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บทคัดยHอ
การวิจัยเรื่อง ป,จจัยการตลาดที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ยี่ห)อ BlackBerry
ของผู)บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อและป,จจัยทางการตลาดที่มีผลตRอ
การซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ BlackBerry ของผู)บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช)แบบสอบถามเปSนเครื่องมือในการ
เก็บข)อมูลจากกลุRมตัวอยRางจํานวน 400 ตัวอยRาง สถิติที่ใช)ในการวิจัยได)แกRคRาเฉลี่ย สRวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคRา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัยพบวRา กลุRมตัวอยRางสRวนใหญRเปSนเพศหญิง อายุ 22 ป[ เปSนนักศึกษา
และมีรายได)ตRอเดือนเฉลี่ยอยูRที่ 5,000 – 10,000 บาทตRอเดือน สําหรับป,จจัยทางการตลาดด)านผลิตภัณฑนั้น พบวRา
กลุRมตัวอยRางให)ความสําคัญในเรื่องของความโดดเดRนของรูปลักษณและขนาดของโทรศัพทมากที่สุด ป,จจัยด)านราคา
พบวRากลุRมตัวอยRางให)ความสําคัญในเรื่องของความเหมาะสมของราคากับคุณสมบัติมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
โทรศัพทเคลื่อนที่ยี่ห)ออื่นที่มีคุณสมบัติใกล)เคียงกัน ป,จจัยด)านสถานที่จัดจําหนRาย พบวRากลุRมตัวอยRางให)ความสําคัญ
ในเรื่องของทําเลที่ตั้งที่มีความสะดวกในการติดตRอบริการมากที่สุด และสําหรับป,จจัยด)านการสRงเสริมการตลาด
พบวRากลุRมตัวอยRางให)ความสําคัญกับการแจกของสมนาคุณมากที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบวRา ป,จจัยทางด)าน
ข)อมูลสRวนบุคคลได)แกR เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได)ตRอเดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช)โทรศัพท
BlackBerry ในเขตกรุงเทพมหานคร ป,จจัยทางการตลาดได)แกR ป,จจัยด)านผลิตภัณฑ ราคา สถานที่จัดจําหนRาย และ
การสRงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช)โทรศัพท BlackBerry ในเขตกรุงเทพมหานคร
คําสําคัญ : ป,จจัยการตลาด พฤติกรรมการซื้อ
Abstract
The objectives of this research are to study consumers’ purchasing behavior of cellular
phones, “BlackBerry” in Bangkok Metropolitan areas and marketing factors which affect the
purchasing behavior by means of questionnaire. The survey covers 400 representative samples
of the consumers. Descriptive analysis, mean, standard deviation and Pearson’s correlation
coefficient are used as statistical tools in this research. The results show that most of
respondents are female undergraduate students of 22 years old in average. Their average
monthly income is 5,000 – 10,000 baht. The marketing factors that mostly affects “BlackBerry”
purchasing behavior, are the attraction of the configuration and size of the product and the
reasonableness of the price which is competitive with that other brands. For place factor, the

respondents emphasize the importance of convenience of shop location and its proximity. And
for promotion factor, the respondents emphasize the importance of giveaways. The results
indicate that demographic variable are sex, education, occupation and salary have significant
relationships with purchasing behavior of consumer in Bangkok metropolitan areas, Moreover,
marketing factors are product, price, place and promotion have significant relationships with
purchasing behavior of consumer in Bangkok metropolitan areas.
Keyword : marketing factor , purchasing behavior
บทนํา
ป,จ จุ บัน ระบบโทรศัพ ทเคลื่ อนที่ เข) า มามี บทบาทในการดํ า เนิ น ชีวิ ต ประจํา วั นของผู) ค นเปS นอยR างมาก
ประกอบกับเทคโนโลยีความทันสมัยมากขึ้น จึงสRงผลตRอพฤติกรรมในการใช)โทรศัพทเปลี่ยนจากเดิมจะสามารถ
รับสายเข)าและการโทรออกเทRานั้น แตRป,จจุบันมีการใช)บริการเสริมมากขึ้น เชRน การสRงข)อความ (SMS) มีอัตราการ
ใช)บริการทุกเครือขRาย ข)อความละ 3 บาทสRวน การสRงข)อความภาพและเสียง (MMS) มีอัตราการใช)บริการครั้งละ
15 บาท เปSนต)น จึงทําให)ธุรกิจเกี่ยวกับโทรคมนาคม ในป,จจุบันมีการเจริญเติบโต และการแขRงขันมากขึ้น ซึ่งมีผลตRอ
อํานาจการตRอรองของผู)ใช)บริการสูงขึ้นจากทางเลือกที่ในการใช)บริการที่มากขึ้น สําหรับในประเทศไทยนั้น การ
เติบโตอยRางรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช)งานของโทรศัพทจากการรับ สายเข)าและโทร.ออกเปSนการ
ออนไลนตลอด 24 ชั่วโมง ถือได)วRาเปSนการเปtดตัว Blackberry อยRางนRาสนใจ ซึ่งทําให)การแขRงขันในตลาดของ
สมารทโฟนเกิดความคึกคักขึ้นอีกครั้ง แม)วRาชRวงที่ผRานมาเศรษฐกิจจะอยูRในสภาวะที่ถดถอย แม)วRามีการคาดการณวRา
เศรษฐกิจได)ผRานในชRวงต่ําสุดไปแล)ว แตRกระแสของ Blackberry เอง ไมRได)ลดลงหรือชะลอความร)อนแรงลงไปในทาง
กลับกันความ ต)องการของตัวสินค)าเองสูงขึ้นอยRางตRอเนื่อง แม)วRาผู)ใช)เองจําเปSนที่จะต)องเสียคRาบริการเพิ่มเติมเพื่อใช)
Blackberry อยRางเต็มความสามารถ (สมาคมนักขRาว นักหนังสือพิมพแหRงประเทศไทย, 2552) นอกจากนี้ถ)าคุณเปSน
คนที่ใช) Blackberry มันทําให)คุณสะดวกสบายหลายอยRาง เรื่องที่เห็นเดRนที่สุดคือเรื่อง Push mail คือรับ-สRง mail
ได)ทุกที่ทุกเวลา , สามารถ chat ได)ทุกที่ทุกเวลาด)วยเชRนกัน ซึ่งรองรับทั้งBlackberry messenger, MSN, Yahoo,
Flickr, Facebook นอกจากนี้ Blackberry ยังเหมาะสําหรับนักธุรกิจ และมีสิ่งบันเทิงให)เลือกใช)มากมาย เชRนการ
โหลด Theme, Ringtone mp3, game ซึ่งสามารถโหลดได) free จาก website ตRางๆ มีภาพคมชัด จึงทําให)
เครื่อง blackberry มีลูกเลRนมากมายให)ผู)ใช)ได)ทดลอง (Review Blackberry, 2552)
จากเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยในเครื่องมือสื่อสารของ BlackBerry นั้นมีสRวนทําให)พฤติกรรมของผู)บริโภค
เปลี่ยนแปลงไปหรือไมRหรือเปSนเพราะกระแสคRานิยมของสังคมที่เปลี่ยนไป จึงเปSนเหตุผลให)การวิจัยนี้มุRงที่จะศึกษา
พฤติกรรมการใช)โทรศัพท BlackBerry ของผู)บริโภคและความคิดเห็นในการเลือกใช)โทรศัพท BlackBerry ของ
ผู)บริโภค เพื่อหาป,จจัยที่สําคัญในการเลือกตัดสินใจใช)โทรศัพท BlackBerry และพฤติกรรมของผู)บริโภคในการ
เลือกใช)โทรศัพท BlackBerry ของผู)บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือ BlackBerry ของผู)บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาป,จจัยที่มีผลตRอการซื้อโทรศัพทมือถือ BlackBerry ของผู)บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

สมมุติฐานการวิจัย
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท BlackBerry ของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ป,จจัยด)านการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท BlackBerry ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร
ประโยชนที่คาดวHาจะได"รับ
1. ทราบถึงพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือ BlackBerry ของผู)บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ทราบถึงป,จจัยด)านการตลาดที่มีอิทธิพลตRอการเลือกซื้อโทรศัพทมือถือ BlackBerry ของผู)บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
วิธีการวิจัย
ระเบียบวิธิวิจัย
- ประชากรและกลุHมตัวอยHาง
ประชากร
1. ประชากรที่ใช)ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู)ที่ใช)โทรศัพทมือถือ BlackBerry ระหวRางอายุ 15-50 ป[ ที่อาศัยอยูR
ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. จํ า นวนประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ ใ ช) BlackBerry
ทั้ ง สิ้ น 4,300,000 คน
http://thaiBlackBerry. blogspot.com/2009/12/dtac-blackberry.html
กลุHมตัวอยHาง
จากประชากรผู)ใช)โทรศัพทมือถือ BlackBerry ใช)สูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973 : 125)
สูตร
เมื่อ

n แทน ขนาดของกลุRมตัวอยRาง
N แทน ขนาดของประชากร
e แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุRมตัวอยRาง
ดังนั้นเมื่อแทนคRาสูตรแล)ว ได)ขนาดของกลุRมตัวอยRางเทRากับ
n
=
4,300,000
1 + 4,300,000 (0.052)
= 399.962
ใช)กลุRมตัวอยRาง 414 ชุดจากกลุRมประชากรของประชากรทั้งหมด

วิธีการสุHมตัวอยHาง
การสุRมตัวอยRางสําหรับการวิจัยใช)การสุRมตัวอยRางแบบหลายขั้นตอนโดยเรียงลําดับเปSน 2 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1 ใช)วิธีการสุRมแบบงRายโดยการจับฉลากเพื่อเลือกกลุRมตัวอยRางโดยแบRงตามเขตการปกครองของ
กรุงเทพเปSน 6 กลุRมการปกครองประกอบด)วย 1. กลุRมกรุงเทพกลาง 2. กลุRมกรุงเทพใต) 3. กลุRมกรุงเทพเหนือ
4. กลุRมกรุงเทพตะวันออก 5. กลุRมกรุงธนเหนือ 6. กลุRมกรุงธนใต)
ขั้นที่ 2 ใช)การสุRมตัวอยRางแบบเฉพาะเจาะจง โดยกําหนดให)เลือกเก็บเขตละ 23 ชุด จาก 18 เขตโดย
สุRมจับฉลากให)ได) 18 เขต ดังนี้
กลุHม
เขต
จํานวน (ชุด)
กรุงเทพกลาง
เขตสัมพันธวงศ เขตพระนคร เขตป€อมปราบศัตรูพRาย
23
กรุงเทพใต)
เขตบางรัก เขตสาทร เขตสวนหลวง
23
กรุงเทพเหนือ
เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตลาดพร)าว
23
กรุงเทพตะวันออก
เขตบางกะปt เขตสะพานสูง เขตลาดกระบัง
23
กรุงธนเหนือ
เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง
23
กรุงธนใต)
เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม
23
ขั้นที่ 3 ใช)วิธีการสุRมตัวอยRางโดยใช)ความสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเก็บรวบรวมข)อมูลโดย
นําแบบสอบถามที่ได)จัดเตรียมไว)ไปทําการจัดเก็บข)อมูล แหลRงชุมชนตามเขตตRางๆ ที่ได)ทําการสุRมตัวอยRางไว)
สถิติที่ใช"ในการวิจัย
สถิติที่ใช)ในการวิจัยได)แกRคRาเฉลี่ย สRวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคRาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน โดย
กําหนดคRาความเชื่อมั่นร)อยละ 95
แบบสอบถามประกอบด)วย 3 สRวนคือ 1) ข)อมูลด)านประชากรศาสตร 2) ข)อมูลด)านพฤติกรรมการเลือก
ซื้อโทรศัพท BlackBerry 3) ข)อมูลด)านป,จจัยทางการตลาด
ผลการวิจัย
ลักษณะประชากรศาสตร
ผลการวิจัยพบวRา ผู)ที่ใช)โทรศัพท BlackBerry สRวนใหญRเปSนเพศหญิง คิดเปSนร)อยละ 61 อายุ 22 ป[
คิดเปSนร)อยละ 19.32 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปSนร)อยละ 69.3 มีอาชีพเปSนนักเรียนหรือนักศึกษา คิดเปSน
ร)อยละ 59.3 และมีรายได)เฉลี่ยอยูRที่ 5,000 – 10,000 บาท ตRอเดือน คิดเปSนร)อยละ 41.8
พฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพท BlackBerry
1. เหตุผลในการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท BlackBerry พบวRา มีความพอใจในคุณภาพและฟ,งกชั่น
มากที่สุด ร)อยละ 32.6 รองลงมาคือ แฟชั่น ร)อยละ 26.1 ความชื่นชอบ ร)อยละ 22.5 ลักษณะการใช)ชีวิต ร)อยละ
12.3 ตรายี่ห)อ ร)อยละ 5.6 และอื่นๆ ร)อยละ 1 ตามลําดับ
2. กิจกรรมหลักในการหลักที่ใช"โทรศัพท Blackberry พบวRา ใช)ในการสนทนามากที่สุด ร)อยละ 52.4
รองลงมา ใช)งานอินเตอรเน็ต ร)อยละ 42.8 ถRายรูป ร)อยละ 2.7 และเลRนเกมส ร)อยละ 2.2 ตามลําดับ
3. บุคคลที่มีอิทธิพลตHอการซื้อโทรศัพท BlackBerry พบวRา ตนเองมีอิทธิพลมากที่สุด ร)อยละ 41.3
รองลงมาคือ เพื่อน ร)อยละ 38.6 แฟน ร)อยละ 9.9 ครอบครัว ร)อยละ 3.4 และอื่นๆ ร)อยละ 0.5 ตามลําดับ

4. เหตุผลที่ทําให"เปลี่ยนมาใช"โทรศัพท BlackBerry พบวRา ต)องการความทันสมัยหรือตามกระแสมาก
ที่สุด ร)อยละ 43.7 รองลงมาคือ หมดความนิยมเครื่องเดิม ร)อยละ 20.3 เครื่องเดิมหายหรือชํารุด ร)อยละ 20 และ
เปลี่ยนโทรศัพทเปSนประจําอยูRแล)ว ร)อยละ 15.9 ตามลําดับ
5. โทรศัพท BlackBerry รุHนที่ใช" พบวRา ใช)รุRน Bold 9700 มากที่สุด ร)อยละ 30 รองลงมา Curve
8520 ร)อยละ 26.8, Curve 8900 ร)อยละ 22.7, Bold 9000 ร)อยละ 15.2, Stom2 9550 ร)อยละ 4.1 และ Tour
9630 ร)อยละ 1.2 ตามลําดับ
6. แพคเกจ BlackBerry service ที่ใช" พบวRา ใช)แพคเกจ Dtac 350 บาท/เดือน มากที่สุด ร)อยละ
24.6 รองลงมา AIS 321 บาท/เดือน ร)อยละ 23.4 AIS 600 บาท/เดือน ร)อยละ 23.2 Dtac 650 บาท/เดือน
ร)อยละ 15 True 599 บาท/เดือน ร)อยละ 8.7 และอื่นๆ ร)อยละ 5.1 ตามลําดับ
7. ถ"ามีโทรศัพทยี่ห"ออื่นคล"ายกับโทรศัพทยี่ห"อ BlackBerry คุณจะเลือกซื้อโทรศัพทยี่ห"อนั้นหรือไมH
พบวRา ไมRเลือกซื้อมากที่สุด ร)อยละ 74.9 รองลงมาคือ เลือกซื้อ ร)อยละ 25.1 ตามลําดับ
8. เห็นด"วยไหมวHาการใช"โทรศัพท BlackBerry ทําให"ชีวิตคุณงHายขึ้น พบวRา เห็นด)วยมากที่สุด ร)อยละ
84.5 รองลงมาคือ ไมRเห็นด)วย ร)อยละ 15.5 ตามลําดับ
9. สื่อที่มีอิทธิพลตHอการรู"จักโทรศัพท BlackBerry พบวRา สื่ออินเตอรเน็ตมีอิทธิพลมากที่สุด ร)อยละ
46.6 รองลงมาคือ โทรทัศน ร)อยละ 30.9 หนังสือพิมพหรือนิตยสาร ร)อยละ 17.1 และวิทยุ ร)อยละ 5.3
ตามลําดับ
10. ปญหาที่พบระหวHางในการใช"โทรศัพท BlackBerry พบวRา ขาดสมาธิในการสนใจสิ่งอื่นๆ มากที่สุด
ร)อยละ 34.5 รองลงมา เครื่องค)างบRอย ร)อยละ 27.5 แบตเตอรี่หมดเร็วกวRาโทรศัพททั่วไป ร)อยละ 22.7 และโทร
ติดยากระหวRางการเข)าใช)งาน ร)อยละ 15.3 ตามลําดับ
ปจจัยทางการตลาดที่ใช"ประกอบการเลือกซื้อโทรศัพท BlackBerry ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
ปจจัยทางการตลาด
ผลิตภัณฑ
1.ความโดดเดRนของรูปลักษณและขนาด
2.ตรายี่ห)อที่หน)าเชื่อถือ
3.คุณภาพ
4.เปSนที่ยอมรับของสังคม
ราคา
1.ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับโทรศัพท
ยี่ห)ออื่นที่มีคุณสมบัติใกล)เคียงกัน
2.ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ
ชHองทางการจัดจําหนHาย
1. สะดวกในการติดตRอการบริการ
2.สถานที่จัดจําหนRายมีความหน)าเชื่อถือ

ความคิดเห็น
Mean.

เกณฑ
ประเมิน

S.D

3.56
3.45
3.41
3.3

0.87
0.09
0.91
0.89

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

3.37

0.93

ปานกลาง

3.25

0.92

ปานกลาง

3.65
3.49

0.93
0.9

มาก
มาก

ปจจัยทางการตลาด
ชHองทางการจัดจําหนHาย
3.สะดวกในการเข)าถึง
การสHงเสริมการตลาด
1.การแจกของสมนาคุณ
2.นําคนดัง (Caleb) มาเปSนพรีเซ็นเตอร
3.การสRงเสริมการขายด)านเครือขRาย
(AIS,TRUEและDTAC) เชRนฟรี 3G,EDGEและ
GPRS
รวม

ความคิดเห็น
Mean.
S.D

เกณฑ
ประเมิน

3.42

0.87

มาก

3.57
3.45
3.27

0.85
0.8
0.94

มาก
มาก
มาก

3.43

0.82

มาก

การทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย
1. ปจจัยทางด"านข"อมูลสHวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท BlackBerry ในเขต
กรุงเทพมหานคร
- เพศ มี ค วามสั ม พั น ธกั บ พฤติ ก รรมการใช) โ ทรศั พ ท BlackBerry เรื่ อ งคุ ณ ภาพของโทรศั พ ท
BlackBerry ความโดดเดRนของรูปลักษณและขนาดของโทรศัพท BlackBerry ตรายี่ห)อที่นRาเชื่อถือของโทรศัพท
BlackBerry การเปSนที่ยอมรับของสังคม การเลือกราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ การเลือกราคาที่
เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับโทรศัพทยี่ห)ออื่น ความสะดวกในการเข)าถึงสถานที่จัดจําหนRาย สถานที่จัดจําหนRายมี
ความนRาเชื่อถือ ความสะดวกในการเข)าถึงศูนยบริการ การแจกของสมนาคุณ การนําคนดังมาเปSนพรีเซ็นเตอร อยRาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล)องกับสมมติฐานที่กําหนด
- ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช)โทรศัพท BlackBerry เรื่องการเลือกคุณภาพ
ความโดดเดRนของรูปลักษณและขนาดที่เปSนที่ยอมรับของสังคม ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ ราคา
เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับโทรศัพทยี่ห)ออื่น ความสะดวกในการเข)าถึงสถานที่จัดจําหนRาย สถานที่จัดจําหนRาย
นRาเชื่อถือ ความสะดวกในการติดตRอศูนยบริการ การแจกของสมนาคุณของโทรศัพท BlackBerry ของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร อยRางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล)องกับสมมติฐานที่กําหนด
- อาชีพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช)โทรศัพท BlackBerry เรื่องการเลือกคุณภาพ ความโดด
เดRนของรูปลักษณและขนาด อยRางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล)องกับสมมติฐานที่กําหนด
- รายได"ตHอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช)โทรศัพท BlackBerry เรื่องความสะดวกในการ
ติดตRอศูนยบริการของโทรศัพท BlackBerry ของผู)ใช)ในเขตกรุงเทพมหานคร อยRางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งสอดคล)องกับสมมติฐานที่กําหนด
2. ปจจั ย ทางการตลาดที่ มี ค วามสั ม พั น ธกั บ พฤติ ก รรมการซื้ อ โทรศั พ ท BlackBerry ในเขต
กรุงเทพมหานคร
- ป,จจัยทางการตลาดด)านการแจกของสมนาคุณ การนําคนดังมาเปSนพรีเซ็นเตอร มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการใช)โทรศัพท BlackBerry ด)านบุคคลที่มีอิทธิพลตRอการซื้อโทรศัพท BlackBerry ของผู)ใช)โทรศัพท
BlackBerry ในเขตกรุงเทพมหานคร อยRางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล)องกับสมมติฐานที่กําหนด

- ป,จจัยทางการตลาดด)านความโดดเดRนของรูปลักษณและขนาด ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับ
โทรศัพทยี่ห)ออื่น ความสะดวกในการเข)าถึงสถานที่จัดจําหนRาย สถานที่จัดจําหนRายมีความนRาเชื่อถือ ความสะดวกใน
การติดตRอศูนยบริการมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช)โทรศัพท BlackBerry ในเรื่องเหตุผลที่ทําให)คุณเปลี่ยนมา
ใช)โทรศัพท BlackBerry ของผู)ใช)โทรศัพท BlackBerry ในเขตกรุงเทพมหานคร อยRางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งสอดคล)องกับสมมติฐานที่กําหนด
- ป,จจัยทางการตลาดด)าน ตราสินค)าเปSนที่นRาเชื่อถือ ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ ราคา
เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับโทรศัพทยี่ห)ออื่น ความสะดวกในการเข)าถึงสถานที่จัดจําหนRาย สถานที่จัดจําหนRายมี
ความนRาเชื่อถือ ความสะดวกในการติดตRอศูนยบริการ และการสRงเสริมการขายของเครือขRายมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการใช)โทรศัพท BlackBerry ในเรื่องเหตุผลการตัดสินใจซื้อ ในเรื่องโทรศัพท BlackBerry ทําให)ชีวิตคุณ
งRายขึ้น ของผู)ใช)โทรศัพทของผู)ใช)โทรศัพท BlackBerry ในเขตกรุงเทพมหานคร อยRางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งสอดคล)องกับสมมติฐานที่กําหนด
สรุปและอภิปรายผล
- สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาพบวRา กลุRมตัวอยRางสRวนใหญRเปSนเพศหญิง อายุ 22 ป[ เปSนนักศึกษา และมีรายได)ตRอเดือน
เฉลี่ยอยูRที่ 5,000 – 10,000 บาทตRอเดือน สําหรับป,จจัยทางการตลาด ด"านผลิตภัณฑ พบวRา กลุRมตัวอยRางให)
ความสําคัญในเรื่องของความโดดเดRนของรูปลักษณและขนาดของโทรศัพทมากที่สุด ด"านราคา พบวRา กลุRมตัวอยRาง
ให)ความสําคัญในเรื่องของความเหมาะสมของราคากับคุณสมบัติมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับโทรศัพทเคลื่อนที่ยี่ห)อ
อื่นที่มีคุณสมบัติใกล)เคียงกัน ด"านสถานที่จัดจําหนHาย พบวRา กลุRมตัวอยRางให)ความสําคัญในเรื่องของทําเลที่ตั้งที่มี
ความสะดวกในการติดตRอบริการมากที่สุด และด"านการสHงเสริมการตลาด พบวRา กลุRมตัวอยRางให)ความสําคัญกับการ
แจกของสมนาคุณมากที่สุด
- อภิปรายผลการวิจัย
ผลิตภัณฑ (Product) ผู)ใ ช)โทรศัพท BlackBerry ให) ความสําคัญมากที่สุดในเรื่อง ความโดดเดRนของ
รูปลักษณและขนาด รองลงมาคือ ตรายี่ห)อเปSนที่นRาเชื่อถือ และการเปSนที่ยอมรับของสังคม ตามลําดับซึ่งสอดคล)อง
กับ ศิริพร อภิบรรณ (2544) ที่ทําการศึกษาคRาใช)จRายในการใช)โทรศัพทเคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมR
จากการศึกษาพบวRา ป,จจัยที่มีผลตRอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ ได)แกR ชอบรูปรRาง ขนาด ป,จจัยด)านคุณภาพ
เทคโนโลยีของตัวโทรศัพทเคลื่อนที่ สRวนด)านคRาใช)จRายโดยเฉลี่ยในการซื้ออุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่ ได)แกR เครื่อง
ชารตแบตเตอรี่ บั ต รเติ ม เงิ น และซองหนั ง ตามลํ า ดั บ สR ว นป, จ จั ย ทางด) า นราคาจะมี ผ ลตR อ การซื้ อ อุ ป กรณ
โทรศัพทเคลื่อนที่ประเภทสายชารตพกพา เครื่องชารตแบตเตอรี่ และบัตรเติมเงิน สRวนป,จจัยด)านความสวยงามจะมี
ผลตRอการซื้ออุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่ประเภท ซองหนังและหน)ากาก สําหรับแบตเตอรี่นั้นป,จจัยด)านคุณภาพจะมี
ผลตRอการตัดสินใจซื้อมากที่สุด และป,จจัยที่มีผลตRอการตัดสินใจซื้อชุดหูฟ,งได)แกR ความสะดวกสบายในการใช)
โทรศัพทเคลื่อนที่ นอกจากนี้ยังสอดคล)องกับ นพวรรณ เนาวรัตนโชคชัย (2553) ศึกษาป,จจัยที่มีพฤติกรรมการเลือก
ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ พบวRา ป,จจัยสําคัญด)านสRวนประสมทางการตลาด ทั้งด)านผลิตภัณฑ ราคา สถานที่จัดจําหนRาย
การสRงเสริมการตลาด จากการวัดระดับความสําคัญ พบวRา ผู)บริโภคให)ความสําคัญกับป,จจัยตRางๆ ทุกด)านอยูRใน
ระดับมาก

ราคา (Price) ผู)ใช)โทรศัพท Blackberry ให)ความสําคัญมากที่สุดในเรื่องราคาเหมาะสมกับโทรศัพทยี่ห)อ
อื่น รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ ตามลําดับ ซึ่งสอดคล)องกับ พรพรรณ หวนศรี (2541)
ที่พบวRาการใช)โทรศัพทเคลื่อนที่มีป,จจัยด)านราคาเปSนสิ่งที่ผู)บริโภคให)ความสําคัญมากที่สุดเปSนลําดับแรก
ชHองทางการจั ดจํา หนH าย (Place) ผู)ใ ช)โทรศั พท Blackberry ให)ความสํา คัญมากที่สุด ในเรื่อ งความ
สะดวกในการติดตRอศูนยบริการ รองลงมา เรื่องสถานที่จัดจําหนRายมีความนRาเชื่อถือ ซึ่งสอดคล)องกับ พัชรี ศรีสุข
(2542) ที่พบวRาผู)ใช)โทรศัพทมีความคาดหวังในการบริการที่มีความสะดวก รวดเร็วมากที่สุด
การสHงเสริมการตลาด (Promotion) ผู)ใช)โทรศัพท Blackberry ให)ความสําคัญมากที่สุดในเรื่อง การแจก
ของสมนาคุณ รองลงมาคือ การนําคนดัง (Caleb) มาเปSนพรีเซ็นเตอร และการสRงเสริมการขายด)านเครือขRาย
ตามลํ า ดั บ ซึ่ ง สอดคล) อ งกั บ ชลธิ ช า วรรณวงค (2545) ศึ ก ษาป, จ จั ย ที่ มี ผ ลตR อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อ
โทรศัพทเคลื่อนที่แบบชําระ คRาบริการลRวงหน)า จากการศึกษาพบวRา ผู)บริโภคให)ความสําคัญกับโปรโมชั่นโทรฟรี
การลดคRาบริการตRอนาที การขยายระยะเวลาการใช)งาน และการลดราคาเครื่องโทรศัพท
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