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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือ  ที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเพ่ือเปรียบเทียบลักษณะประชากร
กับรูปแบบการโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 
ปีขึ้นไป จ านวนทั้งสิ้น 400 คน 

 ผลจากการศึกษา พบว่า  รูปแบบการโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน โดยรูปแบบการโฆษณาส่งผ่านทางไลน์ 
(LINE) มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ซึ่งความคิดเห็นต่อข้อความที่ส่งผ่านทางไลน์ (LINE) ท าให้เกิด
การจดจ าตราสินค้าได้เมื่อต้องการซื้อ ท าให้ทราบรายละเอียดของสินค้ามากขึ้น พร้อมสร้างความน่าเชื่อถือ
ในสินค้านั้น ในขณะที่รูปแบบการโฆษณาส่งผ่านเอสเอ็มเอส ไม่แน่ใจว่ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ทางด้ าน
ลักษณะทางประชากร พบว่า  รูปแบบการโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือ มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อใน
กลุ่มช่วงอายุ 18-24 ปี ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษาหรืออนุปริญญา และกลุ่ม
ช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป 

ค าส าคัญ :  รูปแบบการโฆษณา / โทรศัพท์มือถือ / พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
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Abstract 

 The objectives of the study on “Types of Advertising on Cell Phones Influencing 
the Consumer Decision  Making in Bangkok” are to examine the types of advertising on 
cell phones that influence the buying decision process of consumers in Bangkok and to 
compare between demographic and the types of advertising on Cell Phones influencing 
the consumer decision making. Using questionnaires, a survey of 400 consumers aged 
between 18 to over 40 was conducted to collect information for this quantitative 
research. 

 The results reveal that each type of advertising on cell phones has different 
influence on the buying decision process of consumers in Bangkok with the messaging 
application LINE having the greatest influence on consumers’ buying decision.  The 
comments on the advertisement on LINE help create greater brand awareness, provide 
more detailed information, and add reliability to the product advertised.  Short Message 
Service (SMS), on the other hand, has no impact on their buying decision.  
Demographically, it is found that advertising on cell phones has influence on the buying 
decisions of consumers aged 18-24 with a high school diploma, vocational certificate, or  
a diploma as well as those aged over 40. 

Keyword : Types of Advertising / cell phones / Consumer Decision Making 
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บทน า 

ปัจจุบันการโฆษณามีการใช้ช่องทางการสื่อสารหลาย ๆ รูปแบบ ทั้งสื่อแบบดั้งเดิม เช่น สื่อ
โทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อนิตยสาร ฯลฯ และสื่อรูปแบบใหม่ทางอินเทอร์เน็ต เช่น การส่ง     
อีเมล์ การเขียนบทความในเฟซบุ๊ก (Facebook)  การโฆษณาในเสิร์ชเอ็นจิ้น (Search Engine)  การ
โฆษณา  ในเกมออนไลน์ (Game)  การโฆษณาในยูทูบ (YouTube)  การโฆษณาในไลน์ (Line) ฯลฯ โดย
ผ่านทั้ง   เครื่องคอมพิวเตอร์, เน็ตบุ๊ก (Netbook),  แท็บเล็ต (Tablet),  โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ โดยเฉพาะ
โทรศัพท์มือถือ เทคโนโลยีมีการพัฒนาก้าวไกล สัญญาโทรศัพท์พัฒนาสู่ระบบ 3G และก าลังพัฒนาเข้าสู่
ระบบ 4G ท าให้การรับส่งข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นภาพ เสียง รูปต่าง ๆ ท าให้ง่าย สะดวก เครื่องโทรศัพท์มือถือ
ประเภทสมาร์ทโฟน หรือแอนดรอยด์ (Smart Phone or Android) ที่สามารถท าได้ทั้งโทรศัพท์  สนทนา 
(chat)  ส่งรูปภาพ  ถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ และการมีระบบสัญญาณท่ีท าให้เข้าเว็บไซต์ต่างๆ ได้ง่าย ช่วยให้การ
ชมภาพยนตร์ การฟังเพลงได้ในเครื่องเดียว ประกอบกับราคาเครื่องโทรศัพท์มือถือมีหลายระดับราคา ท า
ให้ผู้บริโภคสามารถเป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือได้ง่าย และโทรศัพท์มือถือกลายเป็นเครื่องมือสื่อสารที่
ผู้บริโภคน าติดตัวตลอดเวลา ส่งผลให้การรับข่าวสารของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างมาก พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในการรับสารของผู้บริโภคหันมารับจากทางโทรศัพท์มือถือ แทนการดูรายการจากโทรทัศน์ ฟัง
รายการจากสื่อวิทยุ อ่านข่าวสารต่าง ๆ จากหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารแบบเดิม วิธีการรับสารของผู้บริโภค
จะใช้วิธีการเปิดอ่านหรือชมจากโทรศัพท์มือถือ การชมรายการโทรทัศน์ไม่จ าเป็นต้องอยู่ที่บ้าน จะอยู่ที่ไหน
ก็ได้ที่มีระบบสัญญาณ    ก็สามารถดูรายการโทรทัศน์จากระบบสัญญาณโทรศัพท์มือถือได้ ข้อมูลจากสถิติ
ผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือประเทศไทย โดยนับเฉพาะผู้ให้บริการหลักทั้ง 3 รายใหญ่ของประเทศไทย (อ้างถึง
ในเว็บไซต์ veedvil,mobile-in-review 2013) ได้แก่ AIS, dtac และ TrueMove  พบว่า ในไตรมาสแรก
ประจ าปี พ.ศ.2556 มี   ยอดผู้ใช้งานรวมทั้งสิ้น 81.89 ล้านราย โดย AIS มีสมาชิก 35.7 ล้านคน, dtac มี
สมาชิ ก  25.3 ล้ านคน  และ  TrueMove มี สมาชิ ก  20.89 ล้ านคน  ดั งแผนภาพที่  1  
 
แผนภาพที่ 1 จ านวนผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือไตรมาสแรกประจ าปี พ.ศ.2556 
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ที่มา : http://www.veedvil.com/news/thailand-mobile-in-review-2013 

 

ส่วนในไตรมาสที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับ การใช้งานโทรศัพท์มือถือของเมืองไทยประจ าปี พ.ศ.2556 
(อ้างถึงในเว็บไซต์ veedvil,mobile-in-review-q3-2013) พบว่า จ านวนผู้ใช้งานโทรศัพท์เพ่ิมขึ้นไปอยู่ที่
ยอด 88.9 ล้านคน โดย AIS มีสมาชิก 39.1 ล้านคน, dtac มีสมาชิก 27.4 ล้านคน และ TrueMove มี
สมาชิก 22.4 ล้านคน ดังแผนภาพที่ 2 

                                                          

แผนภาพที่ 2  จ านวนผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือไตรมาส 3 ประจ าปี พ.ศ.2556 

   

ที่มา : http://www.veedvil.com/news/thailand-mobile-in-review-q3-2013       

ในขณะที่ประชากรในประเทศไทยมีจ านวน 67.9 ล้านคน แสดงให้เห็นว่า ประชากรบางคนมี
หมายเลขโทรศัพท์มากกว่า 1 เบอร์โทร และเว็บไซต์ veedvil (อ้างถึงใน  เว็บไซต์ veedvil,mobile-in-
review-q3- 2013) รายงานว่า ยอดผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือประเทศไทยในช่วงไตรมาส
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แรกประจ าปี พ.ศ.2556 อยู่ที่ 24 ล้านคน เมื่อถึงไตรมาสที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2556 เพ่ิมขึ้นเป็น 36.4 ล้าน 
ประกอบกับ BuzzCity (อ้างถึงในกรุงเทพธุรกิจ, 24 เม.ย.2557) ซึ่งเป็นบริษัทเครือข่ายโฆษณาผ่าน
อุปกรณ์มือถือที่ให้บริการแบรนด์สินค้าและเอเจนซี่ ได้เข้าถึงเครือข่ายทั่วโลก กล่าวว่า ยอดโฆษณาบน
โทรศัพท์มือถือในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นถึง 42% และคนไทยใช้โทรศัพท์มือถือมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือ
ติดต่อสื่อสาร เพ่ือความบันเทิง หรือเพ่ือใช้เป็นช่องทางในการจับจ่าย ดังนั้นหลายองค์กรไม่ว่าจะเป็น
ร้านค้าปลีก ธนาคาร หรือแม้แต่โรงแรมต่างก็หันมาเพ่ิมงบประมาณด้านการโฆษณาบนมือถือ เพ่ือเป็นการ
ขยายโอกาสให้กับธุรกิจตัวเอง ในขณะที่นางวรรณี  รัตนพล (อ้างถึงในฐานเศรษฐกิจ ,  22-25 ธ.ค.2556)   
ประธานกรรมการบริหารบริษัท ไอพีจี มีเดีย แบรนด์ส จ ากัด และนายกสมาคมมีเดีย เอเยนซี และธุรกิจสื่อ
แห่งประเทศไทย กล่าวว่า สื่ออีกหนึ่งช่องทางที่หลายเอเยนซีเริ่มหันมาให้ความสนใจ คือ โทรศัพท์มือถือ 
เพราะจากแนวโน้มของผู้บริโภคชาวไทยที่นิยมใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้น ส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่า ภาพรวม
ของธุรกิจโฆษณาดิจิทัลในสิ้นปีนี้อาจมีมูลค่า 3,730 ล้านบาท  เติบโต 34.12% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่ง
มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 2,780 ล้านบาท    และในอีก 3-4 ปี ข้างหน้า คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าแตะ 1 หมื่น
ล้านบาท และกลุ่มสินค้าที่มีการใช้งบผ่านสื่อโฆษณาดิจิทัลมากที่สุดในปีที่ผ่านมา 10 อันดับแรก คือ  โทร
คนนาคม ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว รถยนต์ อสังหาริมทรัพย์ เครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ ธนาคาร เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เครื่องส าอาง เครื่องสุขภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม  เมื่อพิจารณาสินค้าหรือบริการที่
โฆษณาผ่านสื่อโฆษณาดิจิทัล พบว่า มีสินค้าหลากหลายประเภท การวิจัยครั้งนี้เลือกสินค้าประเภทอาหาร
หรือเครื่องดื่มฟาสต์ฟู้ด ซึ่งเป็นกลุ่มประเภทสินค้าที่ผู้บริโภคต้องบริโภคทุกวัน เป็นตัวแทนสินค้า 

  ในขณะที่ Varnali, Toker, และ Yilmaz (2011) อธิบายถึง รูปแบบการโฆษณาบน
โทรศัพท์มือถือ        มีหลากหลายรูปแบบ เช่น เอสเอ็มเอส (SMS : Short  Message Service),  อีเมล์ 
(E-mail), โมบาย แอพพลิเคชั่น (Mobile Application), เกม (Game) เป็นต้น โดยเอสเอ็มเอส (SMS) 
เป็นรูปแบบการโฆษณาที่สินค้าต่าง ๆ นิยมใช้ในการส่งข้อความถึงผู้บริโภค ไม่ว่า จะเป็นข้อความส่งเสริม
การขาย ข้อความแสดงความยินดี ข้อความอวยพร ฯลฯ ส่วนแอพพลิเคชั่นที่ผู้บริโภคไทยนิยม คือ   LINE 
(อ้างถึงในเว็บไซต์ line.kapook.com) เป็นแอพพลิเคชั่นที่สามารถแชท (chat) สร้างกลุ่ม ส่งข้อความ 
โฟสต์   รูปต่าง ๆ หรือจะโทรคุยกันแบบเสียงก็ได้ โดยข้อมูลทั้งหมดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หากใช้งานที่มี
แพ็คเกจอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วมียอดผู้ใช้ที่เป็นคนไทย 24 ล้านคน มากเป็นอันดับสองของโลก  การศึกษาครั้ง
นี้เลือกรูปแบบการโฆษณา 2 รูปแบบ คือ 1. เอสเอ็มเอส (SMS : Short  Message Service) เป็นรูปแบบ
การโฆษณาสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มฟาสต์ฟู้ดต่างๆ  เช่น ไก่ทอดเคเอฟซี แมคโดนัลด์ ร้าน
เครื่องดื่มคอฟฟ่ีเวิลด์ ฯลฯ ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารกับผู้บริโภคในการรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ  2. ไลน์ (LINE) 
แอพพลิเคชั่นที่คนไทยใช้มากเป็นอันดับสองของโลก 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษารูปแบบการโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือที่มีผลต่อการ
พฤติกรรมตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค คือ เอสเอ็มเอส (SMS) และ ไลน์ (LINE) รวมถึงความคิดเห็นต่อรูปแบบ
การโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ เพ่ือน าผลวิจัยมาเป็นแนวทางใน
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การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคต่อการโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือ และเป็นแนวทางวางกล
ยุทธ์การวางแผนการใช้สื่อโฆษณา 

บนโทรศัพท์มือถืออย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งน ามาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.เพ่ือศึกษารูปแบบการโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของ 

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของลักษณะประชากรกับรูปแบบการโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือที่มี      
ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
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นิยามศัพท์ 

รูปแบบการโฆษณา (Types of Advertising) หมายถึง รูปแบบที่ใช้ในการเสนอหรือ   การ
ส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อต่าง ๆ ที่มิใช่บุคคล เพ่ือส่งข่าวสารในเรื่องของความคิด ข่าวสาร   ของสินค้าหรือ
บริการ โดยมีผู้อุปถัมภ์ที่ระบุไว้ เพ่ือสร้างชื่นชอบในตราสินค้า หรือเพ่ือให้ความรู้กับผู้บริโภค ซึ่งใน
การศึกษาครั้งนี้ เลือกรูปแบบ  การใช้เอสเอ็มเอส (SMS : Short Message Service),  ไลน์ (LINE)  

 โทรศัพท์มือถือ (Cell Phones) หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสื่อสาร โดยผ่าน
เครือข่ายของโทรศัพท์มือถือแต่ละผู้ให้บริการ โทรศัพท์มือถือในปัจจุบัน นอกจากการโทรเข้า โทรออก ยังมี
คุณสมบัติพ้ืนฐานของโทรศัพท์มือถือที่เพ่ิมขึ้นมา เช่น การส่งข้อความสั้นเอสเอ็มเอส ปฏิทิน นาฬิกาปลุก 
ตารางนัดหมาย เกม การใช้งานอินเทอร์เน็ต บลูทูธ อินฟราเรด กล้องถ่ายภาพ เอ็มเอ็มเอส วิทยุ เครื่องเล่น
เพลง และจีพีเอส เป็นต้น 

 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Consumer Decision Making) หมายถึง การที่
ผู้บริโภคเกิดกระบวนการเลือกสิ่งต่าง ๆ ที่มีตั้งแต่ 2 สิ่งขึ้นไป เป็นกระบวนการในการพิจารณา ประเมิน 
และเลือกระหว่างสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น 

กรอบแนวคิดในการวิจัย   

ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะประชากร 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศกึษา 

- รายได้ 

-อาชีพ 

รูปแบบการโฆษณาบน

โทรศัพท์มือถือ 

- เอสเอ็มเอส (SMS) 

- ไลน์ (LINE) 

พฤตกิรรมการตัดสินใจซือ้

สินค้าประเภท  

อาหารหรือเคร่ืองด่ืมฟาสต์ฟู้ ด 
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วิธีการวิจัย 

 เป็นการใช้ระเบียบวิธีวิจัย คือ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือให้ทราบถึง
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคต่อรูปแบบการโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research Method)  แบบวัดครั้งเดียว (Single Cross-sectional 
Design) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีการตั้งค าถามทั้งปลายเปิด 
(Open-ended questions) และค าถามปลายปิด (Close-ended questions)  กับประชากรอายุ 18 ปี
ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
อาชีวศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี และเป็นกลุ่มที่เคยได้รับหรือเคยกดส่ง เอสเอ็ม
เอส (Short Message Service : SMS) และเคยร่วมกิจกรรมผ่านไลน์ (LINE) เกี่ยวกับสินค้าประเภท
อาหารหรือเครื่องดื่มฟาสต์ ฟู้ด ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โดยการแจกให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเอง จ านวน 400 คน 

ผลการวจัิยและการอภิปรายผล 

 ผลวิจัย 

1. การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ได้ผลดังนี้ 

 กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.25 เพศชาย ร้อยละ 48.75 โดยกลุ่มส่วนใหญ่อายุ 18-24 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 50.50 ส าหรับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่   จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 44.25  มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนในระดับ 10,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.75 และมีอาชีพ
เป็นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 46.25  

 พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของกลุ่มตัวอย่าง ใช้เวลาโดยเฉลี่ยที่ท ากิจกรรมบนโทรศัพท์มือถือ
2-4 ชั่วโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 37.75  การใช้โทรศัพท์มือถือใช้เพ่ือสนทนาคิดเป็นร้อยละ 94.75  และ
ค้นหาข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 60.50 

                กลุ่มตัวอย่างเคยได้รับข้อความเอสเอ็มเอส (SMS) ของกลุ่มสินค้าประเภทอาหารหรือ
เครื่องดื่มฟาสต์ฟู้ด คือ กลุ่มไก่ทอด เช่น เคเอฟซี เชสเตอร์กริลล์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.50 เมื่อได้รับ
ข้อความเอสเอ็มเอสจากสินค้าประเภทอาหารหรือเครื่องดื่มฟาสต์ฟู้ด จะเปิดอ่านเมื่อสะดวก คิดเป็นร้อย
ละ 28.75 โดยเหตุผลที่ไม่เปิดอ่านข้อความเอสเอ็มเอส เพราะ ไม่สนใจในกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 16.00 
ในขณะที่เหตุผลที่เปิดอ่านข้อความเอสเอ็มเอส เพราะ ข้อความน่าสนใจ/ตรงความต้องการ คิดเป็นร้อยละ 
49.50  เมื่อเปิดอ่านข้อความเอสเอ็มเอส และมีข้อความ “คลิกเพ่ืออ่านต่อ” จะไม่คลิกเพ่ืออ่านต่อ คิดเป็น
ร้อยละ 64.13  ส่วนเหตุผลที่ “คลิกเพ่ืออ่านต่อ” เพราะ ข้อความที่ได้รับตรงกับความสนใจ คิดเป็นร้อยละ 
16.25 นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างเคยกดส่งเอสเอ็มเอส เพ่ือร่วมรายการกับสินค้าประเภทอาหารหรือเครื่องดื่ม
ฟาสต์ฟู้ด คิดเป็นร้อยละ 37.25 ซึ่งกลุ่มสินค้าที่เคยกดส่งเอสเอ็มเอส คือ กลุ่มไก่ทอด เช่น เคเอฟซี เช
สเตอร์กริลล์ คิดเป็นร้อยละ 21.25 เหตุผลที่กดส่งเอสเอ็มเอส เพ่ือร่วมกิจกรรมกับสินค้าประเภทอาหาร
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หรือเครื่องดื่มฟาสต์ฟู้ด เพราะ ต้องการส่วนลด หรือรับฟรี คิดเป็นร้อยละ 35.50 เมื่อได้รับหรือกดส่งเอส
เอ็มเอสของสินค้าประเภทอาหารหรือเครื่องดื่มฟาสต์ฟู้ดแล้วเคยซื้อสินค้าเหล่านั้น คิดเป็นร้อยละ 54.00  
โดยเหตุผลที่ซื้อสินค้าเหล่านั้น เพราะ บริโภคสินค้านั้นอยู่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 38.00 และตราสินค้า
ประเภทอาหารหรือเครื่องดื่มฟาสต์ฟู้ดที่เคยซื้อจากการได้รับหรือกดส่งเอสเอ็มเอส มากที่สุด คือ ไก่ทอดเค
เอฟซี  

 พฤติกรรมกลุ่มตัวอย่างต่อข้อความในไลน์ (LINE) โดยกลุ่มตัวอย่างโดยเฉลี่ยใช้เวลาเล่นไลน์ 2-4 
ชั่วโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 37.25 กิจกรรมที่เข้าร่วมในไลน์ คือ การสนทนา (chat) คิดเป็นร้อยละ 92.00 
แล้วเคยร่วมกิจกรรมกับกลุ่มสินค้าประเภทอาหารหรือเครื่องดื่มฟาสต์ฟู้ด   คือ กลุ่มไก่ทอด เช่น เคเอฟซี     
เชสเตอร์กริลล์ คิดเป็นร้อยละ 59.25 เมื่อได้รับข้อความผ่านทางไลน์จากสินค้าประเภทอาหารหรือ
เครื่องดื่มฟาสต์ฟู้ดจะเปิดอ่านเฉพาะข้อความที่สนใจ คิดเป็นร้อยละ 31.25 ส่วนเหตุผลที่ไม่เปิดอ่าน 
(block) เพราะ ไม่สนใจกิจกรรมและรู้สึกร าคาญ คิดเป็นร้อยละ 8.50 และเหตุผลที่ร่วมกิจกรรมกับสินค้า
ประเภทอาหารหรือเครื่องดื่มฟาสต์ฟู้ด เพราะ ต้องการดาวน์โหลดสติกเกอร์ คิดเป็นร้อยละ 73.50 เมื่อ
ร่วมกิจกรรมของสินค้าประเภทอาหารหรือเครื่องดื่มฟาสต์ฟู้ดแล้ว เคยซื้อสินค้าเหล่านั้น คิดเป็นร้อยละ 
55.25  โดยเหตุผลที่ซื้อสินค้าเหล่านั้น เพราะ บริโภคสินค้านั้นอยู่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 41.75 และตรา
สินค้าประเภทอาหารหรือเครื่องดื่มฟาสต์ฟู้ดที่เคยซื้อจากการร่วมกิจกรรมในไลน์ มากที่สุด คือ ไก่ทอดเค
เอฟซี  

 ความคิดเห็นต่อข้อความเอสเอ็มเอส (SMS) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ สูงสุด 3  อันดับแรก คือ 
ท าให้จดจ าตราสินค้านั้นได้เมื่อต้องการซื้อ ท าให้ทราบรายละเอียดสินค้ามากขึ้น/สร้างความน่าเชื่อถือใน
สินค้านั้น และท าให้อยากลองบริโภคสินค้านั้น ส่วนความคิดเห็นต่อข้อความในไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อ สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ท าให้จดจ าตราสินค้านั้นได้เมื่อต้องการซื้อ ท าให้ทราบรายละเอียดสินค้ามาก
ขึ้น และสร้างความน่าเชื่อถือในสินค้านั้น โดยในภาพรวม รูปแบบการโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือ ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ คือ ไลน์ (LINE)  

 2. การทดสอบสมมติฐาน 

  สมมติฐาน 2.1 : รูปแบบการโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

 จากผลการศึกษา พบว่า  ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อรูปแบบการโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือที่แตกต่าง
กัน มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคโดยรวมแตกต่างกัน ทั้งท าให้ทราบรายละเอียดสินค้า
มากขึ้น สร้างความน่าสนใจในตัวสินค้านั้น สร้างความคุ้นเคยในสินค้านั้น ท าให้เกิดความชอบหรือมี
ทัศนคติที่ดีในสินค้านั้น สร้างความน่าเชื่อถือในสินค้านั้น ท าให้จดจ าตราสินค้านั้นได้เมื่อต้องการซื้อ ท าให้
อยากลองบริโภคสินค้านั้น ท าให้เกิดความตั้งใจจะซื้อสินค้านั้น ท าให้ซื้อสินค้านั้นบ่อยขึ้น (กรณีเคยใช้
สินค้านั้นมาแล้ว) ท าให้ซื้อสินค้านั้นจ านวนมาก (กรณีเคยใช้สินค้านั้นมาแล้ว) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  เมื่อพิจารณาเป็นรายรูปแบบ พบว่า รูปแบบไลน์ (LINE) มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ 
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 สมมติฐาน 2.2 : ลักษณะประชากรที่แตกต่างกัน รับรู้รูปแบบโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกัน 

จากผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อรูปแบบการโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ที่จ าแนกตามลักษณะประชากร ไม่มีความแตกต่างกัน ยกเว้นจ าแนกตามอายุ 
กับระดับการศึกษา ที่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เมื่อพิจารณาลักษณะตาม
อายุ พบว่า รูปแบบการโฆษณาที่ส่งผ่านเอสเอ็มเอส (SMS) ที่ กลุ่มช่วงอายุ 18-24 ปี กับกลุ่มช่วงอายุ 40 
ปีขึ้นไป มีความคิดเห็น ว่า มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากกว่ากลุ่มอายุ 25-29 ปี  ในขณะที่ระดับการศึกษา 
กับรูปแบบการโฆษณาที่ส่งผ่านไลน์ (LINE) ที่กลุ่มระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและการศึกษา
อาชีวศึกษาหรืออนุปริญญา มีความคิดเห็น ว่า มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากกว่ากลุ่มการศึกษาปริญญาตรี 

การอภิปรายผล  

พฤติกรรมผู้บริโภคที่ท ากิจกรรมบนโทรศัพท์มือถือใช้เวลาโดยเฉลี่ย 2-4 ชั่วโมงต่อวัน และเวลา
โดยเฉลี่ยที่ผู้บริโภคเล่นไลน์ต่อวัน 2-4 ชั่วโมง สอดคล้องกับ บริษัท ทีเอ็นเอส โกลบอล (2557) เผยผลวิจัย
ผู้บริโภคกลุ่มดิจิทัล ชี้คนไทยใช้เวลากว่า 3.1 ชั่วโมงต่อวันกับโทรศัพท์มือถือ กิจกรรมที่เข้าร่วมในไลน์ คือ 
การสนทนา (chat) ซึ่งตรงกับผลวิจัยของ Lifemedia Research Bank (2014) ที่ส ารวจผู้ใช้
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ว่า กิจกรรมที่เข้าร่วมในไลน์สูงสุด คือ การสนทนา (chat) ผู้บริโภคเมื่อได้รับ
ข้อความเอสเอ็มเอส จะเปิดอ่านเหมือนสะดวก  ส่วนเมื่อได้รับข้อความผ่านทางไลน์ จะอ่านเฉพาะข้อความ
ที่สนใจ แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคไม่เปิดอ่านข้อความทุกข้อความ ไม่ว่าจะส่งผ่านทางเอสเอ็มเอสหรือไลน์ 
แล้วจะไม่เปิดอ่านทันที ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ บุษลักษณ์ (2549)  ที่พบว่า ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่
มีทัศนคติและปฏิกิริยาตอบสนองเชิงอารมณ์ “นิ่งเฉย” กับข้อความเอสเอ็มเอส ส่วนเหตุผลที่เปิดอ่าน
ข้อความเอสเอ็มเอส เนื่องจาก ข้อความน่าสนใจ/ตรงความต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
BuzzCity (2014) ที่กล่าวว่า ผู้บริโภคเห็นโฆษณาบ่อย แต่รู้สึกว่า โฆษณาท่ีเห็นนั้นข้อมูลไม่ตรงประเด็น ไม่
ตรงกับสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการดังนั้นผู้โฆษณาต้องเสนอข้อมูลมาก ๆ พร้อมใส่ข้อมูลต่าง ๆ  เช่น วีดีโอ 
บทความ ภาพถ่าย เป็นต้น เพื่อท าให้ผู้บริโภคเปิดอ่าน เช่นเดียวกับ Hrizuk และ Jones (2014:75,81) ได้
ยกตัวอย่างของการตัดสินใจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม ว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อเกิดจากการที่จะ
ตอบสนองความต้องการของครอบครัวเป็นส าคัญ นอกจากนี้ เหตุผลที่เปิดอ่านข้อความเอสเอ็มเอสหรือข้อ
ความที่ส่งผ่านไลน์ เพราะ ข้อความเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย สอดคล้องกับ Ninth (2014) กล่าวว่า 
โฆษณาท่ีผู้บริโภคตอบสนองมากที่สุด คือ ข้อมูลการลดราคา ในขณะที่ผู้บริโภคเคยซื้อสินค้าเมื่อได้รับหรือ
กดส่งเอสเอ็มเอส (SMS) 54% หรือเมื่อร่วมกิจกรรมในไลน์แล้ว เคยซื้อสินค้าเหล่านั้น 55.25% 
เช่นเดียวกับผลวิจัยของ Zocial inc. (2014) กล่าวว่า พฤติกรรมการซื้อของผ่าน Official Account 
ในไลน์มี 30% แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคมีพฤติกรรมในการซื้อสินค้ามากขึ้นเมื่อได้ร่วมกิจกรรม ส่วนเหตุผล
ที่ผู้บริโภคจะเคยซื้อสินค้าเหล่านั้น เพราะผู้บริโภคเคยบริโภคสินค้านั้นอยู่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับ Smith 
และ Zook (2011:96) ว่า การตัดสินใจซื้อสินค้าที่เกี่ยวพันต่ า    ผู้ซื้อมีประสบการณ์กับการใช้สินค้า มี
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ความคุ้นเคยกับสินค้า ส่วนการที่ผู้บริโภคเคยกดส่งเอสเอ็มเอสมีจ านวนน้อยกว่าผู้บริโภคที่ไม่เคยกดส่งเอส
เอ็มเอส (SMS) บางคนให้เหตุผลว่า ไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายในการส่งเอสเอ็มเอส (SMS) 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รูปแบบการโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน โดยรูปแบบการโฆษณาที่ส่งผ่าน 
ไลน์ (LINE) ค่าเฉลี่ย 3.62  มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ในขณะที่รูปแบบการโฆษณาส่งผ่านเอสเอ็ม
เอส (SMS) ค่าเฉลี่ย 2.65 ผู้บริโภคไม่แน่ใจว่ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับ เทเลนอร์ รีเสิร์ช 
(2557) กล่าวว่า ประเทศไทยมีเพียง 31% ของกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้บริการส่งข้อความสั้นเพียงแค่วันละครั้ง
เท่านั้น ซึ่งอาจเป็นเพราะความนิยมในการใช้บริการ LINE หรือ WhatsApp ที่มากกว่า ส่วนความคิดเห็นที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ ท าให้ทราบรายละเอียดสินค้ามากขึ้น สร้างความน่าสนใจในตัวสินค้านั้น 
สร้างความคุ้นเคยในสินค้านั้น ท าเกิดความชอบหรือมีทัศนคติที่ดีในสินค้านั้น สร้างความน่าเชื่อถือในสินค้า
นั้น ท าให้จดจ าตราสินค้านั้นได้เมื่อต้องการซื้อ ท าให้อยากลองบริโภคสินค้านั้น ท าให้ซื้อสินค้านั้นบ่อยขึ้น 
(กรณีเคยใช้สินค้านั้นมาแล้ว) ท าให้ซื้อสินค้านั้นจ านวนมาก (กรณีเคยใช้สินค้านั้นมาแล้ว) สอดคล้องกับ 
Ryan และ Jones (2011:229)  อธิบายถึง การสร้างสรรค์ออนไลน์ให้ประสบความส าเร็จ   ด้วยการท าให้
ผู้บริโภคจดจ าตราสินค้าในจิตใต้ส านึก ส่งมอบคุณค่าที่มั่นใจว่า สามารถสร้างความสนใจ ไม่ว่าจะเป็น 
ข้อมูลความบันเทิง เป็นต้น สามารถตอบสนองความพึงพอใจในความต้องการ สร้างความเชื่อมั่นและความ
ไว้วางใจต่อตราสินค้า เช่นเดียวกับ Greenberg และ Kates (2014:37) อธิบายถึง การส่งเนื้อหาตรง
ประเด็น มีคุณค่า ดึงดูดใจ สร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับ Schiffman และ 
Kanuk (2007:512) กล่าวว่า ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อที่ได้รับอิทธิพลจากจิตวิทยา อันประกอบไปด้วย 
แรงจูงใจ การรับรู้ ทัศนคติที่มีต่อสินค้า 

 ผลสมมติฐานลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันของกลุ่มผู้บริโภคที่รับรู้การโฆษณาบน
โทรศัพท์มือถือ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกัน พบว่า ไม่แตกต่างกันในเกือบทุกลักษณะ 
ไม่ว่า จะเป็นลักษณะทางเพศ รายได้ อาชีพที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ Lifemedia 
Research Bank (2014) ที่ส ารวจผู้ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ว่า เพศชาย  เพศหญิง มีพฤติกรรมใน
การใช้ LINE ทีเ่หมือนกัน ส่วนรูปแบบการโฆษณาส่งผ่านเอสเอ็มเอส มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อใน
กลุ่มช่วงอายุ 18-24 ปี และกลุ่มช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป สอดคล้องกับ สุชาดา  สุภาการ(2558) กล่าวว่า 
ผู้บริโภคที่ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี ใช้อินเทอร์เน็ตตลอดเวลา เริ่มช้อปปิ้งออนไลน์ ค้นหา
ข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับสินค้าที่สนใจจะซื้อ ในขณะที่รูปแบบการโฆษณาผ่านไลน์ มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อในกลุ่มการศึกษา   ระดับการศึกษามัธยมปลาย กับกลุ่มการศึกษาอาชีวศึกษาหรืออนุปริญญา 
ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะช่วงอายุ 18-24 ปี ที่ใช้อินเทอร์เน็ตตลอดเวลา และช้อปปิ้งออนไลน์  
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สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุป 

จากผลการศึกษา เห็นได้ว่า รูปแบบการโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คือ รูปแบบโฆษณาส่งผ่านทางไลน์ (LINE)    มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภค ดังนั้นการท าโฆษณาควรเน้นไปที่รูปแบบการโฆษณาส่งผ่านทางไลน์ (LINE)  เนื่องจาก
ผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายของค่าบริการ ในขณะที่รูปแบบการโฆษณาส่งผ่านเอสเอ็มเอส (SMS) จะต้อง
เสียค่าใช้จ่ายกับการส่งเอสเอ็มเอสเพื่อร่วมกิจกรรมกับตราสินค้า ดังนั้นตราสินค้าอาจวางแผนเกี่ยวกับเรื่อง
ค่าใช้จ่ายการส่งเอสเอ็มเอสของผู้บริโภคที่ปรับลดค่าบริการ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริโภค นอกจากนี้
การสร้างสรรค์ข้อความโฆษณาต้องปรับให้ตรงกับความสนใจ ความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น เพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้บริโภคเข้ามาร่วมกิจกรรม 

ในขณะที่ลักษณะทางประชากร ต่อรูปแบบการโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือไม่มีความแตกต่างกัน มี
เพียงกลุ่มช่วงอายุ 18-24 ปี ที่ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษาหรืออนุปริญญา ที่
แตกต่างกัน ซึ่งผู้บริโภคกลุ่มนี้ใช้ชีวิตอยู่กับอินเทอร์เน็ต ช้อปปิ้งออนไลน์ มากกว่ากลุ่มอ่ืน เนื่องจากกลุ่มนี้
การตัดสินใจซื้อสินค้าเกิดจากการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต สามารถซื้อสินค้าโดยไม่   ต้องเห็นสินค้า
จริง มักจะทดลองและเปลี่ยนตราสินค้าไปเรื่อย ๆ  ไม่มีความจงรักภักดีต่อตราสินค้า นอกจากนี้รูปแบบ
การโฆษณาส่งผ่านเอสเอ็มเอส  มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่มช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป ซึ่งนักการตลาด
สามารถน าไปวางแผนการโฆษณาที่จะกระตุ้นให้กลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป ตัดสินใจซื้อสินค้ามากขึ้น เนื่องจาก
เป็นกลุ่มที่มีรายได้ โอกาสที่จะซื้อสินค้าเป็นไปได้มาก การวางแผนโฆษณาควรเสนอสิ่งที่คุ้มค่าที่เห็นได้
ชัดเจน ในขณะที่กลุ่มอ่ืน ๆ ไม่ค่อยมั่นใจหรือไม่กล้าทดลองซื้อสินค้า ดังนั้นตราสินค้าคงต้องสร้างความ
มั่นใจให้มากขึ้นกับกลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้ จากผลวิจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าได้ผลว่า ผู้บริโภคจะซื้อ
สินค้าที่เคยบริโภคสินค้านั้นอยู่แล้ว ดังนั้นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคบริโภคสินค้า ด้วยการใช้วิธีการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ (CRM : Customer Relationship Management) ที่เป็นกิจกรรมทางการตลาดที่กระท า
ต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจ และเกิดการรับรู้ที่ดีจนรู้สึกชอบตราสินค้านั้น เป็น
การมุ่งเน้นที่กิจกรรมการสื่อสารแบบสองทาง ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้ากับ
ลูกค้าเพ่ือให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอย่างยั่งยืน (ชื่นจิตต์  แจ้งเจนกิจ , 2546:12) ตัวอย่างเช่น การส่งค า
อวยพรวันเกิด การส่งข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ  เป็นต้น ตามแผนภาพที่ 3 
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แผนภาพที่ 3  ตัวอย่างการส่งค าอวยพรวันเกิด การส่งข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ 

 

การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ควรท าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้โอกาสของเทศกาลต่าง ๆ  หรือ
การสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ เพ่ือให้ผู้บริโภคเข้าร่วม เป็นการสร้างให้ลูกค้าเกิดความความคุ้นเคย จน
พัฒนาเป็นความชื่นชอบ และเกิดทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า ส่งผลให้ผู้บริโภคมั่นใจในตราสินค้ามากขึ้น 
นอกจากการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า การสร้างสรรค์ข้อความโฆษณาต้องสร้างสรรค์ให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า อาจใช้สิ่งสนับสนุนอ่ืน ๆ  เช่น การรับรองด้วยการรับประกันสินค้าซึ่งมีระยะเวลาที่ยาว
กว่าเดิม วิธีการรับประกันการคืนเงินให้กับลูกค้าหากไม่พอใจในสินค้า ด้วยการคืนเงินที่สะดวก ง่ายดาย 
เป็นต้น  เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อในที่สุด  

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบการโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษารูปแบบการโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือ 2 
รูปแบบ คือ เอสเอ็มเอส (SMS),  ไลน์ (LINE)  ในขณะที่ลักษณะทางประชากร  มีความคิดเห็นต่อรูปแบบ
การโฆษณาที่ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นส าหรับการวิจัยในอนาคตนั้น ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคกับรูปแบบการโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือเปรียบเทียบ ว่า มีความแตกต่างกัน
หรือไม่ นอกจากนี้อาจท าการศึกษารูปแบบของกิจกรรมที่สินค้าจัดขึ้น เพ่ือศึกษา ว่า กิจกรรมรูปแบบใดที่
ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้า 
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