
 

 

ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใช้โมบาย

แอพพลิเคชัน่บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยดข์องผูใ้ช้โทรศพัทมื์อถือสมารต์โฟน

ในเขตกรงุเทพมหานคร 
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บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาถึงส่วนประสมการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรม

การใช้โมบายแอพพลิเคชัน่บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟนในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึง่กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคทีใ่ชโ้มบายแอพพลเิคชัน่บนระบบปฏบิตักิาร

แอนดรอยดใ์นโทรศพัทม์อืถอืสมารต์โฟนในเขตกรุงเทพมหานครจํานวนทัง้สิน้ 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็น

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน

มาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน คอืการวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะหค์วาม

แปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์ชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ยา่งงา่ยของเพยีรส์นั 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า 

1. ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 25 - 34 ปี มสีถานภาพโสด ระดบัการศกึษา        

ปรญิญาตร ีมรีายไดต่้อเดอืน 20,000 - 29,999 บาท และมอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน/ลกูจา้ง  

2. ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ต่อส่วนประสมการตลาดบรกิารโดยรวมในระดบัมาก เมื่อพจิารณา  

รายด้าน พบว่าผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก เรียงตามมากไปน้อย ได้แก่ ด้านกระบวนการ            

ดา้นผลติภณัฑ ์ด้านการจดัจําหน่าย และดา้นราคา ตามลําดบั และผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ระดบัปานกลาง 

คอื ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

3. ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มรีะยะเวลาในการใชง้านสมารต์โฟนเครื่องปจัจุบนั โดยเฉลีย่ประมาณ 2 ปี ใช้

งานสมาร์ตโฟน โดยเฉลี่ยประมาณ 7 ชัว่โมง/วนั ดาวน์โหลดแอพพลเิคชัน่ โดยเฉลี่ยประมาณ 4 ครัง้/เดอืน             

มคีา่ใชจ้า่ยในการดาวน์โหลดแอพพลเิคชัน่ โดยเฉลีย่ประมาณ 32 บาท/ครัง้  

4. ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ ใช้สมาร์ตโฟน Samsung โดยประโยชน์หลกัในการใช้งานสมาร์ตโฟน คอื         

การสือ่สารสนทนา และประเภทแอพพลเิคชัน่ทีด่าวน์โหลดมากทีส่ดุ คอื Games ตามลาํดบั 

 

 

 

                                                           
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่   

1. ผู้บริโภคที่มีเพศ และ ระดับการศึกษา แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้โมบายแอพพลิเคชัน่           

บนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์ดา้นความถีแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั .01 และ .05 ตามลาํดบั 

2. ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้โมบายแอพพลเิคชัน่บนระบบปฏบิตัิการแอน

ดรอยด ์ดา้นค่าใชจ้า่ยแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั .01  

3. ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้โมบายแอพพลิเคชัน่                    

บนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์ดา้นระยะเวลาในการใชง้านแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั .05 

4. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านการจดัจําหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชโ้มบาย

แอพพลเิคชัน่บนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์ของผูใ้ช้โทรศพัทม์อืถอืสมารต์โฟนในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน

ระยะเวลาในการใช้งาน และดา้นค่าใช้จ่าย อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตริะดบั .05 และ .01 ตามลําดบั โดยมี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัอยูใ่นระดบัตํ่า  

5. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านกระบวนการมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้โมบาย

แอพพลเิคชัน่บนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์ของผูใ้ช้โทรศพัทม์อืถอืสมารต์โฟนในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน

ระยะเวลาในการใชง้าน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัอยูใ่นระดบัตํ่า 

 

คาํสาํคญั: สว่นประสมทางการตลาด พฤตกิรรมผูบ้รโิภค โมบายแอพพลเิคชัน่บนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์

 

Abstract 

 The purpose of this research is to study service marketing mix relating to users’ behavior on 

using android mobile application of smartphone in Bangkok metropolis. The sample group consists of 

400 smart phone users who use mobile application on Android operating system in Bangkok Metropolis. 

Data collecting tool in this research is questionnaire. Statistics that are used in analyzing data are 

percentage, average, and standard deviation. The hypotheses testing used in this research is t-test, one-

way analysis of variance, and Pearson product moment correlation coefficient. 

 The results of the research show that: 

1. The majority of the consumer are female, ages between 25-34 years old, single, have 

Bachelor degree. Most of them are private company’ employees with monthly salary Baht 20,000 – 

29,999. 

2. Consumers have high level of opinion on overall service marketing mix. When considering 

each aspect, the one that have highest level of opinion are as follows: process, product, place, and 

price. Consumers have moderate level of opinion on promotion.  

3. On average, the majority of consumers use their current smart phones for two years, use 

their smart phones for about 7 hours/day, download applications about 4 times/month, and pay about 32 

baht/download. 
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 4. Most consumers use Samsung smart phone. They mainly use the smart phone for 

communication. The most frequently-downloaded application is Games. 

 The hypotheses testing shows that: 

1. Consumers with different genders and education levels have different frequency in using 

mobile applications on Android operating system with statistical significance levels of 0.1 and 0.5, 

respectively. 

2. Consumers with different age have different expense in using mobile applications on 

Android operating system with statistical significance level of 0.01. 

3. Consumers with different monthly income have different time durations in using mobile 

applications on Android operating system with statistical significance level of 0.05. 

4. The distribution aspect of service marketing mix is positively related to usage duration and 

expense of smart phone users in using mobile application on Android operating system in Bangkok at 

low level with statistical significance level of 0.05 and 0.01. 

5. The process aspect of service marketing mix is positively related to usage duration of smart 

phone users in using mobile application on Android operating system in Bangkok at low level with 

statistical significance level of 0.01. 

 

Keywords: Service marketing mix, Customers’ behavior, Android mobile application. 

บทนํา 

ปจัจุบันโทรศัพท์มือถือได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของเราเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก

โทรศพัทม์อืถอืในปจัจบุนัไมไ่ดม้ไีวแ้ค่สนทนาเทา่นัน้ แต่ผูใ้ชส้ามารถมกีจิกรรมหลายอยา่งจากการใชง้านเชน่ การ

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การรบัข้อมูลข่าวสาร ดูหนัง ฟงัเพลง เล่นเกมส์ ทัง้ออนไลน์และออฟไลน์ โดยเฉพาะ

โทรศพัทม์อืถอืประเภทสมารต์โฟนนับเป็นโทรศพัทม์อืถอืทีม่ยีอดขายเพิม่มากขึน้ในแต่ละปีเป็นจํานวนมาก เหน็

ได้จากผลสํารวจของบรษิัทการ์ทเนอร์ ซึ่งได้เปิดเผยผลสํารวจพบว่าในช่วงเดือนเมษายนถึงเดอืนมถุินายน ปี 

2556 ยอดขายโทรศพัทม์อืถอืทัว่โลกมจีํานวน 435 ลา้นเครื่อง เป็นยอดขายของสมารต์โฟนมากถงึ 225 ลา้น

เครื่อง เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้าร้อยละ 46.5 ในขณะที่ยอดขายโทรศัพท์มือถือธรรมดา             

กลบัลดลงร้อยละ 21 (บรษิัทวิจยัการ์ตเนอร์.//2556:/ออนไลน์./สบืค้นเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2556 จาก 

http://thumbsup.in.th/2013/08/gartner-smartphones-outsell-featurephones-thanks-to-android/) ซึ่งสาเหตุ

น่าจะมาจากโทรศพัทม์อืถอืประเภทสมารต์โฟนสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคไดเ้ป็นอยา่งด ี 

จากการเตบิโตของโทรศพัทม์อืถอืสมารต์โฟนน้ีเองทีท่าํใหเ้กดิแอพพลเิคชัน่เพื่อใชง้านร่วมกบัสมารต์

โฟนขึน้เป็นจาํนวนมาก ในปจัจบุนัระบบปฏบิตักิารทีนิ่ยมจากคา่ยอุปกรณ์เคลือ่นทีต่่างๆมดีงัน้ี 

1 Android พฒันาโดยบรษิทั Google 

2 iPhone OS พฒันาโดยบรษิทั Apple 

3 Windows Mobile พฒันาโดยบรษิทั Microsoft 



4 
 

 

โดยในแต่ละระบบปฏบิตัิการกจ็ะมแีอพพลเิคชัน่รวมถึงผู้ใช้งานมากน้อยแตกต่างกนั จากผลสํารวจ 

ของบรษิัทการ์ทเนอร์ผูใ้ช้งานระบบปฏบิตัิการต่างๆมอีตัราส่วนดงัน้ี Android ร้อยละ 79, iOSร้อยละ 14.2               

และ Windows Mobile รอ้ยละ3.3 (Gartner.//2013:/Online./RetrievedNovember21, 2013, from  

http://www.gartner.com/newsroom/id/2573415) 

จากอตัราส่วนของผูใ้ชร้ะบบปฏบิตักิารต่างๆ แอนดรอยดน์ับเป็นระบบปฏบิตักิารทีม่ผีูใ้ชง้านมากเป็น

อนัดบัหน่ึง สาเหตุทีแ่อนดรอยดม์ผีูใ้ชง้านมากทีส่ดุนัน้เป็นเพราะแอนดรอยดเ์ป็นระบบปฏบิตักิารทีม่อียู่บนสมารต์

โฟนที่หลากหลายรุ่น หลากหลายยี่ห้อ ทัง้เครื่องที่มรีาคาถูกจนถึงเครื่องที่มีราคาแพง เช่น ซมัซุง โซนี แอลจ ี           

เป็นต้นและดว้ยความทีแ่อนดรอยดเ์ป็นระบบปฏบิตักิารทีเ่ป็นมาตรฐานเปิดจงึไดร้บัความสนใจจากทัง้นักพฒันา

แอพพลเิคชัน่และผูใ้ชง้านทัว่ไปในการทีจ่ะพฒันาแอพพลเิคชัน่และเรยีกเกบ็เงนิจากการดาวน์โหลดซึง่ถอืว่าเป็น

อกีรูปแบบหน่ึงของธุรกจิทีน่่าสนใจจากเหตุผลดงักล่าวเป็นผลใหเ้กดินักพฒันาแอพพลเิคชัน่บนระบบปฏบิตักิาร

แอนดรอยด์เป็นจํานวนมาก ทัง้ยังมีแอพพลิเคชัน่เพื่อรองรับการทํางานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์               

ทีห่ลากหลายรปูแบบตามมาอกีดว้ย 

ตามทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ ทาํใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งสว่นประสมการตลาด

บรกิารกบัพฤตกิรรมการใชโ้มบายแอพพลเิคชัน่บนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดข์องผูใ้ชโ้ทรศพัทม์อืถอืสมารต์โฟน

ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาโมบายแอพพลเิคชัน่บนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดใ์ห้มี

ประสทิธภิาพมคีวามแตกต่างจากแอปพลเิคชัน่ทีม่อียู่ในปจัจุบนัเพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั และผลติ

แอพพลเิคชัน่บนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดท์ีต่รงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านโทรศพัทม์อืถอืสมารต์โฟนใหไ้ด้

มากทีส่ดุและผูว้จิยัไดท้าํการเลอืกกลุ่มตวัอย่างในเขตกรุงเทพมหานครนัน้เน่ืองจากในขอ้มูลรายงานของศูนยว์จิยั

กสกิรไทยไดก้ล่าวถงึภาพรวมของการใชส้มารต์โฟนของคนกรุงเทพมหานครวา่คนกรุงเทพมหานครนิยมใชส้มารต์

โฟนเพิม่ขึน้เรื่อยๆ จากเดมิในปี 2553 ตลาดสมารต์โฟนมมีูลค่า 24,894 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 29.7 ของตลาด

โทรศพัทเ์คลือ่นทีร่วมทัง้หมด และในปี 2554 คาดว่าจะยงัคงเตบิโตต่อเน่ือง โดยมมีูลค่าตลาดประมาณ 32,789 – 

34,544 ลา้นบาทขยายตวัรอ้ยละ 31.7 - 38.8 คดิเป็นสดัส่วนมูลค่าของตลาดรวมรอ้ยละ 38 ซึง่เป็นตวัเลขที่

น่าสนใจ ทาํใหผู้ว้จิยัเลอืกกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวมาใชใ้นการวจิยัครัง้น้ี(ศนูยว์จิยักสกิรไทย.//2556:/ออนไลน์./สบืคน้

เมือ่ 14 มกราคม 2556./จาก http://thumbsup.in.th/2011/08/50-percent-of-bangkokian-use-smartphone/) 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งัน้ี 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้โมบายแอพพลิเคชัน่บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ของผู้ใช้

โทรศพัทม์อืถอืสมารต์โฟนในเขตกรุงเทพมหานครจาํแนกตามปจัจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และอาชพี 

2. เพื่อศกึษาถึงความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบรกิารกบัพฤติกรรมการใช้โมบาย

แอพพลเิคชัน่บนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดข์องผูใ้ชโ้ทรศพัทม์อืถอืสมารต์โฟนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ 

1.1 ลกัษณะสว่นบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน และอาชพี 

1.2 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจําหน่าย ดา้นการ

สง่เสรมิการตลาด และดา้นกระบวนการ 
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 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ พฤติกรรมการใช้โมบายแอพพลิเคชัน่บน

ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดข์องผูใ้ชโ้ทรศพัทม์อืถอืสมารต์โฟนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานในการวิจยั 

1. ผูบ้รโิภคทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืนและ อาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชโ้มบายแอพพลเิคชัน่บนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดแ์ตกต่างกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร คอื ผลติภณัฑ ์ราคา การจดัจําหน่าย การส่งเสรมิการตลาด และ

กระบวนการมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้โมบายแอพพลเิคชัน่บนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์ของผู้ใช้

โทรศพัทม์อืถอืสมารต์โฟนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคนอื่นๆ (2550: 57-59) กล่าวว่า 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย อายุ เพศ สถานภาพครอบครวั รายได้ อาชพี การศกึษา เหล่าน้ีเป็น

เกณฑท์ีนิ่ยมใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นสิง่สาํคญัและสถิตทิี่วดัไดข้องประชากรที่

ช่วยกาํหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้งา่ยต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอืน่ ตวัแปรทางดา้นประชากรทีส่าํคญัมดีงัน้ี 

1. อาย ุ(Age) เน่ืองจากผลติภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั 

นกัการตลาดจงึใชป้ระโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรดา้นประชากรณ์ศาสตรท์ีแ่ตกต่างของส่วนตลาด นักการตลาดได้

คน้ควา้ความตอ้งการของตลาดสว่นเลก็ (Niche Market) โดยมุ่งความสาํคญัทีต่ลาดอายุสว่นนัน้ 

2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนการตลาดเช่นกนั นักการตลาดต้องศึกษาตัวแปรน้ีอย่าง

รอบคอบ เพราะในปจัจบุนัน้ีตวัแปรดา้นเพศมผีลต่อการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการบรโิภคของผูบ้รโิภค 

3. ลกัษณะครอบครวั (Marital status) ในอดตีถงึปจัจุบนัลกัษณะครอบครวัเป็นเป้าหมายทีส่าํคญัของ

การใชค้วามพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมคีวามสาํคญัยิง่ขึน้ในสว่นทีเ่กีย่วกบัหน่วยผูบ้รโิภค นกัการ

ตลาดจะสนใจจํานวนและลกัษณะของบุคคลในครวัเรือนที่ใช้สนิค้าใดสนิค้าหน่ึง และยงัสนใจในการพิจารณา

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และโครงสร้างด้านสื่อที่เกี่ยวขอ้งกบัผู้ตดัสนิใจในครวัเรอืนเพื่อช่วยในการพฒันา       

กลยทุธก์ารตลาดใหเ้หมาะสม 

 4. รายได ้การศกึษา และอาชพี (Income, Education and Occupation) เป็นตวัแปรสาํคญัในการ

กาํหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปนักการตลาดจะสนใจในผูบ้รโิภคทีม่คีวามรํ่ารวย แต่อย่างไรกต็ามครอบครวัทีม่ี

รายไดต้ํ่าจะเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ ปญัหาสาํคญัในการแบ่งส่วนการตลาดโดยถอืเกณฑ์รายไดอ้ย่างเดยีวกค็อื 

รายไดจ้ะเป็นตวัชีก้ารมคีวามสามารถในการจา่ยสนิคา้หรอืไมม่คีวามสามารถในการจา่ยสนิคา้ ในขณะเดยีวกนัการ

เลอืกซือ้สนิคา้ทีแ่ทจ้รงิอาจถอืเป็นเกณฑ ์รปูแบบการดาํรงชวีติ รสนิยม อาชพี การศกึษา ฯลฯ แมว้า่รายไดจ้ะเป็น

ตวัแปรที่ใช้บ่อยมาก นักการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้รวมกบัตวัแปรด้านประชากรศาสตร์หรืออื่นๆ 

เพือ่ใหก้าํหนดตลาดเป้าหมายไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ ซึง่เกณฑร์ายไดจ้ะเกีย่วขอ้งกบัอายแุละอาชพีร่วมกนั 

 แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคนอื่นๆ (2547) อธบิาย

ว่า กลยุทธก์ารตลาดสําหรบัธุรกจิบรกิาร (Marketing Mix 7P s) ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกของผูบ้รโิภค

ประกอบดว้ยปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์(Product) ปจัจยัดา้นราคา (Price) ปจัจยัดา้นการจดัจําหน่าย (Place) ปจัจยั

ดา้นส่งเสรมิการตลาด (Promotion) ปจัจยัดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร(Process) ปจัจยัดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร 

(People) ปจัจัยด้านการสร้างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical and Presentation)                   
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โดยส่วนประกอบทุกตวัมีความเกี่ยวพนักนัและเท่าเทียมกนัขึ้นอยู่กบัผู้บริหารจะวางกลยุทธ์โดยเน้นน้ําหนัก          

ทีป่จัจยัใดมากกวา่เพือ่ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย 

 1. ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ (Product) หมายถงึ สิง่ใดสิง่หน่ึงทีถู่กนําเสนอสู่ตลาดเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้และสรา้งคุณค่า (Value) และสนองความต้องการของลูกคา้ใหเ้กดิความพงึพอใจใหเ้กดิขึน้โดย

ผลติภณัฑท์ี่เสนอขายแก่ลูกคา้ต้องมคุีณประโยชน์หลกั(Core Benefit) ต้องเป็นผลติภณัฑท์ีลู่กค้าคาดหวงั 

(Expected Product ) หรอืเกนิความคาดหวงั(Augmented Product) รวมถงึการนําเสนอผลติภณัฑท์ีม่ศีกัยภาพ 

(Potential Product) เพื่อความสามารถในการแข่งขนัในอนาคตผลติภณัฑท์ี่นําเสนอขายอาจมตีวัตนหรอืไม่มี

ตวัตนกไ็ดผ้ลติภณัฑจ์งึประกอบดว้ยสนิคา้บรกิารความคดิสถานทีอ่งคก์รหรอืบคุคล 

 2. ปจัจยัดา้นราคา (Price) หมายถึง ต้นทุนของสนิคา้ทีลู่กคา้ต้องการสนิคา้ต้องจ่ายกบัสนิคา้หรอื

บรกิารนัน้ๆการกําหนดราคาสนิคา้เกดิจากการตัง้เป้าหมายทางการคา้ว่าต้องการกําไรต้องการขยายส่วนครอง

ตลาดต้องการต่อสูก้บัคู่แข่งขนัหรอืเป้าหมายอื่นการตัง้ราคาต้องได้รบัการยอมรบัจากตลาดเป้าหมายและสูก้บั

คู่แข่งไดร้วมถงึเวลาความพยายามในการใชค้วามคดิและการก่อพฤตกิรรมซึง่จะต้องจ่ายพรอ้มราคาสนิคา้ทีเ่ป็น 

ตวัเงนิ 

 3. ปจัจยัดา้นการจดัจําหน่าย (Place) หมายถงึ กระบวนการทํางานทีจ่ะทําใหส้นิคา้หรอืบรกิารไปสู่

ตลาดเพื่อให้ผูบ้รโิภคไดบ้รโิภคสนิคา้หรอืบรกิารตามทีต่้องการโดยต้องพจิารณาถงึองคก์ารต่างๆและทําเลทีต่ัง้

เพื่อใหอ้ยู่ในพืน้ทีท่ ีเ่ขา้ถงึลูกคา้ไดห้มายถงึโครงสรา้งของช่องทางซึง่ประกอบดว้ยสถาบนัและกจิกรรมทีใ่ชเ้พื่อ

เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การไปยงัตลาดหรือผู้บริโภคให้เป็นที่พอใจและประทบัใจของลูกค้า

ปจัจบุนัเทคโนโลยเีจรญิขึน้การสง่สนิคา้และบรกิารกง็า่ยขึน้สาํหรบัทัง้ผูผ้ลติและสาํหรบัลกูคา้ 

 4. ปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) หมายถงึ กจิกรรมสนับสนุนใหก้ระบวนการสื่อสาร

ทางการตลาดใหแ้น่ใจวา่ตลาดและผูบ้รโิภคเขา้ใจและใหค้ณุคา่ในสิง่ทีผู่ข้ายเสนอโดยมเีครือ่งมอืทีส่าํคญั4 ชนิดคอื 

   4.1 การขายโดยใชพ้นักงานขาย (Personal Selling) เป็นการส่งเสรมิการตลาดทีด่ทีีส่ดุแต่มี

คา่ใชจ้า่ยสงูทีส่ดุ 

   4.2 การโฆษณา (Advertising) เป็นการสื่อโฆษณาประเภทต่างๆใหเ้ขา้ถงึผูบ้รโิภคกลุม่ใหญ่

เหมาะกบัสนิคา้ทีต่อ้งการตลาดกวา้ง 

   4.3 การส่งเสรมิการขาย (Sales Promotion) เป็นการใชส้ื่อโฆษณาประเภทต่างๆใหเ้ขา้ถงึ

ผูบ้รโิภคใหเ้กดิความตอ้งการในตวัสนิคา้ 

   4.4 การเผยแพร่และประชาสมัพนัธ ์ (Publicity and Public Relation) เป็นกจิกรรมทีเ่น้น

วตัถุประสงคก์ารใหบ้รกิารแก่สงัคมเพือ่เสรมิภาพพจน์หรอืชดเชยเบีย่งเบนความรูส้กึของผูบ้รโิภคต่อตวัผลติภณัฑ ์

 5. ปจัจยัดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร (Process) หมายถงึ ขัน้ตอนในการจดัจําหน่ายผลติภณัฑแ์ละการ

ใหบ้รกิารซึง่จะตอ้งถกูตอ้งรวดเรว็เป็นทีพ่อใจและประทบัใจในความรูส้กึของผูบ้รโิภคซึง่เป็นการอาศยักระบวนการ

บางอยา่งเพือ่จดัสง่ผลติภณัฑห์รอืบรกิารใหก้บัลกูคา้เพือ่ใหเ้กดิความแตกต่าง 

 6. ปจัจยัดา้นบคุลากรผูใ้หบ้รกิาร (People) หมายถงึ ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑท์ัง้หมดซึง่หมาย

รวมถงึทัง้ ลกูคา้ บคุลากรทีจ่าํหน่าย และบคุคลทีใ่หบ้รกิารหลงัการขายบคุลากรผูใ้หบ้รกิารจาํเป็นตอ้งคดัเลอืก ให้

การฝึกอบรม และมสีิง่จงูใจ เพือ่ทาํใหส้ามารถสรา้งความพงึพอใจและเกดิความแตกต่างจากคูแ่ขง่ขนั 

 7. ปจัจยัดา้นการสรา้งและการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidenceand Presentation) 

หมายถงึ การแสดงใหเ้หน็คุณภาพของบรกิารโดยผ่านการใชห้ลกัฐานทีม่องเหน็ได ้เช่น การสรา้งสภาพแวดลอ้ม

ของสถานทีข่ององคก์ร การออกแบบตกแต่ง การแบ่งส่วนหรอืแผนกของพืน้ที ่ รวมทัง้อุปกรณ์เครื่องมอืและ
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เครื่องใช้ต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการให้บรกิารทีส่ามารถดงึดูดใจลูกค้าเพื่อใหลู้กค้ามองเหน็ภาพลกัษณ์หรอืคุณค่าของ

บรกิารทีส่ง่มอบและทีเ่หนือกวา่คูแ่ขง่ไดอ้ยา่งชดัเจน 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคนอื่นๆ (2538: 28-38) 

กล่าวว่าการวเิคราะห์พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการค้นควา้หรอืวจิยัเกีย่วกบั

พฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บรโิภคเพื่อทราบถึงลกัษณะความต้องการ พฤติกรรมการซื้อและการใช้ของ

ผูบ้รโิภค 

คําถามที่ใช้เพื่อการค้นหาลกัษณะพฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบด้วย Who?  

What?  Why?  Where?  When? และ How? เพือ่คน้หาคาํตอบ 7 ประการคอื 7Os ซึง่ประกอบดว้ย Occupants, 

Objects, Objectives, Organization, Occasions, Outlets และOperations 

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the market?) เป็นคําถามเพื่อทราบถงึลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย 

(Occupants) การตอบอาศยัเกณฑใ์นการแบง่สว่นตลาด 4 ดา้น คอื 

   1.1 ดา้นประชากร 

   1.2 ดา้นภมูศิาสตร ์

   1.3 ดา้นจติวทิยา 

   1.4 ดา้นพฤตกิรรมศาสตร ์

2. ผูบ้รโิภคซือ้อะไร (What does the consumer buy?) เป็นคําถามทีต่้องการจากผลติภณัฑอ์าจดูได้

จากรปูลกัษณ์การบรกิาร 

3. ทําไมผูบ้รโิภคจงึซือ้ (Why does the consumer buy?) เป็นคําถามเพื่อทราบวตัถุประสงคก์ารซือ้ 

(Objectives) ผูบ้รโิภคซือ้ผลติภณัฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของเขาทัง้ทางร่างกายและจติวทิยา ทัง้น้ีต้อง

ศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ทัง้ภายใน ไดแ้ก่การจงูใจใหผู้บ้รโิภคเกดิการรบัรู ้การเรยีนรู ้การ

เกดิทศันคติ บุคลิกภาพ และแนวคดิของตนเอง ส่วนปจัจยัภายนอก จะประกอบไปด้วย ปจัจยัด้านวฒันธรรม 

ค่านิยม 

4. ใครมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจซือ้ (Who participates in the buying?)  เป็นคาํถามเพือ่ทราบบทบาท

ของกลุ่มต่างๆ (Organizations) ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ ประกอบดว้ยผูร้เิริ่มผูม้อีทิธพิล  ผูต้ดัสนิใจซือ้ ผูซ้ือ้

และผูใ้ช ้

5. ผูบ้รโิภคซือ้เมื่อใด (When does the consumer buy?)  เป็นการถามเพื่อทราบถงึโอกาสในการซือ้ 

(Occasions)ของผูบ้รโิภค เชน่ ซือ้หลงัจากไดม้กีารทดลองใชส้นิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆแลว้ 

6. ผูบ้รโิภคซือ้ทีไ่หน (Where does the consumer buy?) เป็นคําถามเพื่อทราบถึงช่องทาง 

(Channels) หรอืแหล่ง (Outlets) ทีบ่รโิภคไปซือ้ เชน่ การเลอืกซือ้ในหา้งสรรพสนิคา้ ซือ้ผา่นอนิเตอรเ์น็ต 

 7. ผูบ้รโิภคซือ้อย่างไร (How does the consumer buy?) เป็นคําถามเพื่อทราบถงึขัน้ตอนในการ

ตดัสนิใจซือ้หรอืกระบวนการซือ้ 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาและทําวิจยัครัง้น้ี คือผู้บริโภคที่ใช้โมบาย

แอพพลเิคชัน่บนระบบปฎบิตักิารแอนดรอยดใ์นโทรศพัทม์อืถอืสมารต์โฟนเขตกรุงเทพมหานครซึง่ไมท่ราบจาํนวน

ประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาและทาํวจิยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคทีใ่ชโ้มบาย

แอพพลิเคชัน่บนระบบปฎิบตัิการแอนดรอยด์ในโทรศพัท์มอืถือสมาร์ตโฟนเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบ
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จาํนวนประชากรทีแ่น่นอนผูว้จิยัจงึใชว้ธิกีารหาคา่ประชากรโดยคาํนวณจากสตูรของ Yamane ระดบัความเชื่อมัน่ 

95% ค่าความคลาดเคลื่อน 5% (กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2545: 25-26) ไดข้นาดตวัอย่างเท่ากบั 385 ตวัอย่างและ 

เพิ่มอกี 15 ตวัอย่างโดยนับรวมเป็นกลุ่มตวัอย่าง 400 โดยใชว้ธิกีารการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random 

Samping) วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) วธิีการสุม่ตวัอย่างแบบโควต้า (Quota 

Sampling) และวธิสีุม่ตวัอย่างโดยอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) 

 

ผลการวิจยั 

1. ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายรุะหวา่ง 25 - 34 ปี มสีถานภาพโสด ระดบัการศกึษาปรญิญา

ตร ีมรีายไดต่้อเดอืน 20,000 - 29,999 บาท และมอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน/ลกูจา้ง  

2. ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ต่อส่วนประสมการตลาดบรกิารโดยรวมในระดบัมาก เมื่อพจิารณา 

รายด้าน พบว่าผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัมาก เรยีงตามมากไปน้อย ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้าน

ผลติภณัฑ์ ด้านการจดัจําหน่าย และด้านราคา ตามลําดบั และผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ระดบัปานกลาง คอื 

ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

3. ผู้บรโิภคส่วนใหญ่มรีะยะเวลาในการใช้งานสมาร์ตโฟนเครื่องปจัจุบนั โดยเฉลี่ยประมาณ 2 ปี             

ใชง้านสมารต์โฟน โดยเฉลีย่ประมาณ 7 ชัว่โมง/วนั ดาวน์โหลดแอพพลเิคชัน่ โดยเฉลีย่ประมาณ  4 ครัง้/เดอืน              

มคีา่ใชจ้า่ยในการดาวน์โหลดแอพพลเิคชัน่ โดยเฉลีย่ประมาณ 32 บาท/ครัง้  

4. ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ ใชส้มารต์โฟน Samsung โดยประโยชน์หลกัในการใชง้านสมารต์โฟน คอื การ

สือ่สารสนทนา และประเภทแอพพลเิคชัน่ทีด่าวน์โหลดมากทีส่ดุ คอื Games ตามลาํดบั   

5.   ผู้บรโิภคที่มเีพศ และ ระดบัการศกึษา แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้โมบายแอพพลเิคชัน่บน

ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์ดา้นความถีแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั .01 และ .05 ตามลาํดบั 

6.   ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชโ้มบายแอพพลเิคชัน่บนระบบปฎบิตักิารแอน

ดรอยด ์ดา้นค่าใชจ้า่ยแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั .01  

7.   ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้โมบายแอพพลิเคชัน่บน

ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์ดา้นระยะเวลาในการใชง้านแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั .05 

8.   สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นการจดัจําหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชโ้มบาย

แอพพลเิคชัน่บนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์ของผูใ้ช้โทรศพัทม์อืถอืสมารต์โฟนในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน

ระยะเวลาในการใช้งาน และดา้นค่าใช้จ่าย อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตริะดบั .05 และ .01 ตามลําดบั โดยมี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัอยูใ่นระดบัตํ่า  

9.   ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้โมบาย

แอพพลเิคชัน่บนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์ของผูใ้ช้โทรศพัทม์อืถอืสมารต์โฟนในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน

ระยะเวลาในการใชง้าน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัอยูใ่นระดบัตํ่า  
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สรปุผลและอภิปรายผล 

สมมติฐานท่ี 1 ผู้บริโภคที่มีปจัจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนและอาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชโ้มบายแอพพลเิคชัน่บนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์

แตกต่างกนั พบว่า 

ด้านเพศ และด้านระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้โมบายแอพพลิเคชัน่บน

ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์ดา้นความถี่ของการดาวน์โหลดแอพพลเิคชัน่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิ

ระดบั .01 และ .05 ตามลาํดบั โดยผูบ้รโิภคเพศชายมพีฤตกิรรมการใชโ้มบายแอพพลเิคชัน่ ดา้นความถี่ของการ

ดาวน์โหลดมากกวา่ผูบ้รโิภคเพศหญงิ เน่ืองจากเพศชายเป็นเพศทีก่ลา้เสีย่งและชอบลองสิง่ใหม่ๆ  อกีทัง้ยงัมคีวาม

สนใจในเทคโนโลยมีากกว่าเพศหญงิจงึส่งผลใหเ้พศชายมกีารดาวน์โหลดแอพพลเิคชัน่ใหม่ๆทีบ่่อยครัง้กว่า และ

ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตรหีรอืเท่ากบัปรญิญาตรมีพีฤตกิรรมการใชโ้มบายแอพพลเิคชัน่ ดา้น

ความถี่มากกว่าผู้บรโิภคที่มีระดบัการศกึษาสูงกว่าปริญญาตร ี เน่ืองจากผู้บรโิภคที่มีระดบัการศกึษาสูงมกัมี

แนวโน้มทีจ่ะคดิและตดัสนิใจซือ้สนิคา้นานและใชข้อ้มลูมากกวา่ผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาตํ่ากว่าทาํใหก้ารโหลดแต่ละ

ครัง้ตอ้งใชเ้วลานาน 

ด้านอายุ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชโ้มบายแอพพลเิคชัน่บนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์ ดา้น

ค่าใชจ้่ายแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติริะดบั .01 ซึง่ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 35 ปีขึน้ไปมพีฤตกิรรมการใชโ้ม

บายแอพพลเิคชัน่บนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดด์า้นคา่ใชจ้า่ยในการดาวน์โหลดแอพพลเิคชัน่มากทีส่ดุ เน่ืองจาก

เป็นวยัทีท่าํงาน มรีายไดเ้ป็นของตวัเอง ทาํใหม้คีวามสามารถทีจ่ะซือ้แอพพลเิคชัน่ได ้

ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้โมบายแอพพลเิคชัน่บนระบบปฏบิตัิการ

แอนดรอยด ์ดา้นระยะเวลาในการใชง้านแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติริะดบั .05 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายได้

เฉลีย่ต่อเดอืน 10,000 - 19,999 บาทมพีฤตกิรรมดา้นระยะเวลาในการใชง้านมากทีสุ่ด เน่ืองจากเป็นกลุ่มทีเ่ริม่

ทํางานทําให้มีเวลามากกว่ากลุ่มอื่น จงึสามารถใช้งานแอพพลเิคชัน่ได้นานที่สุด จากที่กล่าวมาสอดคล้องกบั

งานวิจยัของเทิดรฐั แววศกัดิ ์ (2556) ศึกษาเรื่อง การยอมรบันวตักรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ

แอพพลิเคชัน่สําหรบัสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ

แตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อแอพพลเิคชัน่สาํหรบัสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใช้จ่ายใน

การซือ้แอพพลเิคชัน่โดยเฉลีย่ต่อเดอืน และดา้นการใชแ้อพพลเิคชัน่สาํหรบัสมารท์โฟนโดยเฉลีย่ต่อวนั แตกต่าง

กนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติริะดบั .05, งานวจิยัของวษิณุ ดษิเทวา (2550) ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่าง

ปจัจยัทางการตลาดกบัพฤติกรรมในการเลอืกซื้อโทรศพัท์เคลื่อนที่ ของประชาชนในเขตบางเขน พบว่า ระดบั

การศกึษาต่างกนัมพีฤติกรรมในการเลอืกซื้อโทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 

อาจเน่ืองจากผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาสงูจะมรีะดบัความคดิและการตดัสนิใจทีส่งูกวา่ผูม้กีารศกึษาตํ่ากวา่ และงานวจิยั

ของณฐัญา มาเกดิ (2554) ศกึษาเรือ่ง พฤตกิรรมการใชไ้อโฟนทีส่ง่ผลถงึการตดัสนิใจเลอืกใชโ้มบายแอพพลเิคชัน่

ในศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 ซึง่พบว่า อายุ สถานภาพ และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน

มสีว่นร่วมในการดาวน์โหลดแอพพลเิคชัน่ 

สถานภาพและอาชีพ แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้โมบายแอพพลเิคชัน่บนระบบปฏบิตักิารแอน

ดรอยด ์ ด้านระยะเวลาในการใช้งาน ด้านความถี่ และด้านค่าใช้จ่าย ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติริะดบั .05 เน่ืองจาก ระยะเวลาในการใชง้าน ความถี่ในการดาวน์โหลด และค่าใชจ้่ายในการใชแ้อพพลเิคชัน่

นัน้เกดิจากความคุ้นเคย และการยอมรบัเทคโนโลยขีองแต่ละบุคคล เพราะไม่ว่าสถานภาพหรอือาชพีใด หากมี

ความคุน้เคยหรอืยอมรบัในเทคโนโลยไีดม้าก กจ็ะทําให้มกีารใชง้านแอพพลเิคชัน่ในดา้นต่างๆมากตามไปด้วย 

โดยสอดคลอ้งกบัระดบัการยอมรบันวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศของ Roger (2003 อา้งถงึในชยพร ดุละอุ
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มาลย,์ 2552) ทีก่ล่าวว่า หากผูใ้ชบ้รกิารมคีวามคุน้เคยกบัเทคโนโลยจีะมแีนวโน้มการใช้บรกิารผ่านเทคโนโลยี

อืน่ๆ 

เพศ และระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้โมบายแอพพลเิคชัน่บนระบบปฏบิตัิการ

แอนดรอยด ์ด้านระยะเวลาในการใช้งาน  และด้านค่าใช้จ่าย ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติริะดบั 

.05 เน่ืองจากเพศและระดบัการศกึษาไม่มผีลต่อเวลาว่างหรอืกําลงัในการซือ้แต่อย่างใด ทําใหร้ะยะเวลาในการใช้

งานโมบายแอพพลิเคชัน่และการจ่ายเงินซื้อแอพพลิเคชัน่ของแต่ละเพศและระดับการศึกษาไม่ต่างกัน โดย

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรนิดา บญุพทิกัษ ์(2554: 99-100) ไดศ้กึษา ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้

โทรศพัทไ์อโฟนโฟรข์องผูบ้รโิภคในย่านรงัสติ พบว่า เพศของผูบ้รโิภคไม่สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้โทรศพัทไ์อโฟน

โฟรเ์อส อย่างมนีัยสําคญัทางสถติริะดบั .05 และธนัชพร จนิดามณีโรจน์ และปรยีานุช อภบิุญโยภาส (2555) 

ศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อประเภทของแอพพลเิคชัน่บนโทรศพัทเ์คลื่อนทีป่ระเภทสมารต์โฟนของนักศกึษาระดบั

ปรญิญาตรใีนกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปจัจยัสว่นบุคคลทัง้เพศและประเภทของมหาวทิยาลยัไม่มคีวามสมัพนัธก์บั

ประเภทของแอพพลเิคชัน่พฤตกิรรมการใชแ้อพพลเิคชัน่ได ้แก่ยีห่อ้ของโทรศพัท ์ความถี่ในการใชแ้อพพลเิคชัน่ 

ระยะเวลาในการใช้แอพพลิเคชัน่ ช่วงเวลาในการใช้แอพพลิเคชัน่ รูปแบบของแอพพลิเคชัน่ ราคาของ

แอพพลเิคชัน่ และจาํนวนของแอพพลเิคชัน่ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั .05 

อายุ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้โมบายแอพพลิเคชัน่บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ด้าน

ระยะเวลาในการใช้งาน  และด้านความถี่ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติริะดบั.05 เน่ืองจากแต่ละ

อายตุ่างกม็คีวามสนใจในแอพพลเิคชัน่ไดเ้หมอืนกนัแต่อาจจะมากบา้งน้อยบา้งต่างกนัไป ทาํใหร้ะยะเวลาในการใช้

งานและความถี่ของการดาวน์โหลดแอพพลเิคชัน่ต่างกนั ซึง่ความสนใจนัน้ไม่ไดข้ึน้อยู่กบัอายุ โดยสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของสทิธศิกัดิ ์สุวรรณี (2555) ได้ศกึษาเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดกบั

พฤตกิรรมการเลอืกซือ้โทรศพัทส์มารต์โฟนของนกัศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปจัจยัสว่นบุคคลดา้นเพศ 

อายุ รายได้ต่อเดอืน มหาวทิยาลยัที่ศกึษาอยู่ ชัน้ปีที่ศกึษากบัพฤติกรรมการเลอืกซื้อโทรศพัท์สมาร์ทโฟนของ

นกัศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ โดยรวมไมม่คีวามสนัพนัธก์นั อาจเป็นเพราะ สภาวะแวดลอ้มปจัจยัดา้น

อื่น เช่น สภาพเศรษฐกจิในปจัจุบนั ลกัษณะ บุคลกิภาพของแต่ละบุคคล คณะ สาขาทีศ่กึษาอยู่ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใชโ้มบายแอพพลเิคชัน่บนระบบปฏบิตัิการแอน

ดรอยด์ ด้านความถี่ และด้านค่าใช้จ่าย ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิระดบั .05 เน่ืองจากกลุ่ม

ตวัอย่างสว่นใหญ่มรีายไดใ้กลเ้คยีงกนั ทําใหส้ามารถเสยีค่าใชจ้่ายเพื่อเขา้ถงึเทคโนโลย ีและความถี่ในการดาวน์

โหลดไมต่่างกนั โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนารรีตัน์ หาญถาวรชยักจิ (2555) ทีศ่กึษาเรื่องทศันคตสิ่วนประสม

การตลาดบรกิารและพฤติกรรมการใช้บรกิาร E-Banking ของผู้ใช้บรกิารทางการเงนิในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบทัง้หมดมีรายได้สูงกว่าค่าแรงขัน้ตํ่าของแรงงานทัว่ไป ซึ่งจะมีศกัยภาพในการเสีย

ค่าใช้จ่ายเพื่อเขา้ถงึเทคโนโลย ีจงึมคีวามถี่ในการใชบ้รกิารไม่ต่างกนั ทําใหผู้ใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน

แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารดา้นความถี่ในการใช้บรกิาร E-Banking ต่อเดอืนไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบั

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 2  ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร คอื ผลติภณัฑ ์ราคา การจดัจําหน่าย การส่งเสรมิ

การตลาด และกระบวนการมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้โมบายแอพพลเิคชัน่บนระบบปฏิบตัิการแอน

ดรอยดข์องผูใ้ชโ้ทรศพัทม์อืถอืสมารต์โฟนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการจดัจาํหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชโ้มบาย

แอพพลเิคชัน่บนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดข์องผูใ้ช้โทรศพัท์มอืถอืสมารต์โฟนในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน

ระยะเวลาในการใช้งาน และด้านค่าใช้จ่าย อย่างมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั .05 และ .01 ตามลําดบั โดยมี
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ความสมัพนัธ์ในระดบัตํ่าและในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจากการดาวน์โหลดแอพพลเิคชัน่มชี่องทางที่เพยีงพอ 

หน้าจอทีใ่ชใ้นการดาวน์โหลดมเีมนูทีเ่ขา้ใจง่าย และมกีารแบง่ประเภทแอพพลเิคชัน่เพือ่ใหเ้ลอืกดาวน์โหลดชดัเจน 

ทาํใหผู้บ้รโิภคใชง้านไดส้ะดวก ผูบ้รโิภคเกดิความสนใจ อยากเขา้ไปด ูและใชง้าน ยิง่ถา้ชื่นชอบแอพพลเิคชัน่ไหน

กจ็ะทาํใหม้กีารซือ้แอพพลเิคชัน่นัน้ๆ  โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรรณวภิา พ่วงจนี (2555) ศกึษาเรือ่ง การใช้

ปจัจยัส่วนประสมการตลาดในการตัดสนิใจซื้อโทรศพัท์เคลื่อนที่เทคโนโลย ี3G ของผู้บรโิภคในเขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้รโิภคใชป้จัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่ายเรื่องความ

สะดวก สามารถซือ้ไดง้า่ยเป็นอนัดบัแรกในการตดัสนิใจซือ้โทรศพัทเ์คลือ่นทีเ่ทคโนโลย ี3G 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้โมบาย

แอพพลเิคชัน่บนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดข์องผูใ้ช้โทรศพัท์มอืถอืสมารต์โฟนในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน

ระยะเวลาในการใช้งาน อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติริะดบั .01 ในระดบัตํ่าและในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจากการ

ดาวน์โหลดแอพพลเิคชัน่ทีส่ามารถทาํไดง้า่ย และสามารถทาํไดท้กุทีท่กุเวลา มผีลใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจใน

การใชง้าน ทาํใหใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ไดน้านขึน้ โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ   วรายุทธ ตัง้กมลสถาพร (2553) 

ศกึษาเรือ่ง ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ตอยา่งต่อเน่ือง พบวา่ รปูแบบการใชง้าน

ทีง่่ายและใช้ได้ตามที่ต้องการส่งผลต่อความพงึพอใจในการใช้งานระบบ E-Banking ส่วนด้านความถี่ และด้าน

ค่าใชจ้่าย ไม่มคีวามสมัพนัธ ์อย่างมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั .05 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภณัฑ ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่

มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้โมบายแอพพลเิคชัน่บนระบบปฏบิตัิการแอนดรอยดข์องผูใ้ชโ้ทรศพัท์มอืถือ

สมารต์โฟนในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการใชง้าน ดา้นความถี่ และดา้นค่าใชจ้่าย อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติริะดบั .05 เน่ืองจากผูบ้รโิภคไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัราคามากนัก เพราะแอพพลเิคชัน่ส่วนใหญ่มรีาคา มี

การสง่เสรมิการตลาดทีใ่กลเ้คยีงกนัและมมีาตรฐาน อกีทัง้ยงัมแีอพพลเิคชัน่ประเภทเดยีวกนัใหเ้ลอืกดาวน์โหลด

หลายแอพพลเิคชัน่อยู่แล้ว ดงันัน้ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสรมิการตลาด จงึไม่มผีลต่อ

พฤตกิรรมการใชง้านแอพพลเิคชัน่ โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณัฐคูณค ์ดอนยงัไพร (2556) ศกึษาเรื่องส่วน

ประสมทางการตลาดโทรศพัทเ์คลื่อนที ่M-Commerce ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ พบว่า ปจัจยัส่วนประสม

ทางการตลาดส่วนใหญ่ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ผ่านทาง M-Commerce ไม่ว่าจะเป็น

ประเดน็ของ แอพพลเิคชัน่ โฆษณาบนมอืถอื รหสัสองมติ ิคปูองมอืถอื ตลาดตามทีอ่ยูข่องโทรศพัทม์อืถอื และเวบ็

ไซดม์อืถอื 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ควรศกึษาเพิม่เตมิในสว่นของนวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัแอพพลเิคชัน่บนระบบ

โทรศัพท์สมาร์ตโฟนทัง้แอนดรอยด์ ไอโอเอส และวินโดว์โฟน เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขนัและ

ตอบสนองความตอ้งการในการใชง้านของผูบ้รโิภคในอนาคต 

2. การศกึษาวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นกลุ่มผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร

เท่านัน้ ในการศึกษาครัง้ต่อไปจึงควรมีการศกึษาขยายพื้นที่ในการศึกษามากขึ้นเพื่อให้ผลการศึกษามีความ

ละเอยีดมากขึน้ เน่ืองจากปจัจบุนัโทรศพัทส์มารต์โฟนและการใชแ้อพพลเิคชัน่มกีารใชง้านจากผูบ้รโิภคทัว่ไปและ

ครอบคลุมทัว่ทัง้ประเทศ 

3. การวจิยัครัง้น้ีเป็นการเกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถามเพยีงชว่งเวลาใดเวลาหน่ึง ดงันัน้ในอนาคตอาจจะ

นํางานวจิยัในครัง้น้ีมาปรบัปรุงและทาํการศกึษาอกีครัง้ เพือ่นําผลมาเปรยีบเทยีบ ซึง่จะทาํใหผ้ลการศกึษามคีวาม

ละเอยีดและชดัเจนมากยิ่งขึน้ 
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กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงด้วยดี เน่ืองด้วยความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือเป็นอย่างยิง่ของ        

รองศาสตราจารย ์ดร.ณกัษ์ กุลสิร ์อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธท์ีไ่ดก้รุณาสละเวลาอนัมคี่าในการใหค้ําแนะนําและ

ใหค้าํปรกึษาตรวจทานแกไ้ขขอ้บกพร่อง ให้ความรู้ ขอ้คดิเหน็รวมทัง้ให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์นับตัง้แต่เริม่

ดาํเนินการจนกระทัง้ผูว้จิยัสามารถดาํเนินการวจิยัเสรจ็เรยีบรอ้ยสมบูรณ์ ผูว้จิยัจงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่าง

สงูมา ณ โอกาสน้ี 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์พุาดา สริกุิตตา อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์และคณาจารย ์

ในโครงการบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติทกุทา่น ทีไ่ดก้รุณาอบรม สัง่สอนประสทิธปิระสาทวชิาความรูท้ ัง้ในทางทฤษฎ ี

รวมถึงการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์อย่างยิง่แก่ผู้วิจ ัย และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการ

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือ และอํานวยความสะดวกเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลา

การศกึษาของผูว้จิยั และขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้กรุณาเสยีสละเวลาให้ความร่วมมอืในการ

ตอบคาํถามสาํหรบัการทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ี 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา และครอบครวัของผูว้จิยัทีเ่ลีย้งดู และสนับสนุนรวมทัง้ช่วยเหลอื

ในทกุๆ ดา้น เพื่อเอือ้อาํนวยใหผู้ว้จิยัไดด้ําเนินการศกึษาไดอ้ย่างเตม็ทีแ่ละเสรจ็สมบูรณ์ ขอขอบคุณเพื่อนๆ จาก

ภาควชิาการจดัการ X-MBA13 ทุกท่านทีไ่ดม้อบมติรภาพและความจรงิใจรวมทัง้ใหค้วามช่วยเหลอืเกือ้กูลกนัมา

โดยตลอด 

สุดท้ายคุณประโยชน์ใดที่ได้รบัจากสารนิพนธ์ฉบบัน้ีผู้วจิยัขอมอบให้ทุกท่านที่มพีระคุณแก่ผู้วจิยัและ

ขอใหทุ้กท่านประสบแด่ความสขุความเจรญิสบืไป 
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