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บทคัดย่อ 
 

การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาการองค์ประกอบของแอปพลิเคชนัและพฤติกรรมการซือ้กระเป๋าผ้าพรีเมี่ยม 
กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครัง้นี ้คือ กลุม่ผู้บริโภคที่ซือ้สินค้ากระเป๋าผ้า ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมลูจ านวนทัง้หมด 400 ตวัอย่าง วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
และสถิติเชิงอนมุาน ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอาย ุ23-29 ปี ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน มีรายได้เฉลี่ย 15,001–30,001 บาทต่อเดือน วตัถปุระสงค์ในการสัง่ซือ้เมื่อ
ต้องการใช้เอง ปัจจยัที่มผีลมากที่สดุในการตดัสนิใจซือ้กระเป๋าผ้า คือ รูปแบบของกระเป๋า โดยสว่นใหญ่มีคา่ใช้จ่ายในการ
ซือ้กระเป๋าผ้า 200-299 บาทตอ่ครัง้ และสว่นใหญ่พบปัญหาจากการซือ้กระเป๋าผ้ามากที่สดุ คือ รูปแบบของสินค้าไม่ตรง
ตามความต้องการของลกูค้า องค์ประกอบของแอปพลเิคชนั และปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
ที่สดุ ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า องค์ประกอบของแอปพลิเคชนัที่สมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจซือ้กระเป๋าผ้าพรีเมี่ย
มผา่นแอปพลเิคชนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 ในด้านเนือ้หา ด้านชุมชนเพื่อการติดต่อสื่อสาร และด้านการพาณิชย์ 
ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดที่สมัพนัธ์ตอ่การตดัสนิใจซือ้กระเป๋าผ้าพรีเมี่ยมผา่นแอปพลเิคชนั คือ ด้านผลติภณัฑ์ ด้าน
ราคาและด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05   

 
ค าส าคัญ:  องค์ประกอบของแอปพลเิคชนั  พฤติกรรมการซือ้  กระเป๋าผ้าพรีเมี่ยม  
 
 
______________________________________________ 
1อาจารย์ บณัฑิตวิทยาลยัการจดัการและนวตักรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรีุ  
 อีเมลล์: Drvaranya@gmail.com 
2นกัศกึษาปริญญาโท หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ บณัฑติวิทยาลยัการจดัการและ  
  นวตักรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

Application Elements and Buying Behaviors on Premium 
Fabric Bag through the Application among Consumers in 

Bangkok Metropolitan Area 
 

 
Varanya Tilokavichai1 

Nattaya Chutiphongphimol2  
 
                                                                        Received: 07.03.2020, Revised: 28.03.2020, Accepted: 17.04.2020 

 
 

Abstract 
 

 The objective of this research is to study the application elements and consumer 
buying behavior on premium fabric bag through the application in Bangkok metropolitan 
region. The data were collected by using questionnaires with a total of 400 samples. The data 
were analyzed by descriptive statistics and inferential statistics. The results of the study 
showed that most of the respondents are female of ages ranging from 23-29 years, bachelor's 
degree and private employee. The average incomes are 15,001-30,000 baht per month. The 
purchasing behavior of tote bags is likely through the store for personal use. The most 
influential factor in purchasing decisions is the type of bag. The cost for each purchasing is 
200-299 baht, and the main problem is the design that not met the customer’s requirement. 
The result of the hypothesis testing in this research found that format layout and content 
publishing factors related to the decision to use mobile applications for the production and 
design of premium bag products with content, community, and commerce at the significant 
level of 0.05. The marketing mix factors are related to the decision that uses mobile 
applications for the production and design of premium bag products with the product, price, 
and place at the significant level of 0.05.  
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