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บทคัดยอ 

 

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือของผูบริโภคนั้นทําใหชองทางการ

โฆษณาผานอุปกรณเคล่ือนท่ีตางๆเปนชองทางสําคัญท่ีนักการตลาดใชในการเขาถึงผูบริโภค ประกอบ

กับความกาวหนาของเทคโนโลยีบริการระบุตําแหนงท่ีแมนยํามากขึ้นทําใหการโฆษณาผานบริการระบุ

ตําแหนงเปนชองทางหนึ่งท่ีนักการตลาดจะสามารถสงขอความตางๆไปยังผูบริโภคโดยสามารถ

กําหนดขอความใหเหมาะสมกับสถานท่ีได งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

ทัศนคติท่ีมีตอการโฆษณาผานบริการระบุตําแหนงและความสัมพันธของทัศนคติท่ีมีตอความต้ังใจใน

การซื้อสินคาของผูบริโภค โดยงานวิจัยนี้ใชแบบสอบถามออนไลนในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม

ตัวอยางท่ีเคยใชงานแอปพลิเคชันท่ีใหบริการโฆษณาผานบริการระบุตําแหนงจํานวน 232 คน และใช

วิธีการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติวิธีการถดถอยอยางงายและการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบวาความ

บันเทิงเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดตอทัศนคติของผูบริโภค ตามดวยความนาเช่ือถือของขอความ

โฆษณาและความเกี่ยวของกับบุคคล นอกจากนั้นยังพบวาทัศนคติท่ีมีตอการโฆษณาผานบริการระบุ

ตําแหนงมีอิทธิพลกับทัศนคติตอตราสินคาและยังมีอิทธิพลตอความต้ังใจซื้อสินคาของผูบริโภคอีกดวย  

การศึกษานี้แสดงใหเห็นถึงบทบาทของทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอความต้ังใจซื้อสินคาเม่ือไดขอความ

โฆษณาผานบริการระบุตําแหนง โดยผลจากการวิจัยสามารถเปนแนวทางใหผูประกอบการและ

นักการตลาดท่ีสนใจใชชองทางการตลาดผานอุปกรณเคล่ือนท่ีในการออกแบบขอความโฆษณาท่ีมี

ประสิทธิภาพท่ีดึงดูดความสนใจลูกคาและจะสรางความรูสึกท่ีดีกับตราสินคาท่ีโฆษณาซึ่งจะนําไปสู

การซื้อสินคาของผูบริโภคได 
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 ABSTRACT 

 

The customer’s behavioral changes in using mobile devices are the 

opportunity for marketers to use mobile advertising as a new channel to communicate 

with customers. With the advancement of location services technology which make 

the location services more precise, marketers can send customized messages to 

customers based on their location. This research has the purpose to study factors that 

influence attitudes toward advertising by using location services, and the effect of 

attitude toward the customer’s willingness to buy products. This research used an 

online questionnaire to collect information from the 2 3 2  samples. The sample 

population of this research is people who have been using apps that provide 

advertising based on their location. The data were analyzed by using simple linear 

regression and multiple linear regression. The results showed that entertainment is a 

factor that has the greatest influence on consumer attitudes toward location based 

advertisement followed by the credibility of advertisements and personal relevance. 

The results also showed that attitude toward location-based advertisements has an 

influence on attitude toward brand and customers’ purchase intention. This study 

demonstrates the role of consumer attitudes towards purchase intention when the 
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customer received a location-based advertisement. The results of the study can guide 

entrepreneurs and marketers who interested in marketing through mobile devices to 

design effective advertising messages to attract customers and build a better feeling 

toward brand which will lead to the purchase of consumer goods. 
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