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บทคัดย่อ 

การวิจยัครั้ งน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัย

ท างด้านการยอมรับ เทคโนโลยี  ที่ มี ผล ต่อก าร เลือก ซ้ือแอปพลิ เ คชันบนอุปกรณ์

โทรศพัท์เคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง กลุ่มตวัอย่างที่ ใช้ในการวิจยัครั้ งน้ี คือ 

ประชากรในมหาวิทยาลยัรามค าแหง จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติ ความแปรปรวน

ทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน า ไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี

ของ LSD และใชส้ถิติการถดถอยพหุคูณ (MRA) ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ประชากรใน

มหาวิทยาลยัรามค าแหงที่มีเพศ อายุ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน คณะ และระดบัการศึกษาต่างกนั ท า

ให้กระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษา
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มหาวิทยาลยัรามค าแหงต่างกนั ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการาจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด รวมไปถึงปัจจยัดา้นการยอมรับ

เทคโนโลยี มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์โทรศพัทเ์คลื่อนที่

ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was to study marketing mix factors and study the factors 

of technology acceptance that affects the selection of buying applications on mobile devices of 

Ramkhamhaeng University students. The sample group used in this research is the population 

of Ramkhamhaeng University. Used in this research is 400 people in Ramkhamhaeng 

University. By using questionnaires as a tool for data collection the statistics used in the analysis 

were frequency, percentage, mean, and standard deviation. Hypotheses were tested by t-test, 

One-way ANOVA. If differences were found to compare in pairs by means of LSD and using 

multiple regression statistics (MRA). Hypothesis test results. Found that the population of 

Ramkhamhaeng University with different gender, age, average monthly income, faculty and 

education level Causing the decision making process to choose to buy applications on mobile 

devices of Ramkhamhaeng University students differently As for marketing mix factors Product 

side, price, channel, distribution channel And marketing promotion Including factors regarding 

technology acceptance Affecting the decision making process of purchasing applications on 

mobile devices of Ramkhamhaeng University students 

 

บทน า 
ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจ าว ันมากขึ้ น และแปร

เปลี่ยนเป็นสังคมโลกาภิวตัน์ กล่าวคือ สังคมที่ไร้พรมแดน มนุษยส์ามารถติดต่อส่ือสารกนัอย่าง
สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยี อุปกรณ์การส่ือสารต่าง ๆ
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รวมไปถึงระบบเครือข่ายสัญญาณต่าง ๆ จากความสะดวกสบายที่มนุษยไ์ดร้ับจากเทคโนโลยี
เหล่าน้ีจึงไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าเทคโนโลยีเหล่าน้ีได้เข้ามามีบทบาทในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัของมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นการศึกษา ความบนัเทิง และทางดา้น 
ธุรกิจต่าง ๆ 

จากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วน้ีเป็นสาเหตุท าให้ระบบการคา้ใน

ปัจจุบัน มีความแตกต่างไปจากเดิม ซ่ึงในอดีตการท าการค้าจะเป็นการขายผ่านทางหน้าร้าน

เท่านั้น และสินคา้ส่วนใหญ่ที่จ  าหน่ายจะเป็นปัจจยั 4 ที่มนุษยจ์  าเป็นตอ้งใช้งาน และเน่ืองจาก

เทคโนโลยีที่เขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินชีวิตของมนุษยอ์ย่างรวดเร็วน้ี ท าให้ก่อก าเนิดสินคา้

ที่เรียกว่าแอพพลิเคชนั เพื่อตอบสนองความตอ้งการใชง้านของมนุษยใ์นยคุที่เทคโนโลยีเข้ามามี

ความส าคัญต่อการใช้ชีวิต แอปพลิเคชันคือโปรแกรมประยุกต์ที่ถูกพฒันามาใช้งานร่วมกบั

โทรศพัท์เคลื่อนที่ แอปพลิเคชันมีหลากหลายชนิด หลากหลายรูปแบบ ทั้งดาวน์โหลดฟรี และ

แบบตอ้งช าระเงินเพื่อดาวน์โหลด เพื่อตอบสนองและสร้างความสะดวกสบายให้กบัผูใ้ชบ้ริการ

ทุกรุ่นทุกวยั 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี ที่มีผล

ต่อการเลือกซ้ือแอปพลิเคชนับนอุปกรณ์โทรศพัทเ์คลื่อนที่ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. การวิจยัน้ีใชร้ะเบียบการวิจยัเชิงปริมาณ โดยมีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ เก็บ

ขอ้มูล เพื่อน ามาวิเคราะห์ และสรุปผล โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งที่เป็นผูใ้ชบ้ริการซ้ือแอปพลิเค

ชนับนอุปกรณ์โทรศพัทเ์คลื่อนที่ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2. ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามให้แก่ กลุ่ม

ตวัอยา่ง ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  

1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ส่วนประสมทางการตลาด(4Ps) และการยอมรับเทคโนโลยี  
2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสินใจซ้ือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์โทรศพัท์เคลื่อนที่ของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย  

1.เพื่อให้ทราบปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยทางด้านการยอมรับ

เทคโนโลยี ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์โทรศพัทเ์คลื่อนที่ ของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2.เพื่อให้ผูป้ระกอบการสามารถน าผลวิจยัไปพฒันา ปรับปรุงแอปพลิเคชันให้ตรงกับ

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  

การศึกษาด้านลักษณะประชากรศาสตร์เป็นส่ิงส าคัญเน่ืองจากความแตกต่างของ

ประชากรในแต่ละดา้น จะท าให้มีการเลือกซ้ือสินคา้และใชบ้ริการที่แตกต่างกนั ซ่ึงมี 2 แนวคิด

ดงัน้ี  

(1) เพศ (Sex) เพศหญิงและเพศชาย มีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่างกนัในด้าน

ทศันคติและพฤติกรรม  

(2) อายุ (Age) กลุ่มอายุที่มีความแตกต่างกันท าให้มีความช่ืนชอบรสนิยมที่

แตกต่างกัน โดยรสนิยมของบุคคลจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของแต่ละกลุ่มอายทุี่แตกต่างกนั  
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(3) ระดับการศึกษา (Education) ผูท้ี่ได้รับในระดับสูงส่งผลให้มีการบริโภค

สินคา้ที่มีคุณภาพดีกว่า รวมถึงมีราคาสูงกว่าการบริโภคสินคา้ของผูท้ี่มีการศึกษาในระดบัต ่า 

(4) อาชีพ (Occupation) บุคคลที่มีอาชีพแตกต่างกนั ส่งผลให้มีความตอ้งการใน

ดา้นสินคา้และบริการ ที่ต่างกนั  

(5) รายได ้(Income) ผูบ้ริโภคที่มีรายไดป้านกลางและมีรายไดต้ ่ามีขนาดตลาด

ใหญ่กว่าผูบ้ริโภค ที่มีรายไดสู้ง สินคา้และบริการต่าง ๆจึงมีการแบ่งส่วนตลาดตามรายได ้ 

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 

Kotler (2003) ไดใ้ห้ความหมายของการตลาดไวว้่า การตลาดเป็นกิจกรรมที่ท  าให้สินคา้

หรือบริการเคลื่อนยา้ยจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช้ และเป็นกิจกรรมที่มนุษยก์ระท าขึ้น 

เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ด้วยกัน เพื่อให้ได้รับความพอใจโดยผ่านกระบวนการ

แลกเปลี่ยน ซ่ึงกล่าวไดว้่าเป็นกระบวนการทางการบริหาร ให้บุคคลและกลุ่มไดร้ับส่ิงที่สนอง

ความจ าเป็นความ ต้องการจาการสร้างและแลกเปลี่ยนระหว่างผลิตภัณฑ์และมูลค่าของ

ผลิตภณัฑ ์  

ส่วนประสมการตลาด (Marketing mix หรือ 4Ps) หมายถึง ตัวแปรทาง การตลาดที่

ควบคุมได้ซ่ึงองค์กรใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 

ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 

ผลิตภณัฑ ์(Product) 

ศิริวรรรณ เสรีรัตน์  (2546) กล่าวว่าผลิตภณัฑ ์หมายถึง ส่ิงที่เสนอขายโดยธุรกิจเพือ่

สนองความต้องการของลูกค้าให้เ กิดความพึงพอใจอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ 

ประกอบด้วยส่ิงสัมผัสได้ หรือสัมผัสไม่ได้ แนวทางการก าหนดตัวสินค้าและบริการให้

เหมาะสมตอ้งพิจารณาจากความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ีสินคา้และบริการยงัตอ้งมี

อรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้าจึงจะสามารถขายสินค้าและ

บริการนั้น ๆ ได ้  

ราคา (Price) 
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ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546) กล่าวว่า ราคาเป็นส่ิงที่ก าหนดรายได ้ของกิจการ

หากตั้งราคาสูงก็จะท าให้ธุรกิจมีรายไดสู้งขึ้น แต่ถา้หากตั้งราคาต ่ามากเกินไปก็อาจส่งผล ให้

รายไดข้องธุรกิจนั้นต ่าไปดว้ยซ่ึงอาจน าไปสู่ภาวะขาดทุนได ้ดงันั้นราคาจึงเป็นส่ิงที่ส าคญัอย่าง

ยิ่งใน ดา้นการตลาด กล่าวคือควรตั้งราคาให้เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ และกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงวิธี

ก าหนดราคามี ดงัต่อไปน้ี  

- ก าหนดราคาตามลูกคา้ คือการก าหนดราคาตามการคาดการณ์ว่าลูกค้าเต็มใจจ่าย ณ 

ระดบัราคาใด ซ่ึงอาจจะไดม้าจากการท าส ารวจ หรือแบบสอบถาม 

- ก าหนดราคาตามตลาด คือการก าหนดราคาตามคู่แข่งในตลาด 

- ก าหนดราคาตามตน้ทุนบวกก าไร คือ การค านวณตน้ทุนที่แทจ้ริงของผลิตภณัฑ์ แลว้

บวกค่าขนส่ง ค่าแรง และก าไร 

การจดัจ าหน่าย (Place) 

Kotler (2003) กล่าวว่า การจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึงโครงสร้างของ ช่องทางซ่ึง

ประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมใช้เพื่อเคลื่อนยา้ยสินค้าและบริการจากองค์กรไปยงั ตลาด 

การจดัจ าหน่ายแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ช่องทางการจดัจ าหน่าย ประกอบดว้ย ผูผ้ลิต คนกลาง และ

ผูบ้ริโภค อีกส่วนหน่ึงคือการกระจายสินค้า ได้แก่ กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนยา้ยตวั

ผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย การขนส่ง การเก็บรักษาสินคา้การคลงัสินคา้ 

และ การบริหารสินคา้คงเหลือ 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

การส่งเสริมการตลาดเป็นการติดต่อส่ือสารระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อเพื่อสร้างทศันคติ 

และพฤติกรรมการซ้ือโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแจง้ข่าวสารจูงใจ เตือนความจ าให้ผูบ้ริโภคเกิดการ

รับรู้ถึงตัวสินค้าและบริการ ซ่ึงกิจกรรมทางการตลาดสามารถกระท าได้หลายรูปแบบ เช่น 

โฆษณาในส่ือช่องทางต่าง ๆ หรือการท ากิจกรรมทางการตลาดดว้ยการ ลด แลก แจก แถม เป็น

ตน้  
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แนวคิดแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) 

แนวคิดแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีเป็นการศึกษาในเชิงพฤติกรรมมนุษย์ เพื่อ

อธิบายวิธีการและเหตุผลของแต่ละบุคคลในการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ แบบจ าลอง 

ดงักล่าวคิดคน้ขึ้นโดย Davis (1989) โดยพฒันามาจากทฤษฎีการแสดงออกโดยไตร่ตรองอย่างมี 

เหตุผล (Theory Reasoned Action: TRA) (Ajzen and Fishbein, 1980) แต่ทฤษฎีการยอมรับ 

เทคโนโลยีไดร้ับความนิยมมากกว่า เน่ืองจากทฤษฎีการแสดงออกโดยไตร่ตรองอยา่งมีเหตผลุ

เน้นเร่ือง พฤติกรรมทัว่ไปทัว่ไปของผูบ้ริโภค ในขณะที่ TAM  ให้ความส าคญักบัทศันคติของ

ผูใ้ชเ้ทคโนโลยี สารสนเทศ (Mathieson et al., 2001) 

ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี 

ความหมาย และนิยามของการยอมรับเทคโนโลยี เอกลกัษณ์ธนเจริญพิศาล (2554) ไดใ้ห้

ค านิยามของการยอมรับเทคโนโลยีว่า เป็นการน าเทคโนโลยีนั้นมาใช้ให้เป็นไปไดโ้ดยส่ิงที่

ตามมา คือ ก่อให้เกิดการลงทุนกบัการยอมรับ  

สิงหะ ฉวีสุข และสุนนัทา วงศจ์ตุรภทัร (2555) ไดใ้ห้ค านิยามของการยอมรับเทคโนโลยี

ว่า เป็นองค์ประกอบที่ท  าให้บุคคลเกิดความเปลี่ยนแปลงดา้นต่าง ๆที่เก่ียวกบัเทคโนโลยีใน 3 

ดา้น คือ  

(1) พฤติกรรม  

(2) ทศันคติที่มีต่อเทคโนโลยีและ  

(3) การใชง้านเทคโนโลยีที่ง่ายขึ้น  

ศศิพร เหมือนศรีชยั (2555) ไดใ้ห้ค านิยามของการยอมรับเทคโนโลยีว่าเป็นปัจจยัส าคญั

ใน การใช้งานและอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีจากการที่ได้ใช้เทคโนโลยีท าให้เกิดประสบการณ์

ความรู้ทกัษะ และความตอ้งการใชง้านเทคโนโลยี 

จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า การยอมรับเทคโนโลยีหมายถึง เป็นการน า

เทคโนโลยีที่ยอมรับมาใชง้านซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตวับุคคลหรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่
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เก่ียวขอ้ง กบัพฤติกรรมทศันคติและการใชง้านเทคโนโลยีที่ง่ายขึ้น นอกจากน้ีการน าเทคโนโลยี

มาใชง้านท าให้ แต่ละบุคคลมีประสบการณ์ความรู้และทกัษะในการใชง้านเพิ่มเติม 

ลักษณะของการยอมรับเทคโนโลยี  

ภานุพงศ์เสกทวีลาภ (2557) ได้อธิบายเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยีว่าเป็นขั้นตอน 

(Process) ที่เกิดขึ้นทางจิตใจภายในบุคคลเร่ิมจากได้ยินในเร่ืองวิทยาการนั้ น ๆ จนยอมรับ

น าไปใช้ใน  ที่ สุดซ่ึงกระบวนน้ีมีลักษณะคล้ายกับกระบวนการเรียนรู้และการตัดสินใจ 

(Decision Making) โดยได ้แบ่งกระบวนการยอมรับออกเป็น 5 ขั้นตอนคือ  

1) ขั้นรับรู้หรือต่ืนตน (Awareness Stage) เป็นขั้นเร่ิมแรกที่น าไปสู่การยอมรับหรือ

ปฏิเสธ ส่ิงใหม่หรือวิธีการใหม่ขั้นน้ีเป็นขั้นที่ไดร้ับรู้เก่ียวกบัส่ิงใหม่ ๆ (นวตักรรม) ที่เก่ียวขอ้ง

กับการประกอบอาชีพหรือกิจกรรมของเขา แต่ยงัได้รับข่าวสารไม่ครบถ้วนซ่ึงการรับรู้ส่วน

ใหญ่เป็นการรับรู้โดยบงัเอิญ จะท าให้เกิดความอยากรู้และแกปั้ญหาที่ตนเองมีอยู ่ 

2) ขั้นสนใจ (Interest Stage) เร่ิมให้ความสนใจรายละเอียดเก่ียวกบัวิทยาการใหม่ๆเป็น 

พฤติกรรมที่มีลกัษณะตั้งใจและในขั้นน้ีไดร้ับความรู้เก่ียวกบัวิธีการใหม่มากขึ้นและใช้วิธีการ

คิด มากกว่าขั้นแรกบุคลิกภาพและค่านิยมมีผลต่อการติดตามข่าวสารหรือรายละเอียดของส่ิง

ใหม่หรือ วิทยาการใหม่ดว้ย  

3) ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) เร่ิมคิดไตร่ตรองหาวิธีลองใช้วิธีการใหม่ๆโดยมี

การ เปรียบเทียบระหว่างขอ้ดีและขอ้เสียหากว่ามีขอ้ดีมากกว่าจะตดัสินใจใชโ้ดยทัว่ไปมกัจะคิด

ว่าวิธีการน้ี เป็นวิธีที่ เ ส่ียงไม่ทราบถึงผลลัพธ์ตามมาจึงต้องมีแรงผลักดัน (Reinforcement) 

เพื่อให้เกิดความแน่ใจ โดยอาจมีค าแนะน าเพื่อใชป้ระกอบในการตดัสินใจ  

4) ขั้นทดลอง (Trial Stage) เป็นขั้นตอนที่เร่ิมทดลองกับคนส่วนน้อยเพื่อตรวจสอบ

ผลลพัธ์ ดูก่อนโดยทดลองใช้วิธีการใหม่ ๆให้เขา้กบัสถานการณ์ของตนในขั้นน้ี จะสรรหาหา

ข่าวสารที่มีความเฉพาะเก่ียวกบัวิทยาการใหม่หรือนวตักรรมนั้น  

5) ขั้นตอนการยอมรับ (Adoption Stage) เป็นขั้นที่ปฏิบตัิน าไปใช้จริงซ่ึงบุคคลยอมรับ 

วิทยาการใหม่ๆ ว่า เป็นประโยชน์ในส่ิงนั้นแลว้ Rogers (1983 อ้างใน อรทัย เลื่อนวนั, 2555) 
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กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยีเป็นผลมาจาก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองเป็นกระบวนการ

ดงัน้ี 

1) ขั้นตระหนักหรือขั้นตื่นตวั (Awareness Stage) เป็นขั้นที่บุคคลรู้ว่ามีเทคโนโลยี

ใหม่ เกิดขึ้นแต่ยงัขาดความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีนั้น 16  

2) ขั้นสนใจ (Interest Stage) บุคคลเร่ิมมีความสนใจในเทคโนโลยีและพยายาม

แสวงหา ขอ้มูลหรือความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัเทคโนโลยีนั้น  

3) ขั้นประเมินผล (Evaluation Stage) บุคคลจะประเมนผลในสมองของตนโดยลอง

คิดว่าถา้การยอมรับเทคโนโลยีนั้นมาใช้แลว้จะเหมาะสมกบัเหตุการณ์ในปัจจุบนัหรืออนาคต

หรือไม่จะส่งผล คุม้ค่ากบัการเส่ียงหรือไม่  

4) ขั้นทดลอง (Trial Stage) บุคคลจะน าเทคโนโลยีมาลองใช้หรือลองปฏิบัติใน

วงจ ากดัก่อน เพื่อทดลองว่าเทคโนโลยีนั้นมีประโยชน์สามารถเขา้กบัสถานการณ์ไดห้รือไม่  

5) ขั้นยอมรับ (Adoption Stage) บุคคลยอมรับเทคโนโลยีโดยน าเทคโนโลยีนั้นมา

ใชอ้ยา่ง เต็มที่ สม ่าเสมอ 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี  

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์
ตวัแปรที่มีระดบัการวดัเชิงกลุ่มซ่ึงไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากร ที่ประกอบดว้ย ดา้นเพศ ดา้นอายุ 
ดา้นการศึกษา และดา้นรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  

1.2 ใชค้่าเฉลี่ย (Mean) ในการวิเคราะห์ตวัแปรที่ระดบัการวดัเชิงประมาณ 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัทางดา้นการยอมรับเทคโนโลยี และปัจจยัที่มี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
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 2.1 เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง จ าแนกตามขอ้มูล เพศ จะใชส้ถิติ t-test 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  

2.2 เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง จ าแนกตามข้อมูลด้านอายุ ด้าน
การศึกษา และดา้นรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน จะใชก้ารวิเคราะห์ ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทาง
เดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะ น าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้
วิธีของ LSD  

2.3 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นการยอมรับ
เทคโนโลยี ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์โทรศพัทเ์คลื่อนที่ของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัรามค าแหง จะใชก้ารวิเคราะห์ ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis-MRA) 
สรุปผลการวิจัย 

ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้ งน้ี  คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหงซ่ึงมีจ านวน

ประชากรทั้งหมด 1,263 คน การศึกษาวิจยัครั้ งน้ี โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งส าเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ 

(Taro Yamane) 1973 ที่ระดบัความเช่ือมัน่ที่ร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 

ร้อยละ 5 ดงันั้น กลุ่มตวัอยา่งที่ศึกษา คือ 388 ตวัอยา่ง และใชว้ิธีการสุ่มแบบเจาะจง ในการเก็บ

ขอ้มูลในครั้ งน้ี ตวัแปรที่ใชใ้นการวิจยัครั้ งน้ีคือตวัแปรอิสระ 3 ปัจจยั คือ 

 ปัจจยัดา้นประชากร ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้นรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ดา้น

คณะ ดา้นระดบัการศึกษา ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ (4P's) ซ่ึงประกอบดว้ย 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด และปัจจยั

ดา้นการยอมรับเทคโนโลยี 

ในส่วนของตัวแปรตาม คือกระบวนการตัดสินใจซ้ือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์

โทรศพัท์เคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยัครั้ งน้ี 

ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแบบสอบถามที่สร้างขึ้นประกอบไปดว้ย 

4 ส่วน คือ ส่วนที่  
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ส่วนที่ 1 ดา้นประชากรที่ผูต้อบแบบสอบถามตอ้งตอบค าถาม  4 ขอ้ คือ ดา้นเพศ ดา้น

อาย ุดา้นรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ดา้นคณะ และดา้นระดบัการศึกษา 

ส่วนที่ 2  ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ (4P’s) ซ่ึงเป็นค าถามเก่ียวกบัดา้น

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงมีจ านวนขอ้

ค าถามทั้งหมด 16 ขอ้ ซ่ึงเป็นค าถามการให้ระดบั ความส าคญั 5 ระดบั  

ส่วนที่ 3 ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นค าถามเก่ียวกบั การยอมรับเทคโนโลยี

ของผูบ้ริโภค  ซ่ึงมีจ  านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 4 ขอ้ ซ่ึงเป็นค าถามการให้แสดงความคิดเห็น 5 

ระดบั  

ส่วนที่  4 ข้อมูลเ ก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ซ้ือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์

โทรศพัทเ์คลื่อนที่ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงโดย ซ่ึงมีจ  านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 4 ขอ้ 

ซ่ึงเป็นค าถามการให้แสดงความคิดเห็น 5 ระดบั  

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามซ่ึงเป็น เคร่ืองมือที่ใช้ในการ

วิจยัในครั้ งน้ี เสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษา 3 ท่าน ตรวจสอบความ เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content 

Validity) ว่าแบบสอบถามใช้ภาษาและลกัษณะของ ข้อความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง แล้ว

ค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม และวตัถุประสงค์ ( Index of Item-Objective 

Congruence: IOC) ไดค้่า เท่ากบั 0.93 หลงัจากนั้นผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างที่มี

ลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่ม ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครั้ งน้ีจ  านวน 30 คน เพื่อค านวณหาค่าความ

เช่ือมัน่ (Reliability) โดยค่าความเช่ือมัน่ของขอ้ค าถามดา้นปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ือ มีค่าความ

เช่ือมัน่เท่ากบั 0.783 

 

อภิปรายผลงานวิจัย 

การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยัเร่ือง กระบวนการตดัสินใจ ซ้ือแอปพลิเคชัน

บนอุปกรณ์โทรศพัทเ์คลื่อนที่ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงสามารถสรุปผลจากการวิจยั

ไดด้งัน้ี  
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล  
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ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ  านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 มีอายุระหว่าง 25-30 ปี 

จ  านวน 297 คนคิดเป็นร้อยละ 74.3 มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 จ  านวน 147 คนคิดเป็น

ร้อยละ 36.8 ศึกษาอยู่คณะส่ือสารมวลชน จ านวน 97 คนคิดเป็นร้อยละ 24.3  และมีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี จ  านวน 341 คนคิดเป็นร้อยละ 85.3  

2.ผลการวิเคราะปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 

พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง ที่เป็นกลุ่มตวัอยา่ง ให้ความส าคญัเก่ียวกบัการ

ตดัสินใจซ้ือมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.38 และค่า S.D. เท่ากบั 0.567  

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลวิจัยในครั้ งน้ี มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และแนวทาง

ส าหรับผูพ้ฒันาแอปพลิเคชนับนอุปกรณ์โทรศพัทเ์คลื่อนที่ ดงัน้ี 

ปัจจัยประชากร 

 จากการศึกษาวิจยัในครั้ งน้ีแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัดา้นประชากร โดยแบ่งเป็น ดา้นเพศ 

ด้านอายุ ด้านรายได้ ด้านคณะ และด้านระดับการศึกษา ท าให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือแอป

พลิเคชันบนอุปกรณ์โทรศพัท์เคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงต่างกนั ผูพ้ฒันาจึง

ควรให้ความส าคญัในการน าเสนอ ให้ขอ้มูลข่าวสาร การส่ือสารแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่าง

กัน เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ควรมุ่งเน้นที่ผู ้ที่มีรายได้ 20,000-30,001 บาทขึ้นไป 

เน่ืองจากเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้มั่นคงต่อเดือน รวมถึงมีความสามารถในการใช้จ่าย และมี

ความคุน้เคยในการใชง้านแอปพลิเคชนับนอุปกรณ์โทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

 ส่วนปัจจัยประชากร ด้านเพศ กระบวนการตัดสินใจซ้ือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์

โทรศพัท์เคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงไม่ต่างกนั ผูพ้ฒันาอาจจะไม่ตอ้งเน้น

ประเด็นด้านเพศ สามารถตั้งกลุ่มเป้าหมายได้ทั้งหมด เน่ืองจากเพราะความต้องการความ

สะดวกสบายในการใชบ้ริการเหมือนกนัทั้งเพศหญิงและชาย 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
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 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือแอปพลิเคชันบน

อุปกรณ์โทรศพัทเ์คลื่อนที่ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง ประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ 

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการาจัดจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์โทรศพัท์เคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง 

โดยมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 1. ดา้นผลิตภณัฑ์ จากการวิจยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์นั้นมีผล

ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรามค าแหง ดังนั้น จึงควรให้ความส าคัญกับแอปพลิเคชันที่ซ้ือตรงตามความ

ตอ้งการใช้งานให้มีความหลากหลาย และแตกต่างกนั เป็นทางเลือกให้กบัผูใ้ช้บริการ รวมถึง

การสร้างช่ือเสียงให้กบัตวัแอปพลิเคชนั เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือในการใชบ้ริการ 

 2. ด้านราคา จากการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคานั้ นมีผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์โทรศพัทเ์คลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลยั

รามค าแหง ดงันั้น จึงควรให้ความส าคญักบัแอปพลิเคชันที่ซ้ือมีการระบุราคาที่ชดัเจน เช่น การ

ให้ส่วนลด, การแลกของรางวลัเม่ือซ้ือถึงยอดที่ก าหนด, การแจกหรือการแถมของรางวลัตาม

เทศกาลต่างๆ เป็นตน้ เพื่อรักษาฐานลูกคา้ให้อยูก่บัแอปพลิเคชนั และเกิดการซ้ือซ ้าอยา่งต่อเน่ือง  

 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ ซ้ือแอปพลิ เคชันบนอุปกรณ์

โทรศพัท์เคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง ดงันั้น จึงควรให้ความส าคญักบัแอป

พลิเคชนัมีความพร้อมในการใชง้านสามารถใชง้านไดทุ้กที่ ทุกเวลา มีการประมวลผลที่รวดเร็ว 

ถูกต้อง แม่นย  า สามารถใช้งานได้ง่าย รวมถึงสร้างความสะดวกสบายให้กับผูใ้ช้บริการมาก

ยิ่งขึ้น 

 4. ด้านส่งเสริมการตลาด จากการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านส่งเสริม

การตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ

นักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง ดงันั้น จึงควรให้ความส าคญักบัแอปพลิเคชันมีการส่งขอ้มูล 

ข่าวสารติดต่อกบัผูบ้ริโภคอยูเ่สมอ เช่นการาให้อพัเดทเวอร์ชัน่  
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ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี 

 ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือแอปพลิเคชนับนอุปกรณ์

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง จากการวิจัยพบว่า การยอมรับ

เทคโนโลยี นั้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์โทรศพัทเ์คลื่อนที่ของ

นักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง ดงันั้น จึงควรให้ความส าคญักบัแอปพพลิเคชันใช้งานไดง้่าย 

เป็นทางเลือกหลกัที่ท  าให้ผูใ้ชบ้ริการเลือกซ้ือแอปพลิเคชนับนอุปกรณ์โทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาตวัแปรปัจจยัอื่นๆเพิ่มเติม ที่อาจจะส่งผลกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

แอปพลิเคชนับนอุปกรณ์โทรศพัทเ์คลื่อนที่ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง เช่น ปัจจยัดา้น

ความพึงพอใจ ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงแบรนด์ ปัจจยัดา้น

พฤติกรรมการใชบ้ริการ ปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต ปัจจยัดา้นความเป็นส่วนตวั เพื่อที่จะ

ไดน้ ามาปรับปรุงหรือสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัผลิตภณัฑ ์ให้มีความตรงต่อความตอ้งการของ

ลูกคา้และสามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดห้ลายกลุ่มเป้าหมาย และไดข้อ้มูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 

 2. ประชากรที่ศึกษาในครั้ งน้ีเป็นเพียงประชากรในมหาวิทยาลยัรามค าแหงเท่านั้น ซ่ึง

หากตอ้งการขอ้มูลที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นจึงควรเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษาครั้ ง

ต่อไปที่แตกต่างจากเดิม หรือเปลี่ยนขนาดของกลุ่มประชากร จากเดิมที่ เป็นเพียงภายใน

มหาวิทยาลยั อาจจะเพิ่มเป็นประชากรในระดบัภาค เพื่อให้ไดร้ับขอ้มูลที่มีความแตกต่างกนั 

 3. การเลือกใช้เทคนิคในการวิจยั อาจจะน าการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยวิธีการอื่ น

เพิม่ขึ้นดว้ย เพื่อให้ไดผ้ลการวิเคราะห์ที่มีความหลากหลายมากยิ่ง ขึ้นหรือการเลือกวิธีในการสุ่ม

ตัวอย่างจากเดิมเป็นการสุ่มแบบเจาะจง อาจจะเปลี่ ยนเป็นการสุ่มแบบโควตา เพื่อให้ได้

กลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในทุก ๆส่วนมากยิ่งขึ้น 
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