การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้ แอพพลิเคชั่น
69 Motor และการยอมรับเทคโนโลยีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
กัญฐณา กรศุภารมย์ 1
ดร. รชฏ ขาบุญ2

บทคัดย่ อ
งานวิ จ ัย นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลกับ พฤติ ก รรมการใช้
แอพพลิเคชัน่ 69 Motor และการยอมรับเทคโนโลยีของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามลักษณะทาง
ประชากร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ 69
motor ในกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั สถิ ติที่ใช้ในการ
วิ เ คราะห์ คื อ ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน สถิ ติ ที่ ใ ช้ท ดสอบสมมติ ฐ านคื อ t-test ,
ANOVA และ Chi-square กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้ 69 Motor Applicationส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 57.25 มีอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 43.50 มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน
คิดเป็ นร้อยละ 67.00 และส่ วนใหญ่มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 35.75 กลุ่มตัวอย่างมีการ
ยอมรับเทคโนโลยีของ 69 Motor โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการ
รับรู ้ประโยชน์ ในระดับมากที่สุด ด้านการรับรู ้ความง่ายต่อการใช้งาน ในระดับมาก มีความสะดวกในการ
ใช้งาน ในระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติฐาน1) เพศมีความสัมพันธ์ พฤติ กรรมในการใช้แอพพลิ เคชัน่ 69 Motor
ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร จานวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านอุปกรณ์ สื่อสารที่ เข้าใช้งานแอพพลิ เคชั่น69
Motor ความถี่เข้าใช้แอพพลิเคชัน่ เฉลี่ยต่อสัปดาห์2) อายุมีความสัมพันธ์พฤติกรรมในการใช้แอพพลิ เคชัน่
69 Motor ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร จานวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านความถี่ เข้าใช้แอพพลิ เคชัน่ เฉลี่ ยต่อ
สัปดาห์3) ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศและอายุแตกต่างมีการยอมรับเทคโนโลยีของ 69 Motor ไม่แตกต่างกัน
1. บทนา
ปั จ จุ บ ัน สั ง คมบนโลกได้ก้า วเข้า สู่ ยุ ค โลกาภิ วฒั น์ (Globalization) หรื อ ยุ ค แห่ ง สั ง คมข้อมู ล
ข่าวสารอย่างเต็มตัว ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่ อสารที่ทนั สมัย ก้าวหน้า การเชื่อมต่อโลกทั้งใบสามารถ
1
2

นักศึกษาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึ กษาหลัก
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ทาได้ โดยไม่มีอุปสรรคทั้งด้านเวลาและระยะทาง เรี ยกได้วา่ เป็ นยุคแห่ งการสื่ อสารที่ไร้พรมแดน ด้วยความ
เจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด การติดต่อสื่ อสารทาได้ง่ายมากขึ้น ไม่
ว่าจะอยูค่ นละซี กโลก หรื อต่างเวลากัน ก็สามารถเชื่ อมโยงติดต่อสื่ อสารกันได้ เพียงแค่มีสัญญาณโทรศัพท์
หรื อสัญญาณอินเทอร์ เน็ต เรี ยกได้ว่า ไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหน ก็สามารถสื่ อสารกันได้เพียงปลายนิ้ วสัมผัส
ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปั จจุบนั ทาให้การติดต่อสื่ อสารเป็ นไปได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ ว
อุปกรณ์ สื่อสารที่ได้รับความนิ ยมมากในปั จจุบนั คือโทรศัพท์มือถื อแบบสมาร์ ทโฟน (Smart
Phone) โดยสั ดส่ วนของยอดจาหน่ า ยสมาร์ ท โฟน เพิ่ ม ขึ้ นมาก เนื่ องจากการพัฒนาความสามารถ ของ
โทรศัพท์มือถือที่แต่เดิมมีไว้สนทนากันเท่านั้น แต่ปัจจุบนั ผูใ้ ช้มีกิจกรรมแต่ปัจจุบนั มีผใู ้ ช้เพิ่มขึ้นจากการใช้
งานโทรศัพท์มือถื อ เช่ น การเชื่ อมต่อเข้าสู่ อินเทอร์ เน็ต การเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร การดู หนังหรื อฟั งเพลง
การเล่มเกม ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
Mobile Application คือ แอพพลิ เคชัน่ ที่ช่วยการทางานของผูใ้ ช้บนอุปกรณ์ สื่อสารแบบ พกพา
เช่ น โทรศัพท์มือถื อ ซึ่ งแอปพลิ เคชั่นเหล่ านั้นจะทางานบนระบบปฏิ บตั ิ การ (Operation System: OS) ที่
แตกต่างกันไป ตัวอย่างของระบบปฏิ บตั ิการบนอุปกรณ์ เคลื่ อนที่ ได้แก่ Symbian OS ที่ใช้กนั อยูใ่ นมือถือ
ได้แก่ โนเกี ย Windows mobile (Research In Motion) Web OS ของ ค่ า ย Palm iPhone OS ของค่ า ย Apple
และ Android OS ของค่าย Google ซึ่ งเป็ น ค่าย ล่าสุ ดในขณะนี้ เป็ นต้น โทรศัพท์มือถื อ แบบ Smartphone
เป็ น Mobile Device ที่ ได้รับนิ ยมจาก ผูใ้ ช้งานมากที่สุ ดในยุคปั จจุบนั และมีแนวโน้มการใช้งานเติบโตขึ้น
เรื่ อยๆ เพราะมีระบบปฏิบตั ิการ ซึ่ งเป็ น System Software ที่สามารถรองรับการใช้แอปพลิ เคชัน่ ต่างๆ บน
โทรศัพท์ มือถือได้ จึงตอบสนองผูใ้ ช้งานได้ทุกวัยในยุคดิจิตอลและสังคมออนไลน์ทุกวันนี้
จะเห็ น ได้ว่ า แอพพลิ เ คชั่น บนโทรศัพ ท์มื อ ถื อ ได้เ ข้า มามี บ ทบาทส าคัญ ต่ า งๆ สามารถใช้
ประโยชน์ได้มากมายตามความต้องการของตัวเอง และอยากจะเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ ใดที่จะให้ตรง กับไลฟ์
สไตล์ของตัวเอง ก็สามารถเลือกได้ ซึ่ งทางแอพพลิเคชัน่ ก็มีหลากหลายที่สามารถตอบโจทย์ กับไลฟ์ สไตล์
ของผูบ้ ริ โภค เพื่อให้ลูก ค้าได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้ น แล้วอี กทั้งบริ ษทั ต่างๆได้มี การสนใจทา
แอพพลิเคชัน่ การมากขึ้น เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเข้าถึงบริ ษทั ได้ง่ายขึ้นและการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน
การดาเนิ นธุ รกิ จจึงเป็ นการเพิ่มโอกาสและศักยภาพในการเติบโตของธุ รกิ จ กลุ่มลู กค้าของธุ รกิจไม่ได้ถูก
จากัดอยูแ่ ต่เพียงตลาดภายในประเทศอีกต่อไป หากแต่สามารถเป็ นกลุ่มลูกค้าภายนอกประเทศที่ธุรกิจนั้น ๆ
สามารถตอบสนองความต้องการหรื อแก้ไขจุดที่เป็ นปั ญหา (Pain Point) ให้กบั ลูกค้าได้ การขยายธุ รกิ จไป
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจึงเป็ นไปได้ง่ายขึ้น นามาซึ่ งการเติบโตของหลายธุ รกิจ จึงถือเป็ นโอกาส
ที่สาคัญสาหรับผูป้ ระกอบการที่จะเข้าถึง และตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค ทาให้ทาง 69 Motor
เล็งเห็ นโอกาสในการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยการจัดทาแอพพลิ เคชั่น เพื่อรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและตอบสนองผูบ้ ริ โภคเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และให้ผบู ้ ริ โภคมีความสะดวกสบาย
ในการใช้งานมากยิง่ ขึ้น
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บริ ษทั 69 Motor ทาธุ รกิ จเกี่ ยวกับรถยนต์มือสอง และธุ รกิ จคาร์ แคร์ จึงเล็งเห็ นความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดาเนิ นธุ รกิ จเพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพในการเติบโตของธุ รกิ จ โดยการ
สร้ า งแอพพลิ เ คชั่น แบบครบวงจร มี ท้ งั ซื้ อ ขายรถยนต์มื อ สองและคาร์ แ คร์ เ พื่ อ ให้ ผู บ้ ริ โ ภคเข้า ถึ ง ได้
สะดวกสบายยิง่ ขึ้น และสามารถเพิม่ ขีดจากัดของลูกค้าในการเข้าถึงการซื้ อขายรถยนต์ และสามารขยายกลุ่ม
ลูกค้าของธุ รกิจได้โดยไม่ได้ถูกจากัดอยูแ่ ต่เพียงตลาดภายในประเทศอีกต่อไป แต่ยงั สามารถเพิ่มเป็ นกลุ่ม
ลู กค้าภายนอกประเทศได้อีกด้วย ซึ่ งจะสามารถตอบสนองความต้องการหรื อแก้ไขจุดที่ เป็ นปั ญหา (Pain
Point) ให้กบั ลูกค้าได้ ด้วยเหตุน้ ี ผวู ้ ิจยั จึงอยากศึกษาเกี่ยวกับการเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลกับพฤติกรรม
การใช้แอพพลิเคชัน่ 69 Motor และการยอมรับเทคโนโลยีของผูบ้ ริ โภคเพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษาวิจยั ใน
ครั้งนี้ ไปต่อยอดธุ รกิ จให้เกิ ดเป็ นประโยชน์ ทั้งในแง่ของการนาไปใช้พฒั นาและเป็ นข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุ งแอพพลิเคชัน่ เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชัน่ 69 Motor ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรของผูใ้ ช้งานกับพฤติกรรมในการใช้
แอพพลิเคชัน่ 69 Motor
2.3 เปรี ยบเทียบการยอมรับเทคโนโลยีของ 69 Motor จาแนกตามลักษณะทางประชากร
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 สมมติฐานงานวิจยั ที่ 1 เพศมีความสัมพันธ์พฤติกรรมในการใช้แอพพลิ เคชั่น 69 Motor
ของผูบ้ ริ โภค
3.2 สมมติ ฐ านที่ 2 อายุ มี ค วามสั ม พัน ธ์ พ ฤติ ก รรมในการใช้แ อพพลิ เ คชั่น 69 Motor ของ
ผูบ้ ริ โภค
3.3 สมมติฐานที่ 3 เพศที่แตกต่างกันมีการยอมรับเทคโนโลยีของ 69 Motorแตกต่างกัน
3.4 สมมติฐานที่ 4 อายุที่แตกต่างกันมีการยอมรับเทคโนโลยีของ 69 Motorแตกต่างกัน

4.กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)
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การศึกษาพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชัน่ ของ 69 Motor
ของผูบ้ ริโภค

ข้ อมูลส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ Gen X,Y,Z

1.
2.
3.
4.
5.
6.

อุปกรณ์ส่อื สารที่เข้ าใช้ งานแอพพลิเคชั่น69 Motor
ระยะเวลาในการเข้ าใช้ แอพพลิเคชั่นต่อครั้ง
ความถี่เข้ าใช้ แอพพลิเคชั่นเฉลี่ยต่อสัปดาห์
บุคคลที่แนะนาให้ ใช้ งานแอพพลิเคชั่น69 Motor
ช่วงเวลาที่ใช้ งานแอพพลิเคชั่น69 Motor เป็ นประจา
แหล่งข้ อมูลเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นของ 69 Motor ที่
รับทราบมากที่สดุ

การยอมรับเทคโนโลยีของ 69 Motor
1. การรับรู้ความง่ายต่อการใช้ งาน
2. การรับรู้ประโยชน์

ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
5. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
5.1 ผูป้ ระกอบการ69 Motor สามารถนาผลที่ได้จากการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางในการวางแผน
พัฒ นาและปรั บ ปรุ ง ปะสิ ท ธิ ภ าพของแอพพลิ เ คชั่ น ตอบสนองความพึ ง พอใจสู ง สุ ด แก่ ผู ้บ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร
5.2 สาหรับนักวิจยั นักศึกษา หรื อผูท้ ี่สนใจทัว่ ไปสามารถนาข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ในครั้งนี้
ไปเป็ นแนวทางในการศึกษาเรื่ องที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
6. ขอบเขตการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ใช้การวิจยั เชิงปริ มาณสาหรับการศึกษาในครั้งนี้ โดยเลือกใช้วธิ ี การสารวจด้วย
แบบสอบถามที่สร้างขึ้น และได้กาหนดขอบเขตของการวิจยั ไว้ดงั นี้คือ
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6.1 ขอบเขตด้านประชากรและพื้นที่
ประชากรที่ ใ ช้ วิ จ ัย ในครั้ งนี้ คื อ ผู ้บ ริ โภคที่ เ คยใช้ แ อพพลิ เ คชั่ น ของ 69 Motorใน
กรุ งเทพมหานคร โดยมีขนาดตัวอย่าง 400 คน
6.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ทาการรวบรวมวิจยั ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561
7. ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและตัวอย่าง
การกาหนดขนาดตัวอย่าง ผูศ้ ึกษาใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง เนื่ องจากทราบประชากรที่
แน่นอน จึงคานวนหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่(Yamane.1967:887) โดยกาหนด
ระดับความเชื่ อมัน่ ที่ 95% และยอมให้มีความคาดเคลื่อนในการประมาณค่าไม่เกิน 5% จะได้กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษา จานวน 400 คน
7.1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชี พ เป็ น
แบบสอบถามที่ มีล ักษณะปลายปิ ด (CLOSED ENDED QUESTION) ผูต้ อบเลื อกตอบเพี ยงคาตอบเดี ยว
จานวน 1 ข้อ
7.2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติ กรรมการใช้แอพพลิ เคชัน่ ของ 69Motor ของผูบ้ ริ โภคเป็ น
แบบสอบถามที่ มีล ักษณะปลายปิ ด (CLOSED ENDED QUESTION) ผูต้ อบเลื อกตอบเพี ยงคาตอบเดี ยว
จานวน 1 ข้อ
7.3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยในการยอมรับเทคโนโลยีของ 69 Motor เป็ นแบบสอบถาม
ลักษณะปลายปิ ด ด้วยการพิจารณาเลื อกคาตอบเพียงคาตอบเดี ยว เป็ นคาถามการให้คะแนนความสาคัญ
(Likert Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนความสาคัญดังนี้
คะแนน
ความหมาย
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00
ระดับความสาคัญมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49
ระดับความสาคัญมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49
ระดับความสาคัญปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49
ระดับความสาคัญน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49
ระดับความสาคัญน้อยที่สุด
8. ผลการวิจัย
8.1 พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชัน่ ของ 69 motor ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
ผลการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ใ ช้ โ ทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ส มาร์ ท โฟนเข้า ใช้ ง าน
แอพพลิเคชัน่ 69 Motor คิดเป็ นร้อยละ 95.00 ส่ วนใหญ่เข้าใช้แอพพลิเคชัน่ เฉลี่ย 1 - 3 วันต่อสัปดาห์ โดย
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ระยะเวลาที่ใช้แอพพลิเคชัน่ 69 Motorไม่เกิน 10 นาทีต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 88.25 ส่ วนใหญ่ใช้แอพพลิเคชัน่
ในช่วงกลางวัน (ตั้งแต่11.00 – ก่อน16.00น.) คิดเป็ นร้อยละ 73.75 บุคคลที่แนะนาให้ใช้งานแอพพลิเคชัน่
69 Motor มากที่สุดคือ พนักงาน69 Motor คิดเป็ นร้อยละ 94.75 และกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่รับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับแอพพลิเคชัน่ ของ 69 Motor จาก Facebook คิดเป็ นร้อยละ 86.50
8.2 ปัจจัยในการยอมรับเทคโนโลยีของ 69 Motor
กลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับเทคโนโลยีของ 69 Motor โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ ประโยชน์ ในระดับมากที่สุด โดยทุกประเด็นมีความคิดเห็นระดับ
มากที่ สุ ด เรี ย งตามล าดับ ดัง นี้ แอพพลิ เ คชั่น 69 Motor ช่ ว ยปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารใช้บ ริ ก ารให้ ท ัน สมัย ยิ่ ง ขึ้ น
แอพพลิเคชัน่ 69 Motor มีประโยชน์ต่อการใช้งาน และแอพพลิเคชัน่ 69 Motor ช่วยให้มีเวลาเพิม่ ขึ้นเพื่อทา
กิจกรรมอื่นๆ (ตารางที่ 1)
ในขณะที่ดา้ นการรับรู ้ความง่ายต่อการใช้งาน มีความคิดเห็นในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแต่
ละประเด็น พบว่า เกื อบทุกประเด็นมีความคิดเห็ นระดับมากโดยเรี ยงลาดับดังนี้ แอพพลิ เคชัน่ 69 Motor มี
ความสะดวกในการใช้งาน และแอพพลิเคชัน่ 69 Motor สามารถตรวจสอบสถานการณ์ลา้ งรถได้ ส่ วนด้านที่
กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยระดับมากเรี ยงตามลาดับดังนี้ เป็ นแอพพลิเคชัน่ แบบครบวงจร ทั้งการซื้ อขายรถ และ
คาร์ แคร์ แอพพลิ เคชั่น69 Motor บอกรายละเอี ยดของผลิ ตภัณฑ์ชัดเจน แอพพลิ เคชั่น69 Motor มีความ
รวดเร็ วในการใช้งาน เป็ นแอพพลิเคชัน่ แบบครบวงจร ทั้งการซื้ อขายรถ และคาร์ แคร์
ตารางที่ 1 ค่ าเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกีย่ วกับปัจจัยในการยอมรับเทคโนโลยีของ 69 Motor
ปัจจัยในการยอมรับเทคโนโลยีของ 69 Motor
x̅ S.D. ระดับความคิดเห็น
1. ด้านการรับรู ้ความง่ายต่อการใช้งาน
3.91
0.299 มาก
2. ด้านการรับรู ้ประโยชน์
4.31
0.278 มากที่สุด
รวม
4.11
0.206 มาก
8.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน (ตารางที่ 2)
1. เพศมี ค วามสั ม พั น ธ์ พ ฤติ ก รรมในการใช้ แ อพพลิ เ คชั่ น 69 Motor ของผู ้บ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร จานวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านอุปกรณ์สื่อสารที่เข้าใช้งานแอพพลิเคชัน่ 69 Motor ความถี่เข้าใช้
แอพพลิเคชัน่ เฉลี่ยต่อสัปดาห์
2. อายุ มี ค วามสั ม พั น ธ์ พ ฤติ ก รรมในการใช้ แ อพพลิ เ คชั่ น 69 Motor ของผู ้บ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร จานวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านความถี่เข้าใช้แอพพลิเคชัน่ เฉลี่ยต่อสัปดาห์
3. ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศและอายุแตกต่างมีการยอมรับเทคโนโลยีของ 69 Motor ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 2 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ปั จ จัย ส่ ว น พฤติกรรมในการใช้แอพพลิเคชัน่ 69 Motor
การยอมรับเทคโนโลยี
บุคคล
อุ ป ก ร ณ์ ระยะเวลา ความถี่ ช่วงเวลาที่ แหล่ ง ข้ อ การรั บ รู ้ ค วามง่ า ย ก า ร รั บ รู ้
สื่ อสารที่ ในการเข้า
ใช้งาน มูล
ต่อการใช้งาน
ประโยชน์
เข้าใช้งาน ใช้งาน







1. เพศ







2. อายุ
หมายเหตุ: เครื่ องหมาย หมายถึ ง สอดคล้องกับสมมติฐาน (มีความสัมพันธ์ /แตกต่าง) , เครื่ องหมาย 
หมายถึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน (ไม่มีความสัมพันธ์/ไม่แตกต่าง)
9.อภิปรายผล
จากผลการศึกษา ผูว้ จิ ยั นาประเด็นที่น่าสนใจมาอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. เพศมี ค วามสั ม พัน ธ์ พ ฤติ ก รรมในการใช้ แ อพพลิ เ คชั่ น 69 Motor ของผู ้บ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร จานวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านอุปกรณ์สื่อสารที่เข้าใช้งานแอพพลิเคชัน่ 69 Motor ความถี่เข้าใช้
แอพพลิเคชัน่ เฉลี่ยต่อสัปดาห์ เพศชายมีความถี่ในการเข้าใช้แอพพลิเคชัน่ มากกว่าเพศหญิง เนื่องจากเพศชาย
มี ค วามสนใจในรถยนต์ ชื่ นชอบ และหาข้อมู ล ของรถยนต์มากกว่า เพศหญิ ง ประกอบกับ สมาร์ ท โฟน
สามารถพกพาได้สะดวก ตอบโจทย์กบั ไลฟ์ สไตล์ของเพศชายที่ชอบความสะดวกสบาย ไม่ชอบความยุง่ ยาก
จึงทาให้เพศชายเลือกใช้สมาร์ ทโฟนมากกว่าแท็บเล็ต ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จักรพงษ์ ลีลาธนาคีรี
และธัญวรัตน์ สุ วรรณะ (2561) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการยอมรับการทาธุ รกรรมทางการเงินบน
สมาร์ ทโฟนในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้แอพพลิเคชัน่ ทาธุ รกรรมทางการ
เงินบนสมาร์ ทโฟนส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 54.50
2. อายุ มี ค วามสั ม พั น ธ์ พ ฤติ ก รรมในการใช้ แ อพพลิ เ คชั่ น 69 Motor ของผู ้บ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร จานวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านความถี่ เข้าใช้แอพพลิ เคชัน่ เฉลี่ยต่อสัปดาห์ โดยผูบ้ ริ โภคที่มา
อายุ ต่ากว่า 25 ปี มีสัดส่ วนการใช้การใช้แอพพลิเคชัน่ 69 Motor บ่อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 25 ปี ขึ้นไป ทั้งนี้
เนื่ องจาก ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 25 ปี ขึ้ นไป อาจมี ภาระหน้าที่ ด้านการงานและครอบครั วจึ งใช้เวลาในการเข้า
แอพพลิเคชัน่ ได้ ไม่บ่อยมากนัก ในขณะที่ผทู ้ ี่มีอายุต่ากว่า 25 ปี ซึ่ งอยูใ่ นช่วงวัยรุ่ นจึงมีความสะดวกด้านเวลา
ในการน ารถเข้า ใช้บ ริ ก ารกับ 69 Motor และมี โ อกาสเข้า ใช้แ อพพลิ เ คชั่น 69 Motor ได้บ่ อ ยกว่า ซึ่ งผล
การศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรรณพร หวลมานพ (2558) ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมและความพึง
พอใจของผู ้ใ ช้ แ อพพลิ เ คชั่น เคโมบายแบงก์ กิ้ ง พลัส ของธนาคารกสิ ก รไทย จากัด (มหาชน) ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า อายุมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้แอพพลิ เคชั่นเคโมบาย
แบงก์กิ้งพลัส ด้านความถี่ในการใช้งาน
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3. ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศและอายุแตกต่างมีการยอมรับเทคโนโลยีของ 69 Motor ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะปั จจุบนั สมาร์ ทโฟนเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของคนทุกเพศทุกวัยจึงทาให้ทุกคนต่าง
สามารถการรับรู ้ความง่ายต่อการใช้งานและรับรู ้ประโยชน์ เมื่อมีแอพพลิเคชัน่ ใหม่เข้ามา ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ศุภิสรา คุ ณรัตน์ (2561) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มี อิทธิ พลต่อการยอมรั บเทคโนโลยีทางการเงิ น
แอพพลิเคชัน่ Mobile Banking ของผูใ้ ช้บริ การในกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า เพศไม่มีผลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินแอพพลิเคชัน่ Mobile Banking ของผูใ้ ช้บริ การในกรุ งเทพมหานคร
10. ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. เพศและอายุที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์พฤติกรรมในการใช้แอพพลิเคชัน่ 69 Motor ดังนั้น
กลุ่ มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายสาหรั บ แอพพลิ เคชั่น 69 Motor คือ เพศชาย คิดอายุ 31 – 40 ปี อาชี พพนักงาน
บริ ษทั เอกชน รายได้ 20,001 – 30,000 บาท เนื่องจากเป็ นกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ที่ใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ 69
Motor และควรให้ความสาคัญกับกลุ่มเป้ าหมายดังกล่าวเป็ นผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายหลักในการวางแผนพัฒนา
แอพพลิเคชัน่ 69 Motor ที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคในใช้ แอพพลิเคชัน่ 69 Motor
2. เพื่อให้การใช้แอพพลิเคชัน่ 69 Motor สามารถติดต่อสื่ อสารระหว่างบริ ษทั กับลูกค้าได้อย่างมี
มีประสิ ทธิภาพ ผูบ้ ริ หารต้องศึกษาถึงข้อดีและข้อเสี ยของแอพพลิเคชัน่ 69 Motor อย่างละเอียด แล้วพยายาม
ขจัดข้อเสี ย ต่างๆ ออกไป และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริ บทขององค์กร เพื่อให้แอพพลิเคชัน่ 69 Motor
สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการติดต่อสื่ อสารให้กบั บริ ษทั อย่างแท้จริ ง
3. เพื่อการพัฒนาด้านกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยจัดทา
โปรโมชัน่ เช่น ล้าง 10 ฟรี 1ครั้ง หรื อ กดไลค์ กดแชร์ เพจ รับส่ วนลด50 บาท เป็ นต้น
11. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานแอพพลิเคชัน่ 69 Motor เพื่อนา
ผลการศึกษาที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุ งระบบแอพพลิ เคชัน่ 69 Motorให้สอดคล้องกับความต้องการและ
การใช้งานของผูใ้ ช้บริ การอย่างเหมาะสม
2. ควรศึกษาถึงปั ญหาที่เกิ ดขึ้นต่อใช้แอพพลิ เคชัน่ 69 Motor ของผูบ้ ริ โภคเพื่อที่บริ ษทั สามารถ
นาปั ญหาที่เกิดขึ้นมาแก้ไขได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับการนามาใช้งาน
3. ควรมีการศึกษาปั จจัยอื่นที่คาดว่าจะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้แอพพลิเคชัน่ 69 Motor -ของ
ผูบ้ ริ โภค เช่น ปัจจัยด้านพฤติกรรม ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี เป็ นต้น
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