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การศึกษาครังนีมีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษาปั จจัย การแสวงหาข้อมูลทีส่งผลต่อการตัดสินใจซือ
สิ น ค้า ผ่ า นแอปพลิ เ คชั น E-marketplace บนสมาร์ท โฟนของคนทํา งานในกรุ ง เทพมหานคร
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที ใช้ใ นการศึ ก ษาครังนี คื อ ประชากรที เป็ นกลุ่ ม วัย ทํา งานในกรุ ง เทพมหานคร
โดยใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบง่ า ย ( Simple Random Sampling) ในการแจกแบบสอบถาม
(Questionnaire) จํานวน คน เพือรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามทีได้จดั เตรียมไว้ วิธีการทาง
สถิติ ได้แก่ การแจกแจงค่าความถี , ค่าร้อยละ, ค่าเฉลีย, ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์สมการ
ถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
การศึ ก ษาพ บว่ า ผู้ ต อบแบบส อ บถ าม ส่ ว นใ หญ่ เ ป็ นเพ ศ หญิ ง อายุ 31-40 ปี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีการแสวงหาข้อมูลสินค้าผ่าน
โทรศัพท์มือถือ สินค้าทีค้นหาคือแฟชันเครืองแต่งกาย ผลการวิจยั พบว่า การแสวงหาข้อมูลช่วงก่อนซือ
(Zero Moment of Truth) และการแสวงหาข้ อ มู ล ช่ ว งหลั ง ซื อ (Second Moment of Truth)
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ซื อ สิ น ค้ า ผ่ า น แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น E-marketplace
บนสมาร์ทโฟนของคนทํางานในกรุงเทพมหานคร อย่างมีระดับนัยสําคัญที .
คําสําคัญ: การแสวงหาข้อมูล, การตัดสินใจซือ, E-marketplace, แอปพลิเคชัน
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The objective of this study is to study the factors of seeking information the decision
to purchase the product through E-marketplace on Smartphone of the working group in
Bangkok. The sample used in this study is the working age population in Bangkok, using a
Simple by random sampling. The 400 questionnaires are used in collect data. Statistical
methods include the distribution of frequency, percentage, mean, standard deviation, and
the multiple regression analysis.
The study indicated that most respondents were female aged between 31-40 years
with undergraduate education. Occupational in private companies with revenues of 15,0012 5 ,0 0 0 bahts and check product information via mobile phones. The product you are
searching for is fashion or apparel. The research results found that Zero Moment of Truth
(ZMOT) and Second Moment of Truth (SMOT) to purchase product of the working group in
Bangkok at the statistical significant level of 0.05
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