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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 1) เพ่ือศึกษาถึงลักษณะทางประชากร ประกอบด้วย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ที่มีต่อการตอบสนองของผู้บริโภค 2) เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรม
และการเปิดรับข่าวสารผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ต่อการตอบสนองของผู้บริโภค 3) เพ่ื อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ต่อ การตอบสนองของ
ผู้บริโภค เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ใช้งานไลน์แอปพลิเคชันที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  
 ผลการวิจัยพบว่า 

1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 – 25 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท 

2) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการใช้งานไลน์แอปพลิเคชันทุกวันต่อสัปดาห์ มีระยะเวลาใช้งานไลน์
แอปพลิเคชันมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน ช่วงเวลา 20.01 – 24.00 น. มีการใช้งานไลน์แอปพลิเคชันเป็น
ประจ ามากที่สุด ส่วนใหญ่ติดตามการสื่อสารการตลาดผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ เพ่ือติดตาม
ข้อมูลข่าวสาร ส าหรับรูปแบบการสื่อสารการตลาดที่เคยพบเห็นผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ คือ
การแจ้งโปรโมชั่น/ส่วนลดราคา หลังจากที่กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารแล้วส่วนใหญ่มีการตอบสนอง
โดยการคลิกอ่านผ่านๆ และมีระยะเวลาที่เปิดอ่านข้อความ/ข้อมูลข่าวสารทางการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ
เชียลแอคเคานต์ 1 – 2 วันต่อสัปดาห์ 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2
 ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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3) การรับรู้การสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 
พบว่า 

(1) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ มีระดับ
การรับรู้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่มีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก คือ 
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือของทรูมูฟ  

(2) การรับรู้รูปแบบต่างๆ ของการสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ที่กลุ่ม
ตัวอย่างได้รับ มีระดับการรับรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ข้อที่มีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก คือ การ
เปิดให้ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ได้ฟรี  

4) กระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค (AIDA Model) มีระดับการตอบสนองโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก พบว่า ในด้านความตั้งใจ ด้านความสนใจ และด้านความต้องการมีระดับการตอบสนองโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนในด้านการตัดสินใจซื้อ มีระดับการตอบสนองโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

5) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
(1) ลักษณะทางประชากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ที่

ต่างกันมีการตอบสนองของผู้บริโภคในการสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

(2) พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ พบว่า ผู้บริโภคที่มี
ระยะเวลาเปิดอ่านข้อความ/ข้อมูลข่าวสารทางการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ที่ต่างกันมีการ
ตอบสนองด้านการตัดสินใจซื้อแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

(3) การรับรู้การสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตอบสนองของผู้บริโภค ด้านความตั้งใจ ด้านความสนใจ และด้านความต้องการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

 

ค าส าคัญ: การรับรู้ การตอบสนอง การสื่อสารการตลาด ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ 
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Abstract 
 

This research aimed the purpose of study. 1) To study the demographic 
characteristics. Include Gender, Age, Education, Occupation and income which have the 
response of consumers. 2) To study the behavior media exposure through official account 
line per response of consumers. 3) To study the relationship between perceptions 
communications marketing through official account line per response of consumers. Is 
quantitative research by questionnaire was used to collect data from a sample and the 
sample in this research is users Line Application Inhabited in Bangkok number 400 person. 
The questionnaire is used to collect data which are analyzed by frequency, percentage, 
mean, standard deviation, Independent sample t-test, One-Way Analysis of Variance and 
Pearson Product Moment Correlation Coefficient. 
 The research found  

1) Most sample was female, Aged between 21 – 25 years, Has bachelor's degree, 
Most were the pupils / students and the average income per month. 10,000 – 20,000 
baht 

2) Most sample are active Line Application every day per week, have period of 
use Line Application more than 3 hours/day, during the time from 8:01 p.m. – 00:00 a.m. 
Had use Line Application most regularly, Mostly follow marketing communications 
through official account line to follow up on news, For the communication market has 
ever seen through official account line, Is to notify promotions discounts. After the 
sample group got information already, mostly have responded by clicking the read 
through. And has period open reading / marketing information through official account 
line 1 – 2 day/week. 
 

3) Recognition communication marketing through official account line of mobile 
network found 

(1) The information perception of mobile networks through official account 
line, the level of overall awareness is moderate. Found, Mobile phone network have high 
recognition levels. It is a network of True Move mobile phones. 

(2) Recognition various forms of marketing communication through official 
account line who sample group got. The level of overall awareness was at the high level, 
the sticker is available for download for free. 



 
3-111 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2558 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน 2558)   

 

4) The process response of consumers the level of response overall was at the 
high level. Found, In the intention, attention and the demand had response levels were 
at a high level, In terms of purchasing decisions are the level of overall response is 
moderate. 

5) The hypothesis testing found. 
(1) Demographic characteristics found samples group with gender, age, 

education and income differ, the response of consumers to marketing communications 
through official account line differ at statistically significant level of 0.05.  

(2) Behavior Media exposure through official account line found consumers 
who have the time to read the message/Marketing information through official account 
line differ have responded to the decision differently at statistically significant level of 
0.05. 

(3) Recognition marketing communications through official account line relating 
to the response of consumers in side intention, attention, and the demand side at 
statistically significant level of 0.05. 
 
Keywords: Recognition, Response, Marketing communication, Line Official Account 
 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
จากวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีของเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 

ปฏิเสธไม่ได้ว่า สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อใหม่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและมีแนวโน้มจะมีจ านวน
ผู้ใช้งานเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต ซึ่งส่งผลให้กระแสการใช้อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือที่เพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อโทรศัพท์มือถือมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ท าให้มีคุณสมบัติที่สูงมากขึ้นเปรียบเสมือนมี
คอมพิวเตอร์เล็กๆ อยู่ในมือจนเรียกได้ว่าเป็นโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ด้วยความ
แรงของกระแสสมาร์ทโฟนที่เพ่ิมข้ึนได้ถูกออกแบบให้เข้ากับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ทั้งรูปลักษณ์ภายนอก 
รูปแบบหน้าจอและฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย รวมทั้งยังสามารถรองรับโปรแกรมแอปพลิเคชันต่างๆ 
ได้อย่างมากมาย จึงท าให้เกิดการสร้างโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันต่างๆ ไม่หยุดหย่อน เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้คนทั้งในด้านของการติดต่อสื่อสาร ด้านธุรกิจ ด้านการศึกษา และด้านความบันเทิง จึงท าให้
ผู้คนได้รับความสะดวกสบาย เพราะสามารถใช้ประโยชน์จากสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะอยู่ส่วนใด
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ของโลกก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะในสังคมเมืองที่มีแต่ความรีบร้อนของ
ผู้คน (ธมนวรรณ กัญญาหัตถ์, 2554) 

เนื่องด้วยในปัจจุบันสังคมมีความเร่งรีบ มีสื่อใหม่ๆ เกิดขึ้นและมีความซับซ้อนมากยิ่งขั้น จึงเป็น
เหตุให้การสื่อสารแบบเดิมๆ อาจไม่ส่งผลต่อความต้องการหรือตอบสนองของมนุษย์ได้ ดังนั้นนักการ
สื่อสารการตลาดจึงต้องศีกษาและพัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารไปตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปให้
เหมาะสม ด้วยเหตุนี้ ไลน์แอปพลิเคชัน (Line Application) จึงเป็นโปรแกรมสนทนาออนไลน์ซึ่งถือว่าเป็น
โซเชียลเน็ตเวิร์คชนิดหนึ่งที่มีการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์การสื่อสารรูปแบบต่างๆ เช่น สมาร์ท
โฟน คอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต  

นับตั้งแต่ที่ไลน์ได้เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 ณ ประเทศญี่ปุ่น จนล่าสุดใน
วันที่ 9 ตุลาคม 2557 ไลน์มียอดผู้ใช้งานทั่วโลกทะลุ 560 ล้านคน โดยมีญี่ปุ่นประเทศให้ก าเนิดไลน์มียอด
ผู้ใช้เป็นอันดับหนึ่งจ านวน 54 ล้านคน ตามมาด้วยประเทศไทยที่มียอดผู้ใช้จ านวน 33 ล้านคนเป็นอันดับ
สองของโลก และอินโดนีเซียเป็นอันดับสามด้วยยอดผู้ใช้จ านวน 30 ล้านคน (เดลินิวส์ออนไลน์ , 2557) 
หลังจากความส าเร็จของไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่นาน ท าให้ปี 2555 ไลน์ได้เปิดตัวไลน์
ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ (Line Official Account) หรือที่เรียกว่าบัญชีผู้ใช้งานอย่างเป็นทางการเป็นบัญชี
แอคเคานต์ของเหล่าดารา ศิลปิน ที่ ให้ติดตาม (Follow) กันอย่างต่อเนื่อง ทั้ง GTH, Opal, 
TerChantawit, Singular, Love IS, 2AM โดยทางบริษัท NHN ได้ใช้เป็นกลยุทธ์ในการน าศิลปิน และ
ดารา ให้มีช่องทางติดต่อกับเหล่าแฟนคลับผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ได้ก่อนที่ทางบริษัท NHN 
จะเปิดตัวไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ให้กับแบรนด์สินค้าทั่วไป (Tukko, 2012) เปิดให้ผู้บริโภคได้ติดตาม
แบรนด์ที่ตนสนใจ และให้แบรนด์ธุรกิจได้มีช่องทางติดต่อกับกลุ่มลูกค้าโดยตรง โดยการใช้ช่องทางการ
สื่อสารการตลาดผ่านโปรแกรมแชทระหว่างตัวองค์กรไปยังผู้บริโภคในการให้ข้อมูลข่าวสาร อัพเดท
สถานการณ์หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพ่ือสร้างการสื่อสารที่ดีในการรับรู้ การ
เข้าใจ และการจดจ าให้แก่ผู้บริโภคมากท่ีสุด  

จากอัตราการเพ่ิมข้ึนของจ านวนผู้ใช้ไลน์ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ท าให้ในปัจจุบันมีหลายองค์กร
ที่หันมาให้ความสนใจกับไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ โดยน าคุณสมบัติในการสื่อสารของไลน์มาประยุกต์ใช้
กับการสื่อสารการตลาด และใช้ช่องทางการสื่อสารนี้ไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ในการสื่อสาร
การตลาดของแบรนด์ต่างๆ ผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ นักสื่อสารการตลาดสามารถส่งสารที่มีรูปแบบ
หลากหลาย โดยเลือกสารที่จะส่งให้เหมาะสมกับรูปแบบและกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสาร เช่น ข้อความ 
ภาพ ไทม์ไลน์ คลิปเสียง คลิปวิดีโอ โปสเตอร์ การลิงค์สู่เว็บไซต์ภายนอก รายการสินค้า ตราสินค้า และ
สติ๊กเกอร์ เป็นต้น  

ไลน์แอปพลิเคชันเป็นช่องทางใหม่ที่มาแรงไม่แพ้เฟซบุ๊ก อินสตราแกรม และทวิตเตอร์ ซึ่ง
สอดคล้องกับพฤติกรรมคนไทยที่ชื่นชอบการแชท ใช้สมาร์ทโฟนมาอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน
และใช้เป็นช่องทางในการติดตามแบรนด์ ศิลปิน ดารา นักร้องที่ตนเองชื่นชอบ โดยเฉพาะไอเดียของไลน์ที่
มีการใช้สติ๊กเกอร์ ท าให้แบรนด์ได้ใช้ช่องทางนี้เป็นช่องทางการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งช่องทาง
การสื่อสารการตลาดนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการรับรู้ของผู้รับสาร เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์
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ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้รวดเร็วและมีลักษณะหลากหลาย ส่งผลท าให้
รูปแบบและเนื้อหาของการสื่อสารผ่านสื่อนั้น ๆ แตกต่างกัน จึงท าให้เกิดการตอบสนองที่ต่างกันไปด้วยจะ
เห็นได้ว่ามีแบรนด์มากมายได้อาศัยช่องทางของไลน์แอปพลิเคชันเป็นตัวส่งข้อมูลข่าวสารไปยังผู้บริโภค 
และจากการจัดอันดับแบรนด์ 10 อันดับที่มีสมาชิกใน Official Accounts มากที่สุด(positioning, 2014) 
พบว่าเครือข่ายโทรศัพท์มือถืออย่างทรูมูฟได้มีสมาชิกผู้ติดตามมากที่สุดมาเป็นอันดับหนึ่ง ดีแทคอันดับที่
สอง และเอไอเอสอันดับที่สี่  

จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะมุ่งศึกษาถึงการรับรู้และการตอบสนองการสื่อสาร
การตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ทั้งสามเครือข่ายได้แก่ ทรูมูฟ 
ดีแทค และเอไอเอส ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และการรับรู้การสื่อสารการตลาด
ผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทั้งสามเครือข่าย รวมทั้งการตอบสนองของ
ผู้บริโภค ทั้งในด้านความตั้งใจ ความสนใจ ความต้องการ และการตัดสินใจซื้อ เพ่ือน ามาพัฒนาการสื่อสาร
การตลาด สร้างตราสินค้าให้แข็งแกร่ง ให้กลุ่มผู้บริโภคเกิดการจดจ าและความจงรักภักดีในตราสินค้า อีก
ทั้งยังเป็นแนวทางในการวางแผนการสื่อสารการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
 
วัตถุประสงค์งานวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาถึงลักษณะทางประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้

ที่มีต่อการตอบสนองของผู้บริโภค 
2) เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมและการเปิดรับข่าวสารผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ต่อการ

ตอบสนองของผู้บริโภค 
3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์

ต่อการตอบสนองของผู้บริโภค 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1) ลักษณะทางประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ที่ต่างกันมี

การตอบสนองของผู้บริโภคแตกต่างกัน 
2) พฤติกรรมและการเปิดรับข่าวสารผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ที่ต่างกันมีการตอบสนองของ

ผู้บริโภคแตกต่างกัน 
3) การรับรู้การสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์มีความสัมพันธ์ต่อการตอบสนอง

ของผู้บริโภค 
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วีธีการวิจัย 
การศึกษาเรื่องการรับรู้และการตอบสนองการสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ข

องเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) และใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือใน
การท าวิจัย ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  2) พฤติกรรมและการ เปิดรับข่าวสารผ่านไลน์
ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ 3) การรับรู้การสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ และ 4) 
กระบวนการการตอบสนองไอดาโมเดล ประกอบด้วย ความตั้งใจ (Attention)  ความสนใจ (Interest) 
ความต้องการ (Desire) และการตัดสินใจซื้อ (Action) โดยกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ใช้งานไลน์
แอปพลิเคชันที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างท าการจับฉลากออกมาเป็นจ านวน
ทั้งสิ้น 8 เขต ได้แก่ เขตพญาไท เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตบางซื่อ เขตราชเทวี เขตบางนา 
และเขตคลองเตย โดยจะท าการเก็บข้อมลูตัวอย่างเขตละ 50 ตัวอย่างตามสถานที่ต่างๆ ตามแหล่งชุมชนที่
มีประชากรแน่นหนา เช่น ย่านการค้าและย่านธุรกิจต่าง ๆ ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ เป็นต้น จนครบ
จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ทั้งหมด 400 คน  

เมื่อท าการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการน าแบบสอบถามที่ได้รวบรวมมา
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล (Editing) ลงรหัส (Coding) และน ามาประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ค านวณหาค่าทางสถิติต่างๆดังนี ้

1) การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้การวิเคราะห์โดยการใช้สถิติแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค านวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation)เพ่ือท าการวิเคราะห์และอธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง  

2) การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือท าการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย โดยใช้t-test และการวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) เพ่ือ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในกลุ่มตัวแปรอิสระท่ีเป็น เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ รายได้ และ
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ส่วนใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) ทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กับการ
ตอบสนองของผู้บริโภค 
 
 ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 

 
ผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาข้อมูลจากการวิจัยเรื่องการรับรู้และการตอบสนองการสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟ
ฟิเชียลแอคเคานต์ของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ สามารถสรุปผลวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 21 – 25 ปี มีการศึกษา
อยู่ในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,00 – 20,000 บาท 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดผ่านไลน์
ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการใช้งานไลน์แอปพลิเคชันทุกวันต่อสัปดาห์ มีระยะเวลาใช้งานไลน์
แอปพลิเคชันมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน ช่วงเวลา 20.01 – 24.00 น. มีการใช้งานไลน์แอปพลิเคชันเป็น
ประจ ามากที่สุดส่วนใหญ่ติดตามการสื่อสารการตลาดผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ เพ่ือติดตาม
ข้อมูลข่าวสาร ส าหรับรูปแบบการสื่อสารการตลาดที่เคยพบเห็นผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ คือ
การแจ้งโปรโมชั่น/ส่วนลดราคาหลังจากที่กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารแล้วส่วนใหญ่มีการตอบสนอง
โดยการคลิกอ่านผ่านๆ และมีระยะเวลาที่เปิดอ่านข้อความ/ข้อมูลข่าวสารทางการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ
เชียลแอคเคานต์ 1 – 2 วันต่อสัปดาห์ 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้การสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ของเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือ 

1) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ มี
ระดับ การรับรู้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อศึกษาในรายละเอียดแล้ว พบว่า เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
ที่มีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก คือ เครือข่ายโทรศัพท์มือถือของทรูมูฟ (True Move) ส่วนเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือที่มีระดับการรับรู้ในระดับปานกลาง คือ ดีแทค (Dtac) และเอไอเอส (AIS) 

2) การรับรู้รูปแบบต่างๆ ของการสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ที่กลุ่ม
ตัวอย่างได้รับ มีระดับการรับรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อศึกษาในรายละเอียดแล้ว พบว่า ข้อที่มีระดับ
การรับรู้อยู่ในระดับมาก คือ การเปิดให้ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ได้ฟรี รองลงมาคือ การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
สินค้าและบริการผ่านตัวอักษร การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่น ,คูปอง,ส่วนลดของสินค้าและบริการ 
การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการผ่านภาพ การมอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกในการแลกซื้อ
สินค้าพรีเมี่ยม เช่น เครื่องดื่ม หรือร้านอาหาร เป็นต้น การมีกิจกรรมต่างๆ เช่น เกม , การตอบค าถามเพ่ือ
ชิงรางวัล การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการผ่านคลิปวิดีโอ และการเชื่อมโยงข่าวสารลิงก์ไปยัง
หน้าอ่ืนๆ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และยูทูบ ส่วนข้อที่ผู้บริโภคมีการรับรู้ระดับปานกลาง คือการน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปยังหน้าไทม์ไลน์ รองลงมาคือ การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการผ่านคลิป
เสียง และการเปิดระบบออนแอร์ (ON AIR) ให้ติดต่อสอบถาม, พูดคุย, ร่วมสนุกกับเจ้าหน้าที่ 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีกระบวนการตอบสนอง (AIDA Model) โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ

พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับการตอบสนองสูงสุดคือ การตอบสนองด้านความต้องการ (Desire) 
โดยมีระดับการตอบสนองระดับมาก เมื่อศึกษาแล้วมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้ 

1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการตอบสนองด้านความตั้งใจ (Attention) โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ผู้บริโภคมีการตอบสนองด้านความตั้งใจอยู่ในระดับมาก คือ 
การเปิดให้ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ฟรีท าให้ผู้บริโภคมีความตั้งใจที่จะติดตามสินค้าหรือบริการผ่านไลน์ออฟฟิ
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เชียลแอคเคานต์ รองลงมา คือ สินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคเคยใช้อยู่แล้วท าให้เกิดความตั้งใจที่จะติดตาม
ผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ และการสื่อสารผ่านป้ายโฆษณาในสถานที่ต่างๆ รวมถึงศูนย์บริการมีส่วน
ท าให้เกิดความตั้งใจที่จะติดตาม ส่วนข้อที่ผู้บริโภคมีการตอบสนองด้านความตั้งใจอยู่ในระดับปานกลาง 
คือ ผู้บริโภคมีความตั้งใจที่จะติดตามสินค้าหรือบริการที่เพ่ือนแนะน า/เชิญชวนผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอค
เคานต์ และการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์มีส่วนท าให้เกิดความตั้งใจที่จะติดตาม
ผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์  

2) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการตอบสนองด้านความสนใจ ( Interest) โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ผู้บริโภคมีการตอบสนองด้านความสนใจอยู่ในระดับมาก คือ
การใช้สติ๊กเกอร์มีความน่ารัก น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ รองลงมาคือ ผู้บริโภคสนใจข้อความที่แสดงถึง
ส่วนลด คูปองหรือสิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าหรือบริการ สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือ
บริการผ่านไลน์ออฟฟิเชียลฯ และรายละเอียด/เนื้อหาของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความแปลกใหม่น่าสนใจ
และน่าติดตาม ส่วนข้อที่ผู้บริโภคมีการตอบสนองด้านความสนใจอยู่ในระดับปานกลาง คือ การใช้พรีเซน
เตอร์เป็นดารา, นักแสดงที่มีชื่อเสียงสามารถดึงดูดความสนใจและสร้างความน่าเชื่อถือ การสื่อสาร
การตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลฯท าให้ผู้บริโภคสนใจในตัวสินค้าหรือบริการมากขึ้น และผู้บริโภคสนใจร่วม
สนุกในกิจกรรมต่างๆ ผ่านไลน์ออฟฟิเชียลฯ เช่น การร่วมเล่นเกม, On Air 

3) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการตอบสนองด้านความต้องการ (Desire) โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ผู้บริโภคมีการตอบสนองด้านความต้องการอยู่ในระดับมาก คือ 
ผู้บริโภคต้องการรายละเอียดและเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และน่าเชื่อถือ 
รองลงมาคือ ผู้บริโภคต้องการให้มีสติ๊กเกอร์ที่หลากหลายอารมณ์ต่อการใช้งาน ผู้บริโภคต้องการข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่มีประโยชน์ ผู้บริโภคต้องการข้อความที่แสดงถึงส่วนลด คูปองหรือสิทธิ
พิเศษในการซื้อสินค้าและบริการ และการสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลฯกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิด
ความต้องการในตัวสินค้าหรือบริการ ส่วนข้อที่ผู้บริโภคมีการตอบสนองด้านความต้องการอยู่ในระดับปาน
กลาง คือ ผู้บริโภคต้องการมีส่วนร่วมสนุกในกิจกรรม เช่น การร่วมเล่นเกม, On Air 

4) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการตอบสนองด้านการตัดสินใจซื้อ (Action) โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีผู้บริโภคมีการตอบสนองด้านการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับ
มาก คือ การจัดโปรโมชั่น ส่วนลด คูปองหรือสิทธิพิเศษมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ รองลงมา 
คือ รายละเอียดและเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ ส่วนข้อที่ผู้บริโภค
มีการตอบสนองด้านการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับปานกลาง คือ การสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลฯมี
ส่วนช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการเร็วขึ้น การมีส่วนร่วมสนุกในกิจกรรม เช่น การร่วมเล่น
เกม, On Air มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ และเพ่ือน ครอบครัวหรือบุคคลอ่ืนมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ 

ส่วนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและ

รายได้ที่ต่างกันมีการตอบสนองของผู้บริโภคแตกต่างกัน โดยจ าแนกได้ดังนี้ 
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1) ผู้บริโภคท่ีมีเพศต่างกันมีการตอบสนองในการสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอค
เคานต์ โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ
ต่างกันมีการตอบสนองด้านความตั้งใจ (Attention) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2) ผู้บริโภคท่ีมีอายุต่างกันมีการตอบสนองในการสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอค
เคานต์ โดยรวมทั้ง 4 ด้าน แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่าผู้บริโภคที่มีอายุ
ต่างกันมีการตอบสนองด้านความตั้งใจ (Attention)ด้านความสนใจ (Interest) ด้านความต้องการ 
(Desire) และด้านการตัดสินใจซื้อ (Action)  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

3) ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีการตอบสนองในการสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟ
ฟิเชียลแอคเคานต์ โดยรวมทั้ง 4 ด้าน แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่าผู้บริโภคที่
มีระดับการศึกษาต่างกันมีการตอบสนองด้านความต้องการ (Desire) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05  

4) ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกันมีการตอบสนองในการสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียล
แอคเคานต์ โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่าผู้บริโภคที่มี
อาชีพต่างกันมีการตอบสนองด้านความตั้งใจ (Attention) ด้านความสนใจ (Interest) ด้านความต้องการ 
(Desire) และด้านการตัดสินใจซื้อ (Action) ไม่แตกต่างกัน 

5) ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่างกันมีการตอบสนองในการสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียล
แอคเคานต์ โดยรวมทั้ง 4 ด้าน แตกต่างกันเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้
ต่างกันมีการตอบสนองด้านการตัดสินใจซื้อ (Action) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานข้อที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ที่ต่างกันมีการ
ตอบสนองของผู้บริโภคแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาเปิดอ่านข้อความ/ข้อมูลข่าวสาร
ทางการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ที่ต่างกันมีการตอบสนองโดยรวมทั้ง 4 ด้าน ไม่ แตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาเปิดอ่านข้อความ/ข้อมูลข่าวสารทาง
การตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ที่ต่างกันมีการตอบสนองด้านการตัดสินใจซื้อ (Action) แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาเปิดอ่านข้อความ/ข้อมูลข่าวสาร
ทางการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ที่ต่างกันมีการตอบสนองด้านความตั้งใจ (Attention) ด้าน
ความสนใจ (Interest) และด้านความต้องการ (Desire) ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 3 การรับรู้การสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์มีความสัมพันธ์ต่อ
การตอบสนองของผู้บริโภค 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้การสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอค
เคานต์มีความสัมพันธ์ต่อการตอบสนองโดยรวมทั้ง 4 ด้านเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า 
การรับรู้การสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์มีความสัมพันธ์ต่อการตอบสนองด้านความ
ตั้งใจ (Attention) ด้านความสนใจ (Interest) และด้านความต้องการ (Desire) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่



 
3-118 

         

       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

 

ระดับ 0.05 ในขณะที่การรับรู้การสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตอบสนองด้านการตัดสินใจซื้อ (Action)  
 

การอภิปรายผลการวิจัย 
1) ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เนื่องมาจากผู้บริโภคเพศหญิงส่วนใหญ่นั้นจะ

มีความสนใจ มีการแสดงออกต่อความชื่นชอบในสิ่งต่างๆ และมีการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
เพ่ือการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมากกว่าเพศชาย สอดคล้องกับงานวิจัยของภาสกร จิตรใคร่ครวญ (2553) ที่
พบว่าเพศหญิงมีการใช้งานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์มากกว่าเพศชาย เมื่อพิจารณาผลการศึกษาในด้าน
อายุ พบว่า อายุของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นั้น มีอายุระหว่าง 21 – 25 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ก าลังศึกษาหรือ
จบการศึกษาและเริ่มท างาน โดยจะชอบการพูดคุย พบปะสังสรรค์ สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดกับเพ่ือน 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สอดคล้องกับงานวิจัยของรงวไล หมื่นสวัสดิ์ 
(2552) ที่ท าการศึกษาเรื่อง การประชาสัมพันธ์การตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพ็จของ "GSM advance" และ 
"1 2 call!" กับคุณค่าตราสินค้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มากกว่าครึ่งเป็นกลุ่มที่มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่าส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
10,000 – 20,000 บาท และสอดคล้องกับงานวิจัยของวิภาดา พิทยาวิรุฬห์ (2556) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
สื่อดิจิตอลที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผู้บริโภคในการเข้าถึงข้อมูลทางการตลาด พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25 – 31 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท 

2) ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด  
กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีการใช้งานไลน์แอปพลิเคชันทุกวันต่อสัปดาห์ มีระยะเวลาใช้งานไลน์แอป

พลิเคชันมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้งานไลน์แอปพลิเคชันในระดับ
ที่ค่อนข้างมาก อาจเป็นเพราะในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีส่วนท าให้ผู้บริโภคมีความ
สะดวกสบาย สามารถสื่อสารกันได้อย่างไร้พรมแดน ไลน์แอปพลิเคชันจึงได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจ าวันของกลุ่มผู้บริโภคที่ผู้บริโภคสามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ภาสกร จิตรใคร่ครวญ (2553) ที่ศึกษาเรื่องเทคโนโลยีของสื่อใหม่และการน า เสนอตัวตนต่อสังคมกับ
พฤติกรรมการสื่อสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของหทัยรัตน์ หนูแดง (2555) 
ที่ศึกษาเรื่องการรับรู้และทัศนคติต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ใช้
ส่วนใหญ่ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็นประจ าทุกวัน และมีระยะเวลาในการใช้
งานมากกว่า 3 ชั่วโมงขึ้นไป ส่วนช่วงเวลาที่ผู้บริโภคมีการใช้งานไลน์แอปพลิเคชันเป็นประจ ามากที่สุดคือ
ช่วงเวลา 20.01 – 24.00 น. เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่ว่างจากการเรียนหรือจากการท า
กิจกรรม และเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างมีการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตเป็นอย่างมาก เพ่ือท าให้ตนเองรู้สึกผ่อน
คลายและบันเทิง ซึ่งมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ส่วน
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เหตุผลที่ติดตามการสื่อสารการตลาดผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์เป็นส่วนใหญ่  คือ เพ่ือติดตาม
ข้อมูลข่าวสารมากที่สุด  

ส าหรับรูปแบบการสื่อสารการตลาดที่เคยพบเห็นผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ คือการแจ้ง
โปรโมชั่น/ส่วนลดราคา หลังจากที่กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารแล้วส่วนใหญ่มีการตอบสนองโดยการ
คลิกอ่านผ่านๆ และมีระยะเวลาที่เปิดอ่านข้อความ/ข้อมูลข่าวสารทางการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอค
เคานต์ 1 – 2 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฐานทัศน์ ชมภูพล (2554) ท าการศึกษาเรื่องการ
เปิดรับการสาธิตการใช้เครื่องส าอางผ่านสื่อออนไลน์กับการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางของผู้หญิงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสื่อสารด้วยการ
สาธิตการใช้เครื่องส าอางผ่านสื่อออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการเข้าชม
เว็บไซต์หรือบล็อกที่เกี่ยวกับการสาธิตการใช้เครื่องส าอาง 1 ครั้งต่อสัปดาห์มากที่สุดส าหรับระยะเวลาใน
การดูรายละเอียดเว็บไซต์หรือบล็อกโดยเฉลี่ย 30 นาทีต่อครั้งมากที่สุด ในแต่ละวันมีข้อมูลข่าวสารมากมาย
ที่เข้ามาในชีวิตประจ าวันของเรานั้น มีมากเกินกว่าที่ผู้รับสารจะรับไว้ทั้งหมดได้ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการ
เปิดรับข่าวสารเฉพาะเรื่องที่ตนให้ความสนใจและเป็นประโยชน์ต่อตนเองเท่านั้น ซึ่งถ้าเป็นสินค้าหรือ
บริการที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ อยากรู้ ผู้บริโภคจะเปิดอ่านข้อความโดยติดตามคลิกอ่านรายละเอียด หา
ข้อมูลข่าวสารเพ่ิมมากขึ้น แต่ถ้าเป็นข้อความที่ผู้บริโภคไม่มีความสนใจก็จะมีการตอบสนองโดยคลิกอ่าน
ผ่านๆไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พีระ จิรโสภณ (2547) ได้อธิบายกระบวนการในการเลือกรับข่าวสาร 
(Selective Process) ในขั้นตอนของการเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or 
Selective Attention) ไว้ว่า แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารจากแหล่งหนึ่งแหล่งใดที่
มีอยู่ด้วยกันหลายแหล่ง ผู้รับสารมักจะแสวงหาข่าวสาร เพ่ือสนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยู่และหลีกเลี่ยง
ข่าวสารที่ขัดแย้งกับความรู้สึกนึกคิดเดิมของตน  

3) ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้การสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือผ่านไลน์ออฟฟิ

เชียลแอคเคานต์ พบว่า ส่วนใหญ่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทรูมูฟ (True Move) 
มากที่สุด โดยทรูมูฟเป็นองค์กรธุรกิจที่มีจ านวนผู้ติดตามมากท่ีสุดในไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ ดังนั้น การ
ที่กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้การสื่อสารการตลาดของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือดีแทคและเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือเอไอเอสในจ านวนที่น้อยกว่าเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทรูมูฟ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจในข้อมูลข่าวสารที่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือทรูมูฟได้ท าการสื่อสารการตลาด
ผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับสถิติการจัดอันดับที่มีจ านวนผู้ติดตามมากที่สุด
ในไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ (Positioning, 2014) จึงส่งผลท าให้กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ข้อมูลการสื่อสาร
การตลาดจากแบรนด์สินค้าดังกล่าวมากกว่าแบรนด์สินค้าอ่ืนๆ 

ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้รูปแบบต่างๆ ของการสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ
เชียลแอคเคานต์ พบว่า ข้อที่มีระดับการรับรู้สูงสุด คือ การเปิดให้ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ได้ฟรี ทั้งนี้ 
สติ๊กเกอร์ที่แบรนด์ธุรกิจเปิดขึ้นมาให้ผู้บริโภคได้ดาวน์โหลดกันนั้นถือว่าเป็นการสื่อสารการตลาดที่มี
ความส าคัญอย่างหนึ่งในการโน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ และเป็นการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจ า ซึ่ง
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ในการรับรู้ของผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภครู้สึกชอบหรือให้ความสนใจแก่สิ่งนั้นๆ เป็นอย่างมาก ก็จะส่งผลให้
ผู้บริโภคมีการรับรู้ที่มากขึ้นด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของดารา ทีปะปาล, และ ธนวัฒน์ ทีปะปาล (2553) 
กล่าวว่า การสื่อสารการตลาดเป็นกระบวนการจัดการที่องค์การจัดท าขึ้นเพ่ือสื่อข่าวสารถ่ายทอดไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือโน้มน้าวจูงใจให้พวกเขาเกิดการรับรู้ เกิดความเข้าใจ และเกิดทัศนคติ
ที่ดีต่อองค์การ และแสดงพฤติกรรมการตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่บริษัทน าเสนอตามที่มุ่งหวัง
ไว้  

4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค(AIDA Model)  ได้แก่ 
ความตั้งใจ (Attention) ความสนใจ (Interest) ความต้องการ (Desire) และการตัดสินใจซื้อ (Action) 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีกระบวนการตอบสนองโดยรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อศึกษาแล้วมี
รายละเอียดในแต่ละด้านดังนี ้

1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองด้านความตั้งใจ (Attention) โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ผู้บริโภคมีการตอบสนองด้านความตั้งใจสูงสุด คือ การเปิดให้
ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ฟรีท าให้ผู้บริโภคมีความตั้งใจที่จะติดตามสินค้าหรือบริการผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอค
เคานต์ รองลงมาคือ สินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคเคยใช้อยู่แล้วท าให้เกิดความตั้งใจที่จะติดตามผ่านไลน์
ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ เนื่องจากสินค้าที่ผู้บริโภคได้ใช้อยู่จะท าให้ผู้บริโภคมีความตั้งใจในการติดตามข้อมูล
ข่าวสาร เพ่ือทราบความเคลื่อนไหว กิจกรรมขององค์กรที่ได้จัดขึ้น ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Assael (1998) กล่าวว่า การเปิดรับ (Exposure) หมายถึง การที่ประสาทสัมผัสของผู้บริโภค ในที่นี้
หมายถึง การเห็น การได้ยิน การสัมผัส การได้กลิ่น ถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้า โดยที่ผู้บริโภคจะเป็นผู้เลือกสรร
เองว่า สิ่งเร้าใดที่ตรงกับความต้องการของตน ผู้บริโภคจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับในสิ่งเร้าที่ตนเองไม่สนใจ 
และเห็นว่าไม่ส าคัญ หากผู้บริโภคเลือกกระบวนการเปิดรับก็จะเกิดขึ้น ทั้งนี้การเปิดรับจะมีความสัมพันธ์
กับความตั้งใจ (Attention) ในการรับสารด้วย โดยที่ความสนใจ ( Interest) และความเกี่ยวข้อง 
(Involvement) ของผู้บริโภคกับสิ่งเร้านั้นจะสะท้อนออกมาในระดับของความตั้งใจ (Attention) ที่
ผู้บริโภคมีแก่สิ่งเร้านั้น ดังผลการศึกษาที่จะเห็นได้ว่า สติ๊กเกอร์ที่เปิดให้ดาวน์โหลดได้ฟรีโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายนั้นเปรียบเสมือนสิ่งเร้าที่จะน าไปสู่การความตั้งใจที่จะดู และอ่านรายละเอียดในรูปแบบหรือ
เนื้อหาข่าวสารต่อไป  

2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองด้านความสนใจ ( Interest) โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ผู้บริโภคมีการตอบสนองด้านความสนใจสูงสุด คือ การใช้
สติ๊กเกอร์มีความน่ารัก น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ รองลงมาคือ ผู้บริโภคสนใจข้อความที่แสดงถึงส่วนลด 
คูปองหรือสิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าหรือบริการ หลังจากผู้บริโภคเกิดความตั้งใจในการติดตามข้อมูล
ข่าวสารแล้ว สิ่งที่ท าให้เกิดความสนใจคงเป็นสติ๊กเกอร์ (Sticker) ของแต่ละแบรนด์ธุรกิจที่ผู้บริโภคน ามาใช้
ในการสนทนาระหว่างเพ่ือน ซึ่งแต่ละแบรนด์ได้พยายามดึงเอกลักษณ์ของแบรนด์ตนเองมาใช้ในการ
ออกแบบสติ๊กเกอร์ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น เช่น การใช้ตุ๊กตามาสคอต หรือการใช้ณเดช ญาญ่าที่เป็นพรี
เซ็นเตอร์ของแบรนด์มาท าเป็นสติ๊กเกอร์สื่ออารมณ์ได้หลากหลาย นอกจากนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดใจท าให้
ผู้บริโภคเกิดความสนใจในการรับข้อมูลคือ เนื้อหา/ข้อความที่แสดงถึงโปรโมชั่น ส่วนลด คูปอง หรือสิทธิ
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พิเศษต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคได้มีการรับข้อมูลข่าวสารต่อๆ ไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  Kotler 
(2003) ที่ได้อธิบายถึงกระบวนการตอบสนอง (Response Process) ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ผู้รับข่าวสารแสดง
ออกมาหลังจากได้รับข่าวสารแล้ว เช่น พฤติกรรมการซื้อ เนื่องจากการซื้อของผู้บริโภคไม่ได้เกิดขึ้นใน
ทันทีทันใด ดังนั้นนักการสื่อสารการตลาดจึงต้องใช้ความพยายามทางการตลาด เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดการ
ตอบสนอง โดยการท าให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในตัวสินค้าด้วยวิธีการที่หลากหลายรูปแบบ เกิดทัศนคติที่
ดีต่อตัวสินค้า และกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมในการซื้อและใช้สินค้า ดังนั้น ในการใช้สติ๊กเกอร์ที่มี
ความน่ารัก และเป็นเอกลักษณ์ จึงเป็นเครื่องมือการสื่อสารการตลาดหนึ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจของ
ผู้บริโภคได้เป็นอย่างมาก 

3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองด้านความต้องการ (Desire) โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ผู้บริโภคมีการตอบสนองด้านความต้องการสูงสุด คือ ผู้บริโภค
ต้องการรายละเอียดและเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และน่าเชื่อถือ อธิบายได้ว่า 
การบ่งบอกถึงข้อมูล รายละเอียด คุณสมบัติของสินค้า การแจ้งกิจกรรมข่าวสารต่างๆ เมื่อมีสินค้าใหม่ๆ 
ออกมาจะท าให้ผู้บริโภคได้รู้จักหรือทราบถึงตัวสินค้า พร้อมทั้งเกิดความอยากได้ในตัวสินค้านั้น รวมไปถึง
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จะเป็นข้อมูลที่สามารถช่วยให้ผู้บริโภคท าการตัดสินใจได้ว่าสินค้านั้นมี
คุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการมากน้อยแค่ไหน เมื่อรายละเอียดและเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารตรงกับ
ความต้องการของผู้บริโภค ผู้บริโภคจะเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้านั้น เพ่ือตอบสนองความจ าเป็น และความ
ต้องการของตนเองให้ได้รับความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา (2540) กล่าวว่า 
พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) เป็นการศึกษาเรื่องการตอบสนองความต้องการและความ
จ าเป็น (Needs) ของผู้บริโภคให้เกิดความพอใจ (Satisfaction) นักการตลาดจะตอบสนองผู้บริโภคให้เกิด
ความพอใจได้นั้น จึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจผู้บริโภค เพราะถ้าไม่เข้าใจว่าผู้บริโภคคือใคร ไม่เข้าใจว่าเขา
ต้องการอะไรชอบสิ่งใด ก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้ จากผลการวิจัยรองลงมา พบว่า 
ผู้บริโภคต้องการให้มีสติ๊กเกอร์ที่หลากหลายอารมณ์ต่อการใช้งานในการสื่อสารระหว่างกัน เช่น ดีใจ เศร้า 
เสียใจ และยินดี เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2537) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การ
สื่อสารทางการตลาด หมายถึง กิจกรรมในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือสร้างความเข้าใจ โดย
มุ่งหวังให้เกิดพฤติกรรมตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของแผนการตลาดของธุรกิจ ในการสื่อสารทาง
การตลาดนั้น อาจจะสื่อสารผ่านภาพ ถ้อยค า หรือสัญลักษณ์ก็ได้ แต่ทั้งนี้การสื่อสารการตลาดนั้น นักการ
ตลาดจะต้องสื่อสารได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค โดยอาจใช้วิธีการโน้มน้าวใจ กระตุ้นความ
ต้องการเพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ซึ่งจะมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในที่สุด 

4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองด้านการตัดสินใจซื้อ (Action) โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีผู้บริโภคมีการตอบสนองด้านการตัดสินใจซื้อสูงสุด 
คือ การจัดโปรโมชั่น ส่วนลด คูปองหรือสิทธิพิเศษมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ รองลงมา คือ 
รายละเอียดและเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของเสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้อธิบายถึงการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) 
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และการสื่อสารที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดไว้ว่า การสื่อสารการตลาดที่ดีนั้นจะท าให้ผู้บริโภครู้จัก 
ยอมรับ เกิดความพึงพอใจ ในตัวสินค้าของบริษัทมากกว่าสินค้ายี่ห้ออ่ืนๆ ซึ่งเกิดได้จากการอ่าน หรือฟัง
ข้อความเกี่ยวกับการสื่อสาร เช่น การดูโฆษณา ได้ยินค าสัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ จากการดูวิดีโอ ดู
สารคดี อ่านแผ่นพับ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตอบสนองของผู้ซื้อในกิจกรรมการส่งเสริมการขายของห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครของภัศรา
ภรณ์ อรัญเหม (2549) ที่พบว่า ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อสินค้าที่น ามาจัดการส่งเสริมการขายโดยดูจากความคุ้มค่า
และประโยชน์ใช้สอย รองลงมาคือการส่งเสริมการขายมีส่วนท าให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้น จากผล
การศึกษาจะเห็นได้ว่า การส่งเสริมการขายโดยการจัดโปรโมชั่น ส่วนลด คูปองหรือสิทธิพิเศษของสินค้า
และบริการจะมีบทบาทอย่างมากต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ทั้งนี้เป็นเพราะนิสัยส่วนใหญ่
ของคนไทยชอบซื้อสินค้า/บริการที่มีการจัดโปรโมชั่น ส่วนลดหรือมีของแถมอยู่แล้วจึงท าให้เกิดการ
ตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้น รวมไปถึงการให้รายละเอียดและเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารหากเป็นข้อมูลที่น่าสนใจ 
ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคก็จะตัวช่วยกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการการตัดสินใจซื้อได้มากยิ่งขึ้น  
 5.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 

 ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ที่

ต่างกันมีการตอบสนองของผู้บริโภคแตกต่างกัน จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 
1) เพศที่ต่างกันมีการตอบสนองของผู้บริโภคในการสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียล

แอคเคานต์แตกต่างกัน ในด้านความตั้งใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรของปรมะ 
สตะเวทิน (2546) ที่ระบุว่า เพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกันอย่างมาก ทั้งในเรื่องของความคิด 
ค่านิยม ทัศนคติ รวมถึงพฤติกรรม ตลอดจนตวามต้องการต่างๆ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคมได้ก าหนด
บทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้แตกต่างกัน ดังนั้น ความแตกต่างทางเพศจึงท าให้ผู้บริโภคมี
พฤติกรรมการตอบสนองที่แตกต่างกันด้วย ซึ่งหากอ้างแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของพีระ จิร
โสภณ (2547) ที่กล่าวว่าผู้หญิงโดยทั่วไปมักมีลักษณะชอบความสวยงาม มีความนุ่มนวล และอารมณ์
อ่อนไหวจึงมักจะถูกโน้มน้าวใจได้ง่ายกว่าผู้ชาย อาจอธิบายผลการวิจัยส่วนนี้ได้ว่า การสื่อสารการตลาด
ผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์มีรูปแบบเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารที่สอดคล้องกับความต้องการของเพศ
หญิง ท าให้เพศหญิงมีการตอบสนองด้านความตั้งใจในการติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอค
เคานต์มากกว่าเพศชาย 

2) อายุที่ต่างกันมีการตอบสนองของผู้บริโภคในการสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียล
แอคเคานต์แตกต่างกันโดยรวมทั้ง 4 ด้าน ทั้งในด้านความตั้งใจ ด้านความ ด้านความต้องการ และด้านการ
ตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ที่ระบุว่าอายุเป็น
ปัจจัยที่ท าให้ผู้บริโภคมีความแตกต่างกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม เช่นเดียวกับแนวคิดของกิติมา 
สุรสนธิ (2544) ที่ได้กล่าวว่าอายุเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์ เนื่องจากอายุ
เป็นตัวก าหนดหรือบ่งบอกเก่ียวกับความเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ ของบุคคล ซึ่งคนที่มีอายุน้อย
จะมีความคิดเชิงเสรีนิยมมากกว่าคนอายุมาก ใจร้อนกว่า มองโลกในแง่ดีกว่า ส่วนคนอายุมากจะมีความ
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ระมัดระวังในเรื่องต่างๆ มากกว่า มองโลกในแง่ร้าย และไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น คนอายุน้อยจึงมัก
เป็นผู้ที่ถูกชักจูงได้ง่ายกว่าคนอายุมาก และมีพฤติกรรมในการสื่อสารที่ชอบเปิดรับข่าวสารด้านความ
บันเทิง ขณะที่คนอายุมากจะเปิดรับข่าวสารประเภทหนักๆ เช่น ข่าวการเมือง สังคม หรือเศรษฐกิจ เป็น
ต้น จากผลการวิจัยที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุ 21 – 25 ปี จึงอธิบายได้ว่า ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปีจะมี
พฤติกรรมการตอบสนองต่อการสื่อสารการตลาดของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอค
เคานต์มากกว่าผู้ที่มีอายุมาก แสดงให้เห็นว่าหากผู้บริโภคท่ีมีอายุน้อยก็มีโอกาสที่จะถูกกระตุ้นและโน้มน้าว
ใจไปตามสื่อหรือสิ่งยั่วยุต่างๆ มากกว่าผู้ที่มีอายุมาก 

3) ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีการตอบสนองของผู้บริโภคในการสื่อสารการตลาดผ่านไลน์
ออฟฟิเชียลแอคเคานต์แตกต่างกัน ในด้านความต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะ
ประชากรของปรมะ สตะเวทิน (2546) ที่ระบุว่าการศึกษาเป็นปัจจัยที่ท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติ 
และพฤติกรรมแตกต่างกัน คนที่มีการศึกษาสูงจะเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้าไม่มีหลักฐานหรือเหตุผล
เพียงพอ และผลการวิจัยครั้งนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่องสื่อดิจิตอลที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองของ
ผู้บริโภคในการเข้าถึงข้อมูลทางการตลาดของวิภาดา พิทยาวิรุฬห์ (2556) ที่พบว่า ระดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน มีการตอบสนองต่อสื่อดิจิตอลในการเข้าถึงข้อมูลทางการตลาดในด้านความต้องการแตกต่าง
กัน โดยกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีมีการตอบสนองในการเข้าถึงข้อมูลทางการตลาด
ด้านความต้องการมากกว่ากลุ่มผู้บริโภคระดับการศึกษาปริญญาตรี ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ า
กว่าปริญญาตรีอาจมีความต้องการและมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายมากกว่าผู้ที่มีระดับ
การศึกษาสูง ดังนั้น ระดับการศึกษาถือว่าเป็นปัจจัยที่ท าให้บุคคลเกิดความคิด ความต้องการ ตลอดจนการ
แสดงออกทางพฤติกรรมที่แตกต่างกันได้  

4) อาชีพที่ต่างกันมีการตอบสนองของผู้บริโภคในการสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียล
แอคเคานต์ไม่แตกต่างกัน โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของณัฐกรานต์ รัตนสุภา (2555) 
ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องรูปแบบของเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook และพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ Facebook ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุ 
สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภคไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ไม่สอดคล้องสอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตอบสนองของผู้ซื้อใน
กิจกรรมการส่งเสริมการขายของห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครของภัศราภรณ์ อรัญเหม (2549) 
ที่พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพที่ต่างกันมีพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ซื้อต่อกิจกรรมการส่งเสริมการขายของ
ห้างสรรพสินค้าแตกต่างกัน ในด้านความตั้งใจ ความสนใจ ความต้องการ และการตัดสินใจซื้ออย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งหากเชื่อมโยงกับทฤษฏีแล้วผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับแนวความคิด
ของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ที่กล่าวว่า อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความต้องการ
สินค้าที่แตกต่างกัน เนื่องจากผู้ที่มีอาชีพต่างกันย่อมมีความคิด ทัศนคติ ค่านิยม ที่แตกต่างกัน จึงจะส่งผล
ให้มีพฤติกรรมการตอบสนองของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน  

5) รายได้ที่ต่างกันมีการตอบสนองของผู้บริโภคในการสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียล
แอคเคานต์แตกต่างกันในด้านการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของปรมะ สตะเวทิน (2546) ที่
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อธิบายว่า รายได้หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละบุคคลจะกระทบต่อสินค้าและบริการที่เขาตัดสินใจ
ซื้อ สถานภาพเหล่านี้จะประกอบด้วยรายได้ การออมทรัพย์ อ านาจการซื้อและทัศนคติ ซึ่งรายได้จะมีผล
ต่ออ านาจในการตัดสินใจซื้อ บุคคลที่มีรายได้ต่ าจะซื้อสินค้าที่จ าเป็นต่อการครองชีพและมีความไวต่อราคา
มาก ส่วนคนที่มีรายได้สูงจะมุ่งซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดีและราคาสูง โดยเน้นที่ภาพพจน์ของตราสินค้าเป็น
หลัก 

สมมติฐานข้อที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ที่ต่างกันมีการ
ตอบสนองของผู้บริโภคแตกต่างกัน จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 

ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาเปิดอ่านข้อความ/ข้อมูลข่าวสารทางการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียล
แอคเคานต์ที่ต่างกันมีการตอบสนองด้านการตัดสินใจซื้อแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ในขณะที่ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาเปิดอ่านข้อความ/ข้อมูลข่าวสารทาง
การตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ที่ต่างกันมีการตอบสนองด้านความตั้งใจ (Attention) ด้านความ
สนใจ (Interest) และด้านความต้องการ (Desire) ไม่แตกต่างกัน แต่มีการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของนุชจรินทร์ ชอบด ารงธรรม (2553) ที่ได้
ท าการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของ
ผู้บริโภค พบว่า ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีระยะเวลาการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่แตกต่าง
กันมีกระบวนการตอบสนองด้านความตั้งใจ ด้านความสนใจ และด้านความต้องการแตกต่างกัน แต่ด้าน
การตัดสินใจซื้อไม่แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มาก จะส่งผล
ต่อกระบวนการตอบสนองที่มากขึ้น ดังนั้น หากนักการตลาดมีการน าเสนอข้อมูลหรือข่าวสารที่น่าสนใจ 
แปลกใหม่ และทันสมัยอาจท าให้สามารถดึงดูดใจให้ผู้บริโภคมีระยะเวลาเปิดอ่านข้อความ/ข้อมูลข่าวสาร
ทางการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ที่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองที่มาก
ยิ่งขึ้นไปด้วย จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคมีระยะเวลาเปิดอ่านข้อความ/ข้อมูลข่าวสารทาง
การตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์เพียง 1 – 2 วันต่อสัปดาห์ซึ่งถือว่ามีระยะเวลาในการเปิดอ่านที่
น้อย จึงส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการตอบสนองด้านการตัดสินใจซื้อที่น้อยตามไปด้วย  

สมมติฐานข้อที่ 3 การรับรู้การสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์มีความสัมพันธ์ต่อ
การตอบสนองของผู้บริโภค จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 

การรับรู้การสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตอบสนองด้านความตั้งใจ ด้านความสนใจ และด้านความต้องการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าวไว้ว่า การ
ตอบสนองของผู้บริโภคจะขึ้นอยู่กับการรับรู้ ผู้บริโภคจะมีการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ แตกต่างกัน ซึ่งจะ
ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคล รวมทั้งประสบการณ์ในอดีตและปัจจุบันที่ส่งผลท าให้เกิดการรับรู้ที่
แตกต่างกัน  

ในขณะที่การรับรู้การสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ไม่มีความสัมพันธ์กับ
การตอบสนองด้านการตัดสินใจซื้อ (Action) ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบุญนภา จันทรากูลพงษ์ (2542) 
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ซึ่งได้ท าการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ที่มีต่อทัศนคติต่อสื่อโฆษณาและพฤติกรรม
การซื้อสินค้าและบริการของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าการเปิดรับสื่อโฆษณาใน โรงภาพยนตร์ไม่
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการหลังจากเปิดรับสื่อโฆษณา ในโรงภาพยนตร์ ซึ่งจากผล
การศึกษาอธิบายได้ว่า ผู้บริโภคยังไม่มีการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ แม้จะมีการรับรู้การสื่อสาร
การตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์กับการตอบสนองในด้านความตั้งใจ ด้านความสนใจ และด้าน
ความต้องการแล้วก็ตาม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริโภคยังไม่มีความคิดที่จะซื้อสินค้านั้นๆ ดังนั้นการ
กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อสินค้าและบริการจึงเป็นสิ่งส าคัญ ในการโน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคอยากใช้สินค้า
และบริการมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) ที่อธิบายถึงขั้นตอน
การตัดสินใจซื้อไว้ว่าตามปกติผู้บริโภคจะมีกระบวนการในการตัดสินใจซื้อ 5 ขั้นตอนได้แก่ 1) การรับรู้ถึง
ความต้องการ (Need Recognition) ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากความต้องการภายในของตนเองหรือเกิดจากสิ่ง
กระตุ้น เช่น โปรโมชั่นที่มาในรูปแบบของคูปอง ส่วนลด หรือสิทธิพิเศษในการซื้อสินค้า และกิจกรรมให้
ร่วมเล่นเกมลุ้นรับของรางวัล 2) การค้นหาข้อมูล (Information Search) ถ้าความต้องการถูกกระตุ้นมาก
พอผู้บริโภคจะด าเนินการค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ิมเติม  3) การประเมินผลทางเลือก 
(Evaluation of Alternative) เมื่อผู้บริโภคได้ข้อมูลมาแล้วจากขั้นที่ 2 ผู้บริโภคจะเกิดความเข้าใจและ
ประเมินผลทางเลือกต่างๆ เช่น การพิจารณาสินค้าว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้าง และมีความเชื่อถือแค่ไหน  4) 
การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) จากการประเมินผลพฤติกรรมในขั้นที่ 3 จะช่วยให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจซื้อสินค้าที่เขาชอบมากที่สุดและปฏิเสธซื้อสินค้าที่ตนเองไม่มีความพอใจที่จะซื้อ  5) พฤติกรรม
ภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) หลังจากซื้อและทดลองใช้สินค้าไปแล้วผู้บริโภคจะมี
ประสบการณ์เก่ียวกับสินค้า ถ้าเกิดความพึงพอใจก็จะมีแนวโน้มที่จะซื้อซ้ า แต่ถ้าไม่ตรงกับความคาดหวัง ก็
จะท าให้ไม่พอใจและไม่ซื้อซ้ า 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
1) จากผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 21 – 25 ปี มี

การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 
20,000 บาท การที่บุคคลมีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันย่อมส่งผลให้มีการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารและพฤติกรรมการตอบสนองที่แตกต่างกันไปด้วย ดังนั้น องค์กรต้องมีการตระหนักถึงการ
สื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้สื่อทางการตลาดที่เหมาะสม ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าผู้บริโภค
มีการบริโภคสื่อหลักลดน้อยลง เพราะได้หันมาใช้สื่อออนไลน์กันมากขึ้น ดังนั้น ควรเน้นท าการสื่อสาร
การตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยเฉพาะนอกจากไลน์ออฟฟิเชียล เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ยูทูบ หรืออินสตาแก
รมไปพร้อมๆ กัน เนื่องจากสื่อออนไลน์จะได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคมากกว่าสื่ออ่ืนๆ ซึ่งองค์กรธุรกิจ
สามารถน าผลที่ได้จากการศึกษานี้ไปประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายโดยการสื่อสาร
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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

 

การตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ให้มีความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและเกิดประสิทธิผลมาก
ทีสุ่ด 

2) จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการใช้งานไลน์แอปพลิเคชันทุกวันและยังมี
ระยะเวลาในการใช้งานมากกว่า 3 ชั่วโมงข้ึนไป ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการใช้งานผ่าน
ไลน์แอปพลิเคชันนี้เป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ช่วงเวลา 20:01 – 24:00 น. ยังเป็นช่วงเวลาที่ผู้บริโภคได้มี
การใช้งานเป็นประจ ามากที่สุด ดังนั้นควรท าการสื่อสารการตลาดกับผู้บริโภคในช่วงเวลานี้ เพ่ือเป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่องค์กรธุรกิจได้จัดขึ้น เช่น การส่งข้อความ หรือการมี
กิจกรรมให้ร่วมเล่นเกมเพ่ือลุ้นรับของรางวัล และสามารถพูดคุยสอบถามรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ 
โดยการเปิดระบบออนแอร์ (On Air) เน้นการสื่อสารแบบสองทาง ท าให้เกิดการโต้ตอบระหว่างองค์กร
ธุรกิจกับผู้บริโภค เพ่ือสร้างความผูกพัน ความเข้าใจ โน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคเกิดการตอบสนองและเป็นส่วน
หนึ่งกบัธุรกิจอันจะน าไปสู่ความภักดีและเกิดการเชิญชวนหรือแนะน าไปยังบุคคลอ่ืนๆ ต่อไป 

3) จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้ถึงการเปิดให้ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ได้
ฟรีมากท่ีสุด ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้บริโภคจะมีพฤติกรรมชื่นชอบต่อสิ่งที่เป็นลักษณะให้ผลตอบแทน  ทั้งนี้ การ
เปิดให้ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนั้นถือเป็นการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี หาก
สติ๊กเกอร์ของแบรนด์ธุรกิจนั้นๆ มีความน่าสนใจก็จะสามารถดึงดูดใจให้ผู้บริโภคเปิดรับ และรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารต่อไป ยิ่งในปัจจุบันทุกแบรนด์ธุรกิจได้หันมาท าการสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลฯโดยการ
ออกสติ๊กเกอร์ให้ผู้บริโภคได้เลือกดาวน์โหลดกันอย่างหลากหลาย ดังนั้น ควรมีการพัฒนา และสร้างสรรค์
ออกแบบให้สติ๊กเกอร์มีความน่าดึงดูดใจ ไม่ว่าจะเป็นการออกสติ๊กเกอร์ด้วยสัญลักษณ์ มาสคอต ตัวการ์ตูน 
ดารา นักแสดง หรือแม้แต่การพัฒนาให้สติ๊กเกอร์สามารถเคลื่อนไหวหรือมีเสียงประกอบไปพร้อมๆ กันได้  
รวมไปถึงการพัฒนารูปแบบในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านไลน์ออฟฟิเชียลฯ เช่น การน าเสนอข้อมูล
ด้วยตัวอักษร ภาพ และวิดีโอ ให้มีความน่าสนใจ สร้างจุดเด่น ทันสมัยและมีความแปลกใหม่ให้แตกต่าง
จากแบรนด์ธุรกิจอ่ืนๆ ก็จะท าให้ผู้บริโภคมีการรับรู้การสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลฯมากยิ่งขึ้น  

4) จากผลการศึกษาเกี่ยวกับการตอบสนองของผู้บริโภคท่ีมีต่อการสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ
เชียลแอคเคานต์ มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  

1) การตอบสนองด้านความตั้งใจ พบว่า การการเปิดให้ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ฟรีท าให้ผู้บริโภค
มีความตั้งใจที่จะติดตามสินค้าหรือบริการผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ การตอบสนองด้านความตั้งใจ 
ถือว่าเป็นขั้นตอนการตอบสนองขั้นแรกที่นักการตลาดควรให้ความส าคัญ และใช้ความพยายามเป็นอย่าง
มากในการสร้างสรรค์เนื้อหา รูปแบบของข้อมูลข่าวสารให้มีความน่าสนใจ ซึ่งการที่จะท าให้ผู้บริโภคเกิด
ความตั้งใจเปิดรับข้อมูลข่าวสารได้นั้น จะต้องมีสิ่งเร้ามากระตุ้นความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคให้เกิดการ
ยอมรับ โดยอาจใช้เทคนิค หรือการให้ข้อเสนอต่างๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความตั้งใจที่จะ
รับข้อความที่แบรนด์ส่งมาให้ในครั้งต่อๆ ไป 

2) การตอบสนองด้านความสนใจ พบว่า การใช้สติ๊กเกอร์มีความน่ารัก น่าสนใจและเป็น
เอกลักษณ ์หลังจากการที่ผู้บริโภคเกิดความตั้งใจในการติดตามข้อมูลข่าวสารแล้ว ก็เข้าสู่ขั้นตอนที่ผู้บริโภค
จะเข้าไปสนใจในเนื้อหาที่ได้รับ ตั้งใจที่จะอ่าน ดู และฟังก่อนที่จะท าการตัดสินใจซื้อ ดังนั้น นักการตลาด
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ควรสร้างให้เกิดความสนใจติดตามข่าวสารต่อไป โดยท าการวางแผนปรับปรุงรูปแบบเนื้อหาข้อมูลข่าวสาร 
ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบสติ๊กเกอร์ การน าเสนอโดยรูปภาพ ตัวอักษร วีดิโอ รวมไปถึงการส่งเสริมการขาย
มาใช้ในการสื่อสารการตลาดให้ตรงกับความต้องการและการรับรู้ของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้บริโภคก็จะเกิดความสนใจรับข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง 

3) การตอบสนองด้านความต้องการ ผู้บริโภคต้องการรายละเอียดและเนื้อหาของข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และน่าเชื่อถือมากที่สุด นักการตลาดจ าเป็นต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับ
ความต้องการของผู้บริโภค เนื่องจากก่อนที่ผู้บริโภคจะท าการตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคจะท าการแสวงหาข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับประเภทสินค้า ราคาสินค้า สถานที่จ าหน่าย และข้อเสนอพิเศษต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าที่
ต้องการ ดังนั้น นักการตลาดควรน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ตรงกับความสนใจของผู้บริโภค มีการอัพเดต
ข่าวสารใหม่ๆ อย่างสม่ าเสมอ และพยายามสื่อสารให้เห็นถึงประโยชน์ของการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ทั้งนี้ 
เมื่อนักการตลาดมีความเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภค ก็สามารถน าความต้องการนั้นมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสื่อสารการตลาดให้สอดคล้องกับตามความต้องการของผู้บริโภคได้ 

4) การตอบสนองด้านการตัดสินใจซื้อ การจัดโปรโมชั่น ส่วนลด คูปองหรือสิทธิพิเศษมีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ จากสภาวะการแข่งขันทางการตลาดที่สูงขึ้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องปรับกลยุทธ์ในการส่งเสริมการขายให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนั้นควรให้
ความส าคัญกับกรส่งเสริมการขาย โดยสร้างความภักดี การตอกย้ าถึงแบรนด์ สร้างการจดจ าที่จะกระตุ้นให้
ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมการซื้อ เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่น ส่วนลด หรือสิทธิพิเศษ และการเปิด
ออนแอร์ให้ผู้บริโภคร่วมสนุกกับเกมเพ่ือชิงของรางวัล เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการสื่อสารการตลาดผ่านไลน์
ออฟฟิเชียลฯถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้บริโภคและเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ช่วยให้
ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการเท่านั้น ดังนั้น นักการตลาดจึงควรมีการสื่อสารการตลาด
ร่วมไปกับสื่ออ่ืนๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่ออินเตอร์เน็ต หรือแม้กระทั่งการใช้พนักงานขาย
อธิบายข้อมูลรายละเอียดของสินค้าแก่ผู้บริโภคให้เกิดการตอบสนองในการตัดสินใจซื้อมากขึ้น  

 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 

1) การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มุ่งเน้นศึกษาในส่วนของผู้บริโภคเพียงด้านเดียว ไม่ได้ศึกษาใน
ด้านขององค์กรธุรกิจ หรือการตลาดของแบรนด์ธุรกิจนั้นๆ ซึ่งถ้าหากมีการศึกษาเพ่ิมเติมจะท าให้สามารถ
เข้าใจและรับรู้ถึงภาพรวมของการสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ (Line Official 
Account) ได้ดียิ่งขึ้น 

2) การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มุ่งเน้นศึกษาเฉพาะเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ซึ่งได้แก่ ทรูมูฟ 
(True Move) ดีแทค (Dtac) เอไอเอส (AIS) ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป จึงควรศึกษาแบรนด์สินค้า
ประเภทอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากนี้ เพ่ือที่จะได้ทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อสินค้าประเภทอ่ืน เพ่ือที่จะ
ได้ข้อมูลและผลการวิจัยไปใช้ให้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น 

3) การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยการใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นการเก็บข้อมูลเพียงอย่างเดียว ดังนั้นจึงควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพ
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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

 

ควบคู่กันไปด้วย เช่น กาสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Dept Interview) หรือการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
เพ่ือที่จะช่วยให้เข้าใจถึงการรับรู้ ความต้องการและพฤติกรรมการตอบสนองของผู้บริโภคที่เหมาะสมต่ อ
การสื่อสารการตลาดได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

4) การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มุ่งศึกษาแต่ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน ซึ่ง
ในปัจจุบันมีแอปพลิเคชันที่เป็นโปรแกรมสนทนาหลากหลายที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ ดังนั้น จึงควร
ท าการศึกษาเปรียบเทียบกับแอปพลิเคชันอ่ืนๆ เช่น WhatsApp, Facebook Messenger, KakaoTalk, 
WeChat เป็นต้น เพ่ือทราบถึงแนวโน้มการใช้งานของผู้บริโภค และน าไปพัฒนาแอปพลิเคชันให้เกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
 

รายการอ้างอิง 
 
กิติมา สุรสนธิ.  (2544).  ความรู้ทางการสื่อสาร.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
ฐานทัศน์ ชมพูพล.  (2554).  การเปิดรับการสาธิตการใช้เครื่องส าอางผ่านสื่อออนไลน์กับการตัดสินใจซื้อ

เครื่องส าอางของผู้หญิงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร.  (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้
ตีพิมพ์).  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร. 

ณัฐกรานต์ รัตนสุภา.  (2555).  รูปแบบของเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook และพฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook ที่มีผลต่อการตอบสนองของผู้บริโภค.  (สารนิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์).  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, กรุงเทพมหานคร. 

ดารา ทีปะปาล, และ ธนวัฒน ์ทีปะปาล.  (2553).  การสื่อสารการตลาด.  กรุงเทพมหานคร: อมรการ
พิมพ์. 

เดลินิวส์ออนไลน์.  (2557, 11 ตุลาคม).  "ไลน์"เผยผู้ใช้งานทั่วโลกทะลุ 560 ล้านคนพร้อมเปิดบริการใหม่.  
สืบค้นจาก http://www.dailynews.co.th/it/273115 

ธมนวรรณ กัญญาหัตถ์.  (2554).  ความพึงพอใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อประโยชน์ของ
สมาร์ทโฟน (การศึกษาเฉพาะบุคคลปริญญามหาบัณฑิต).  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, สืบค้น
จาก: http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/356/1/ tamonwan_kanya.pdf 

นุชจรินทร์ ชอบด ารงธรรม.  (2553).  อิทธิพลของสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อ
กระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค.  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพมหานคร. 

บุญนภา จันทรากูลพงษ์.  (2542).  อิทธิพลของสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ที่มีต่อทัศนคติต่อสื่อโฆษณา
และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร.  (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์).  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร. 

ปรมะ สตะเวทิน.  (2546).  หลักนิเทศศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ์. 



 
3-129 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2558 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน 2558)   

 

พีระ จิรโสภณ.  (2547).  ทฤษฏีการสื่อสาร: เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาหลักและทฤษฏีการสื่อสาร
หน่วยที่ 11.  นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ภัศราภรณ์ อรัญเหม.  (2549).  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ซื้อในกิจกรรมการส่งเสริม
การขายของห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร.  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้
ตีพิมพ์).  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพมหานคร. 

ภาสกร จิตใคร่ครวญ.  (2553).  เทคโนโลยีของสื่อใหม่และการน าเสนอตัวตนต่อสังคมกับพฤติกรรมการสี่อ
สารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์.  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์).  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร. 

รงวไล หมื่นสวัสดิ์.  (2552).  การประชาสัมพันธ์การตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพ็จของ "GSM advance" และ 
"1 2 call!" กับคุณค่าตราสินค้า.  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์).  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร. 

วิภาดา พิทยาวิรุฬห์.  (2556).  สื่อดิจิตอลที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองของบริโภคในการเข้าถึงข้อมูลทาง
การตลาด (บทความวิชาการ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ).  สืบค้นจาก 
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/4642/4473 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์.  (2537).  การบริหารการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด.  กรุงเทพมหานคร: พัฒนา
ศึกษา. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์.  (2546).  การบริการการตลาดยุคใหม่.  กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ศุภร เสรีย์รัตน์, องอาจ ปทะวานิช, และปริญ ลักษิตานนท์.  (2546).  การบริหาร

การตลาดยุคใหม.่  กรุงเทพมหานคร: ธีระฟิล์ม และไซแท็กซ์.  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์.  (2550).  พฤติกรรมผู้บริโภค.  กรุงเทพมหานคร: ธีระฟิล์ม และไซแท็กซ์. 
เสรี วงษ์มณฑา.  (2540).  ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารการตลาด.  กรุงเทพมหานคร: วิสิทธ์พัฒนา จ ากัด. 
เสรี วงษ์มณฑา.  (2542).  พฤติกรรมผู้บริโภค.  กรุงเทพมหานคร: ธีระฟิล์ม และไซเท็ก. 
หทัยรัตน์ หนูแดง.  (2555).  การรับรู้และทัศนคติต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร.  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์).  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
กรุงเทพมหานคร. 

Assael, H.  (1998).  Consumer behavior and market action.  Ohio: South Western College 
Publishing. 

Kotler, P.  (2003).  Marketing Management.  Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 
Positioning.  (2014, 18 September).  10 อันดับแบรนด์ที่มียอด OFFICIAL ACCOUNTS.  สืบค้นจาก

http://goo.gl/DjVHWv. 
Tukko.  (2012, 27 November).  เจาะลึก LINE Marketing โดย Marketing Oops! (ตอนที่ 1).  

Marketingoops.  สืบค้นจาก http://www.marketingoops.com/media-ads/line-
marketing-1/ 

 


