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ชือการศึกษาค้นคว้าอิสระ การแสวงหาขอ้มลูแบบ Micro-Moments ทีสง่ผลตอ่การตดัสินใจ 
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 การศกึษาครงันีมีวตัถปุระสงค ์เพือศกึษาปัจจยัการแสวงหาขอ้มลูทีส่งผลตอ่การตดัสินใจซือ
สินค้าผ่านแอปพลิ เคชัน  E-marketplace บนสมาร์ทโฟนของคนทํางานในกรุงเทพมหานคร  
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ ประชากรทีเป็นกลุ่มวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร  
โดยใช้วิ ธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  ( Simple Random Sampling) ในการแจกแบบสอบถาม 
(Questionnaire) จาํนวน  คน เพือรวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามทีไดจ้ดัเตรียมไว ้วิธีการทาง
สถิต ิไดแ้ก่ การแจกแจงคา่ความถี, คา่รอ้ยละ, คา่เฉลีย, สว่นเบียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหส์มการ
ถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 

 การศึกษาพบว่ า  ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่ วน ใหญ่ เ ป็ น เพศหญิง  อายุ  3 1 - 4 0 ปี   
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดต้่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีการแสวงหาข้อมูลสินคา้ผ่าน
โทรศพัทมื์อถือ สินคา้ทีคน้หาคือแฟชนัเครืองแตง่กาย ผลการวิจยัพบวา่ การแสวงหาขอ้มลูชว่งก่อนซือ 
( Zero Moment of Truth) และการแสวงหาข้อมูลช่ ว งหลัง 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  

บนสมารท์โฟนของคนทาํงานในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีระดบันยัสาํคญัที .  
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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 15,001-
2 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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