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ทัศนคติของผูใชบริการเว็บไซตเฟซบุคที่มีตอสมารทโฟนแบล็กเบอรรี ่
The Attitude of Facebook User for the Smart Phone BlackBerry 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาทัศนคติของผูใชบริการเว็บไซต

เฟซบุคที่มีตอสมารทโฟนแบล็กเบอรรี่ 2) เพื่อศึกษาปจจัยทางดานประชากรศาสตรที่สงผลตอทัศนคติดานปจจัย
ทางการตลาด กลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูล คือ กลุมผูใชบริการเว็บไซตเฟซบุคในประเทศไทยครอบคลุมทุก
ภูมิภาคโดยใชแบบสอบถามออนไลนเปนเครื่องมือในการวิจัยจํานวน  400 ชุด ระยะเวลาในการเก็บขอมูลระหวาง
วันที่  15 กรกฎาคม ถึง 24 สิงหาคม 2553 คํานวณผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC+ สถิติที่ใชไดแก คารอย
ละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา  T-test และ คา F-test ผลการวิจัยพบวา 1) ดานขอมูลทั่วไปผูใชบริการ
เว็บไซตเฟซบุคสวนใหญเปนเพศหญิงอายุ ระหวาง 20 – 29 ป เปนนักเรียน นิสิตหรือนักศึกษามีระดับการศึกษาอยู
ในระดับปริญญาตรี มีรายไดและรายจาย 5,001 – 10,000 บาทตอเดือน 2) ดานพฤติกรรมการบริโภคผูใชบริการ
สวนใหญใชบริการเว็บไซตเฟซบุคและสมารทโฟนเพื่อติดตอสื่อสารกับเพื่อน คิดวาตัวเองมีอิทธิพลในการตัดสินใจ
ซื้อมากที่สุด ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสมารทโฟนแบลกเบอรรี่มากจากโทรทัศนและอินเตอรเน็ตราคาของสมาร
ทโฟนเครื่องที่ใชในปจจุบันมีราคา 5,001 – 10,000 บาท เลือกใชบริการเครือขายโทรศัพทเครือขาย AIS มากที่สุด 
และจะซื้อสมารทโฟนแบลกเบอรรี่มาใชเมื่อมีโอกาส 3) เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติดานปจจัยทางการตลาดทั้ง 4 ดาน 
ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่จัดจําหนาย และ ดานการสงเสริมการตลาดกับปจจัยทางดาน
ประชากรศาสตร พบวา ทัศนคติดานปจจัยทางการตลาดทั้ง 4 ดานไมมีความแตกตางกันเมื่อ เพศ แตกตางกัน 
ในขณะที่ ระดับการศึกษา สถานะภาพ อาชีพ รายได และรายจาย ที่แตกตางกันสงผลใหทัศนคติมีความแตกตาง
กัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 
คําสําคัญ :  ผูใชบริการเว็บไซตเฟซบุค  สมารทโฟนแบลกเบอรรี ่ ทัศนคติที่มีตอปจจัยทางการตลาด 

 
Abstract 

This quantitative research has the objective to study the attitude of Facebook website users 
specifically the Blackberry Smartphone. The observation group used in this research is the group of 
Facebook website users all over Thailand. The Research team collected data through 400 online 
questionnaires between 15 July until 24 August 2010 and The result of this research is calculated by 
SPSS/PC+ program. The statistics that use in this research are percentage value, average value, 
deviation rate, T-test rate and F test rate. The results of this research found that 1) The General 
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information part, The majority of Facebook website users are the females which age between 20 - 29 
years and normally are students , an undergraduate or a high education student in bachelor's degree 
level which have their income and expense around 5,001 - 10,000 baht per month. 2) The Consuming 
behavioral part, The majority of Facebook users normally used the Face book website and Smartphone 
to communicate with friends and make decisions to buy it themselves. They normally received most 
information about Blackberry Smartphone from a television and the internet, The price of the phones 
smart that they used is around 5,001 - 10,000 baht , AIS Network is the most preferred network and will 
buy Blackberry Smartphone whenever they have an occasion. 3) When comparing the result of this 
research with 4P marketing factors which are products, price , place and promotion with the factor of 
the demography, We found that nothing differed with the 4P marketing when gender did differ. While 
The Difference of education level ,occupation, income and the expenses cause their changing in 
attitude by 0.05 significance levels. 

 
Keywords :  face Book website user, Smart phone BlackBerry, The attitudes for marketing mix 
E-mail : megamojiryokun@gmail.com 

 
คํานํา 

 โลกอินเตอรเน็ตและในโลกแหงความเปนจริงตางมีสังคมเชนเดียวกันสังคมในอินเตอรเน็ตเรียกวา สังคม
ออนไลน (Social Network) สมาชิกใน สังคมออนไลนจะคอยติดตาม เฝาดู แบงปนขอมูลใหแกผูอื่นอยูเสมอ คอย
มองหาและตอนรับเพื่อนใหม สิ่งนี้จึงทําให สังคมออนไลนเปนเครือขายที่ทรงพลังในแงของการกระจายขอมูล โดย
เว็บไซตสังคมออนไลนที่มีคนใชงานมากที่สุดทั้งในประเทศไทยและในตางประเทศคือเฟซบุค จากกระแสขาวที่วา 
ประธานาธิบดี บารัค โอบามา (President Barack Obama's) ของอเมริกาและทีมงานไดใชสมารทโฟน ยี่หอ แบลก
เบอรรี ่เปนเครื่องมือสื่อสารบนสังคมออนไลน ในการชวยสรางภาพลักษณในการหาเสียงดวยพลังสื่อออนไลนนี้ ทํา
ใหโอบามาไดตําแหนงประธานาธิบดีมาครอง (วศิน เพิ่มทรัพย และ ศรีนลิน พิมพประเสริฐ, 2553) จากกระแสขาว
นี้เองจึงทําให แบลกเบอรรี่ ไดรับความนิยมจากกลุมคนรุนใหมเปนอยางมาก จึงเปนสาเหตุให แบลกเบอรรี่ ไดรับ
ความนิยมเปนอันดับตนๆ จากกลุมผูใชบริการเว็บไซตสังคมออนไลน 
กกกกกกกกดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยตองการทราบถึง 1) ทัศนคติของผูใชบริการเฟซบุคที่มีตอโทรศัพทเคลื่อนที่
สมารทโฟนแบล็กเบอรรี่ 2) ปจจัยทางดานประชากรศาสตรที่สงผลตอทัศนติดานปจจัยทางการตลาด เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑใหสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการในกลุมสังคมออนไลนไดมาก
ที่สุด 
 

อุปกรณและวิธีการ 
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ กลุมผูใชบริการเว็บไซตเฟซบุคในประเทศไทยซึ่งมี

ประมาณ 2,816,280 คน (Chris Morrison, 2553) โดยกําหนดขนาดตัวอยางตามแนวทางของ (Yamane,1967) ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% จะไดขนาดตัวอยางเทากับ 400 คน ผูวิจัยไดเก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถามออนไลน
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เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล และนําเอาขอมูลที่ไดมาจัดเรียงและรวบรวม เพื่อนํามาวิเคราะหใหมีความสัมพันธ
กันระหวางแนวความคิด และทฤษฎีที่นํามาใชในการศึกษา เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
และตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาทุกฉบับ เพื่อนําแบบสอบถามมาทําการวิเคราะห 
นําคะแนนที่ไดมาทําการวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม SPSS for Windows 
และทําการสรุปผลการศึกษา รวมทั้งขอเสนอแนะ โดยการใช คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
คาสถิติตัว t และคาสถิติตัว F ในการวิเคราะหขอมูล จากผลการวิเคราะหประมวลผลโดยจัดกลุมคะแนนที่ตอบ จะ
แสดงผลการแจก แจงความถี่ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของแตละขอความ ในรูปตารางและใชการอธิบาย
ประกอบ  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติของผูใชบริการเว็บไซตเฟซบุคที่มีตอสมารทโฟนแบลกเบอรรี ่มีกรอบแนวคิด
ในการทําวิจัย ดังตอไปนี ้
 ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
     (Independent Variable)         (Dependent Variable) 

 
 
สมมุติฐานในการวิจัย 
 1. ปจจัยทางดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะภาพ อาชีพ รายได และ
รายจาย ที่แตกตางกัน สงผลใหทัศนคติแตกตางกัน 
 2. ทัศนคติดานปจจัยทางการตลาด ดานผลิตภัณฑสงผลตอทัศนคติของผูใชบริการเว็บไซคเฟซบุคมาก
ที่สุด 

ปจจัยทางดานประชากรศาสตร 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- สถานะภาพ 
- อาชีพ 
- รายได 
- รายจาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ทัศนคติของผูใชบริการเว็บไซคเฟซบุคที่มีตอ
สมารทโฟนแบลกเบอรรี่ 

ทัศนคติดานปจจัยทางการตลาด 
- ดานผลิตภัณฑ 
- ดานราคา 
- ดานสถานที่จัดจําหนาย 
- ดานการสงเสริมการตลาด 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 2139 

ผลการทดลองและวิจารณ 
1 .ผูใชบริการเว็บไซตเฟซบุค สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 57.8) อายุระหวาง 20 – 29 ป (รอยละ 69.5) 

การศึกษาอยูในระดับปริญญาตร ี(รอยละ 69.5) สถานภาพโสด (รอยละ 92.5) เปนนักเรียน นิสิต นักศึกษา (รอยละ 
71.8) รายไดตอเดือน 5,001- 10,000 บาท (รอยละ 39.8) และรายจายตอเดือน 5,001 – 10,000 บาท (รอยละ 
47.8)  

2. ขอมูลพฤติกรรมการใชบริการเว็บไซตเฟซบุคพบวา สวนใหญ พบวาใชบริการเว็บไซตเฟซบุคนอยกวา 6 
เดือน (รอยละ30.3) และ 6 เดือน – 1 ป (รอยละ 30 .0) มากที่สุด ใชเฟซบุค 1 – 3 ชั่วโมงตอวัน (รอยละ 39.0) และ
มีจุดประสงคใชเฟซบุคเพื่อติดตอสื่อสารกับเพื่อน (รอยละ 66.3) รายละเอียดดังตารางที ่1 
 
ตารางที่ 1  รอยละของขอมูลพฤติกรรมการใชบริการเว็บไซตเฟซบุค 
รายการ  จํานวน รอยละ 

นอยกวา  6  เดือน 121 30.30 
6  เดือน  - 1 ป 121 30.30 
1 ป -  2  ป 113 28.30 

 
 
ใชเฟซบุคมานาน 
 มากกวา  2  ป 45 11.30 

นอยกวา 1 ชั่วโมง/วัน 98 24.50 
1 – 3 ชั่วโมง/วัน 156 39.00 
ระหวาง 3 – 6 ชั่วโมง/วัน 82 20.50 

 
ความถี่ในการใช
เฟซบุค 

มากกวา  6  ชั่วโมง/วัน 64 16.00 
ติดตอสื่อสารกับเพื่อน 265 66.30 
เลนเกมส 233 58.30 
ความบันเทิง 195 48.80 
หาเพื่อน 129 32.30 
หาขาวสาร 100 25.00 
ติดตองาน 86 21.50 

 
 
วัตถุประสงคใน
การใชเฟซบุค 
(เลือกตอบได
หลายขอ) 

ดูดวง 34 8.50 
  

จะเห็นไดวากลุมผูใชบริการสวนใหญ เปนกลุมนักเรียนนักศึกษาและกลุมคนทํางานรุนใหมซึ่งกลุมนี้เปน
กลุมที่ตองการรับขาวสารอยางอิสระ มีอํานาจในการควบคุมขอมูล มีความตองการในการติดตอสื่อสารที่ไมจํากัด 
จากขอมูลขางตนบอกไดวากลุมผูใชบริการเหลานี้รูสึกวาการเขาไปใชบริการเว็บไซตเฟซบุคเปนสวนหนึ่งของชีวิต มี
การศึกษาทัศนคติของสมาชิกสังคมออนไลนที่มีตอสื่อโฆษณาเว็บไซตเฟซบุค (ประสพชัย พสุนนท, 2532) พบวา
กลุมผูใชบริการเว็บไซตเฟซบุครูสึกวาเว็บไซตเฟซบุคเปนสวนหนึ่งของชีวิต และใชบริการเว็บไซตเฟซบุคเพื่อการ
ติดตอสื่อสาร ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยในครั้งนี ้
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3. ขอมูลพฤติกรรมของผูใชสมารทโฟน พบวา สวนใหญ ใชสมารทโฟนมานาน นอยกวา 3 เดือน (รอยละ 
35 ) ราคาของสมารทโฟนเครื่องที่ใชในปจจุบัน 5,001 – 10,000 บาท (รอยละ 39.8) ใชเมมโมรี่การดคูเสริมกับ
แบลกเบอรรี ่(รอยละ 50.8) และจะใชแบลกเบอรรี่เพื่อติดตอสื่อสารกับเพื่อน (รอยละ 40.3) รายละเอียดดังตารางที ่
2 
ตารางที่ 2  รอยละของขอมูลพฤติกรรมของผูใชสมารทโฟน 
รายการ  จํานวน รอยละ 

นอยกวา 3 เดอืน 140 35.00 
3 – 6 เดือน 75 18.80 
6 เดือน – 1 ป 42 10.50 
1 ป – 2 ป 36 9.00 
2 ป – 4 ป 34 8.50 

 
 
ระยะเวลาในการ
ใชสมารทโฟน 

มากกวา 4 ป  73 18.30 
นอยกวา 5,000 บาท 83 20.80 
5,001 – 10,000 บาท 159 39.80 
10,001 – 15,000 บาท 108 27.00 
15,001 – 20,000 บาท 33 8.30 

 
ราคาของสมาร
ทโฟนเครื่อง
ปจจุบัน 

มากกวา 20,000 บาท 17 4.30 
เมมโมรี่การด 203 50.80 
ซองใสมือถือ 190 47.50 
หนากากมือถือ 135 33.80 
แบตเตอรรี่มือถือ 130 32.50 
สาย Data Link 109 27.30 
แฮนดฟรี 105 26.30 
อุปกรณเชื่อมตอแบบ บลูทูธ 93 23.30 

 
 
 
อุปกรณที่ใช
รวมกับแบลก
เบอรรี ่(เลือกตอบ
ไดหลายขอ) 

สายชารตแบตเตอรรี่ในรถยนต 63 15.80 
เพื่อติดตอกับเพื่อน 161 40.30 
เพื่อใชบริการเว็บเครือขายสังคมออนไลน (Social 
Network) 

91 22.80 

เพื่อติดตอธุรกิจ/ติดตองาน 54 13.50 
เพื่อความทันสมัย 50 12.50 
เพื่อติดตอสมาชิกในครอบครัว 28 7.00 

 
 
 
วัตถุประสงคใน
การใชแบลกเบอร
รี ่

เพื่อใชประกอบการศึกษา 16 4.00 
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จะเห็นไดวาผูบริโภคสวนใหญไดเริ่มใชสมารทโฟนมาไดไมนานและใชแบลกเบอรรี่เพื่อวัตถุประสงคในการ
ติดตอสื่อสารกับเพื่อนถือวาเปนวัตถุประสงคเริ่มตนของการใชโทรศัพทมือถือ ในปจจุบันไดมีสมารทโฟนออกมา
ขายมากขึ้น หลากหลายขึ้นทําใหราคาของสมารทโฟนมีราคาที่ถูกลงจึงทําใหผูบริโภคสามารถเขาถึงไดโดยราคา
ของสมารทโฟนเครื่องปจจุบันของกลุมผูใชบริการสวนใหญจะอยูที่ 5,001 – 10,000 บาท ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาปจจัยที่มีผลการเลือกซื้อโทรศัพทมือสองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม (ปณิธาน ชุมทอง 2548) 
ที่วา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง โดยสวนใหญมีอายุ 18-23 ป ตองการตามแฟชั่นของโทรศัพทมือถือและ
ชอบฟงกชั่นการทํางานของเครื่องใหม ราคาของโทรศพัทมือถือเครื่องที่ใชมีราคา 1,500 – 25,000 บาท 

4. ขอมูลดานพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อพบวา สวนใหญ คิดวาตัวเองมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อมากที่สุด 
(รอยละ 61.3) ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแบลกเบอรรี่จากอินเตอรเน็ต (รอยละ 72) ใชเครือขายโทรศัพท AIS 
(รอยละ 43.3) และถามีโอกาสจะซื้อแบลกเบอรรี่มาใช (รอยละ 60.3) รายละเอียดดังตารางที ่3 
 
ตารางที่ 3 รอยละของขอมูลดานพฤติกรรมดานการตัดสินใจซื้อ 
รายการ  จํานวน รอยละ 

ตัวเอง 245 61.30 
เพื่อน 95 23.80 
ผูปกครอง 44 11.00 
คูสมรส 8 2.00 
ญาติพี่นอง 6 1.50 

 
บุคคลที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจ
ซื้อมากที่สุด 

พนักงานขาย 2 0.50 
อินเตอรเน็ต 288 72.00 
โทรทัศน 204 51.00 
นิตยสาร 92 23.00 
พนักงานขาย 87 21.80 
หนังสือพิมพ 81 20.30 
ใบปลวิ/แผนพับ 46 11.50 

แหลงของขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับ
แบล็กเบอรรี ่
(เลือกตอบได
หลายขอ) 

วิทยุ 21 5.30 
AIS 173 43.30 
DTAC 157 39.30 

 
เครือขายโทรศัพท 

TRUEMOVE 70 17.50 
ซื้อ 241 60.30 การตัดสินใจซื้อ 
ไมซื้อ 159 39.80 

 
จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวากลุมผูใชบริการสวนใหญจะเปนกลุมคนรุนใหม ตองความอิสระในการรับ

ขอมูลขาวสาร กอนที่จะทําการซื้อสินคาจะทําการศึกษาขอมูลและพิจารณาจนพึงพอใจแลวจึงตัดสินใจซื้อดวย
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ตนเอง ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (Buying Decision Process) (วิทวัส รุงเรืองผล
, 2546 ) ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 1) ยอมรับความตองการ เกิดขึ้นเมื่อผูบริโภคเกิดความตองการหลังจาก
ผูบริโภคไดรับสิ่งกระตุนจากภายนอกมาปลุกเราใหเกิดความตองการ 2) แสวงหาทางเลือก เกิดขึ้นภายหลังการ
ยอมรับความตองการของผูบริโภค โดยจะเปนการแสวงหาทางเลือก หรือขอมูลที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑนั้นๆ กอน
ตัดสินใจซื้อ เพื่อใชในการประกอบการตัดสินใจซื้อ 3) ประเมินทางเลือก ผูบริโภคจะทําการประเมินทางเลือกตางๆ 
จากขอมูลเหลานั้น โดยการเปรียบเทียบขอดี ขอดอย และความเหมาะสม 4) ตัดสินใจซื้อ เปนการตัดสินใจซื้อและ
ระบุคุณลักษณะที่ตองการเพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ 5) พฤติกรรมหลังการซื้อ ผูบริโภคจะประเมินคุณคาหรือ
ประโยชนที่ไดรับจากผลิตภัณฑที่ไดตัดสินใจซื้อมา ซึ่งจะมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑครั้งตอไปของผูบริโภค  
มีการศึกษาการเลือกซื้อโทรศัพทมือถือของวันรุนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลพบวาเครือขายโทรศัพทมือถือที่นิยม
ใชมากที่สุดคือ ระบบเครือขาย AIS  ระบบเครือขาย DTAC และระบบเครือขาย TRUEMOVE ตามลําดับซึ่ง
สอดคลองกับผลงานวิจัยในครั้งนี ้

5.เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติของผูใชบริการเว็บไซตเฟซบุคกับทัศนคติดานปจจัยทางการตลาด ทั้ง 4 ดาน 
พบวา  ดานผลิตภัณฑมีผลตอทัศนคติของผูใชบริการเว็บไซตเฟซบุคมากที่สุด ( x  = 4.04 , SD = 0.61 ) รองลงมา
คือ ดานราคา ( x  =  3.84 , SD = 0.79 ) ดานการสงเสริมการตลาด ( x  = 3.82 , SD = 0.73 ) และดานการจัด
จําหนาย ( x  = 3.60 , SD = 0.84 ) ตามลําดับ  

6.เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติดานปจจัยทางการตลาดทั้ง 4 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่
จัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ตามปจจัยทางดานประชากรศาสตร ดวยคาสถิติ t และตัวสถิติ F แลว
พบวา  ทัศนคติดานปจจัยสวนผสมทางการตลาดทั้ง 4 ดานไมมีความแตกตางกันเมื่อ เพศ แตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 ในขณะที่ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได รายจาย  ที่แตกตางกันสงผลใหทัศนคติ
ดานปจจัยทางการตลาดมีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผูวิจัยจึงทําการทดสอบรายคูโดยการ
เปรียบเทียบพหุไดผลลัพธ ดังนี ้
 6.1) ดานผลิตภัณฑ พบวา ระดับการศึกษา สถานะภาพ อาชีพ รายได และรายจาย ที่แตกตางกันสงผลให
มีความสนใจในดานผลิตภัณฑที่แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 กลาวคือ 1) กลุมมัธยมศึกษาตอนปลาย มี
ความสนใจที่แตกตางจาก กลุมมัธยมศึกษาตอนตน กลุมอาชีวะศึกษา (ปวช/ปวส) และกลุมปริญญาตรี 2) กลุม
หยา หมาย หรือแยกกันอยู มีความสนใจที่แตกตางจาก กลุมคนโสด และกลุมคนที่สมรสแลว 3) กลุมอาชีพรับจาง
ทั่วไป มีความสนใจที่แตกตางจากกลุมเจาของกิจการและกลุมคนที่วางงาน 4) กลุมคนที่มีรายได 20,001 – 30,000 
บาทมีความสนใจที่แตกตางจากกลุมคนที่มีรายได ต่ํากวา 20,000 บาท แตมากกวา 5,001 บาท และ 5) กลุมคนที่
มีรายได 5,001 – 10,000 บาท มีความสนในที่แตกตางจากกลุมคนที่มีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท 
 6.2) ดานราคา พบวา อายุ ระดับการศึกษา สถานะภาพ อาชีพ รายได และรายจาย ที่แตกตางกันสงผลให
มีความสนใจในดานราคาที่แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 กลาวคือ 1) กลุมอายุ ต่ํากวา 20 ป มีความสนใจที่
แตกตางจากกลุม อายุ 20  - 29 ป 2) กลุมมัธยมศึกษาตอนตน มีความสนใจที่แตกตางจาก กลุมอื่นๆ 3) กลุมหยา 
หมาย หรือแยกกันอยู มีความสนใจที่แตกตางจาก กลุมคนโสด และกลุมคนที่สมรสแลว 4) กลุมคนที่วางงาน มี
ความสนใจที่แตกตางจากกลุมเจาของกิจการและ กลุม นักเรียน นิสิต นักศึกษา 5) กลุมที่มีรายได 10,001 – 
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20,000 มีความสนใจที่แตกตางจาก กลุมที่มีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท 6) กลุมที่มีรายจาย 30,001 – 40,000 บาท 
มีความสนใจที่ตางจากกลุมที่มีรายจาย 10,001 – 30,000 บาท 
 6.3) ดานการสงเสริมการตลาด พบวา อายุ ระดับการศึกษา สถานะภาพ อาชีพ และรายได ที่แตกตางกัน
สงผลใหมีความสนใจในดานการสงเสริมการตลาดที่แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 กลาวคือ 1) กลุมที่มีอาย ุ
ต่ํากวา 20 ปมีความสนใจที่แตกตางจากกลุมอายุ 20 – 29 ป 2) กลุมมัธยมศึกษาตอนตน มีความสนใจที่แตกตาง
จากกลุมที่มีระดับการศึกษาสูงกวา 3) กลุมหยา หมาย หรือแยกกันอยู มีความสนใจที่แตกตางจาก กลุมคนโสด 
และกลุมคนที่สมรสแลว 4) กลุมคนวางงาน มีความสนใจที่แตกตางจาก กลุมคาขาย กลุมรับจางทั่วไป และกลุม
นักเรียน นิสิต นักศึกษา 5) กลุมที่มีรายได กลุมที่มีรายได 5,001 – 10,000 บาท มีความสนใจที่แตกตางจากกลุมที่
มีรายได 10,001 – 20,000 บาท 
 6.4) ดานสถานที่จัดจําหนาย พบวา อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายจาย ที่แตกตางกัน
สงผลใหมีความสนใจในดานสถานที่จัดจําหนายที่แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 กลาวคือ 1) กลุมที่มีอายุ ต่ํา
กวา 20 ปมีความสนใจที่แตกตางจากกลุมอายุ 20 – 29 ป 2) กลุมที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาโท มีความ
สนใจที่แตกตางจากกลุมประถมศึกษา 3) กลุมหยา หมาย หรือแยกกันอยู มีความสนใจที่แตกตางจาก กลุมคนโสด 
และกลุมคนที่สมรสแลว 4) กลุมคนวางงาน มีความสนใจที่แตกตางจากกลุมรับจางทั่วไป 5) กลุมที่มีรายจาย 
20,001 – 30,000 บาท มีความสนใจที่แตกตางจาก กลุมคนที่มีรายจาย ต่ํากวา 5,000 – 10,000 บาท 

จากผลการศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรกับปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอทัศนคติมากที่สุด คือ ดาน
ผลิตภัณฑ พบวา  เพศ ที่แตกตางกันนั้นไมมีผลตอทัศนคติที่มีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด เพราะในปจจุบัน 
เพศหญิงและเพศชายนั้นมีบทบาททางสังคมที่เทาเทียมกัน ทั้งดานบทบาทหนาที่ในครอบครัว และ ดานการ
ดํารงชีวิตในสังคม ในขณะที่ อายุ ระดับการศึกษา สถานะภาพ อาชีพ รายได และ รายจาย ที่ตางกันจะสงผลให
ทัศนคติแตกตางกัน จากผลการวิจัยพบวา ดานระดับการศึกษา กลุมที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมี
ความสนใจที่แตกตางจากกลุมที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี เนื่องจากกลุมมัธยมศึกษาตอนปลายยังมีความ
เปนวัยรุนอยูเลยใหความสนใจในดานรูปลักษณภายนอกที่เนนความนารักสวยงามตางจากกลุมคนที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีซึ่งสวนใหญจะอยูในวัยทํางานจึงมีความสนใจในดานประโยชนใชสอยมากกวา ดานสถานะภาพ 
กลุมคนหยา หมาย หรือแยกกันอยู มีความสนใจแตกตางจากกลุมคนโสดและกลุมคนที่สมรสแลว ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดพฤติกรรมของผูหญิงทํางานยุคใหม ที่กลาววา กลุมผูหญิงทํางานยุคใหมคือกลุมผูหญิงที่อาศัยอยูในเมือง มี
การศึกษาดีมีความอดทนและความสามารถไมแตกตางจากผูชาย มีรายไดเปนของตนเอง มีแนวโนมจะแตงงานชา
หรือเปนโสดมากขึ้นเนื่องจากไมคอยแนใจในชีวิตคู ทําใหมีสถิติการหยารางสูง มีความสนใจจะใชจายเพื่อความ
สะดวกสบาย (วิทวัส รุงเรืองผล,  2543)  ดานอาชีพ พบวากลุมคนวางงานมีความสนใจที่แตกตางจากกลุมคนกลุม
อื่นเนื่องจากกลุมคนวางงานจะมรีายไดหรืองบประมานที่จํากัดจึงทําใหมีความคิดเห็นที่แตกตางจากกลุมคนที่มีงาน
ทําแลว หรือ กลุมคนที่ยังศึกษาอยู ดานสุดทายคือดานรายไดและรายจาย พบวากลุมคนที่มีรายไดสูงจะมีความ
สนใจที่แตกตางจากกลุมคุมที่มีรายไดนอย เนื่องจากเมื่อคนเรามีรายไดสูงจึงทําใหเรามีอํานาจซื้อสูง เมื่อมีอํานาจ
ซื้อสูงจึงทําใหซื้อสินคาไดมากขึ้นตางจากคนที่มีรายไดนอยก็จะมีอํานาจซื้อที่นอยตามจึงทําใหไมสามารถซื้อสินคา
หรือผลิตภัณฑที่ตนตองการได  ในขณะเดียวกันคนที่มีรายจายสูงก็จะมีอํานาจซื้อไมเทากับคนที่มีรายจายนอย
เชนกัน 
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7. เมื่อคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน เพื่อวิเคราะหความสัมพันธของทัศนคติดานปจจัยทาง
การตลาด 4 ดาน พบวา ทัศนคตดิานปจจัยทางการตลาดทั้ง 4 ดานของผูใชบริการเว็บไซตเฟซบุคที่มีตอสมารทโฟน
แบลกเบอรรี่ มีความสัมพันธแบบแปรผันตรง ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยดานราคาและดานการสงเสริมการตลาด 
มีความสัมพันธกันมากที่สุด  ( รอยละ 0.696 ) สวนดานที่มีความสัมพันธกันนอยที่สุด คือ ดานผลิตภัณฑและดาน
สถานที่จัดจําหนาย ( รอยละ 0.284 ) 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) ผูใชบริการเว็บไซตเฟซบุคสวนใหญเปนเพศหญิงอายุ ระหวาง 20 – 29 ป 
เปนนักเรียน นิสิตหรือนักศึกษามีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีรายไดและรายจาย 5,001 – 10,000 
บาทตอเดือนใชบริการเว็บไซตเฟซบุคมาแลวไมเกิน 1 ป  มีความถี่ในการใชงานเฟซบุค 1 – 3 ชั่วโมงตอวัน 
จุดประสงคในการใชเฟซบุค เพื่อติดตอสื่อสารกับเพื่อน 2)  ดานขอมูลพฤติกรรมของผูใชสมารทโฟน พบวา สวน
ใหญ ใชสมารทโฟนมานาน นอยกวา 3 เดือน ราคาของสมารทโฟนเครื่องที่ใชในปจจุบัน 5,001 – 10,000 บาท ใช
เมมโมรี่การดเสริมกับแบลกเบอรรี ่และจะใชแบลกเบอรรี่เพื่อติดตอสื่อสารกับเพื่อน 3) ดานพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อพบวา สวนใหญ คิดวาตัวเองมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อมากที่สุด ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแบลกเบอรรี่จาก
อินเตอรเน็ต ใชเครือขายโทรศัพท AIS และถามีโอกาสจะซื้อแบลกเบอรรี่มาใช  4) เมื่อเปรียบเทียบปจจัยทางสวน
ประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่จัดจําหนาย และดานการสงเสริม
การตลาด ตามปจจัยทางดานประชากรศาสตร ดวยตําสถิติ t และตัวสถิติ F แลวพบวา  ปจจัยสวนผสมทาง
การตลาดทั้ง 4 ดานไมมีความแตกตางกันเมื่อ เพศ แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ในขณะที่ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได รายจาย  ที่แตกตางกันสงผลใหปจจัยสวนผสมทางการตลาดมีความแตกตาง
กันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

จากผลการวิจัยในครั้งนี ้ทําใหเราไดทราบถึงทัศนคติของผูใชบริการเว็บไซคเฟซบุคทีม่ีตอสมารทโฟนแบลก
เบอรรี่  และเปนแนวทางในการสรางชองทางในการสงเสริมการขายสมารทโฟนแบลกเบอรรี่ผานทางเว็บเครือขาย
สังคมออนไลนโดยเพื่อกลุมผูใชบริการในเว็บเครือขายสังคมออนไลน 
 
ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยขางตน ยังมีวิธีที่นาสนใจในการดําเนินการวิจยัในอนาคต ดังนี้ 

1. ควรทําการศึกษาทัศนคติของผูใชบริการเว็บสังคมออนไลนอื่นๆ แลวนํามาเปรียบเทียบวาแตกตางจาก
เฟซบุคหรือไม 

2. ทําการศึกษาทัศนคติที่มีตอสมารทโฟนระบบอื่นๆ เชน  ระบบ Window mobile, Symbian, iPhone, 
WebOS, และ Android เพื่อนํามาเปรียบเทียบ และนําผลที่ไดไปใชในการวางแผลกลยุทธทางการตลาดสําหรับ
กลุมผูใชบริการสังคมออนไลน  
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