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การศึกษาเร่ืองการส่ือสารการตลาดกับการตัดสินใจซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี Blackberry 
กรณีศึกษา นักศึกษาระดบัอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการเก็บแบบสอบจากกลุ่ม
ตวัอยา่งนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน ได้ผลการศกึษา ดงันี ้

 
สรุปผลการวิจัย 

ลักษณะทางประชากร 
1.กกเพศ 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีเพศหญิงอยู่ร้อยละ 61.50

เพศชายร้อยละ 38.50  
2.กกอาย ุ
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี อายุระหว่าง 18-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.20 รองลงมาคือกลุ่ม

อายรุะหว่าง 21- 23 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.80 กลุ่มอาย ุน้อยกว่า 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.50 และ
กลุม่อายมุากกวา่ 23 ปี มีน้อยท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 10.50 

3.กกรายได้ 
รายได้ตอ่เดือนพบว่าส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 5,001 – 8,000 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 

46.30 รองลงมาคือ รายได้ระหว่าง 8,001-12,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.50 รายได้ต ่ากว่า 5,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 15.80 และรายได้ระหว่าง 12,001 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.50 และ
น้อยท่ีสดุคือ รายได้ท่ีมากกวา่ 15,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 3.00  

การเปิดรับสารจากส่ือสารการตลาด  
พบว่า เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี Blackberry ท่ีกลุ่มตวัอย่างมี

ความถ่ีในการเปิดรับคอ่นข้างบอ่ย ได้แก่ ส่ือโฆษณา คิดเป็นคา่เฉล่ีย 2.91 การประชาสมัพนัธ์ คิด
เป็นคา่เฉล่ีย 2.89 การลดแลกแจกแถม คดิเป็นคา่เฉล่ีย 2.89 การจดักิจกรรมทางการตลาด คิดเป็น
คา่เฉล่ีย 2.73 พนกังานขาย คิดเป็นคา่เฉล่ีย 2.60 เอกสาร/จดหมาย/แผ่นพบั คิดเป็นคา่เฉล่ีย 2.57 
และของช าร่วย ข้าวของเคร่ืองใช้ท่ีมีตราสญัลกัษณ์ คดิเป็นคา่เฉล่ีย 2.36 ตามล าดบั 

ความเช่ือถือในข้อมูลท่ีได้รับจากเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดของโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
Blackberry พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รู้สึกคอ่นข้างเช่ือถือในส่ือทางการตลาดทุกประเภทส่ือ 
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ได้แก่ การจดักิจกรรมทางการตลาด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.81 ส่ือโฆษณา คิดเป็นคา่เฉล่ีย 2.79 การ
ประชาสมัพนัธ์ คดิเป็นคา่เฉล่ีย 2.74 การลดแลกแจกแถม คิดเป็นคา่เฉล่ีย 2.72 เอกสาร/จดหมาย/
แผ่นพบั คิดเป็นคา่เฉล่ีย 2.71 การได้รับของช าร่วยหรือของใช้ท่ีมีสญัลกัษณ์ คิดเป็นคา่เฉล่ีย 2.70 
และพนกังานขาย คดิเป็นคา่เฉล่ีย 2.64  

ความช่ืนชอบในข้อมูลท่ีได้รับจากเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดของโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
Blackberry พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่คอ่นข้างชอบข้อมลูท่ีได้รับจากเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด
ของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี Blackberry ในทกุๆประเภทส่ือ ได้แก่ การลดแลกแจกแถม คิดเป็นคา่เฉล่ีย 
2.95 การประชาสมัพนัธ์ คดิเป็นคา่เฉล่ีย 2.82 การได้รับของช าร่วย หรือเคร่ืองใช้ท่ีมีตราสญัลกัษณ์ 
คดิเป็นคา่เฉล่ีย 2.81 พนกังานขาย คิดเป็นคา่เฉล่ีย 2.80 ส่ือโฆษณา คิดเป็นคา่เฉล่ีย 2.79 การจดั
กิจกรรมทางการตลาด คดิเป็นคา่เฉล่ีย 2.79 และเอกสาร/จดหมาย/แผน่พบั คดิเป็นคา่เฉล่ีย 2.75  

การน าข้อมูลท่ีได้รับไปใช้งานจากเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดของโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
Blackberry พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าข้อมลูท่ีได้รับจากส่ือตา่งๆ มีส่วนในการตดัสินใจ 
ในทกุๆประเภทส่ือ ได้แก่ การลดแลกแจกแถม คิดเป็นคา่เฉล่ีย 2.90 การจดักิจกรรมทางการตลาด
คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.81 พนักงานขาย คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.80 เอกสาร/จดหมาย/แผ่นพับ คิดเป็น
คา่เฉล่ีย 2.79 ส่ือโฆษณา คิดเป็นคา่เฉล่ีย 2.75 การประชาสมัพนัธ์ คิดเป็นคา่เฉล่ีย 2.71 และการ
ได้รับของช าร่วย หรือเคร่ืองใช้ท่ีมีตราสญัลกัษณ์ คดิเป็นคา่เฉล่ีย 2.70 

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์กับการเปิดรับสารจากส่ือสาร
ตลาด  

พบว่า เร่ืองความถ่ีในการเปิดรับส่ือ พบว่า เพศท่ีแตกตา่งกนัจะมีผลท าให้ระดบัความถ่ี
ในการเปิดรับสารจากส่ือการตลาดในทกุๆประเภทแตกตา่งกนั  ในขณะท่ีอายท่ีุแตกตา่งกนัจะมีผล
ท าให้ระดบัความถ่ีในการเปิดรับสารจากส่ือการตลาดด้านการลดแลกแจกแถมและการได้รับของ
ช าร่วยหรือเคร่ืองใช้ท่ีมีตราสญัลักษณ์แตกต่างกัน และรายได้ท่ีแตกต่างกันจะมีผลท าให้ระดบั
ความถ่ีในการเปิดรับส่ือด้านจดหมาย แผ่นพบั และของช าร่วย ของใช้ท่ีแตกตา่งกัน ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ทางสถิต ิร้อยละ 95 

เร่ืองความเช่ือถือในข้อมลูท่ีได้รับ พบว่า เพศท่ีแตกต่างกันจะมีผลท าให้ความเช่ือถือใน
ข้อมลูจากการเปิดรับสารจากส่ือการตลาดประเภทส่ือโฆษณา การจดักิจกรรมทางการตลาดและ
เอกสารหรือแผ่นพบัแตกต่างกัน รายได้ท่ีแตกต่างกันจะมีผลท าให้ระดบัความเช่ือถือในข้อมูลท่ี
ได้รับจากส่ือจดหมาย แผ่นพบั และของช าร่วย ของใช้ท่ีแตกต่างกัน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิต ิ
ร้อยละ 95 
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เร่ืองความช่ืนชอบในข้อมลูท่ีได้รับ พบวา่ อายท่ีุแตกตา่งกนัจะมีผลท าให้ความช่ืนชอบใน
ข้อมลูจากการเปิดรับสารจากส่ือการตลาดประเภทส่ือโฆษณา และการประชาสมัพนัธ์ แตกตา่งกนั  
และรายได้ท่ีแตกตา่งกันจะมีผลท าให้ความช่ืนชอบในข้อมูลจากการเปิดรับสารจากส่ือการตลาด
ประเภทการลดแลกแจกแถมและพนกังานขายแตกตา่งกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิตร้ิอยละ 95 

เร่ืองการน าข้อมูลท่ีได้รับไปใช้งาน พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลท าให้การน าข้อมูลจาก
การเปิดรับสารจากส่ือการตลาดประเภทการจดักิจกรรมทางการตลาด เอกสารและแผ่นพบั และ
ของช าร่วยและเคร่ืองใช้ท่ีมีตราสญัลกัษณ์แตกตา่งกนั ในขณะท่ีอายท่ีุแตกตา่งกนัจะมีผลท าให้การ
น าข้อมูลจากการเปิดรับสารจากส่ือการตลาดประเภทส่ือโฆษณาและพนักงานขายไปใช้งาน
แตกต่างกัน  และรายได้ท่ีแตกต่างกันจะมีผลท าให้การน าข้อมูลจากการเปิดรับสารจากส่ือ
การตลาดประเภทการลดแลกแจกแถมและพนกังานขายแตกตา่งกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิต ิ
ร้อยละ 95 

การตัดสินใจซือ้และความสัมพันธ์ที่มีต่อการตัดสินใจซือ้  
พบวา่กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ปัจจบุนัมีการใช้งานโทรศพัท์มือถือ Blackberry คิดเป็นร้อย

ละ 56.00 เม่ือสอบถามส าหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ได้มีการใช้งานอยู่ในปัจจบุนั พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่ค่อนข้างสนใจท่ีจะซือ้ คิดเป็นร้อยละ 12.80 รองลงมาคือสนใจท่ีจะซือ้อย่างยิ่ง คิดเป็น
ร้อยละ 16.20 

การศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมี
อายแุละรายได้แตกตา่งกนั จะมีการใช้งานโทรศพัท์เคล่ือนท่ี Blackberry ในปัจจบุนัท่ีแตกตา่งกนั 
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้แตกต่างกัน จะมีแนวโน้มการใช้งานโทรศพัท์เคล่ือนท่ี Blackberry ใน
อนาคตท่ีแตกตา่งกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิตร้ิอยละ 95 

การศกึษาพฤติกรรมในการเปิดรับเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมี
พฤติกรรมการใช้งานด้านความถ่ีในการเปิดรับส่ือ ความน่าเช่ือถือและความช่ืนชอบในข้อมูลท่ี
ได้รับ และการน าข้อมูลท่ีได้รับไปใช้ในการตัดสินใจ ท่ีแตกต่างกัน ย่อมมีผลต่อการใช้งาน
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี Blackberry ในปัจจบุนัและแนวโน้มในอนาคตท่ีแตกตา่งกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่
ทางสถิต ิร้อยละ 95 

 
อภปิรายผล 

การศึกษาเร่ืองการส่ือสารการตลาดกับการตัดสินใจซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี Blackberry 
กรณีศกึษานกัศกึษาอดุมศกึษา ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการท าแบบสอบถามออนไลน์กบักลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศกึษา จ านวน 400 คน มีประเดน็ในการอภิปรายผลการศกึษา ดงันี ้
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1.กกจากการศึกษาในค รั ้ง นี  ้จะ เห็นว่าก ลุ่ มตัวอย่ า งส่ วนใหญ่ มีการใ ช้ งาน
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี Blackberry อยู่ในปัจจุบนั และในส่วนของกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ได้มีการใช้งานใน
ปัจจุบนั ส่วนใหญ่ก็มีแนวโน้มท่ีจะซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี Blackberry  สอดคล้องกับทิศทางของ
ตลาดโทรศพัท์มือถือในกลุ่มสมาร์ทโฟนท่ีมีอตัราการเติบโตสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะเห็นได้จาก
การรายงานยอดขายของตลาดสมาร์ทโฟนของบริษัทวิจยั Strategy Analytics ท่ีรายงานยอดขาย
สมาร์ทโฟนทัว่โลกไตรมาส 2 ท่ีผ่านมามีการเติบโต 43% (ประชาชาติธุรกิจ, 2553) เม่ือเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีผ่านมา โดยคิดเป็นจ านวน 60 ล้านเคร่ือง คิดเป็นสดัส่วนประมาณ 19 % 
ของตลาดมือถือทัง้หมด จะเห็นได้ว่ามีการเติบโตของตลาดสมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึน้อย่างต่อเน่ือง 
จึงท าให้มีบริษัทหรือองค์กรท่ีท าธุรกิจเก่ียวกบัโทรศพัท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน นัน้เกิดขึน้อย่างเป็น
จ านวนมาก สอดคล้องกบัแนวคดิการส่ือสารการตลาด  

Delozier (1976, 2002) ท่ีกลา่ววา่  
 

…การส่ือสารการตลาดเป็นกระบวนการน าเสนอสิ่งเร้าหลาย ๆ อย่าง บูรณาการผสาน
กันเป็นแผนชุดเพ่ือส่ือความหมายถ่ายทอดไปยงัตลาดเป้าหมาย โดยมีความมุ่งหมาย
กระตุ้นให้ตลาดเป้าหมายเกิดการรับรู้ แปลความหมาย และตอบสนองตามท่ีต้องการ 
โดยส่งผ่านช่องทางต่าง ๆ ท่ีก าหนดขึน้ การส่ือสารการตลาดยงัรวมถึงจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ปรับปรุงและเสริมสร้างข่าวสารของบริษัทในปัจจุบนั ให้มีความชดัเจนมากยิ่งขึน้ และ
เพ่ือท่ีจะก าหนดการท าการส่ือสารใหม ่ๆ ในอนาคตอีกด้วย  
 
2.กกการศึกษาถึงการเปิดรับส่ือในด้านต่างๆจึงมุ่งเน้นศึกษาถึงความถ่ีในการเปิดรับ 

ความเช่ือถือและความช่ืนชอบในข้อมลูท่ีได้รับ และการน าข้อมลูท่ีได้รับไปใช้ในการตดัสินใจซือ้  ซึ่ง
จากผลการศึกษาจะเห็นว่า พฤติกรรมในทกุๆ ด้านของการเปิดรับส่ือล้วนมีผลต่อการตดัสินใจซือ้
ทัง้การซือ้อยู่แล้วในปัจจุบนัและอนาคต กล่าวคือ การเปิดรับส่ือทัง้ในแง่ของความถ่ี ความเช่ือถือ 
ความช่ืนชอบและการน าไปใช้ จะมีส่วนส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกซือ้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
Blackberry   ในขณะท่ีลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน ล้วนมีผลตอ่พฤติกรรมการเปิดรับ
ส่ือท่ีแตกตา่งกนั  ซึ่งสอดคล้องกบัความเป็นจริงท่ีว่า ลกัษณะของแตล่ะบคุคล ย่อมมีทศันคติและ
การเปิดรับส่ือท่ีแตกต่างกัน  สอดคล้องกับแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีกล่าวถึงกุญแจ 7ดอกท่ี
ส าคญัของพฤติกรรมผู้บริโภค อดลุย์ จาตรุงคกลุ และ ดลยา จาตรุงค์กลุ (2546) กล่าวว่า “เรา
จะต้องเข้าใจวา่ท าไมบคุคลจงึมีพฤติกรรมตา่งกนั เร่ืองนีเ้ป็นเพราะบคุคลมีบคุลิกภาพตา่งกนั และ
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ยงัตา่งกนัอีกในหลายลกัษณะ” น่ีก็เป็นเหตผุลท่ีท าให้มีการแบง่ส่วนตลาดเพ่ือหากลุ่มเป้าหมายท่ี
ประกอบด้วยบุคคลท่ีมีลกัษณะต่างๆ เหมือนกนั ส าหรับการเปิดรับส่ือเก่ียวกับโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
blackberry จะเห็นว่า ระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนั ไม่มีผลตอ่พฤติกรรมในการเปิดรับส่ือเลย นัน่
คือ ความถ่ีในการรับส่ือ ความเช่ือถือและความช่ืนชอบในข้อมลูท่ีได้รับ และการน าข้อมลูท่ีได้รับไป
ใช้ในการตดัสินใจซือ้ ไม่มีความแตกต่างกันเลยในบคุคลท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ตรงกัน
ข้ามกบั เพศและอาย ุท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเปิดรับส่ือในหลายๆประเด็น กล่าวคือ เพศท่ีตา่งกนั
จะมีความถ่ีในการเปิดรับส่ือท่ีแตกต่างกัน ดงันัน้ การเลือกใช้ส่ือให้เหมาะสมกับแต่ละเพศ จึงมี
ความจ าเป็นตอ่การจดจ าและการรับรู้ นอกจากนีเ้พศท่ีแตกตา่งกนัยังมีผลต่อความเช่ือถือข้อมลูท่ี
ได้รับจากส่ือบางประเภทท่ีแตกตา่งกนัอีกด้วย  ในสว่นของอายท่ีุแตกตา่งกนัก็จะมีผลตอ่พฤติกรรม
การเปิดรับส่ือท่ีแตกตา่งกนัในบางประเดน็เชน่กนั    

3.กกหากพิจาณาประเดน็ของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลกบัส่ือในแตล่ะประเภท 
จะเห็นวา่ส่ือโฆษณามีความออ่นไหวตอ่การเปิดรับมากท่ีสดุ กลา่วคือ เพศและอายท่ีุแตกตา่งกนัจะ
มีความถ่ีในการเปิดรับส่ือโฆษณา ความเช่ือถือและความช่ืนชอบในข้อมูลท่ีได้รับจากส่ือโฆษณา 
และการน าข้อมลูท่ีได้รับไปใช้ในการตดัสินใจซือ้จากส่ือโฆษณาท่ีแตกตา่งกนั นัน่คือ ส่ือโฆษณาท่ี
แตกต่างกัน ย่อมมีผลต่อการเปิดรับท่ีแตกต่างกัน การมุ่งเน้นท่ีจะใช้ส่ือโฆษณาเป็นส่ือการตลาด 
จึงควรพิจารณาในแง่ของกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี เพ่ือให้เป็นการส่ือสารท่ีตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
มากท่ีสุดและผู้บริโภคสามารถรับสารจากโฆษณาได้อย่างดีท่ีสุด  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ       
กิติยา ศรีนรศักดิ์ศิลป์ (2551) ท่ีศึกษาเร่ืองการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้
โทรศพัท์มือถือไอ-โมบาย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เคร่ืองมือส่ือสารทางการ
ตลาดท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้โทรศพัท์มือถือไอ-โมบาย ของผู้บริโภคมากท่ีสดุ คือ ส่ือการโฆษณา 
ซึ่งการเปิดรับส่ือทางการตลาดท่ีผู้บริโภคท่ีเปิดรับมากท่ีสดุในการท่ีจะช่วยส่งเสริมการตดัสินใจซือ้
โทรศพัท์มือถือไอ-โมบาย มากท่ีสุด ส าหรับเพ่ือเป็นการเปิดรับส่ือในการพิจารณาถึงคุณสมบตัิ
ต่างๆ ของโทรศพัท์ ไม่ว่าจะเป็นในด้านของ รูปร่าง คุณสมบตัิ เทคโนโลยีการใช้งานต่างๆ หรือ
ข้อมูลอ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการส่ือสารการตลาดท่ีให้นิยามของโฆษณา Bovee et al 
(1995) กล่าวว่า “ส่ือโฆษณา หมายถึง การส่ือสารข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ หรือความคิดท่ีไม่เป็น
ลกัษณะส่วนบุคคล โดยผ่านส่ือมวลชนต่าง ๆ อันเป็นความพยายามเพ่ือเชือ้เชิญ โน้มน้าวจิตใจ 
พฤตกิรรมของผู้ ซือ้หรือผู้ รับสารให้เกิดความคล้อยตาม โดยมีผู้อปุถมัภ์ระบช่ืุอออกคา่ใช้จา่ยให้” 

จากการอภิปรายผลทัง้ 3 ประเด็น จะเห็นได้ว่า เคร่ืองมือทางการตลาดผ่านส่ือรูปแบบ
ตา่งๆมีผลอยา่งยิ่งตอ่การตดัสินใจซือ้ เพราะส่ือในรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัย่อมท าให้เกิดการตดัสินใจ
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ซือ้ท่ีแตกตา่งกนั และการเปิดรับส่ือในแตล่ะประเภทก็แตกตา่งกนัไปตามลกัษณะเฉพาะของแตล่ะ
บคุคลเชน่กนั 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครัง้นี ้
1.กกจากการศกึษาจะเห็นได้วา่เคร่ืองมือทางการตลาดผ่านส่ือรูปแบบตา่งๆมีผลอย่างยิ่ง

ตอ่การตดัสินใจซือ้ และการเปิดรับส่ือในแตล่ะประเภทก็แตกตา่งกนัไปตามลกัษณะเฉพาะของแต่
ละบุคคล ดงันัน้ นักส่ือสารการตลาดท่ีดี ต้องมีความเข้าใจลักษณะของผู้บริโภค มีการก าหนด
ลูกค้าเป้าหมายท่ีชัดเจน และเสนอสารท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย  (Niche 
Communication) แทนการส่ือสารขนาดใหญ่ท่ีคลอบคลุมลูกค้าทุกประเภท (Mass 
Communication) 

2.กกจากการศึกษาจะเห็นว่า ส่ือโฆษณามีความอ่อนไหวต่อการเปิดรับส่ือมากกว่าส่ือ
อ่ืนๆ นัน่คือ การใช้ส่ือโฆษณาเพ่ือเป็นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดควรเลือกรูปแบบส่ือและสารท่ี
ต้องการส่ือให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกตา่ง
กนั จะมีทศันคตติอ่ส่ือโฆษณาท่ีแตกตา่งกนั  

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครัง้ต่อไป 
1.กกจากการเติบโตของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟน การศึกษาครัง้ต่อไปจึงควร

ศึกษาให้คลอบคลุมถึงโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบตัิการแบบอ่ืนๆ เช่น ไอโฟน แอน
ดรอยด์ เป็นต้น เน่ืองจากผู้บริโภคท่ีใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟนท่ีอยู่บนระบบปฏิบตัิการท่ีแตกต่างกัน
ยอ่มมีพฤตกิรรมท่ีแตกตา่งกนั   

2.กกเคร่ืองมือส่ือการตลาดออนไลน์ จดัเป็นส่ือการตลาดแบบใหม่ท่ีน่าสนใจส าหรับกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ ดงันัน้ การศกึษาพฤติกรรมการรับส่ือการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลตอ่การซือ้ 
จงึเป็นเร่ืองท่ีนา่สนใจส าหรับการศกึษาในครัง้ตอ่ไป 

 
 


