณ์ และดว้ย
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แอพพลเิคชัน่ทีเ่พิม่ขึน้และมปีระสทิธภิาพมากขึน้ท าใหผู้ใ้ชอุ้ปกรณ์โทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นรูปแบบสมารท์โฟนมแีนวโน้ม
ในการใช้แอพพลิเคชัน่ต่างๆ เพื่อตอบสนองกิจกรรมในชีวติประจ าวนั เช่น ติดต่อสื่อสาร ท าธุรกรรมทางการเงิน 
เชื่อมต่อและสบืคน้ขอ้มลูบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ชมภาพยนตร ์ฟงัเพลง หรอืแมแ้ต่การเล่นเกมซึง่มทีัง้ออนไลน์ และ
ออฟไลน์ ดว้ยอตัราการขยายตวัดา้นการใชง้านอุปกรณ์โทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นรปูแบบสมารท์โฟน ท าใหบ้รษิทัชัน้น าดา้น
โทรศพัทม์อืถอืหลายแห่งหนัมาใหค้วามส าคญั กบัการพฒันาแอพพลเิคชัน่บนโทรศพัทม์อืถอื ซึง่ในปี 2009 มโีมบาย
แอพพลเิคชัน่ทีเ่ปิดใหบ้รกิารประมาณ 326,000 เวบ็ไซต ์(Tapbu. 2010) ในขณะทีแ่อพพลเิคชัน่ใน iPhone AppStore 
มจี านวนประมาณ 500,000 โปรแกรม (Apple. 2012) สว่น Android Market นัน้ ในตอนน้ีมจี านวนสงูถงึหลกั 400,000 
แอพพลเิคชัน่ (Android Authority. 2012) และมกีารท านายว่าจะมจี านวนการดาวน์โหลดสงูถงึ 50 พนัลา้นครัง้ และท า
รายไดร้วมทัว่โลกถงึ 17.5 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั ในปี 2012 (GetJar. 2010) และยงัคงมกีารคาดการณ์ว่าการดาวน์
โหลดแอพพลเิคชัน่จะยงัคงมกีารเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2013 โดยเชื่อว่าจะมอีตัราการดาวน์โหลด เพื่อใช้งานที่
เตบิโตอย่างเหน็ไดช้ดั  
 ทัง้นี้ในสว่นของอุปกรณ์โทรศพัทเ์คลื่อนทีส่มารท์โฟนเองทีเ่ป็นอุปกรณ์หลกัในการใชง้านร่วมกบัแอพพลเิคชัน่
ต่างๆ กม็กีารเตบิโตอย่างต่อเนื่อง ซึง่จะเหน็ไดว้่าการเติบโตของรายไดข้องสมารท์โฟนมเีปอรเ์ซน็ต์การเตบิโตสงูถึง 
24.9 % หรอื 31,093 ลา้นบาท ในปี 2554 (ICT Market Outlook. 2011) จากผลการส ารวจดงักล่าว ท าใหเ้หน็ว่า
โปรแกรมประยุกตห์รอืแอพพลเิคชัน่ส าหรบัอุปกรณ์โทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่บบสมารท์โฟนนัน้ เป็นอุตสาหกรรมทีเ่กดิและ
เตบิโตขึน้พรอ้มๆ กบัจ านวนผูใ้ชอุ้ปกรณ์เคลื่อนทีท่ีเ่พิม่มากขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึง่บรกิารของโปรแกรมประยุกต์ส าหรบั
อุปกรณ์เคลื่อนทีน่ัน้กเ็พื่อช่วยตอบ สนองความตอ้งการของมนุษยท์ีเ่พิม่มากขึน้ในหลากหลายรูปแบบอย่างไรข้ดีจ ากดั
ดา้นสถานทีแ่ละเวลานัน่เอง 
 นอกจากน้ีปจัจยัทีส่ าคญัและมผีลต่อการเตบิโตของแอพพลเิคชัน่อกีประการ คอื การพฒันาเทคโนโลยสีื่อสาร
ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ตลอดเวลา โดยเฉพาะเทคโนโลยสีื่อสารความเรว็สงูไรส้าย ท าใหน้ักพฒันาโปรแกรม
ไดค้ดิคน้แอพพลเิคชัน่ส าหรบัอุปกรณ์เคลื่อนที ่เพื่อตอบสนองความต้องการใชง้านอุปกรณ์เคลื่อนทีท่ีแ่ตกต่างกนัของ
ผู้ใช้ บริการ และตอบสอนองความต้องการใช้งานเว็บแอพพลิเคชัน่ที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น ซึ่งปจัจุบนัการใช้
โปรแกรมประยุกต์ส าหรบัอุปกรณ์เคลื่อนทีน่ัน้ไดร้บัความ นิยมอย่างมากในประเทศไทย โดยมแีรงขบัเคลื่อนหลกัมา
จากอุปกรณ์เคลื่อนทีรุ่่นใหม่ๆ ทีม่ฟีงักช์ัน่การท างานทีห่ลากหลาย ซึง่อาจจะส่งผลต่อรูปแบบการใชอ้นิเทอร์เน็ตของ
ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตในประเทศไทยตามมา 
 ซึง่จากผลการส ารวจกลุ่มผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตในประเทศไทย ปี 2553 (เนคเทค. 2553) พบว่า มจี านวน 5,880 
คนทีเ่คยใชโ้ปรแกรมประยุกตส์ าหรบัอุปกรณ์เคลื่อนทีจ่ากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม ทัง้หมด 14,067 คน โดยปจัจยัที่
ท าใหใ้ชโ้ปรแกรมประยุกต์ส าหรบัอุปกรณ์เคลื่อนที ่(Mobile Application) อนัดบัที ่1 คอื โปรแกรมประยุกต์ไดร้บัการ
ตดิตัง้อยู่ในอุปกรณ์อยู่แลว้ (รอ้ยละ 31.3) รองลงมาไดแ้ก่ เพิม่ประสทิธภิาพในการใชง้านอุปกรณ์ (รอ้ยละ 21.4) เพื่อ
ความสะดวกและความบนัเทงิ (รอ้ยละ 15.2) และจ าเป็นต่อการท างานและการใชช้วีติประจ าวนั (รอ้ยละ 14.1) เป็นต้น 
เมื่อสอบถามถึงความต้องการใชง้านโปรแกรมประยุกต์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
24.2) ตอ้งการใชโ้ปรแกรมประยุกตเ์พื่อตอบสนองการใชง้านดา้นสงัคมออนไลน์ รองลงมาไดแ้ก่ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ
การท างานของอุปกรณ์เคลื่อนที ่(รอ้ยละ 19.2) เพื่อตอบสอนงความต้องการตดิตามข่าวสารประจ าวนั (รอ้ยละ 17.3) 
เป็นตน้ 
 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจที่จะทราบถงึพฤตกิรรมการซือ้แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมาร์ทโฟนของผู้บรโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศกึษาลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน สถานภาพ 
ที่มีอิทธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อแอพพลิเคชัน่ส าหรบัสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้แอพพลเิคชัน่กบัพฤตกิรรมการซือ้แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนข
องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาแอพพลเิคชัน่หรอืปรบัเปลีย่นแอพพลเิคชัน่ให้
ตรงกบัคุณลกัษณะที่ผู้บรโิภคต้องการ รวมทัง้สามารน าผลวจิยัที่ได้ไปก าหนดกลยุทธ์ด้านผลติภณัฑใ์นการจูงใจให้
ผูบ้รโิภคซือ้แอพพลเิคชัน่ไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาแอพพลิเคชัน่หรือปรบัเปลี่ยนแอพพลิเคชัน่ให้ตรงกบัคุณลกัษณะที่ผู้บริโภค

ตอ้งการ  
2. เพื่อน าผลวิจยัที่ได้ไปก าหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ในการจูงใจให้ผู้บริโภคซื้อแอพพลิเคชัน่ได้อย่างมี

ประสทิธผิล 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
งานวจิยัครัง้นี้ไดน้ าแนวคดิและทฤษฎมีาใชเ้ป็นกรอบในการศกึษา ดงัต่อไปนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์
ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพ

ครอบครวั รายได้ อาชพี การศกึษา เหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์
เป็นลกัษณะที่ส าคญัและสถิติทีว่ดัได้ของประชากรทีช่่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ขอ้มูลทางด้านประชากรศาสตร์จะ
สามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธผิลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายตลอดจนง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น ตวัแปรดา้น
ประชากรศาสตรท์ีส่ าคญัมดีงัต่อไปนี้ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2538: 53-55) 

1. อาย ุ(Age) เน่ืองจากผลติภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่าง
กนั นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างของส่วนตลาดนักการตลาดได้
คน้หาความตอ้งการของสว่นตลาดสว่นเลก็ (Niche Market) โดยมุ่งความส าคญัทีต่ลาดอายุสว่นนัน้ 

2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดทีส่ าคญั นักการตลาดต้องศกึษาตวัแปรนี้อย่างรอบคอบ 
เพราะในปจัจุบนัน้ีตวัแปรดา้นเพศมกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการบรโิภค การเปลีย่นแปลงดงักล่าวอาจมาจากสตรทีี่
ท างานมมีากขึน้ ซึง่มผีลกระทบต่อการท างานของสนิค้ากลุ่มนี้มาก ผู้หญงิทีท่ างานไม่มเีวลาดูโทรทศัน์ ไม่มเีวลาไป
เลอืกซือ้สนิค้า หรอืฟงัวทิยุ ผู้โฆษณาอาจใช้นิตยสารเพื่อเขา้ถงึตลาดกลุ่มน้ี พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง คอื ผูช้ายไป
เลอืกซือ้สนิคา้ทีซุ่ปเปอรม์ารเ์กต็แทน 

3. ลกัษณะครอบครวั (Marital Status) ในอดตีจนถงึปจัจุบนัลกัษณะครอบครวัเป็นเป้าหมายทีส่ าคญัของ
การใชค้วามพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมคีวามส าคญัยิง่ขึน้ในสว่นทีเ่กีย่วกบัหน่วยผูบ้รโิภค นกัการตลาด
จะสนใจจ านวนและลกัษณะของบุคคลในครวัเรอืนที่ใช้สนิค้าใดสนิค้าหนึ่งและยงัสนใจในการพจิารณาลกัษณะด้าน
ประชากรศาสตร ์และโครงสรา้งดา้นสือ่ทีจ่ะเกีย่วขอ้งกบัผูต้ดัสนิใจในครวัเรอืนเพื่อช่วยในการพฒันากลยุทธก์ารตลาด
ใหเ้หมาะสม 

4. รายได ้การศกึษา และอาชพี (Income Education And Occupation) เป็นตวัแปรทีส่ าคญัในการ
ก าหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปนักการตลาดจะสนใจผูบ้รโิภคที่มคีวามร ่ารวยแต่อย่างไรกต็ามครอบครวัที่มรีายได้
ปานกลางและรายไดต้ ่าจะเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ ปญัหาส าคญัในการแบ่งส่วนตลาดโดยถอืเกณฑร์ายไดอ้ย่างเดยีวก็
คอื รายไดจ้ะเป็นตวัชีก้ารมหีรอืไม่มคีวามสามารถในการจ่ายสนิคา้ ในขณะเดยีวกนัการเลอืกซือ้สนิคา้ทีแ่ทจ้รงิอาจถอื
เกณฑ ์รูปแบบการด ารงชวีติ รสนิยม ค่านิยม อาชพี การศกึษา ฯลฯ แมว้่ารายไดจ้ะเป็นตวัแปรทีใ่ชบ้่อยมากนักการ
ตลาดจะโยงเกณฑ์รายได้รวมกบัตวัแปรทางด้านประชากรศาสตร์หรืออื่น ๆ เพื่อให้การก าหนดตลาดเป้าหมายได้
ชดัเจนยิง่ขึน้ เช่นกลุ่มรายไดส้งูทีม่อีายุต่าง ๆ ถอืว่าใชเ้กณฑร์ายไดร้่วมกับเกณฑอ์ายุ เป็นเกณฑท์ีน่ิยมใชก้นัมากขึน้ 
เกณฑร์ายไดอ้าจจะเกีย่วขอ้งกบัอายุและอาชพีร่วมกนั เช่น กลุ่มผูบ้รหิารธุรกจิทีม่ ัง่คัง่รุ่นเยาว์  (Yuppies ) ถอืว่าเป็น
กลุ่มทีม่อีทิธพิลสงูการศกึษา อาชพี และรายได ้มแีนวโน้มความสมัพนัธก์นัอย่างใกลช้ดิในความสมัพนัธเ์ชงิเหตุและผล 
ในแต่ละระดบัจะสามารถผลติในราคาสงู และสว่นใหญ่เป็นกลุ่มทีม่กีารศกึษาสงูดว้ย บุคคลทีม่กีารศกึษาต ่าโอกาสทีจ่ะ
หางานระดบัสงูยาก จงึท าใหม้รีายไดต้ ่า เน่ืองจากความสมัพนัธ ์ระหว่าง 3 ลกัษณะคอื รายได ้การศกึษา และอาชพี  
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2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการแพรก่ระจายนวตักรรม 
ทฤษฎกีารแพร่กระจายนวตักรรม (The Diffusion of Innovation) เป็นทฤษฎีทีพ่ฒันาจากทฤษฎีการ

แพร่กระจายนวตักรรมทางวฒันธรรม นกัทฤษฎคีนส าคญั คอื Everett M. Roger นกัวชิาการชาวอเมรกิา มสีาระส าคญั
ดงันี้ (สนธยา ผลศร.ี 2545: 166-169) ปจัจยัส าคญัของการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม ทฤษฎนีี้เชื่อว่าการ
เปลีย่นแปลงสงัคมและวฒันธรรมเกดิขึน้จากการแพร่กระจายของสิง่ใหม่ๆ จากสงัคมหนึ่งไปยงัอกีสงัคมหนึ่ง และสงัคม
นัน้รบัเขา้ไปใชส้ิง่ใหม่ๆ นี้ คอื นวตักรรม ซึง่เป็นทัง้ความรู ้ความคดิ เทคนิควธิกีาร และเทคโนโลยใีหม่ๆ  
 2.1 กระบวนการแพรก่ระจายนวตักรรม มอีงคป์ระกอบ 4 ประการ คอื 

1. มนีวตักรรมหรอืสิง่ใหม่ทีจ่ะแพร่กระจายไปสูส่งัคมเกดิขึน้ 
2. การสือ่สาร โดยผ่านสือ่ทางใดทางหนึ่ง เพื่อใหค้นในสงัคมไดร้บัรู ้
3. ช่วงเวลาหนึ่งเพื่อใหค้นในสงัคมไดรู้จ้กันวตักรรม 
4. เขา้สูส่มาชกิของสงัคม 

 2.2 ปัจจยัในการยอมรบันวตักรรม  การยอมรบันวตักรรมของสงัคมขึน้อยู่กบัปจัจยัส าคญั 5 ประการ 
คอื บุคคล ระบบสงัคม ระบบการสือ่สาร นวตักรรม และระยะเวลา ดงันี้ 

1. บุคคล บุคคลแต่ละคนจะรบันวตักรรมแตกต่างกนั แม้ว่าจะอยู่ในสงัคมเดยีวกนั จากการศกึษา
ระยะเวลาในการยอมรบันวตักรรมของชาวอเมรกินัพบว่าม ี5 กลุ่ม ดงันี้ 

1. กลุ่มรบัแรกสุด (Innovators) เป็นกลุ่มทีย่อมรบันวตักรรมก่อนกลุ่มอื่น ๅ เป็นพวกชอบเสีย่ง
หรอืผจญภยั อาจเรยีกไดว้่า "พวกหวัไวใสสู"้ กลุ่มนี้จะมปีระมาณรอ้ยละ 2.50 ของผูร้บันวตักรรมทัง้หมด 

2. กลุ่มทีย่อมรบัเรว็ (Early Adopters) เป็นกลุ่มทีย่อมรบันวตักรรมต่อจากกลุ่มแรก จดัเป็นกลุ่ม
ทีส่ามารถรบันวตักรรมไดเ้รว็เช่นเดยีวกนั สว่นใหญ่เป็นพวกทีไ่ดร้บัการยอมรบันับถอืหรอืเป็นผูน้ าสงัคม อาจเรยีกได้
ว่า "พวกรอดทูที่า" คอื รอดพูฤตกิรรมการรบัของกลุ่มแรกก่อนทัง้หมด 

3. กลุ่มใหญ่ทีร่บัก่อน (Early Majority) เป็นกลุ่มคนจ านวนมากกว่ากลุ่มแรกทีย่อมรบันวตักรรม 
คอื มจี านวนประมาณรอ้ยละ 34 ของผูร้บันวตักรรมทัง้หมด เป็นพวกทีต่้องไตร่ตรองใหร้อบคอบและรอผลจากการรบั
นวตักรรมของกลุ่มแรก และกลุ่มที ่2 ก่อน ถา้หากไดผ้ลดจีงึจะไดย้อมรบั อาจเรยีกว่า "พวกตัง้หน้ารอดผูล" 

4. กลุ่มใหญ่ที่รบัซ ้า (Late Majority) เป็นกลุ่มคนจ านวนมากทีร่บันวตักรรมชา้ คอื มปีระมาณ
รอ้ยละ 34 ของผูร้บันวตักรรมทัง้หมด เป็นพวกทีช่อบสงสยั ไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ หวาดระแวงตอ้งรอใหค้นส่วนใหญ่ทีร่บั
นวตักรรมไปแล้วได้รบัประโยชน์หรอืประสบความส าเรจ็จากการน านวตักรรมไปใช้ก่อน ซึ่ งจะยอมรบันวตักรรมนัน้ 
อาจจะเรยีกไดว้่า "พวกยอมทนหวัดือ้" คอื ไม่ยอมรบันวตักรรมง่าย ๆ ต้องรอจนกว่าคนส่วนใหญ่ในสงัคมยอมรบัและ
ประสบความส าเรจ็ก่อนจงึจะยอมรบัซึง่ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน 

5. กลุ่มล้าหลัง (Laggards) เป็นกลุ่มที่ร ับนวัตกรรมหลังสุด เป็นพวกที่เคร่งครัดใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ไม่ยอมรบัการเปลี่ยนแปลงง่าย ๆ แมว้่าคนส่วนใหญ่ในสงัคมจะยอมรบัและเกดิผลดแีลว้ก็
ตาม ถา้จะรบักอ็าจจะเน่ืองมาจากไม่มทีางเลอืกอื่น เมื่อยอมรบักม็กัจะมนีวตักรรมอื่นเขา้มาแทนทีอ่กีแลว้ อาจจะเรยีก
ไดว้่า "พวกงอมอืงอเทา้" กไ็ด ้กลุ่มนี้มปีระมาณรอ้ยละ 16 ของผูร้บันวตักรรมทัง้หมด (สญัญา สญัญาววิฒัน์. 2526: 
41-46) 

2. ระบบสงัคม ระบบสงัคมประเภทต่าง ๆ มอีทิธพิลต่อการรบันวตักรรม กล่าวคอืสงัคมสมยัใหม่
ระบบของสงัคมจะเอือ้ต่อการรบันวตักรรมทัง้ความรวดเรว็และปรมิาณทีจ่ะรบั เพราะมบีรรทดัฐานและรบัค่านิยมของ
สงัคมที่สนับสนุนการเปลีย่นแปลงทาสงัคมและวฒันธรรม ดงันัน้เมื่อมสีิง่ใหม่เขา้มาในสงัคมกจ็ะยอมรบัได้ง่าย ส่วน
สงัคมโบราณหรอืสงัคมประเพณีน า ซึง่เป็นสงัคมลา้หลงัจะมลีกัษณะตรงกนัขา้มกบัสงัคมสมยัใหม่ การรบันวตักรรมจงึ
เกดิไดช้า้กว่าและน้อยกว่าหรอือาจจะไม่ยอมรบัเลยกไ็ด ้
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3. ระบบการส่ือสาร การสื่อสาร คอื การติดต่อระหว่างผู้ส่งข่าวสารกบัผู้รบัข่าวสารโดยผ่านสื่อ
หรอืตวักลางใดตวักลางหนึ่ง การแพร่กระจายนวตักรรมจงึเป็นการสื่อสารรูปแบบหนึ่งทีน่วตักรรมนัน้แพร่กระจายจาก
แหล่งก าเนิดไปสูผู่ใ้ชห้รอืผูร้บันวตักรรม อนัเป็นกระบวนการกระท าระหว่างกนัของมนุษย ์การสื่อสารจงึมคีวามส าคญั
ต่อการรบันวตักรรมมาก ถา้ผูส้ง่และผูร้บันวตักรรมมคีวามคดิกา้วหน้า มรีะดบัการศกึษาสงู มคีวามเป็นผูน้ า มอีายุไม่
มากนกั การรบันวตักรรมกจ็ะเกดิขึน้ไดม้ากและรวมเรว็ แต่ถ้ามลีกัษณะตรงกนัขา้มกบัลกัษณะทีก่ล่าวมาแลว้ การรบั
นวตักรรมกเ็กดิขึน้ไดน้้อยและชา้ หรอือาจจะไม่มกีารยอมรบัเลย (สญัญา สญัญาววิฒัน์. 2540: 25) 

4. นวัตกรรม นวัตกรรมที่จะแพร่กระจายและเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมนัน้  โดยทัว่ไป
ประกอบด้วยส่วนส าคญั 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นความคิด และส่วนที่เป็นวตัถุ นวตักรรมใดจะถูกยอมรบัหรือไม่นัน้  
นอกจากจะเกีย่วกบัตวัผูร้บั ระบบสงัคมและรบัการสือ่สารแลว้ ตวัของนวตักรรมเองกม็คีวามส าคญั นวตักรรมทีย่อมรบั
ไดง้่ายมลีกัษณะดงันี้ 

4.1 ไดป้ระโยชน์มากกว่าเดมิทีเ่ขา้มาแทนที ่(Relative Advantage) 
4.2 สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมในสงัคมทีจ่ะรบั (Compatibility) 
4.3 ไม่มคีวามสลบัซบัซอ้นมากนกั (Simplicity) 
4.4 สามารถแบ่งทดลองครัง้ละน้อยได ้(Trialability) 
4.5 สามารถมองเหน็หรอืเขา้ใจไดง้่าย (Observables) 

 นวตักรรมทีม่ลีกัษณะตรงกนัขา้มกบัทีก่ล่าวมาแลว้นี้ มกัจะเป็นทีย่อมรบัไดย้าก (Everett Roger. 1995) 
5. ระยะเวลา  ระยะเวลามีอิทธิพลต่อการรับนวัตกรรม เพราะการที่บุคคลและสังคมจะรับ

นวตักรรมหรอืไม่นัน้ จะต้องใช้เวลาพจิารณาไตร่ตรองไม่ช่วงใดกช็่วงหนึ่ง นอกจากนี้ระยะเวลายงัเป็นเครื่องแสดง
ระดบัหรอืประเภทของบุคคลทีร่บันวตักรรมทีก่ล่าวมาแลว้อกีดว้ย (สญัญา สญัญาววิฒัน์. 2540: 26) 
 2.3 กระบวนการตดัสินใจของบุคคล  ขัน้ตอนสุดทา้ยของการรบัหรอืไม่รบันวตักรรมนัน้ คอื กระบวนการ
ตดัสนิใจของบุคคล ถ้าบุคคลตดัสนิใจรบันวตักรรมกจ็ะเกดิการแพร่กระจายของนวตักรรมเขา้มาใช้ในสงัคม แต่ถ้า
บุคคลตัดสินใจไม่รับนวัตกรรมนัน้ก็ไม่สามารถแพร่กระจายมาสู่สงัคมได้ กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการรับ
นวตักรรมของบุคคลม ี5 ขัน้ตอน ตามล าดบัต่อไปนี้ 

1. การตระหนกัในนวตักรรม (Awareness) คอื ไดท้ราบว่ามนีวตักรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเกดิขึน้ทีอ่าจจะ
รบัมาใชไ้ด ้

2. เกดิความสนใจในนวตักรรมนัน้ (Interest) เป็นขัน้ตอนที่ผู้สนใจจะแสวงหาขอ้มูลความรู้เกี่ยวกบั
นวตักรรมทีต่นสนใจ เพื่อศกึษารายละเอยีดต่างๆ มากขึน้ 

3. ประเมนิค่านวตักรรม (Evaluation) ถา้เหน็ว่าดกีว่ากจ็ะยอมรบั ถ้าเหน็ว่าไม่ดกีว่ากจ็ะไม่ยอมรบั เป็น
ขัน้ตอนเปรยีบเทยีบนวตักรรมใหม่กบัสิง่ทีใ่ชอ้ยู่เดมิ 

4. ทดลองใช้นวตักรรม (Trial) เป็นขัน้ตอนทีบุ่คคลประเมนิค่านวตักรรมแล้ว ยงัไม่มัน่ใจในนวตักรรม 
ตอ้งทดลองใชใ้หม้ัน่ใจก่อนจงึจะยอมรบั ถา้ทดลองแลว้ไม่พงึพอใจกจ็ะไม่ยอมรบั 

5. การรบัหรอืไม่รบันวตักรรม (Adoption or Rejection) เป็นขัน้ตอนทีเ่ป็นผลมาจากขัน้ที ่ 4 กล่าวคอื 
ถา้ผลเป็นทีน่่าพอใจกจ็ะยอมรบันวตักรรมและน าไปใชต่้อไป ดว้ย (สญัญา สญัญาววิฒัน์. 2526: 44) 

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคนอื่นๆ (2546 : 192) ได้ใหค้วามหมายของพฤติกรรมผูบ้รโิภค (Consumer 

behavior) ว่า หมายถงึ พฤตกิรรมทีผู่บ้รโิภคท าการคน้หา การคดิ การซือ้ การใช ้การประเมนิผล ในสนิคา้และบรกิาร 
ซึง่คาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของเขา (Schiffman & Kanuk. 1994 : G-3) หรอืเป็นขัน้ตอนซึง่เกีย่วกบัความคดิ 
ประสบการณ์ การซือ้ การใชส้นิคา้และบรกิารของผูบ้รโิภคเพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพงึพอใจของเขา หรอื 
หมายถึงการศึกษาถึงพฤติกรรมการตดัสนิใจและการกระท าของผู้บรโิภค ด้วยเหตุผลหลายประการกล่าวคอื (1) 
พฤติกรรมการบริโภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ และมีผลท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จถ้ากลยุทธ์ทาง
การตลาดสามารถตอบสนองความพงึพอใจของผู้บรโิภคได้ (2) เพื่อให้สอดคล้องกบัแนวความคดิทางการตลาด 
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(Marketing concept) คอืการท าให้ลูกคา้พงึพอใจ ดว้ยเหตุนี้เราจงึจ าเป็นต้องศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภค เพื่อจดัสิง่
กระตุน้หรอืกลยุทธก์ารตลาดทีส่ามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคได้ 
 โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค S-R Theory 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคนอื่นๆ (2546 : 196) ไดก้ล่าวว่า โมเดลพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer behavior 
model) เป็นการศกึษาถึงเหตุจูงใจที่ท าให้เกิดการตัดสนิใจซื้อผลติภัณฑ์ โดยมจีุดเริม่ต้นจากการที่เกดิสิง่กระตุ้น  
(Stimulus) ทีท่ าใหเ้กดิความต้องการ สิง่กระตุ้นผ่านเขา้มาในความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ื้อ  (Buyer’s black box) ซึ่ง
เปรียบเสมือนกล่องด าซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สกึนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รบัอิทธิพลจาก
ลกัษณะต่างๆ ของผู้ซือ้ ซึง่จะน าไปสู่การตอบสนองของผู้ซือ้  (Buyer’s response) หรอืการตดัสนิใจซื้อของผู้ซื้อ 
(Buyer’s purchase decision) จุดเริม่ตน้ของโมเดลนี้อยู่ทีม่สี ิง่กระตุ้น (Stimulus) ใหเ้กดิความต้องการก่อน แลว้ท าให้
เกดิการตอบสนอง (Response) ดงันัน้ โมเดลนี้ จงึอาจเรยีกว่า S-R Theory โดยมรีายละเอยีดของทฤษฎดีงันี้ 

1. สิง่กระตุ้น (Stimulus) สิง่กระตุ้นอาจเกดิขึน้เองภายในร่างกาย (Inside stimulus)  และสิง่กระตุ้น
จากภายนอก (Outside stimulus) นักการตลาดจะต้องสนใจและจดัสิง่กระตุ้นภายนอก เพื่อให้ผูบ้รโิภคเกดิความ
ต้องการผลติภณัฑ ์สิง่กระตุ้นถอืว่าเป็นเหตุจูงใจใหเ้กดิการซือ้สนิคา้ (Buying motive) ซึง่อาจใชเ้หตุจูงใจใหซ้ือ้ดา้น
เหตุผลหรอืดา้นจติวทิยา (อารมณ์) กไ็ด ้สิง่กระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 สว่น คอื 

1.1.  สิง่กระตุ้นทางการตลาด (Marketing stimulus) เป็นสิง่กระตุ้นทีน่ักการตลาดสามารถควบคุม
และตอ้งจดัใหม้ขีึน้ เป็นสิง่กระตุน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นประสมทางการตลาด (Marketing mix) ประกอบดว้ย 

1.1.1. สิง่กระตุ้นด้านผลติภณัฑ์ (Product) เช่น ออกแบบผลติภณัฑใ์ห้สวยงาม เพื่อกระตุ้น
ความตอ้งการซือ้ 

1.1.2. สิง่กระตุ้นดา้นราคา (Price) เช่น การก าหนดราคาสนิคา้ใหเ้หมาะสมกบัผลติภณัฑ ์โดย
พจิารณาลกูคา้เป้าหมาย 

1.1.3. สิง่กระตุ้นดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Distribution หรอื place) เช่น การจดัจ าหน่าย
ผลติภณัฑใ์หท้ัว่ถงึ เพื่อใหค้วามสะดวกแก่ผูบ้รโิภคถอืว่าเป็นการกระตุน้ความตอ้งการซือ้ 

2.  สิง่กระตุ้นอื่นๆ (Other stimulus) เป็นสิง่กระตุ้นความต้องการผูบ้รโิภคทีอ่ยู่ภายนอกองคก์าร ซึง่
บรษิทัควบคุมไม่ได ้สิง่กระตุน้เหล่านี้ ไดแ้ก่ 

2.1. สิง่กระตุน้ทางเศรษฐกจิ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกจิ รายไดข้องผูบ้รโิภคเหล่านี้มอีทิธพิล
ต่อความตอ้งการของบุคคล 

2.2. สิง่กระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technological) เช่น เทคโนโลยใีหม่ด้านฝาก-ถอนเงนิอตัโนมตัิ
สามารถกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้รโิภคใหใ้ชบ้รกิารของธนาคารมากขึน้ 

2.3. สิง่กระตุน้ดา้นกฎหมายและการเมอืง (Law and political) เช่น กฎหมายเพิม่หรอืลดภาษีสนิคา้
ใดสนิคา้หนึ่งจะมอีทิธพิลต่อการเพิม่หรอืลดความตอ้งการของผูซ้ือ้ 

2.4. สิง่กระตุน้ทางวฒันธรรม (Culture) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในเทศกาลต่างๆ จะมผีล
กระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกดิความตอ้งการซือ้สนิคา้ในเทศกาลนัน้ 

3. กล่องด าหรอืความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ (Buyer’s black box) ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้เปรยีบเหมอืน
กล่องด า (Black box) ซึ่งผู้ผลติหรอืผู้ขายไม่สามารถทราบได้ จึงต้องพยายามค้นหาความรู้สกึนึกคดิของผู้ซื้อ 
ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะของผูซ้ือ้ และกระบวนการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ 

3.1.  ลกัษณะของผูซ้ือ้ (Buyer’s characteristics) ลกัษณะของผูซ้ือ้มอีทิธพิลจากปจัจยัต่างๆ คอื 
ปจัจยัดา้นวฒันธรรม ปจัจยัดา้นสงัคม ปจัจยัสว่นบุคคล และปจัจยัดา้นจติวทิยา 

3.2.  กระบวนการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ (Buyer’s decision process) ประกอบดว้ยขัน้ตอน คอื 
3.2.1. การรบัรูค้วามตอ้งการ (ปญัหา) 
3.2.2. การคน้หาขอ้มลู 
3.2.3. การประเมนิผลทางเลอืก 
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3.2.4. การตดัสนิใจซือ้ 
3.2.5. พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 

4. การตอบสนองของผูซ้ือ้ (Buyer’s response) เป็นการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคหรอืผูซ้ือ้ (Buyer’s 
purchase decision) ผูบ้รโิภคจะมกีารตดัสนิใจในประเดน็ต่างๆ ดงันี้ 

4.1.  การเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์ (Product choice) ตวัอย่าง การเลอืกผลติภณัฑ์อาหารเชา้ ผูบ้รโิภคมี
ทางเลอืกคอื นมสดกล่อง บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู ขนมปงั เป็นตน้ 

4.2.  การเลอืกตราสนิคา้ (Brand choice) ตวัอย่าง ถ้าผูบ้รโิภคเลอืกนมสดกล่อง จะเลอืกยีห่อ้ใด 
เช่น โฟรโ์มสต ์มะล ิเป็นตน้ 

4.3.  การเลอืกผูข้าย (Dealer choice) ตวัอย่าง ผูบ้รโิภคจะเลอืกจากหา้งสรรพสนิคา้ใดหรอืรา้นคา้
ใกลบ้า้นรา้นใด 

4.4.  การเลอืกเวลาในการซื้อสนิค้า (Purchase timing) ตวัอย่าง ผู้บรโิภคจะเลอืกเวลา เช้า 
กลางวนั หรอืเยน็ ในการซือ้นมสดกล่อง 

4.5.  การเลอืกปรมิาณการซือ้ (Purchase amount) ตวัอย่าง ผูบ้รโิภคจะเลอืกว่าจะซือ้หนึ่งกล่อง 
ครึง่โหล หรอืหนึ่งโหล 
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. ลกัษณะสว่นบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน สถานภาพ ทีแ่ตกต่างกนัมผีล
ต่อพฤตกิรรมการซือ้แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนแตกต่างกนั 

2. การยอมรบันวตักรรมในดา้น การไดป้ระโยชน์มากกว่าเดมิทีเ่ขา้มาแทนที ่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ไม่มี
ความสลบัซับซ้อนมากนัก สามารถทดลองการใช้ได้ และสามารถมองเห็นหรือเข้าใจได้ง่าย มีความสมัพันธ์กับ
พฤตกิรรมการซือ้แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟน 
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่ ผู้บรโิภคที่ใช้โทรศพัท์มอืถือสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากผู้ท าการวิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนัน้จึงค านวณหาขนาดจากสูตรค านวณ (กัลยา             
วาณิชย์บญัชา. 2544: 74) โดยให้ค่าความผดิพลาด 5% ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ค านวณจะได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช ้            
ในการวจิยัทัง้สิน้ 385 คนและส ารอง 15 คน โดยนบัรวมเป็นกลุ่มตวัอย่าง รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 400 คน 
 1. วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
 ขัน้ตอนที ่1 ใชว้ธิกีารสุม่แบบใชค้วามน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยวธิกีารสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) โดยการสุม่จากเขตในกรุงเทพมหานคร 
 ขัน้ตอนที ่2 ใชว้ธิกีารสุ่มแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling)  โดยใชว้ธิสีุ่มดงันี้  1) 
วธิกีารสุ่มแบบท าตามเขตโควตา (Quota Sampling) โดยก าหนดตวัอย่างผู้ใช้โทรศพัท์มอืถือสมาร์ทโฟนเขตละ
เท่าๆกนั คอื 66-67 คน รวมจะได ้400 คน  2) วธิกีารแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเฉพาะผู้ใช้
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในแต่ละเขต โดยซักถามก่อนแจกแบบสอบถามว่าเคยซื้อแอพพลิเคชัน่ส าหรับโทรศัพท์               
สมารท์โฟนหรอืไม่ และน ามาเป็นตวัแทนในการเกบ็ขอ้มลู 

2. การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาเป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ชุด โดยแบ่งเนื้อหาค าถามออกเป็น 5 สว่น คอื 

สว่นที ่1 เป็นค าถามเกีย่วกบัลกัษณะสว่นบุคคลตวัของผูต้อบแบบสอบถาม  จ านวน 6 ขอ้ 
สว่นที ่2 เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็การยอมรบันวตักรรม จ านวน 20 ขอ้ 
สว่นที ่3  เป็นแบบสอบถามพฤตกิรรมการซือ้แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟน จ านวน 7 ขอ้ 
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3. การวิเคราะหข์้อมูล 
  1. การวเิคราะหข์อ้มลูปจัจยัสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามคอื เพศ อายุ ระดบัการศกึษา  อาชพี 
รายไดต่้อเดอืน และสถานภาพ โดยสถติทิีใ่ช ้คอื การหาค่ารอ้ยละ(Percentage) 
  2. ทดสอบสมมตฐิาน โดยใชก้ารทดสอบค่าสถิตต่ิาง ๆ ได้แก่ Independent t-test ส าหรบักลุ่ม
ตวัอย่าง 1 กลุ่ม คอื เพศ และใชส้ถติคิวามแปรปรวนแบบทางเดยีว (0neway Analysis of   Variance) ส าหรบักลุ่ม
ตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม คอื อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน และสถานภาพ ส่วนสถติ ิPerson Product 
Moment Correlation Coefficient ใชห้าค่าความสมัพนัธข์องการยอมรบันวตักรรม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟน 
 
ผลการวิจยั 

ตอนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูดา้นประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภค   
ผลการวิเคราะห์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 68.5              

มรีะดบัการศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตรี คดิเป็นรอ้ยละ 75.0 ประกอบอาชพีพนักงานเอกชน/ลูกจ้าง คดิเป็นร้อยละ 
63.3 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 41.8 และมสีถานภาพโสด คดิเป็นรอ้ยละ 84.3 
 ตอนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูความคดิเหน็การยอมรบันวตักรรม  
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลด้านการยอมรบันวตักรรม โดยรวมพบว่าการยอมรบันวตักรรมอยู่ในระดบัด ีและมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01 เมื่อวเิคราะหข์อ้มูลดา้นการยอมรบันวตักรรม เป็นรายดา้น พบว่ามี การยอมรบันวตักรรมโดย
รวมอยู่ในระดบัด ีทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นไม่มคีวามสลบัซบัซอ้นมากนัก (Simplicity) ดา้นไดป้ระโยชน์มากกว่าเดมิทีเ่ขา้
มาแทนที ่(Relative Advantage) ดา้นความสอดคลอ้งกบัความต้องการ (Compatibility)  ดา้นสามารถมองเหน็หรอื
เขา้ใจไดง้่าย (Observability) และดา้นสามารถทดลองการใชไ้ด ้(Trialability) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.08, 4.01, 4.00, 3.95 
และ 3.87 ตามล าดบั  

ตอนท่ี 3 การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการซือ้แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟน  
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพฤตกิรรมการซือ้แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟน พบว่า 
 ดา้นการตดัสนิใจซือ้แอพพลเิคชัน่ ท่านใหค้วามส าคญักบัปจัจยัดา้นใดมากที่สุด ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบั
ปจัจยัดา้นใดมากทีส่ดุ คอื ดา้นผลติภณัฑแ์ละดา้นราคา โดยแต่ละดา้นมจี านวน 200 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.0  
 ด้านมูลเหตุจูงใจที่ส าคญัที่สุด ที่มีผลต่อการซื้อแอพพลิเคชัน่ของท่านที่มีผลต่อการซื้อแอพพลิเคชัน่ของ
ผูบ้รโิภค นัน้ คอื ความจ าเป็นต่อชวีติประจ าวนั จ านวน 158 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.5 และรองมา คอื เป็นแอพพลเิคชัน่
ยอดนิยม จ านวน 91 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.8 และเพื่อสือ่สารบนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ จ านวน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
14.8 และเพื่อนหรอืคนรูจ้กัแนะน า / การบอกต่อ จ านวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.3 และราคาเหมาะสม จ านวน 39คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 9.8 ตามล าดบั 
 ดา้นประโยชน์ที่ท่านได้รบัจากการซือ้แอพพลเิคชัน่ทีส่ าคญัทีสุ่ด คอื ความบนัเทงิ จ านวน 169 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 42.3 และรองมา คอื การติดต่อสื่อสาร จ านวน 84 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.0 และใช้ประโยชน์ในชวีติประจ าวนั 
จ านวน 56 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.0 และการท างาน จ านวน 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.5 และการศกึษาเรยีนรู ้จ านวน 
41คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.3 ตามล าดบั 
 ดา้นการเสยีค่าใช้จ่ายในการซื้อแอพพลเิคชัน่โดยเฉลี่ยกีบ่าทต่อเดอืน  พบว่าผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถาม
สว่นใหญ่ มคี่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้แอพพลเิคชัน่ น้อยทีส่ดุคอื 17 บาทต่อเดอืน และค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้
แอพพลเิคชัน่ แต่ละเดอืนมากทีสุ่ดคอื 500 บาทต่อเดอืน โดยค่าเฉลีย่ของค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้แอพพลเิคชัน่ 
แต่ละครัง้อยู่ที ่68.76 บาทต่อเดอืน และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 66.773 
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 ดา้นการเคยซื้อแอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนจ านวนแอพพลเิคชัน่โดยเฉลี่ยต่อเดอืน   พบว่าผู้บรโิภคที่
ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ เคยซือ้แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟน น้อยทีสุ่ดคอื 1 แอพพลเิคชัน่ / เดอืน และเคยซือ้
แอพพลิเคชัน่ส าหรับสมาร์ทโฟน แต่ละเดือนมากที่สุดคือ 7 แอพพลิเคชัน่ / เดือน โดยค่าเฉลี่ยของการเคยซื้อ
แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟน แต่ละครัง้อยู่ที ่1.52 แอพพลเิคชัน่ / เดอืน และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.045 
 ดา้นการใชแ้อพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนโดยเฉลีย่กีค่รัง้ต่อวนั พบว่าผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ 
ใชแ้อพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟน น้อยทีสุ่ดคอื 1 ครัง้ / วนัและใชแ้อพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟน แต่ละเดอืนมาก
ทีสุ่ดคอื 50 ครัง้ / วนั โดยค่าเฉลี่ยของการใช้แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมาร์ทโฟน แต่ละครัง้อยู่ที่ 10.10 ครัง้ / วนั และ          
มคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 7.713  
 ตอนท่ี 4 การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานกลุ่มท่ี 1 ลกัษณะสว่นบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน สถานภาพ ที่
แตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 จากผลการวจิยั พบว่า  ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้แอพพลเิคชัน่ ในดา้นค่าใชจ้่าย
ในการซือ้แอพพลเิคชัน่โดยเฉลีย่ต่อเดอืน และดา้นการใชแ้อพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนโดยเฉลีย่ต่อวนั แตกต่างกนั  
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนในเขตกรงุเทพมหานคร 
ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้แอพพลเิคชัน่โดยเฉลีย่ต่อเดอืน  ดา้นการเคยซือ้แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนโดยเฉลีย่ต่อ
เดอืน และดา้นการใชแ้อพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนโดยเฉลีย่ต่อวนั ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
 ผู้บริโภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อแอพพลิเคชัน่ส าหรบัสมาร์ทโฟนในเขต
กรุงเทพมหานคร  ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้แอพพลเิคชัน่โดยเฉลี่ยต่อเดอืน และดา้นการเคยซือ้แอพพลเิคชัน่ส าหรบั
สมาร์ทโฟนโดยเฉลีย่ต่อเดอืน ไม่แตกต่างกนัที่ระดบันัยส าคญัทางสถิตทิี่ 0.05 ส่วนด้านการใชแ้อพพลเิคชัน่ส าหรบั
สมารท์โฟนโดยเฉลีย่ต่อวนั แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้แอพพลเิคชัน่ ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้แอพพลเิคชัน่
โดยเฉลีย่ต่อเดอืน และดา้นการใชแ้อพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนโดยเฉลีย่ต่อวนั แตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 

ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อแอพพลิเคชัน่  ในด้านการใช้
แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนโดยเฉลีย่ต่อวนั แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพการสมรสแตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้แอพพลเิคชัน่ ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้
แอพพลเิคชัน่โดยเฉลี่ยต่อเดอืน และด้านการเคยซื้อแอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนโดยเฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

สมมติฐานกลุ่มท่ี 2 การยอมรับนวตักรรมมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซื้อแอพพลิเคชัน่ส าหรับ              
สมารท์โฟน 
 จากผลการวจิยั พบว่า การยอมรบันวตักรรมในดา้นสอดคลอ้งกบัความต้องการ และการยอมรับนวตักรรมใน
ด้านสามารถทดลองการใช้ได้โดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อแอพพลเิคชัน่ ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ
แอพพลเิคชัน่โดยเฉลีย่ต่อเดอืน  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 การยอมรับนวัตกรรมในด้านสอดคล้องกับความต้องการโดยรวม มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
แอพพลเิคชัน่ ดา้นการเคยซือ้แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนโดยเฉลีย่ต่อเดอืน  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 การยอมรบันวตักรรมในดา้นการไดป้ระโยชน์มากกว่าเดมิทีเ่ขา้มาแทนที ่และการยอมรบันวตักรรมในดา้นไม่
มคีวามสลบัซบัซอ้นมากนกัโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้แอพพลเิคชัน่ ดา้นการใชแ้อพพลเิคชัน่ส าหรบั
สมารท์โฟนโดยเฉลีย่ต่อวนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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อภิปรายผล 
1. การวิเคราะหด้์านประชากรศาสตร ์

 กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 21 – 30 ปี ซึง่ถอืเป็นวยัทีเ่ริม่ท างานและอยู่ในช่วงท างาน 
ท าใหม้รีายไดม้ากพอในการซือ้แอพพลเิคชัน่ ระดบัการศกึษาส่วนใหญ่เป็นระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นร้อยละ 75.0 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2546:205) กล่าวว่า ผูท้ีม่กีารศกึษาสงู มแีนวโน้มทีจ่ะบรโิภคสนิคา้
คุณภาพด ีมกีารประกอบอาชพีพนักงานเอกชน/ลูกจ้าง และมรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป ซึง่ถือว่าเป็น
กลุ่มทีม่กี าลงัซือ้ นอกจากน้ีมสีถานภาพโสด คดิเป็นรอ้ยละ 84.3 ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ 
(2538:212) คอื สนิค้าที่อ านวยความสะดวก มคีุณภาพสูง เป็นที่นิยมของกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นโสด รวมทัง้การถือ
สถานภาพโสดอาจท าใหม้เีวลามากพอในการใชแ้อพพลเิคชัน่ นอกจากนี้เพศหญงิมสีดัสว่นประชากร และมอีตัราการใช้
สมารท์โฟนมากกว่าเพศชาย 

2.  การวิเคราะหด้์านการยอมรบันวตักรรม 
 ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดกีบัการยอมรบันวตักรรม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01 และเมื่อพจิารณาแยก
ตามดา้นต่างๆ ของการยอมรบันวตักรรม แสดงใหเ้หน็ว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ดา้นไม่มคีวามสลบัซบัซอ้นมากนัก 
(Simplicity) โดยรวม และผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ดา้นไดป้ระโยชน์มากกว่าเดมิทีเ่ขา้มาแทนที ่ (Relative Advantage) 
โดยรวม และความสอดคล้องกับความต้องการ (Compatibility) โดยรวม และไม่มีความสลับซับซ้อนมากนัก 
(Simplicity) โดยรวม สามารถมองเห็นหรอืเขา้ใจได้ง่าย (Observability) โดยรวม และสามารถทดลองการใช้ได ้
(Trialability) โดยรวมอยู่ในระดบัด ีซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง (Everett M. Rogers. 1995) ทีก่ล่าวว่า นวตักรรมทีม่ี
ลกัษณะตรงกนักบัทีก่ล่าวมาแลว้นี้ มกัจะเป็นทีย่อมรบัได ้และมผีลต่อความเรว็ในการตอบรบัของนวตักรรม 

3. การวิเคราะหพ์ฤติกรรมการซ้ือแอพพลิเคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟน 
  ด้านประเภทของแอพพลิเคชัน่ท่ีท่านซ้ือและตรงกบัความต้องการของท่านมากท่ีสุด  พบว่า 
ประเภทของแอพพลเิคชัน่ที่ผูบ้รโิภคซือ้และตรงกบัความต้องการของท่านมากทีสุ่ดนัน้คอื ประเภทความบนัเทงิ และ
รองมา คอื ประเภทเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่า ผูบ้รโิภคตดัสนิใจซือ้แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟน 
เพื่อใชป้ระโยชน์ในดา้นความบนัเทงิและเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เป็นสว่นใหญ่ 
ดา้นการตดัสนิใจซือ้แอพพลเิคชัน่ ท่านใหค้วามส าคญักบัปจัจยัดา้นใดมากทีส่ดุ 
  ในการตดัสินใจซ้ือแอพพลิเคชัน่ ผู้บริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านใดมากท่ีสุด พบว่า  
ดา้นผลติภณัฑแ์ละดา้นราคา ซึง่ตรงกบัแนวความคดิของแนวคดิทางการตลาดของ ฟิลปิ คอตเลอร ์(1997, p. 92 อา้ง
ถงึใน ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2541) กล่าวว่า ผลติภณัฑเ์ป็นองคป์ระกอบแรกและส าคญัทีสุ่ดของส่วนประสมทางการตลาด 
และราคากย็งัเป็นสว่นประกอบทีส่ าคญัในสว่นประสมทางการตลาด ซึง่ผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) 
ผลติภณัฑก์บัราคาผลติภณัฑน์ัน้ ถา้คุณค่าสงูกว่ากจ็ะตดัสนิใจซือ้ 
  ด้านมูลเหตจุงูใจท่ีส าคญัท่ีสุด ท่ีมีผลต่อการซ้ือแอพพลิเคชัน่ของท่าน  พบว่า  มูลเหตุจูงใจที่
ส าคญัที่สุด ที่มีผลต่อการซื้อแอพพลเิคชัน่ของผู้บรโิภคนัน้ คอื ความจ าเป็นต่อชีวติประจ าวนั และรองมา คือ เป็น
แอพพลเิคชัน่ยอดนิยม ซึง่ตรงกบัค าพยากรณ์ของ บรษิทั Gartner, Inc.. (2010). Forecast: Mobile Communications 
Devices by Open Operating System, 2007-2014 ทีไ่ดพ้ยากรณ์แนวโน้มของแอพพลเิคชัน่ ทีจ่ะมกีารใชง้านมาก
ทีส่ดุ โดยสว่นใหญ่จะเป็นแอพพลเิคชัน่ทีม่คีวามจ าเป็นต่อชวีติประจ าวนัเช่นกนั  
  ด้านประโยชน์ท่ีท่านได้รบัจากการซ้ือแอพพลิเคชัน่ท่ีส าคญัท่ีสุด พบว่า  ประโยชน์ทีผู่บ้รโิภค
ไดร้บัจากการซือ้แอพพลเิคชัน่ทีส่ าคญัทีส่ดุนัน้ คอื ความบนัเทงิ และรองมา คอื การตดิต่อสือ่สาร ซึง่จากผลการส ารวจ 
สะทอ้นใหเ้หน็ว่าประโยชน์ทีผู่บ้รโิภคไดร้บั เมื่อมกีารใชแ้อพพลเิคชัน่ทีไ่ดซ้ือ้มาแลว้ ยงัคงเป็นเรื่องความบนัเทงิมาก
ทีส่ดุ และประโยชน์จากการการตดิต่อสือ่สารเป็นเรื่องรองลงมา 
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  ด้านการเสียค่าใช้จ่ายในการซ้ือแอพพลิเคชัน่โดยเฉล่ียก่ีบาทต่อเดือน พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มคี่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซื้อแอพพลเิคชัน่โดยเฉลี่ยในการซือ้แอพพลเิคชัน่ แต่ละครัง้อยู่ที ่
68.76 บาทต่อเดอืน จากผลการส ารวจค่าเฉลี่ยในการซือ้แอพพลเิคชัน่ต่อเดอืน แสดงใหเ้หน็ว่าเป็นค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สูง
มาก ของกลุ่มผูท้ีซ่ือ้แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนโดยส่วนใหญ่ และเป็นราคาทีผู่บ้รโิภคสามารถซือ้หรอืมกี าลงัใน
การซือ้ไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
  ด้านการเคยซ้ือแอพพลิเคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนจ านวนแอพพลิเคชัน่โดยเฉล่ียต่อเดือน 
พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เคยซือ้แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟน น้อยทีสุ่ดคอื 1 แอพพลเิคชัน่ / 
เดอืน และเคยซือ้แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟน แต่ละเดอืนมากทีสุ่ดคอื 7 แอพพลเิคชัน่ / เดอืน โดยค่าเฉลี่ยของ
การเคยซื้อแอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมาร์ทโฟน แต่ละครัง้อยู่ที่ 1.52 แอพพลเิคชัน่ / เดอืน จากผลการส ารวจจะพบว่า
จ านวนแอพพลเิคชัน่โดยเฉลีย่ของผูบ้รโิภค ไม่ถอืว่ามจี านวนสงู และเป็นจ านวนที่ผูบ้รโิภคสามารถซือ้ไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
และจะพบว่าเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัผลการส ารวจค่าใชจ้่ายทีผู่บ้รโิภคซือ้ต่อเดอืน รวมทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัผลการ
ส ารวจการตดัสนิใจซือ้แอพพลเิคชัน่ ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัปจัจยัดา้นใดมากทีสุ่ด ซึง่คอื ดา้นผลติภณัฑแ์ละดา้น
ราคา แสดงว่าผูบ้รโิภคมกีารพจิารณาประกอบกนัสองปจัจยัหลกั คอื ดา้นผลติภณัฑแ์ละราคา และสอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (อ านาจ เสนาด.ี 2548: 29-30; อา้งองิจาก ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. 2541: 125) 
ไดใ้หค้วามหมายของการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Analysis consumer behavior) ไวว้่าผูบ้รโิภคซือ้อะไรและท าไม
ผูบ้รโิภคจงึซือ้ จะตอ้งกลยุทธก์ารตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นราคาทีเ่หมาะสม 
  ด้านการใช้แอพพลิเคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนโดยเฉล่ียก่ีครัง้ต่อวนั พบว่า ผู้บริโภคที่ตอบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่ ใชแ้อพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟน น้อยทีส่ดุคอื 1 ครัง้ / วนัและใชแ้อพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์
โฟน แต่ละเดอืนมากที่สุดคอื 50 ครัง้ / วนั โดยค่าเฉลี่ยของการใช้แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมาร์ทโฟน แต่ละครัง้อยู่ที ่
10.10 ครัง้ / วนั  
 การวิเคราะหผ์ลจากการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้ต่อเดอืน สถานภาพ ที่
แตกต่างกนัมผีลต่อพฤติกรรมการซื้อแอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  พบว่า 
ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้าน
ค่าใชจ้่ายในการซือ้แอพพลเิคชัน่โดยเฉลีย่ต่อเดอืน และด้านการใช้แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมาร์ทโฟนโดยเฉลี่ยต่อวนั 
แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538:53) กล่าวว่าผลติภณัฑจ์ะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัได ้ส่วนดา้นการเคยซือ้แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนโดยเฉลี่ย
ต่อเดอืนไม่แตกต่างกนั 
 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนในเขตกรงุเทพมหานคร 
ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้แอพพลเิคชัน่โดยเฉลีย่ต่อเดอืน ดา้นการเคยซือ้แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนโดยเฉลีย่ต่อ
เดอืน และด้านการใชแ้อพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนโดยเฉลีย่ต่อวนั ไม่แตกต่างกนั ทัง้นี้จากผลการส ารวจในกลุ่ม
อายุแสดงใหเ้หน็ว่า มอีายุระหว่าง 21 – 30 ปี ซึง่ถอืเป็นวยัทีเ่ริม่ท างานและอยู่ในช่วงท างาน ดงันัน้จงึอาจมแีนวคดิและ
แนวปฏบิตัทิีค่ลา้ยคลงึกนั รวมทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัการวจิยัของ (Roger & Shoemaker. 1971: 35) ทีก่ล่าวในเรื่องของ
อายุว่าผูท้ีย่อมรบันวตักรรมเรว็ไม่มคีวามแตกต่างจากผูท้ีย่อมรบันวตักรรมชา้ 
 ผู้บริโภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อแอพพลิเคชัน่ส าหรบัสมาร์ทโฟนในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้แอพพลเิคชัน่โดยเฉลีย่ต่อเดอืน และดา้นการเคยซือ้แอพพลเิคชัน่ส าหรบั
สมารท์โฟนโดยเฉลีย่ต่อเดอืน ไม่แตกต่างกนั ทัง้นี้เน่ืองจากลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่จบระดบัการศกึษาเดยีวกนั ดงันัน้การ
ส ารวจนี้จึงอาจไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา (2542: 18) ที่กล่าวว่าการศึกษาของผู้บริโภคจะมี
ผลกระทบต่อการบรโิภคสว่นดา้นการใชแ้อพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนโดยเฉลีย่ต่อวนั แตกต่างกนั  
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 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อแอพพลิเคชัน่ส าหรับสมาร์ทโฟนในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้แอพพลเิคชัน่โดยเฉลีย่ต่อเดอืน และดา้นการเคยซือ้แอพพลเิคชัน่ส าหรบั
สมาร์ทโฟนโดยเฉลี่ยต่อเดือน ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการใช้แอพพลิเคชัน่ส าหรับสมาร์ทโฟนโดยเฉลี่ยต่อวัน   
แตกต่างกนั 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้แอพพลเิคชัน่โดยเฉลีย่ต่อเดอืน และดา้นการเคยซือ้แอพพลเิคชัน่ส าหรบั
สมาร์ทโฟนโดยเฉลี่ยต่อเดือน ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการใช้แอพพลิเคชัน่ส าหรับสมาร์ทโฟนโดยเฉลี่ยต่อวัน     
แตกต่างกนั    
 ทัง้นี้ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดแ้ตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อแอพพลิเคชัน่โดยเฉลี่ยต่อเดือน ด้านการเคยซื้อแอพพลเิคชัน่
ส าหรบัสมาร์ทโฟนโดยเฉลี่ยต่อเดือน และด้านการใช้แอพพลิเคชัน่ส าหรบัสมาร์ทโฟนโดยเฉลี่ยต่อวนั เหมอืนกนั 
เน่ืองจากค่าเฉลีย่ของค่าใชจ้่ายในการซือ้แอพพลเิคชัน่โดยเฉลีย่ และค่าเฉลีย่ของจ านวนแอพพลเิคชัน่ทีเ่คยซือ้ มคีวาม
สอดสอดคลอ้งกนั นัน้คอืมคี่าใชจ้่ายต่อเดอืนสอดรบักบัจ านวนแอพพลเิคชัน่ทีเ่คยซือ้ต่อเดอืน ดา้นการใชแ้อพพลเิคชัน่
ส าหรบัสมารท์โฟนโดยเฉลีย่ต่อวนั สามารถแปรผนัไดค้่อนขา้งหลากหลาย 
 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพการสมรสแตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อแอพพลเิคชัน่โดยเฉลี่ยต่อเดอืน และด้านการเคยซือ้แอพพลเิคชัน่ส า หรบั
สมารท์โฟนโดยเฉลี่ยต่อเดอืน แตกต่างกนั ซึง่สามารถน ามาอภปิรายไดโ้ดยสอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ ศริวิรรณ
เสรรีตัน์ (2546: 204) ซึง่กล่าวว่ากลุ่มวยัโสดจะมภีาระทางการเงนิน้อย และมกัจะซือ้สนิคา้บรโิภคอุปโภคส่วนตวั ส่วน
ดา้นการใชแ้อพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนโดยเฉลีย่ต่อวนั ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 การยอมรบันวตักรรม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟน 
พบว่า  การยอมรบันวตักรรมในดา้นการไดป้ระโยชน์มากกว่าเดมิทีเ่ขา้มาแทนที ่ (Relative Advantage) การยอมรบั
นวตักรรมในดา้นไม่มคีวามสลบัซบัซอ้นมากนัก (Simplicity) และการยอมรบันวตักรรมในดา้นสามารถมองเหน็หรอื
เขา้ใจไดง้่าย (Observability) โดยรวม ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้แอพพลเิคชัน่โดยเฉลีย่ต่อเดอืน แต่ทัง้นี้ผลการส ารวจไม่สอดคลอ้งกบัทฤษฎี
ของ (Everett M. Rogers. 1995) ทีก่ล่าวว่า นวตักรรมทีม่ลีกัษณะตรงกนัขา้มกบัทีก่ล่าวมาแลว้นี้ มกัจะเป็นทีย่อมรบั
ไดย้าก และมผีลต่อความเรว็ในการตอบรบัของนวตักรรม 
 การยอมรบันวตักรรมในดา้นสอดคลอ้งกบัความต้องการ (Compatibility) และการยอมรบันวตักรรมในดา้น
สามารถทดลองการใชไ้ด ้(Trialability) โดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้แอพพลเิคชัน่โดยเฉลีย่ต่อเดอืน ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง (Everett 
M. Rogers. 1995) ทีก่ล่าวว่า นวตักรรมทีม่ลีกัษณะตรงกนัขา้มกบัทีก่ล่าวมาแลว้นี้ มกัจะเป็นทีย่อมรบัไดย้าก และมผีล
ต่อความเรว็ในการตอบรบัของนวตักรรม 
 การยอมรบันวตักรรมในดา้นการไดป้ระโยชน์มากกว่าเดมิทีเ่ขา้มาแทนที ่(Relative Advantage) การยอมรบั
นวตักรรมในดา้นไม่มคีวามสลบัซบัซ้อนมากนัก (Simplicity) การยอมรบันวตักรรมในด้านสามารถทดลองการใชไ้ด ้
(Trialability) และการยอมรบันวตักรรมในด้านสามารถมองเหน็หรอืเขา้ใจได้ง่าย (Observability) โดยรวม ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อแอพพลิเคชัน่ส าหรับสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการเคยซื้อ
แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนโดยเฉลีย่ต่อเดอืน ซึ่งผลการส ารวจไม่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง (Rogers. 1995) ที่
กล่าวว่า นวตักรรมทีม่ลีกัษณะตรงกนัขา้มกบัทีก่ล่าวมาแลว้นี้ มกัจะเป็นทีย่อมรบัไดย้าก และมผีลต่อความเรว็ในการ
ตอบรบัของนวตักรรม 
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 การยอมรบันวตักรรมในด้านสอดคล้องกับความต้องการ (Compatibility) โดยรวม มีความสมัพันธ์กับ
พฤตกิรรมการซือ้แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการเคยซือ้แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์
โฟนโดยเฉลีย่ต่อเดอืน ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง (Rogers. 1995) ทีก่ล่าวว่า นวตักรรมทีม่ลีกัษณะตรงกนัขา้มกบัที่
กล่าวมาแลว้นี้ มกัจะเป็นทีย่อมรบัไดย้าก และมผีลต่อความเรว็ในการตอบรบัของนวตักรรม 
 การยอมรบันวตักรรมในดา้นการได้ประโยชน์มากกว่าเดมิทีเ่ขา้มาแทนที ่ (Relative Advantage) และการ
ยอมรบันวตักรรมในด้านไม่มคีวามสลบัซบัซ้อนมากนัก (Simplicity) โดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการใช้แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนโดยเฉลีย่ต่อวนั 
ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง (Rogers. 1995) ทีก่ล่าวว่า นวตักรรมทีม่ลีกัษณะตรงกนัขา้มกบัทีก่ล่าวมาแลว้นี้ มกัจะเป็น
ทีย่อมรบัไดย้าก และมผีลต่อความเรว็ในการตอบรบัของนวตักรรม 
 การยอมรบันวตักรรมในด้านสอดคล้องกบัความต้องการ (Compatibility) การยอมรบันวตักรรมในด้าน
สามารถทดลองการใช้ได้ (Trialability) และการยอมรับนวัตกรรมในด้านสามารถมองเห็นหรือเข้าใจได้ง่าย 
(Observability) โดยรวม ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อแอพพลิเคชัน่ส าหรับสมาร์ทโฟนในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นการใชแ้อพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนโดยเฉลีย่ต่อวนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง (Rogers. 
1995) ทีก่ล่าวว่า นวตักรรมทีม่ลีกัษณะตรงกนัขา้มกบัทีก่ล่าวมาแลว้นี้ มกัจะเป็นทีย่อมรบัไดย้าก และมผีลต่อความเรว็
ในการตอบรบัของนวตักรรม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศกึษาการวจิยัเรื่อง การยอมรบันวตักรรมทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อแอพพลเิคชัน่ส าหรบั
สมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี้ 

1. จากผลการศกึษาดา้นขอ้มลูสว่นบุคคลของผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถาม พบว่า ผูบ้รโิภคที ่เป็นเพศชาย 
อายุ 21 – 30 ปี มรีะดบัการศกึษาสว่นใหญ่เป็นระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนักงานเอกชน/ลูกจา้ง และส่วนใหญ่ 
มสีถานภาพโสด ดงันัน้ผลทีไ่ดจ้ะท าใหท้ราบถงึกลุ่มเป้าหมายทีช่ดัเจนขึน้ว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร มพีฤตกิรรมในการ
ซือ้แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมาร์ทโฟนอย่างไร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางกลยุทธ์ในการท าการตลาด ตามลกัษณะ
วงจรชวีติครอบครวัจากการวเิคราะหพ์ฤติกรรมผู้บรโิภค (เสร ีวงษ์มณฑา. 2542: 66-74) ทไีด้แบ่งวงจรชวีติใหผู้ท้ี่มี
อายุ 25-40 ปี เป็นวยัผูใ้หญ่ เป็นวยัฉกรรจ ์วยัหนุ่มสาว ท าอะไรตามใจตวัเอง ดงันัน้ในการท าการตลาดจงึควรมุ่งเน้น
ไปในกลุ่มเป้าหมายทีถู่กตอ้ง และพฒันาแอพพลเิคชัน่ไดต้รงกบัความตอ้งการของผูซ้ือ้ 

2. จากผลการศกึษาการวจิยันี้ท าให้ผู้พฒันาหรอืผู้จดัจ าหน่ายแอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมาร์ทโฟนทราบว่า 
ประเภทของแอพพลเิคชัน่ทีผู่บ้รโิภคซือ้และตรงกบัความตอ้งการมากทีส่ดุนัน้ คอื ประเภทความบนัเทงิ และรองมา คอื 
ประเภทเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ และประเภทอื่นๆ ซึ่งจะช่วยใหผู้้พฒันาแอพพลเิคชัน่สามารถเลอืกทีจ่ะมุ่งเน้นการ
พฒันาประเภทของแอพพลเิคชัน่ไดอ้ย่างถูกตอ้งและตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มผูซ้ือ้ 

3. นอกจากน้ีในการตดัสนิใจซื้อแอพพลเิคชัน่ ผู้บรโิภคให้ความส าคญักบัปจัจยัด้านผลติภณัฑ์และด้าน
ราคา มากทีส่ดุ ดงันัน้ผูพ้ฒันาแอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟน ควรใหค้วามส าคญักบัสองปจัจยัน้ีเป็นส าคญั 

4. ผูพ้ฒันาแอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟน ควรพฒันาแอพพลเิคชัน่ ตามมลูเหตุจงูใจทีส่ าคญัทีส่ดุ ทีม่ผีล
ต่อการซือ้แอพพลเิคชัน่ของผูบ้รโิภค นัน้ คอื ความจ าเป็นต่อชวีติประจ าวนั และรองมา คอื เป็นแอพพลเิคชัน่ยอดนิยม 
เพื่อจะไดต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

5. ส าหรบัดา้นประโยชน์ทีผู่บ้รโิภคไดร้บัจากการซือ้แอพพลเิคชัน่ที่ส าคญัทีสุ่ดนัน้ คอื ความบนัเทงิ และ
รองมา คอื การตดิต่อสือ่สาร ซึง่ถอืเป็นขอ้มลูทีผู่พ้ฒันาแอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนควรจะทราบถงึผลประโยชน์ที่  
ผูซ้ือ้แอพพลเิคชัน่ควรจะไดร้บัและมคีวามคาดหวงั 

6. การเสยีค่าใช้จ่ายและการซื้อแอพพลเิคชัน่ต่อเดอืน สะท้อนให้เหน็ว่ าเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัทัง้ใน
เรื่องของราคาแอพพลเิคชัน่และจ านวนแอพพลเิคชัน่ทีผู่บ้รโิภคซือ้ต่อเดอืน ดงันัน้ผูพ้ฒันาแอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์
โฟนและผูจ้ าหน่ายควรใหค้วามส าคญัในดา้นการก าหนดราคาต่อจ านวนแอพพลเิคชัน่ทีเ่หมาะสม 



15 
 

7. ผูผ้ลติและผูจ้ดัจ าหน่ายควรเขา้ใจถงึลกัษณะส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้
ต่อเดือน สถานภาพ ที่แตกต่างกัน ว่ามีผลต่อพฤติกรรมการซื้อแอพพลิเคชัน่ส าหรับสมาร์ทโฟนในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อแอพพลเิคชัน่โดยเฉลี่ยต่อเดอืน  ด้านการเคยซื้อแอพพลเิคชัน่ส าหรบั
สมาร์ทโฟนโดยเฉลี่ยต่อเดือน และด้านการใช้แอพพลิเคชัน่ส าหรบัสมาร์ทโฟนโดยเฉลี่ยต่อวนั แตกต่างกนัหรอืไม่ 
เพื่อใหส้ามารถผลติ พฒันา และใหบ้รกิารไดต้รงตามลกัษณะพฤตกิรรมและความตอ้งการของลกูคา้  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรท าการศกึษาในเขตต่างจงัหวดัอื่นๆ เนื่องจากผลการส ารวจทัว่ประเทศจะท าใหท้ราบแนวทางที่

หลากหลายมากขึน้ และ ณ ปจัจุบนัโทรศพัท์สมาร์ทโฟนและการใช้แอพพลิเคชัน่มีการใช้จากผู้บริโภคทัว่ไปและ
ครอบคลุมทัว่ทัง้ประเทศ 

2. ควรศกึษาถึงบรษิัทหรอืผู้พฒันาแอพพลเิคชัน่ เพื่อทีจ่ะได้ทราบขอ้มูลในด้านของผู้ผลติ ว่ามคีวาม
เป็นไปไดห้รอืไม่อย่างไรทีจ่ะพฒันาแอพพลเิคชัน่ใหส้อดคลอ้งกบัผลการศกึษานี้ 

3. ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบักระบวนการตดัสนิใจซือ้แอพพลเิคชัน่ ว่ามกีระบวนการอย่างไร ซึง่จะช่วยให้
ทราบถงึกระบวนการในการคดิการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ สามารถน ามาช่วยในการปล่อยแอพพลเิคชัน่สู่ตลาด รวมทัง้การ
ท าตลาดไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

4. ควรศึกษาถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชัน่และระบบโทรศัพท์        
สมารท์โฟน เพื่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัและตอบสนองความต้องการในการใชง้านของผูบ้รโิภคในอนาคต
ได ้
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