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ความเป็นมาของปัญหา 

ในยุคปัจจุบันเป็นยุคทองของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพราะใน
ชีวิตประจ าวนัของคนเรา ได้ให้ความส าคญักบัการส่ือสารมากขึน้นอกเหนือจากการส่ือสารพูดคยุ
กนัแบบเผชิญหน้าแล้วยงัมีการตดิตอ่ส่ือสารตา่งเวลาตา่งสถานท่ี เทคโนโลยีทางด้านการส่ือสารจึง
เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างมากส าหรับคนในยคุนี ้จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ทางการส่ือสารประกอบกับความต้องการ และความสนใจในเทคโนโลยีของผู้ คนในสมยันี ้จึงเกิด
รูปแบบของเทคโนโยลีการตดิตอ่ส่ือสารอีกรูปแบบหนึง่ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมและเฟ่ืองฟูสดุขีดในตอนนี ้
คือ เทคโนโลยีของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เพราะสามารถส่ือสารถึงกนัได้สะดวก รวดเร็ว แม้จะตา่งเวลา
หรือต่างสถานท่ี ก็ง่ายท่ีจะส่ือสารถึงกัน จึงท าให้มีการใช้งานในรูปแบบของเทคโนโลยีของ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพิ่มมากขึน้ ไมว่า่จะเป็นการใช้งานในเร่ืองของการท างาน เร่ืองส่วนบคุคล รวมทัง้
เร่ืองของความบนัเทิง  

โดยปัจจุบนัมนุษย์ต้องมีการส่ือสารกันตลอดเวลาเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ข่าวสาร ซึ่ง
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้การติดตอ่ส่ือสารเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วแม้อยู่ใน
สถานท่ีท่ีอยู่ห่างไกลก็สามารถท่ีจะรับรู้ข่าวสารต่างๆได้ โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นเทคโนโลยีท่ีมีการ
วิวฒันาการเพิ่มมากขึน้ และมีหลากหลายรูปแบบทัง้ด้านของเคร่ืองมือและอปุกรณ์แทบจะเรียกได้
ว่าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นส่ือสารแบบไร้พรมแดน โทรศพัท์เคล่ือนท่ีหรือโทรศพัท์มือถือก าลงัได้รับ
ความนิยมอยา่งมาก และดเูหมือนว่า “โทรศพัท์มือถือ” จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของยคุโลกาภิวฒัน์ท่ี
จะขาดเสียมิได้ เน่ืองจากสามารถส่ือสารถึงกันและกันได้ตลอดเวลา และแทบทุกสถานท่ีท่ี
สญัญาณไปถึง ท าให้จ านวนผู้ใช้โทรศพัท์มือถือเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็ว          

ท าให้ภาคธุรกิจท่ีด าเนินงานเก่ียวกบัทางด้านการส่ือสารเกิดการแข่งขนักนัอย่างรุนแรง
เป็นอยา่งมาก  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งธุรกิจทางด้านการส่ือสารด้านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีหรือท่ีเราเรียกกนั
ว่า “โทรศพัท์มือถือ” ซึ่งเป็นโทรศพัท์แบบสมาร์ทโฟนนัน้ก าลงัเป็นกระแสของตลาดอุปกรณ์การ
ส่ือสารแบบเคล่ือนท่ีก าลังเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึน้และดีกรีความร้อนแรงทางการแข่งขันนัน้ก็
ก าลงัร้อนแรง เพ่ือท่ีจะต้องการท่ีจะแย่งครองส่วนแบ่งทางการตลาดมาเป็นของธุรกิจของตนเอง
และเพิ่มการท าก าไรให้มากท่ีสุด ซึ่งจะเห็นได้จากการรายงานยอดขายของตลาดสมาร์ทโฟนของ
บริษัทวิจยั Strategy Analytics ท่ีรายงานยอดขายสมาร์ทโฟนทัว่โลกไตรมาส 2 ท่ีผ่านมามีการ
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เตบิโต 43% (ประชาชาตธิุรกิจฉบบัวนัท่ี 2-4 ส.ค. 2553) เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีผ่าน
มา โดยคิดเป็นจ านวน 60 ล้านเคร่ือง คิดเป็นสดัส่วนประมาณ 19 % ของตลาดมือถือทัง้หมด จะ
เห็นได้วา่มีการเตบิโตของตลาดสมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึน้อย่างตอ่เน่ือง จึงท าให้มีบริษัทหรือองค์กรท่ี
ท าธุรกิจเก่ียวกบัโทรศพัท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนนัน้เกิดขึน้อย่างเป็นจ านวนมาก ซึ่งการเข้ามาท า
ธุรกิจเก่ียวกับโทรศพัท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนนัน้ก็เพ่ือท่ีจะเข้ามาครองส่วนแบ่งการตลาด เพราะ
ธุรกิจทางด้านการส่ือสารของตลาดโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนนัน้ก าลังเป็นท่ีเฟ่ืองฟูและ
โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนก็ก าลังเป็นท่ีได้รับความนิยมจากผู้ บริโภคเป็นอย่างมากอย่าง
ตอ่เน่ือง 

ด้วยความหลากหลายของสินค้าและสภาพการแข่งขันของการแข่งขันของตลาด
โทรศพัท์มือถือท่ีรุนแรงล้วนแต่เป็นปัจจยัท่ีท้าทายแก่ผู้ ผลิตอุปกรณ์มือถือในการท่ีจะสร้างก าไร
ให้กับธุรกิจของตนเองให้มีก าไรท่ีสูงขึน้ โดย “นีล มวัสตนั” ผู้ อ านวยการ Strategy Analytics 
กลา่วถึงตลาดอตุสาหกรรมของโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนทัว่โลกก าลงัเติบโตในแง่ของปริมาณ แต่
ด้านของมูลค่าของอุตสาหกรรมเร่ิมได้รับผลกระทบจากการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากยิ่งขึน้ โดยผู้ผลิต
จ านวนสิบรายทัง้ผู้ เล่นท่ีมาจากอุตสา  หกรรมการส่ือสาร คอมพิวเตอร์ และคอนซูเมอร์
อิเล็กทรอนิกส์ ก าลงัมุ่งหน้าเข้าสู่ตลาดสมาร์ทโฟนและขบัเคล่ือนตลาดด้วยการลดราคาสินค้าเพ่ือ
ดงึดดูลูกค้าและสร้างก าไรให้กบัธุรกิจของตนเองให้มากท่ีสุด จึงท าให้แม้แต่แบรนด์ท่ีอยู่ในตลาด
มานานไม่ว่าจะเป็น โนเกีย,RIM,และแอปเปิล ต่างก าลังเผชิญหนทางท่ียากล าบากมากยิ่งขึน้
เพ่ือท่ีจะยกระดบัราคาของสินค้าท่ามกลางการแข่งขนัท่ีดเุดือดอยู่ในขณะนี ้ซึ่งจะเห็นได้ว่าการ
แขง่ขนัทางการตลาดของโทรศพัท์มือถือนัน้ก าลงัเพิ่มปริมาณขึน้ทกุวนั และจากการท่ีประชากรยงั
มีความต้องการในการบริโภคโทรศพัท์มือถืออยู่เร่ือย ๆ แล้ว ก็จะยงัมีการแข่งขนัของผู้ผลิตสินค้าท่ี
เก่ียวกบัโทรศพัท์มือถือเพ่ือท่ีจะต่อสู้ เอาส่วนแบง่ทางการตลาดมาเป็นของตนเองให้มีปริมาณมาก
เพิ่มขึน้ 

เช่นเดียวกับ บริษัท Research In Motion (RIM) ท่ีเป็นบริษัทผลิตโทรศพัท์มือถือแบบ
สมาร์ทโฟนท่ีได้พฒันาเคร่ืองมือส่ือสารแบบไร้สาย โดยท าการเปิดตวัครัง้แรกในปี ค.ศ. 1999 ในรูป
เพจเจอร์แบบ 2 ทาง และพฒันามาเป็นโทรศพัท์มือถือแบบ สมาร์ทโฟน ในปี ค.ศ. 2002 และเป็น
ผู้ผลิตโทรศพัท์มือถือ Blackberry ท่ีเป็นโทรศพัท์มือถือท่ีก าลงัได้รับความนิยมในขณะนี ้ซึ่งรูปแบบ
การใช้งานนัน้สามารถท่ีจะรองรับฟังก์ชัน่ pus-email , mobile phone ,messaging , web 
browsing , การค้นหาข้อมลูโดยบริการต่างๆ ผ่านบริการไร้สายและอ่ืนๆ อีกมากมาย โทรศพัท์ 
Blackberry จะเจาะตลาดโดยการเป็นฟังก์ชัน่อีเมลล์ โดยโทรศพัท์ Blackberry เป็นท่ีรู้จกักนัดีใน
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การรับสง่ผา่นอีเมลล์ได้ คือเม่ือไหร่ท่ีผู้ใช้งานเช่ือมตอ่กบัอินเตอร์เน็ตไร้สายได้ก็สามารถท่ีจะให้ผู้ ใช้
ตอบและรับอีเมลล์ได้ทันที จึงมีผู้ ใช้โทรศัพท์ Blackberry เป็นจ านวนมาก และด้วยการดีไซน์
รูปลกัษณ์ของโทรศพัท์ Blackberry คือ คีย์บอร์ดท่ีออกแบบมาให้ใช้งานได้พอดีกบัหวัแม่มือท าให้
ง่ายตอ่การพิมพ์อีเมลล์ ทัง้ยงัสง่ข้อความตอบรับหรือสนกุกบัการแชทผ่านทาง pin code (รหสัท่ีมา
พร้อมกบัตวัเคร่ือง)ได้ และโทรศพัท์ Blackberry ยงัมีโปรแกรมท่ีรองรับ Blackberry Messenger , 
Window Live , Yahoo และเว็บไซต์สงัคมออนไลน์ตา่งๆ เช่น twitter และ face book ไว้ใน
ตวัเคร่ืองดียวอีกด้วยเพ่ือท่ีจะให้นกัแชทท่ีพูดคยุออนไลน์ได้สนุกกับรูปแบบของการออนไลน์ผ่าน
โทรศพัท์มากยิ่งขึน้มากยิ่งขึน้ 

บริษัท RIM ได้รายงานตวัเลขของผู้ใช้โทรศพัท์ Blackberry ว่าในไตรมาสท่ี 4 ของปี ค.ศ. 
2009 นัน้ มีผู้ ใช้งานเพิ่มขึน้อีก 3.9 ล้านคน และบริษัทยังได้ส่งเคร่ือง โทรศพัท์ smart phone 
ออกไปทัว่โลกอีก 7.8 ล้านเคร่ือง ท าให้บริษัทมียอดขายโทรศพัท์ Blackberry ตลอดทัง้ปี 2009 คือ 
26 ล้านเคร่ือง ส่งผลให้รายได้ของบริษัทไตรมาสท่ี 4 สงูถึง 3,460 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเพิ่มขึน้
จากไตรมาสก่อนถึง 24.5 นอกจากนีบ้ริษัท RIM ยงัคาดการณ์ว่าจะมีผู้ ใช้บริการเพิ่มอีกอย่างน้อย 
3.7 ล้านคน ภายในปี 2010 ส าหรับตลาดมือถือในอินโดนีเซียท่ีคาดการณ์ว่าจะมีตลาดใหญ่รอง
อนัดบัของโลกซึ่งรองจากจีนและอินเดียท่ีมีข้อมลูแสดงให้เห็นว่าโทรศพัท์ Blackberry เป็นแบรนด์
อนัดบัหนึง่ในประเทศตัง้แตเ่ดือนมกราคม ปี 2009 ถึงเดือน มิถนุายน ปี 2009 ยอดขายโฆษณาบน
ส่ือตา่งๆท่ีผา่นมาของโทรศพัท์ Blackberry เพิ่มขึน้ร้อยละ 842 น าหน้าสถิติของ i-phone จากคา่ย
แอปเปิล้ ท่ีเตบิโตจากร้อยละ  205 เทา่นัน้ 

Blackberry หรือช่ือท่ีเรียกย่อๆว่า BB นัน้ คือมือถือย่ีห้อหนึ่งท่ีก าลงัได้รับความสนใจ
อย่างมากในปัจจุบัน รวมทัง้ในเมืองไทยเองท่ีก าลังได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย ซึ่ง 
Blackberry เปิดตวัครัง้แรกในประเทศไทยประมาณปี พ.ศ. 2549 โดยบริษัท Research In Motion 
(RIM) ได้ให้ 2 บริษัท คือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)  หรือ AIS และ บริษัท 
ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  หรือ True Move เป็นตวัแทนจ าหน่าย Blackberry รุ่น Curve แต่
ในครัง้นัน้จะไม่ได้รับการตอบรับจากตลาดเท่าท่ีควรเพราะสินค้าเน้นท่ีบริการ Push Mail เป็นหลกั 
ตอ่มาจงึต้องมีการปรับเปล่ียนรูปลกัษณ์สินค้าใหม่ โดยท าให้ขนาดมีความเล็กกะทดัรัด พร้อมด้วย
หน้าจอเป็นระบบสัมผัส (Touch Screen) อีกทัง้ยังมีการการส่ือสารการตลาดแบบ Word of 
Mouth marketing (กลยุทธ์ทางการตลาดแบบปากตอ่ปาก)  เพ่ือกระตุ้นให้คนมาสนใจในตวัของ 
Blackberry เพิ่มมากยิ่งขึน้ โดยวิธีการท่ีใช้นัน้จะเป็นการแจกเคร่ืองให้กบัศิลปินดารา และเซเลบ
ช่ือดงั (Celebrity) ให้เข้ามาใช้บริการและท าการพดูถึงตวัของ Blackberry หรือ BB นัน้มีลกัษณะ
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และสามารถท าอะไรได้บ้าง ซึ่งก็ได้ผลสามารถท าให้ผู้บริโภคหนักลบัมาสนใจใช้ Blackberry มาก
ยิ่งขึน้ไม่ว่าจะในหมู่ของวยัรุ่น นกัศึกษา หรือแม้แต่กลุ่มบุคคลวยัท างาน และบคุคลทัว่ไป ท่ีมีไลฟ์
สไตล์การใช้ชีวิตท่ีทนัสมยัท่ีแตกตา่งกนัออกไป 

ซึ่งในประเทศไทยขณะนีโ้ทรศัพท์ Blackberry ก าลังเป็นท่ีได้รับความนิยมกันอย่าง
แพร่หลายในหมู่คนส่วนมาก ไม่ว่าจะเป็นบคุคลท่ีประกอบอาชีพทางด้านใด วยัไหน ก็จะเห็นนิยม
ใช้ โทรศัพท์ Blackberry กันเป็นจ านวนมาก โทรศัพท์ Blackberry จึงถือเป็นหนึ่งในแบรนด์
โทรศัพท์มือถือท่ีได้รับความนิยมในคนส่วนมากในตอนนี ้เ น่ืองจากคุณสมบัติการใช้งานของ
โทรศพัท์ Blackberry นัน้สามารถท าได้หลากหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการส่ง-รับอีเมลล์ การแชท 
ออนไลน์ผ่านระบบมือถือ เป็นต้น จากการได้รับความนิยมของโทรศพัท์ blackberry โดยส่วนมาก
นัน้ เพราะเป็นท่ีรู้จักกันดีว่าเป็นฟังก์ชั่นในการใช้งานหรือรูปแบบของโทรศัพท์นัน้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าท่ีช่ืนชอบในความทนัสมยัและการใช้งานท่ีหลากหลาย ซึ่ง
จุดเด่นของโทรศพัท์ Blackberry คือ เป็นเหมือนกับคอมพิวเตอร์เคร่ืองหนึ่ง สามารถสนุกกับการ
ถ่ายรูปแล้ว tweet ขึน้ไปบน twitter ผ่าน user twitter ได้ง่ายและสนกุ พร้อมค าคอมเม็นต์จาก
เพ่ือนๆ ใน twitter สนุกกบัการใช้งาน face book โดยตอบคอมเม็นต์และถ่ายรูป แชร์ขึน้ไปบน 
face book ได้แบบสดๆ ใช้งาน foursquare ซึ่งเป็นบริการ location based service ระบตุ าแหน่ง
ท่ีตัง้ของเรา เช่น ไปร้านอาหาร แล้วลองท าการ check-in จากนัน้เพิ่ม tips ว่าร้านนีอ้ะไรอร่อย ก็
เป็นประโยชน์กบัคนอ่ืนๆท่ีผ่านมาแถวนัน้แล้วตรวจสอบสถานท่ี check-in ว่ามีร้านอาหารอะไรน่า
ทาน อนันีก็้จะมีช่ือเราว่าเป็นผู้แนะน าด้วย หรือว่าไม่รู้จะทานอะไร ก็เข้า foursquare ดวู่าเพ่ือนๆ 
check-in ทานอาหารท่ีร้านไหนกนับ้าง น่ีก็จะเป็นจดุเดน่ของโทรศพัท์ blackberry ท่ีมีผู้คนชอบใน
การใช้งานตามฟังก์ชัน่ตา่งๆ ของตวัเคร่ือง 

จากการสงัเกตของผู้ วิจยัพบว่าการส่ือสารการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี Blackberry 
ใช้การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการแตมี่การใช้ส่ือทางด้านการส่ือสารมวลชนน้อยมาก โดยการ
ส่ือสารสว่นใหญ่จะใช้การตลาดแบบปากตอ่ปาก โดยจะใช้วิธีการแจกเคร่ืองให้กบัศิลปินดารา และ
เซเลบช่ือดงั (Celebrity) ให้เข้ามาใช้บริการ ซึ่งก็ได้ผล เพราะหากเม่ือเปิดช่องรายการบนัเทิง  ก็จะ
ได้ยินค าให้สมัภาษณ์ของศิลปินดาราท่ีพดูถึงการแชท (chat) เพ่ือสานสมัพนัธ์หรือพดูคยุกนั และ
เกิดคอมมนูิตี (Community) ของเหลา่คนดงัเกิดเป็นสงัคมในการแชทเกิดขึน้ โดยออนไลน์ผ่าน BB 
เพียงแตว่า่ผู้ใช้ BB ต้องแลก Pin (รหสั)กนั ซึง่Pin นัน้จะมาพร้อมกบัตวัเคร่ืองเม่ือได้ Pin มาแล้ว 

จะสามารถออนไลน์ BB หากันได้ ซึ่งในขณะนีย้งัได้มีการน าเอา BB มาเป็นจุดขาย
ร่วมกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในโครงการตา่งๆ อีกด้วย 
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คุณสมบตัิเด่นอีกประการหนึ่งของโทรศัพท์เคล่ือนท่ี Blackberry คือการแชทและการ
เข้าถึง social network จึงท าให้เป็นท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่ม
นักศึกษา ท่ีโทรศัพท์เคล่ือนท่ี Blackberry ก าลังเข้าไปมีบทบาทและได้รับความนิยมอย่างมาก 
เน่ืองจากเป็นโทรศพัท์ท่ีมีเทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยัและโดดเด่นในเร่ืองของฟังก์ชัน่การใช้งานท่ี
หลากหลายจึงท าให้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี Blackberry สามารถท่ีจะเข้าไปเจาะกลุ่มนีไ้ด้โดยง่าย และ
จะเห็นได้จากการส ารวจของบริษัท ซินโนเวต ประเทศไทย จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทวิจยัการตลาดท่ีใหญ่
ท่ีสดุในโลกท่ีลา่สดุได้ท าการส ารวจเก่ียวกบักลุม่วยัรุ่นกบัการใช้โทรศพัท์มือถือ พบว่า กลุ่มวยัรุ่นใน
ประเทศไทยเป็นผู้น าในการใช้โทรศพัท์มือถือท่ีมากท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย โดยมีจ านวนชัว่โมงรวม 
1.7 ชัว่โมงต่อวนั สูงกว่าค่าเฉล่ียของวยัรุ่นในเอเชียท่ีใช้เฉล่ีย 49 นาที และมีพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตสงูสดุในภมูิภาคเอเชียแสดงให้เห็นวา่ กลุ่มวยัรุ่นไทยให้ความส าคญักบัการท ากิจกรรม
เพ่ือความบนัเทิงมากท่ีสุดในชีวิตประจ าวนั จึงเห็นได้ว่ากลุ่มวยัรุ่นหรือนกัศึกษานัน้ เป็นกลุ่มท่ีมี
ความต้องการในการใช้โทรศัพท์มือถือและช่ืนชอบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีความต้องการความ
สะดวก  และรวดเร็วในการตดิตอ่ส่ือสารโดยผา่นโทรศพัท์มือถือเป็นอยา่งมาก ทัง้ยงัให้ความส าคญั
กบัการท ากิจกรรมเพ่ือความบนัเทิงมากท่ีสดุในชีวิตประจ าวนั และด้วยรูปแบบการใช้งาน ฟังก์ชัน่
ตา่ง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแชทพดูคยุผ่านโทรศพัท์มือถือโดยท่ีไม่ต้องพกพาคอมพิวเตอร์มาให้ยุ่งยาก
เหมือนแตก่่อน,ท าการออนไลน์ face book หรือ twitter ผ่านมือถือได้,สามารถท่ีจะเช็คอีเมลล์ หรือ 
รับ-ส่ง ได้โดยทันทีหากมีการเปิดเคร่ืองขึน้มาทัง้รูปแบบทางด้านกิจกรรมท่ีให้ความบนัเทิงมาก
ยิ่งขึน้ รูปแบบตา่ง ๆ นีโ้ทรศพัท์เคล่ือนท่ี Blackberry ได้รวบรวมเอามาไว้ในโทรศพัท์เคร่ืองเดียวนัน้
เพ่ือท่ีจะน าเทคโนโลยีใหม่เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ และอีกทัง้ยงัใช้การ
ส่ือสารการตลาดด้านส่ือมวลชนท่ีน้อยมากท่ีใช้ในการท าการตลาดแตใ่นทางกลบักนักลบัมีผู้คนใน
กลุ่มวยัตา่ง ๆ สามารถรับรู้ถึงการส่ือสารของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี Blackberry ได้เป็นจ านวนมาก ซึ่ง
การส่ือสารทางการตลาดท่ีโทรศพัท์ Blackberry ใช้เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคตา่ง ๆ นัน้จะเป็นการ
ส่ือสารแบบปากต่อปาก โดยใช้วิธีการพดูเก่ียวกับการแชทเพ่ือให้เกิดสงัคมในการพดูคยุของเหล่า
เซเลบช่ือดงัมากกว่า แต่ก็ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมากและยงัสามารถให้กระตุ้นให้ผู้บริโภค
เกิดความอยากรู้ อยากได้ในตวัของสินค้าขึน้มาว่าเจ้าตวั Blackberry นัน้ มนัคืออะไรสามารถท า
ได้เหมือนอย่างท่ีเหล่าเซเลบพดูหรือไม่ โดยกลุ่มวยัรุ่นหรือนกัศกึษาจึงเป็นกลุ่มท่ีได้รับอิทธิพลจาก
การส่ือสารการตลาดของโทรศพัท์ Blackberry อย่างชดัเจน เพราะกลุ่มวยัรุ่นหรือนกัศกึษานัน้ช่ืน
ชอบกับการท่ีจะมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาในชีวิตประจ าวนัของตนเองอยู่แล้วจึงเป็นกลุ่มท่ีไวต่อ
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การตอบสนองของการส่ือสารทางการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี Blackberry ใช้เป็นการส่ือสาร
ทางการตลาดได้อยา่งชดัเจน 

ซึ่งผู้วิจยัจึงสนใจท่ีจะศกึษาการส่ือสารการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี Blackberry ว่ามี
ผลกับนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ ในช่วงอายุ 18 -24 ปี ซึ่งยังถือว่าอยู่
ในช่วงวัยรุ่นนัน้ ในเร่ืองของพฤติกรรมการเปิดรับส่ือทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินซือ้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี Blackberry หรือไม่ เพ่ือจะได้ทราบเก่ียวกับพฤติกรรมการเปิดรับส่ือทางการ
ตลาดด้านใดท่ีมีผลกับการตัดสินใจซือ้โทรศัพท์ เคล่ือนท่ี Blackberry ของนักศึกษา
ระดบัอุดมศกึษา เพ่ือจะได้น าข้อมูลจากการศกึษานัน้มาเป็นแนวทางในการใช้เป็นยุทธศาสตร์ใน
การวางแผนและพฒันาการส่ือสารการตลาดในอนาคตตอ่ไป 
 
จุดมุ่งหมายของการศึกษา  

1.กกเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับส่ือทางการตลาด ของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ี
ตดัสินใจซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี Blackberry ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.กกเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี Blackberry ของนกัศึกษา
ระดบัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการวางแผนและพัฒนาการส่ือสาร
การตลาดในอนาคตตอ่ไป 

 
ขอบเขตของงานวิจัย 

ขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย กลุม่นกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา ท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร  
ขอบเขตเนือ้หา ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับส่ือทางการตลาดกบั

การตัดสินใจซือ้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี Blackberry กรณีศึกษา นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตเวลา ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั อยู่ในช่วงเวลาตัง้แต่เดือน พฤษภาคม 
2553 ถึงเดือน มีนาคม 2554  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
                                                          
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
    ตวัแปรต้น                                                                                   ตวัแปรตาม 
         

ภาพก1กกแสดงตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
พฤติกรรมการเปิดรับส่ือทางการตลาด  หมายถึง  พฤติกรรมการเปิดรับส่ือและ

ความถ่ี ความเช่ือ ความชอบ และการน าไปใช้ในการตดัสินใจซือ้ โดยผ่านการเปิดรับข้อมูลผ่าน
เคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดได้แก่ การโฆษณา (Advertising) การประชาสัมพันธ์ (Public 
Relations) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การตลาดเชิงกิจกรรม (Events and 
Experiences) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) การขายโดยใช้พนกังานขาย (Personal 
Selling) 

การตัดสินใจซือ้ หมายถึง พฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี Blackberry โดย
การใช้ข้อมลูท่ีได้มาจากเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดเพ่ือประกอบกบัการตดัสินใจซือ้  ได้แก่ การ

 
 

ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ 
  -  เพศ 
  -  อาย ุ 
  -  รายได้เฉล่ียตอ่
เดือน 
 

 
 
พฤตกิรรมเก่ียวกับการ
เปิดรับส่ือทางการตลาด 

 
      -  การโฆษณา 
      -  การประชาสมัพนัธ์ 
      -  การสง่เสริมการขาย 
      -  การตลาดเชิงกิจกรรม 
      -  การตลาดแบบทางตรง 
      -  การขายโดยบคุคล 

 
 

 
 

การตัดสินใจซือ้
โทรศัพท์เคล่ือนที่ 

Blackberry กรณีศึกษา
นักศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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โฆษณา (Advertising) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) การส่งเสริมการขาย (Sales 
Promotion) การตลาดเชิงกิจกรรม (Events and Experiences) การตลาดทางตรง (Direct 
Marketing) การขายโดยใช้พนกังานขาย (Personal Selling) 

 
สมมตฐิานของการวิจัย 

1.กกลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับส่ือทางการ
ตลาด 

2.กกลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีความสมัพนัธ์กับการตดัสินใจซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
Blackberry  

3.กกพฤติกรรมการเปิดรับส่ือทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี Blackberry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


