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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อการยอมรับการทําการตลาดแบบ
การส่งข้ อความสันผ่านโทรศัพท์มือถือ และความแตกต่างระหว่างตัวแปร Informativeness และ
Entertainment ว่าแตกต่างจากประเทศอืนอย่างไร โดยทําการศึกษากับผู้ใช้ โทรศัพท์มือถือทีอาศัย
อยูใ่ นเขตกรุงเทพฯ จํานวน 626 คน
ผลการศึกษาชีว่า ปัจจัยข้ อมูลทีปรับแต่งตามความสนใจ ปั จจัยความมีประโยชน์ของ
ข้ อมูล ปั จจัยความบันเทิง และปั จจัย การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างโปร่ งใส เป็ นส่วนสําคัญทีทําให้ เกิด
การยอมรับ SMS M-MK รวมทังอิท ธิ พ ลของคนรอบข้ างหรื อการคล้ อยตามกลุ่ม อ้ างอิง ก็ ได้ รับ
ความสําคัญเช่นกันแม้ วา่ จะมีอิทธิพลน้ อยกว่าทัศนคติหรื อความคิดเห็น ส่วนตัว ซึงแสดงให้ เห็นว่า
ผู้ใช้ โทรศัพ ท์มือถื อยอมรับ SMS M-MK โดยคํานึงถึงประโยชน์ทีจะได้ รับ เป็ นอันดับแรก และให้
ความสําคัญกับอิทธิพลของคนรอบข้ างหรื อคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงเป็ นอันดับรอง
ดัง นัน นัก การตลาดควรออกแบบข้ อ ความการตลาดอย่ า งสร้ างสรรค์ ด้ ว ยการ
ปรับแต่งข้ อความการตลาดให้ สอดคล้ องกับความสนใจของผู้ใช้ โทรศัพท์มื อถื อแต่ละรายอย่าง
เฉพาะเจาะจง มี ป ระโยชน์ สาระ และความบัน เทิ ง โดยให้ เน้ น ที สาระมากกว่าความบัน เทิ ง
นอกจากนี ควรจัดให้ มีช่องทางการเผยแพร่รายละเอียดเกียวกับการเก็บและใช้ ข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้ใช้ โทรศัพท์มือถือ อีกทัง ในการออกแบบการสือสารการตลาดหรื อแคมเปญจน์ทางการตลาดควร
เน้ นการส่งสารถึงตัวผู้บริ โภคโดยตรงเป็ นหลักมากกว่าการเข้ าถึงผู้บริโภคผ่านทางผู้มีอิทธิพลหรื อ
mobile word-of-mouth
งานวิ จัย ในอนาคต อาจนํ า ทฤษฎี TRA หรื อ ปั จ จัย ต่าง ๆ เหล่านี ไปศึก ษากับ การ
ยอมรับการทําการตลาดผ่านสื อ/เทคโนโลยี อืน ผลที ได้ อาจแตกต่างไปจากงานวิจัยนี เนืองจาก
ความแตกต่างในคุณลักษณะของสือ/เทคโนโลยีนนเอง
ั
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Abstract
This research studies factors affecting acceptance of SMS marketing and
the difference between informativeness and entertainment factors in Thailand, with 626
mobile users who live in Bangkok as subjects.
The study has shown that personalization, informativeness, entertainment,
and transparency of information disclosure are important factors affecting acceptance of
SMS marketing. Subjective norms are also significant but less influential than personal
attitude. Mobile users accept SMS marketing primarily because of utilitarian reasons,
while subjective norms are secondary considerations.
Therefore, marketers should design marketing messages creatively by
tailoring the message to fit each mobile user’s interest specifically – providing utility,
information, and entertainment – with greater emphasis on information than
entertainment. They should also establish a channel to disseminate the details on how
mobile users’ personal information are kept and utilized. Additionally, marketing
communications and marketing campaigns should be designed to communicate directly
to the consumers rather than through word of mouth or influencers.
Future research may apply Theory of Reasoned Action or the factors
mentioned in this research to study acceptance of marketing using other media or
technologies. The result may be different because of the nature of the media or
technologies.
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