
 
 

 
การศึกษาเปรียบเทยีบปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤตกิรรมการใช้แอพพลเิคช่ัน 
69 Motor และการยอมรับเทคโนโลยขีองผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 
กญัฐณา กรศุภารมย์1 

ดร. รชฏ  ข าบุญ2 

บทคดัย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้
แอพพลิเคชัน่69 Motor และการยอมรับเทคโนโลยขีองผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะทาง
ประชากร   โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการแอพพลิเคชัน่ 69 
motor ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน  ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั  สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐานคือ t-test , 
ANOVA   และ Chi-square ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 ผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้ 69 Motor Applicationส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 57.25  มีอาย ุ31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.50  มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
คิดเป็นร้อยละ 67.00  และส่วนใหญ่มีรายได ้20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.75  กลุ่มตวัอยา่งมีการ
ยอมรับเทคโนโลยขีอง 69 Motor โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีการ
รับรู้ประโยชน์  ในระดบัมากท่ีสุด  ดา้นการรับรู้ความง่ายต่อการใชง้าน ในระดบัมาก มีความสะดวกในการ
ใชง้าน ในระดบัมาก  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน1) เพศมีความสัมพนัธ์พฤติกรรมในการใช้แอพพลิเคชัน่ 69 Motor 
ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นอุปกรณ์ส่ือสารท่ีเขา้ใช้งานแอพพลิเคชั่น69 
Motor  ความถ่ีเขา้ใชแ้อพพลิเคชัน่เฉล่ียต่อสัปดาห์2) อายุมีความสัมพนัธ์พฤติกรรมในการใชแ้อพพลิเคชัน่ 
69 Motor ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความถ่ีเขา้ใช้แอพพลิเคชัน่เฉล่ียต่อ
สัปดาห์3) ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศและอายแุตกต่างมีการยอมรับเทคโนโลยขีอง 69 Motor ไม่แตกต่างกนั 
 

1. บทน า  
ปัจจุบันสังคมบนโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวฒัน์ (Globalization) หรือยุคแห่งสังคมข้อมูล

ข่าวสารอยา่งเตม็ตวั ดว้ยการพฒันาเทคโนโลยกีารส่ือสารท่ีทนัสมยั กา้วหนา้ การเช่ือมต่อโลกทั้งใบสามารถ

                                                                    
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจอาเซียน มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาหลกั 
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ท าได ้โดยไม่มีอุปสรรคทั้งดา้นเวลาและระยะทาง เรียกไดว้า่เป็นยุคแห่งการส่ือสารท่ีไร้พรมแดน ดว้ยความ
เจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ีเติบโตอยา่งกา้วกระโดด การติดต่อส่ือสารท าไดง่้ายมากข้ึน ไม่
วา่จะอยูค่นละซีกโลก หรือต่างเวลากนั ก็สามารถเช่ือมโยงติดต่อส่ือสารกนัได ้เพียงแค่มีสัญญาณโทรศพัท์
หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ต เรียกไดว้่า ไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหน ก็สามารถส่ือสารกนัไดเ้พียงปลายน้ิวสัมผสั 
ดว้ยความกา้วหนา้ของเทคโนโลยใีนปัจจุบนัท าใหก้ารติดต่อส่ือสารเป็นไปไดง่้ายและสะดวกรวดเร็ว  

อุปกรณ์ส่ือสารท่ีได้รับความนิยมมากในปัจจุบนัคือโทรศพัท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart 
Phone) โดยสัดส่วนของยอดจ าหน่ายสมาร์ทโฟน เพิ่มข้ึนมาก เน่ืองจากการพฒันาความสามารถ ของ
โทรศพัทมื์อถือท่ีแต่เดิมมีไวส้นทนากนัเท่านั้น แต่ปัจจุบนัผูใ้ชมี้กิจกรรมแต่ปัจจุบนัมีผูใ้ชเ้พิ่มข้ึนจากการใช้
งานโทรศพัท์มือถือ เช่น การเช่ือมต่อเขา้สู่อินเทอร์เน็ต การเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร การดูหนงัหรือฟังเพลง 
การเล่มเกม ทั้งออนไลน์และออฟไลน์  

Mobile Application คือ แอพพลิเคชัน่ท่ีช่วยการท างานของผูใ้ช้บนอุปกรณ์ส่ือสารแบบ พกพา 
เช่น โทรศพัท์มือถือ ซ่ึงแอปพลิเคชั่นเหล่านั้นจะท างานบนระบบปฏิบติัการ (Operation System: OS) ท่ี
แตกต่างกนัไป ตวัอย่างของระบบปฏิบติัการบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี ไดแ้ก่ Symbian OS ท่ีใช้กนัอยู่ในมือถือ 
ได้แก่ โนเกีย Windows mobile (Research In Motion) Web OS ของ ค่าย Palm iPhone OS ของค่าย Apple 
และ Android OS ของค่าย Google ซ่ึงเป็น ค่าย ล่าสุดในขณะน้ี เป็นตน้ โทรศพัท์มือถือ แบบ Smartphone 
เป็น Mobile Device ท่ี ไดรั้บนิยมจาก ผูใ้ช้งานมากท่ีสุดในยุคปัจจุบนัและมีแนวโน้มการใชง้านเติบโตข้ึน
เร่ือยๆ เพราะมีระบบปฏิบติัการ ซ่ึงเป็น System Software ท่ีสามารถรองรับการใช้แอปพลิเคชัน่ต่างๆ บน
โทรศพัท ์มือถือได ้จึงตอบสนองผูใ้ชง้านไดทุ้กวยัในยคุดิจิตอลและสังคมออนไลน์ทุกวนัน้ี 

จะเห็นได้ว่าแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่างๆ สามารถใช้ 
ประโยชน์ไดม้ากมายตามความตอ้งการของตวัเอง และอยากจะเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่ใดท่ีจะให้ตรง กบัไลฟ์
สไตล์ของตวัเอง ก็สามารถเลือกได ้ซ่ึงทางแอพพลิเคชัน่ก็มีหลากหลายท่ีสามารถตอบโจทย ์กบัไลฟ์สไตล์
ของผูบ้ริโภค เพื่อให้ลูกคา้ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน แล้วอีกทั้งบริษทัต่างๆได้มี การสนใจท า
แอพพลิเคชัน่การมากข้ึน เพื่อให้ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงบริษทัไดง่้ายข้ึนและการน าเทคโนโลยีเขา้มาใช้ใน
การด าเนินธุรกิจจึงเป็นการเพิ่มโอกาสและศกัยภาพในการเติบโตของธุรกิจ กลุ่มลูกคา้ของธุรกิจไม่ไดถู้ก
จ ากดัอยูแ่ต่เพียงตลาดภายในประเทศอีกต่อไป หากแต่สามารถเป็นกลุ่มลูกคา้ภายนอกประเทศท่ีธุรกิจนั้น ๆ 
สามารถตอบสนองความตอ้งการหรือแกไ้ขจุดท่ีเป็นปัญหา (Pain Point) ให้กบัลูกคา้ได ้การขยายธุรกิจไป
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจึงเป็นไปไดง่้ายข้ึน น ามาซ่ึงการเติบโตของหลายธุรกิจ จึงถือเป็นโอกาส
ท่ีส าคญัส าหรับผูป้ระกอบการท่ีจะเขา้ถึง และตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ท าให้ทาง 69 Motor
เล็งเห็นโอกาสในการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยการจดัท าแอพพลิเคชั่น เพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยีและตอบสนองผูบ้ริโภคเขา้ถึงไดง่้ายข้ึน และให้ผูบ้ริโภคมีความสะดวกสบาย
ในการใชง้านมากยิง่ข้ึน 
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บริษทั 69 Motor ท  าธุรกิจเก่ียวกบัรถยนต์มือสอง และธุรกิจคาร์แคร์ จึงเล็งเห็นความกา้วหน้า
ของเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการด าเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสและศกัยภาพในการเติบโตของธุรกิจ โดยการ
สร้างแอพพลิเคชั่นแบบครบวงจร มีทั้ งซ้ือขายรถยนต์มือสองและคาร์แคร์เพื่อให้ผูบ้ริโภคเข้าถึงได้
สะดวกสบายยิง่ข้ึน และสามารถเพิ่มขีดจ ากดัของลูกคา้ในการเขา้ถึงการซ้ือขายรถยนต ์และสามารขยายกลุ่ม
ลูกคา้ของธุรกิจไดโ้ดยไม่ไดถู้กจ ากดัอยูแ่ต่เพียงตลาดภายในประเทศอีกต่อไป  แต่ยงัสามารถเพิ่มเป็นกลุ่ม
ลูกคา้ภายนอกประเทศไดอี้กดว้ย ซ่ึงจะสามารถตอบสนองความตอ้งการหรือแกไ้ขจุดท่ีเป็นปัญหา (Pain 
Point) ให้กบัลูกคา้ได ้ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงอยากศึกษาเก่ียวกบัการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรม
การใชแ้อพพลิเคชัน่69 Motor และการยอมรับเทคโนโลยีของผูบ้ริโภคเพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัใน
คร้ังน้ีไปต่อยอดธุรกิจให้เกิดเป็นประโยชน์ ทั้งในแง่ของการน าไปใช้พฒันาและเป็นขอ้เสนอแนะในการ
ปรับปรุงแอพพลิเคชัน่เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชัน่ 69 Motor ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 2.2 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรของผูใ้ชง้านกบัพฤติกรรมในการใช้
แอพพลิเคชัน่ 69 Motor 
 2.3 เปรียบเทียบการยอมรับเทคโนโลยขีอง 69 Motor จ าแนกตามลกัษณะทางประชากร 
 
3. สมมติฐานการวจัิย 
 3.1  สมมติฐานงานวิจยัท่ี 1  เพศมีความสัมพนัธ์พฤติกรรมในการใช้แอพพลิเคชั่น 69 Motor 
ของผูบ้ริโภค 
 3.2 สมมติฐานท่ี 2  อายุมีความสัมพนัธ์พฤติกรรมในการใช้แอพพลิเคชั่น 69 Motor ของ
ผูบ้ริโภค 
 3.3 สมมติฐานท่ี 3  เพศท่ีแตกต่างกนัมีการยอมรับเทคโนโลยขีอง 69 Motorแตกต่างกนั 
 3.4 สมมติฐานท่ี 4 อายท่ีุแตกต่างกนัมีการยอมรับเทคโนโลยขีอง 69 Motorแตกต่างกนั 
 
 
4.กรอบแนวความคิด 
           ตวัแปรอิสระ                                                             ตวัแปรตาม 
    (Independent Variables)                                              (Dependent Variables) 
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ภาพท่ี 4.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 5.1 ผูป้ระกอบการ69 Motor สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน 
พัฒนาและปรับปรุงปะสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู ้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 5.2    ส าหรับนกัวิจยั นกัศึกษา หรือผูท่ี้สนใจทัว่ไปสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ี
ไปเป็นแนวทางในการศึกษาเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 
 
6. ขอบเขตการวจัิย 

ผูว้จิยัใชก้ารวจิยัเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี โดยเลือกใชว้ธีิการส ารวจดว้ย 
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน และไดก้ าหนดขอบเขตของการวจิยัไวด้งัน้ีคือ 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ Gen X,Y,Z 

 

การศึกษาพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชัน่ของ 69 Motor 

ของผูบ้ริโภค 

1. อุปกรณ์สื่อสารที่เข้าใช้งานแอพพลิเคช่ัน69 Motor  

2. ระยะเวลาในการเข้าใช้แอพพลิเคช่ันต่อคร้ัง 

3. ความถี่เข้าใช้แอพพลิเคช่ันเฉล่ียต่อสปัดาห์ 

4. บุคคลที่แนะน าให้ใช้งานแอพพลิเคช่ัน69 Motor 

5. ช่วงเวลาที่ใช้งานแอพพลิเคช่ัน69 Motor เป็นประจ า 

6. แหล่งข้อมูลเกี่ยวกบัแอพพลิเคช่ันของ 69 Motor ที่

รับทราบมากที่สดุ 

 

การยอมรบัเทคโนโลยีของ 69 Motor 

1. การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน 

2. การรับรู้ประโยชน์ 
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6.1 ขอบเขตดา้นประชากรและพื้นท่ี 
 ประชากรท่ีใช้วิจัยในคร้ังน้ี  คือ ผู ้บริโภคท่ีเคยใช้แอพพลิเคชั่นของ 69 Motorใน

กรุงเทพมหานคร โดยมีขนาดตวัอยา่ง 400 คน 
6.2 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
 ท าการรวบรวมวจิยัขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธนัวาคม 2561 
 

7. ระเบียบวธีิวจัิย 
ประชากรและตวัอยา่ง 
การก าหนดขนาดตวัอยา่ง ผูศึ้กษาใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง เน่ืองจากทราบประชากรท่ี

แน่นอน จึงค านวนหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร่ยามาเน่(Yamane.1967:887) โดยก าหนด
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และยอมให้มีความคาดเคล่ือนในการประมาณค่าไม่เกิน 5%  จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการศึกษา จ านวน 400 คน 

7.1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อายุ  ระดบัการศึกษา รายได ้และอาชีพ เป็น
แบบสอบถามท่ีมีลักษณะปลายปิด (CLOSED ENDED QUESTION) ผูต้อบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว 
จ านวน 1 ขอ้ 

7.2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชัน่ของ 69Motor ของผูบ้ริโภคเป็น
แบบสอบถามท่ีมีลักษณะปลายปิด (CLOSED ENDED QUESTION) ผูต้อบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว 
จ านวน 1 ขอ้ 

7.3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัในการยอมรับเทคโนโลยขีอง 69 Motor เป็นแบบสอบถาม
ลกัษณะปลายปิด ด้วยการพิจารณาเลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียว เป็นค าถามการให้คะแนนความส าคญั 
(Likert Scale)  โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนความส าคญัดงัน้ี 

          คะแนน               ความหมาย 
  ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00   ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49   ระดบัความส าคญัมาก 
  ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49   ระดบัความส าคญัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49   ระดบัความส าคญันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49   ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
 
8. ผลการวจัิย 

8.1 พฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชัน่ของ 69 motor ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนเข้าใช้งาน

แอพพลิเคชัน่69 Motor  คิดเป็นร้อยละ 95.00    ส่วนใหญ่เขา้ใชแ้อพพลิเคชัน่เฉล่ีย 1 - 3 วนัต่อสัปดาห์  โดย
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ระยะเวลาท่ีใชแ้อพพลิเคชัน่69 Motorไม่เกิน 10 นาทีต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ  88.25  ส่วนใหญ่ใชแ้อพพลิเคชัน่
ในช่วงกลางวนั (ตั้งแต่11.00 –  ก่อน16.00น.) คิดเป็นร้อยละ 73.75    บุคคลท่ีแนะน าใหใ้ชง้านแอพพลิเคชัน่
69 Motor มากท่ีสุดคือ พนกังาน69 Motor  คิดเป็นร้อยละ 94.75  และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รับทราบขอ้มูล
เก่ียวกบัแอพพลิเคชัน่ของ 69 Motor จาก Facebook คิดเป็นร้อยละ 86.50   

8.2 ปัจจยัในการยอมรับเทคโนโลยขีอง 69 Motor 
กลุ่มตวัอยา่งมีการยอมรับเทคโนโลยีของ 69 Motor โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ประโยชน์  ในระดบัมากท่ีสุด โดยทุกประเด็นมีความคิดเห็นระดบั
มากท่ีสุดเรียงตามล าดับดังน้ี แอพพลิเคชั่น69 Motor ช่วยปรับปรุงวิธีการใช้บริการให้ทันสมัยยิ่ง ข้ึน   
แอพพลิเคชัน่69 Motor มีประโยชน์ต่อการใชง้าน    และแอพพลิเคชัน่69 Motor ช่วยใหมี้เวลาเพิ่มข้ึนเพื่อท า
กิจกรรมอ่ืนๆ (ตารางท่ี 1) 

 ในขณะท่ีดา้นการรับรู้ความง่ายต่อการใชง้าน มีความคิดเห็นในระดบัมาก  และเม่ือพิจารณาแต่
ละประเด็น พบว่า เกือบทุกประเด็นมีความคิดเห็นระดบัมากโดยเรียงล าดบัดงัน้ี แอพพลิเคชัน่69 Motor มี
ความสะดวกในการใชง้าน และแอพพลิเคชัน่69 Motor สามารถตรวจสอบสถานการณ์ลา้งรถได ้ ส่วนดา้นท่ี
กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยระดบัมากเรียงตามล าดบัดงัน้ี เป็นแอพพลิเคชัน่ แบบครบวงจร ทั้งการซ้ือขายรถ และ
คาร์แคร์  แอพพลิเคชั่น69 Motor บอกรายละเอียดของผลิตภณัฑ์ชัดเจน  แอพพลิเคชั่น69 Motor มีความ
รวดเร็วในการใชง้าน  เป็นแอพพลิเคชัน่ แบบครบวงจร ทั้งการซ้ือขายรถ และคาร์แคร์ 

ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกีย่วกบัปัจจัยในการยอมรับเทคโนโลยีของ 69 Motor 
ปัจจยัในการยอมรับเทคโนโลยขีอง 69 Motor x̅ S.D. ระดบัความคิดเห็น 
1. ดา้นการรับรู้ความง่ายต่อการใชง้าน 3.91 0.299 มาก 
2. ดา้นการรับรู้ประโยชน์ 4.31 0.278 มากท่ีสุด 
รวม 4.11 0.206 มาก 

  
8.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน (ตารางท่ี 2) 
1. เพศมีความสัมพันธ์พฤติกรรมในการใช้แอพพลิ เคชั่น  69 Motor ของผู ้บ ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นอุปกรณ์ส่ือสารท่ีเขา้ใชง้านแอพพลิเคชัน่69 Motor  ความถ่ีเขา้ใช้
แอพพลิเคชัน่เฉล่ียต่อสัปดาห์   

2. อายุ มีความสัมพันธ์พฤติกรรมในการใช้แอพพลิ เคชั่น  69 Motor ของผู ้บ ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความถ่ีเขา้ใชแ้อพพลิเคชัน่เฉล่ียต่อสัปดาห์ 

3. ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศและอายแุตกต่างมีการยอมรับเทคโนโลยขีอง 69 Motor ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ปัจจัยส่วน
บุคคล 

พฤติกรรมในการใชแ้อพพลิเคชัน่ 69 Motor การยอมรับเทคโนโลย ี
อุ ป ก ร ณ์
ส่ือสารท่ี
เขา้ใชง้าน 

ระยะเวลา
ในการเขา้
ใชง้าน 

ความถ่ี ช่วงเวลาท่ี
ใชง้าน 

แหล่งข้อ
มูล 

การรับรู้ความง่าย
ต่อการใชง้าน 

ก า ร รั บ รู้
ประโยชน ์

1. เพศ        
2. อาย ุ        

หมายเหตุ: เคร่ืองหมาย หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน (มีความสัมพนัธ์/แตกต่าง) , เคร่ืองหมาย  
หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน  (ไม่มีความสัมพนัธ์/ไม่แตกต่าง) 

 
9.อภิปรายผล 

จากผลการศึกษา ผูว้จิยัน าประเด็นท่ีน่าสนใจมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
1. เพศมีความสัมพันธ์พฤติกรรมในการใช้แอพพลิเคชั่น  69  Motor ของผู ้บ ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นอุปกรณ์ส่ือสารท่ีเขา้ใชง้านแอพพลิเคชัน่69 Motor  ความถ่ีเขา้ใช้
แอพพลิเคชัน่เฉล่ียต่อสัปดาห์ เพศชายมีความถ่ีในการเขา้ใชแ้อพพลิเคชัน่มากกวา่เพศหญิง เน่ืองจากเพศชาย
มีความสนใจในรถยนต์ ช่ืนชอบ และหาข้อมูลของรถยนต์มากกว่าเพศหญิง ประกอบกับ สมาร์ทโฟน
สามารถพกพาไดส้ะดวก ตอบโจทยก์บัไลฟ์สไตลข์องเพศชายท่ีชอบความสะดวกสบาย ไม่ชอบความยุง่ยาก 
จึงท าให้เพศชายเลือกใชส้มาร์ทโฟนมากกวา่แท็บเล็ต   ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จกัรพงษ ์ ลีลาธนาคีรี 
และธัญวรัตน์  สุวรรณะ (2561) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการท าธุรกรรมทางการเงินบน
สมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชแ้อพพลิเคชัน่ท าธุรกรรมทางการ
เงินบนสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 54.50 

2. อายุ มีความสัมพันธ์พฤติกรรมในการใช้แอพพลิ เคชั่น  69 Motor ของผู ้บ ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความถ่ีเขา้ใช้แอพพลิเคชัน่เฉล่ียต่อสัปดาห์ โดยผูบ้ริโภคท่ีมา
อายุ ต  ่ากวา่ 25 ปี มีสัดส่วนการใชก้ารใชแ้อพพลิเคชัน่ 69 Motor บ่อยกวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 25 ปีข้ึนไป ทั้งน้ี
เน่ืองจาก ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 25 ปีข้ึนไป อาจมีภาระหน้าท่ีด้านการงานและครอบครัวจึงใช้เวลาในการเขา้
แอพพลิเคชัน่ได ้ไม่บ่อยมากนกั ในขณะท่ีผูท่ี้มีอายตุ  ่ากวา่ 25 ปีซ่ึงอยูใ่นช่วงวยัรุ่นจึงมีความสะดวกดา้นเวลา
ในการน ารถเข้าใช้บริการกับ 69 Motor และมีโอกาสเข้าใช้แอพพลิเคชั่น 69 Motor ได้บ่อยกว่า ซ่ึงผล
การศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรรณพร หวลมานพ (2558) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและความพึง
พอใจของผู ้ใช้แอพพลิเคชั่น เคโมบายแบงก์ก้ิงพลัสของธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า อายุมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบาย
แบงกก้ิ์งพลสั ดา้นความถ่ีในการใชง้าน 
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3. ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศและอายุแตกต่างมีการยอมรับเทคโนโลยีของ 69 Motor ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะปัจจุบนัสมาร์ทโฟนเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของคนทุกเพศทุกวยัจึงท าให้ทุกคนต่าง
สามารถการรับรู้ความง่ายต่อการใชง้านและรับรู้ประโยชน์ เม่ือมีแอพพลิเคชัน่ใหม่เขา้มา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ  ศุภิสรา คุณรัตน์ (2561) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน
แอพพลิเคชัน่ Mobile Banking ของผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา่ เพศไม่มีผลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยทีางการเงินแอพพลิเคชัน่ Mobile Banking ของผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานคร 

 
10. ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

1. เพศและอายุท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์พฤติกรรมในการใชแ้อพพลิเคชัน่ 69 Motor  ดงันั้น
กลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายส าหรับ แอพพลิเคชั่น 69 Motor  คือ เพศชาย คิดอายุ 31 – 40 ปี  อาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน  รายได ้20,001 – 30,000 บาท เน่ืองจากเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ 69 
Motor  และควรให้ความส าคญักบักลุ่มเป้าหมายดงักล่าวเป็นผูบ้ริโภคเป้าหมายหลกัในการวางแผนพฒันา 
แอพพลิเคชัน่ 69 Motor ท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคในใช ้แอพพลิเคชัน่ 69 Motor   

2. เพื่อให้การใชแ้อพพลิเคชัน่ 69 Motor สามารถติดต่อส่ือสารระหวา่งบริษทักบัลูกคา้ไดอ้ยา่งมี
มีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารตอ้งศึกษาถึงขอ้ดีและขอ้เสียของแอพพลิเคชัน่ 69 Motor อยา่งละเอียด แลว้พยายาม
ขจดัขอ้เสีย ต่างๆ ออกไป และประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะสมกบับริบทขององคก์ร เพื่อให้แอพพลิเคชัน่ 69 Motor 
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อส่ือสารใหก้บับริษทัอยา่งแทจ้ริง 

3. เพื่อการพฒันาดา้นกลยทุธ์ทางการตลาด เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยจดัท า
โปรโมชัน่ เช่น ลา้ง 10 ฟรี 1คร้ัง หรือ กดไลค ์กดแชร์ เพจ รับส่วนลด50 บาท เป็นตน้ 
 
11. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาความพึงพอใจต่อการใชง้านแอพพลิเคชัน่ 69 Motor เพื่อน า
ผลการศึกษาท่ีไดไ้ปพฒันาและปรับปรุงระบบแอพพลิเคชัน่ 69 Motorให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและ
การใชง้านของผูใ้ชบ้ริการอยา่งเหมาะสม 
 2. ควรศึกษาถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนต่อใช้แอพพลิเคชัน่ 69 Motor ของผูบ้ริโภคเพื่อท่ีบริษทัสามารถ
น าปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาแกไ้ขไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมกบัการน ามาใชง้าน 
 3.  ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืนท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อการตดัสินใจใช้แอพพลิเคชัน่ 69 Motor  -ของ
ผูบ้ริโภค เช่น  ปัจจยัดา้นพฤติกรรม   ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยี เป็นตน้ 
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