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_______________________________________________________________________________
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการศึ ก ษา 1) เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ลัก ษณะทางประชากร
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ที่มีต่อการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค 2) เพื่อ
ศึกษาถึ งพฤติกรรมและการเปิ ดรับข่าวสารผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ต่อการตอบสนองของ
ผูบ้ ริ โภค 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอค
เคานต์ต่ อการตอบสนองของผูบ้ ริ โ ภค เป็ นการวิจ ัย เชิ งปริ มาณ โดยการใช้แ บบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูใ้ ช้งานไลน์
แอปพลิเคชัน ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ การหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน
ผลการวิจยั พบว่า
1) กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 – 25 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี ส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท
2) กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการใช้งานไลน์แอปพลิเคชันทุกวันต่อสัปดาห์ มีระยะเวลาใช้
งานไลน์แอปพลิเคชันมากกว่า 3 ชัว่ โมงต่อวัน ช่ วงเวลา 20.01 – 24.00 น. มีการใช้งานไลน์แอป
พลิเคชันเป็ นประจามากที่สุด ส่ วนใหญ่ติดตามการสื่ อสารการตลาดผ่านทางไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอค
เคานต์ เพื่อติด ตามข้อมูลข่าวสาร สาหรับรู ปแบบการสื่ อสารการตลาดที่เคยพบเห็ นผ่านทางไลน์
ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ คื อการแจ้งโปรโมชั่น/ส่ วนลดราคา หลังจากที่ กลุ่ มตัวอย่างได้รับข้อมูล
ข่าวสารแล้วส่ วนใหญ่มีการตอบสนองโดยการคลิ กอ่านผ่านๆ และมีระยะเวลาที่เปิ ดอ่านข้อความ/
ข้อมูลข่าวสารทางการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ 1 – 2 วันต่อสัปดาห์

(4)
3) การรั บรู ้ การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ของเครื อข่ายโทรศัพท์
มือถือ พบว่า
(1) การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารของเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์
มีระดับการรับรู ้โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง พบว่า เครื อข่ายโทรศัพท์มือถือที่มีระดับการรับรู ้อยู่
ในระดับมาก คือ เครื อข่ายโทรศัพท์มือถือของทรู มูฟ
(2) การรับรู ้ รูปแบบต่างๆ ของการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ที่
กลุ่มตัวอย่างได้รับ มีระดับการรับรู ้โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก พบว่า ข้อที่มีระดับการรับรู ้อยูใ่ นระดับ
มาก คือ การเปิ ดให้ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ ได้ฟรี
4) กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค (AIDA Model) มีระดับการตอบสนองโดยรวมอยู่
ในระดับ มาก พบว่า ในด้า นความตั้ง ใจ ด้า นความสนใจ และด้า นความต้อ งการมี ร ะดับ การ
ตอบสนองโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนในด้านการตัดสิ นใจซื้ อ มีระดับการตอบสนองโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง
5) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
(1) ลักษณะทางประชากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ที่
ต่ า งกัน มี ก ารตอบสนองของผูบ้ ริ โ ภคในการสื่ อ สารการตลาดผ่า นไลน์ ออฟฟิ เชี ย ลแอคเคานต์
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(2) พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มี
ระยะเวลาเปิ ดอ่านข้อความ/ข้อมูลข่าวสารทางการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ที่ต่างกันมี
การตอบสนองด้านการตัดสิ นใจซื้ อแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(3) การรับรู ้การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ด้านความตั้งใจ ด้านความสนใจ และด้านความต้องการ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
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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.

(6)
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.
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.
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ขอขอบพระคุ ณ คณาจารย์ทุ ก ท่ า นแห่ ง สถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ ห ารศาสตร์ น้ ี ที่ ไ ด้มอบ
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แบบสอบถาม และขอบคุ ณ ส าหรั บ การช่ ว ยเหลื อ มิ ต รภาพและก าลัง ใจอัน ยิ่ ง ใหญ่ ใ นการท า
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ไม่สามารถระบุชื่อทั้งหมดได้
ท้ายที่สุดนี้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุ ณบุคคลในครอบครัวของข้าพเจ้าทุกท่านที่ คอยให้การ
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ที่ดีและมีคุณค่าตลอดมาจนกระทัง่ ประสบความสาเร็ จในวันนี้
รสสุ คนธ์ สกุลเมตตา
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1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
เมื่อมีอดีตก็ยอ่ มมีปัจจุบนั และมีอนาคต และเมื่อมีการพัฒนาก็ยอ่ มที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปตามกาลเวลาดังการสื่ อสารของมนุษย์ ซึ่ งมนุ ษย์ถือได้วา่ เป็ นสัตว์สังคมที่ตอ้ งการจะสื่ อสาร และ
มีการส่ งข่อมูลข่าวสารระหว่างกันตลอดเวลา จากอดีตมีการสื่ อสารโดยใช้นกพิราบ การใช้มา้ เร็ ว
หรื อการส่ งสัญญาณควันไฟ และการสื่ อสารด้วยตัวอักษรโดยการส่ งจดหมาย จนพัฒนามาเป็ น
โทรศัพท์ด้วยการใช้เสี ยง ทั้งหมดนี้ ล้วนเป็ นความพยายามในการติ ดต่อสื่ อสารระหว่า งกันของ
มนุ ษย์ การสื่ อสารนับว่าเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิง่ และเป็ นปั จจัยขั้นพื้นฐานในการดารงชี วิตของมนุ ษย์
นอกจากปั จจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่ องนุ่ งห่ ม และยารักษาโรค การสื่ อสารถื อได้ว่าเป็ น
ปั จจัยที่ 5 ในการดารงชี วิตของเราทุกวันนี้ ซึ่ งในยุคนี้ เป็ นยุคของข้อมูลข่าวสาร การสื่ อสารจึ งมี
ประโยชน์ท้ งั ต่อบุคคลและสังคม ที่สาคัญไปกว่านั้นการสื่ อสารยังช่ วยให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจ
เกิ ดการแลกเปลี่ยน การถ่ายทอดความรู ้สึก ความคิดเห็น ความต้องการและทัศนคติซ่ ึ งกันและกัน
ระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารทาให้เกิดการรับรู ้และเข้าใจในข้อมูลข่าวสารที่ตรงกัน
ในปั จ จุ บ ัน ความก้า วหน้า ของเทคโนโลยี ใ นการสื่ อ สารได้เ ข้า มามี บ ทบาทส าคัญ ต่ อ
สังคมไทย ไม่วา่ จะเป็ นเด็ก หรื อผูใ้ หญ่ ต่างก็ให้ความสนใจเป็ นอย่างมาก ทั้งนี้ เพราะเทคโนโลยีได้
เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งต่อการใช้ชีวิตประจาวัน มีส่วนทาให้โลกมีความเจริ ญก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ ว
อี ก ทั้ง ยัง ท าให้ เ กิ ด ความสะดวกสบายมากขึ้ น การสื่ อ สารนั้ น เป็ นกระบวนการหนึ่ งในการ
แลกเปลี่ ยนข้อมูลข่าวสารมีรูปแบบหลักคือจะต้องส่ งสารจากผูส้ ่ งสารไปยังผูร้ ับสาร ผ่านสื่ อหรื อ
ช่องทางต่างๆ โดยสารอาจจะอยู่ในรู ปแบบของท่าทาง สัญลักษณ์ หรื อรู ปแบบของภาษา เป็ นต้น
จากแต่ก่อนที่มีการจากัดการสื่ อสารเพียงทางเดี ยวได้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง โดยผูร้ ับสารที่เคยเป็ น
ผูร้ ับเพียงฝ่ ายเดียวสามารถกลายมาเป็ นผูส้ ่ งสารได้ เรี ยกได้วา่ เป็ นการสื่ อสารสองทิศทาง ทาให้เกิด
การมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบระหว่างกันทั้งสองฝ่ าย อีกทั้งทาให้เกิดการแพร่ กระจายของข้อมูลข่าวสาร
ให้เป็ นไปได้อย่า งกว้างขวาง และด้วยศัก ยภาพของเทคโนโลยีการสื่ อสารดังที่ กล่ าวมานั้นได้มี
วิวฒั นาการปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
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และพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค จึงส่ งผลทาให้รูปแบบของสื่ อต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
เช่นกัน
การพัฒนาของเทคโนโลยี ไ ด้เปลี่ ย นวิ ถี ท างการดาเนิ น ชี วิ ต การด าเนิ นธุ ร กิ จ และการ
สื่ อสารในสังคมไปอย่างรวดเร็ ว สื่ อประเภทเก่า เช่น หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ ก็ยงั คง
อยู่ แต่สื่อใหม่อย่างสื่ ออินเทอร์เน็ต (Internet) ได้มีการขยายตัวมากขึ้น ในปั จจุบนั สื่ อใหม่ได้เข้ามามี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างมาก ซึ่ งสื่ อหรื อเครื่ องมือสื่ อสารที่ได้รับความนิยมใน
แต่ละช่วงเวลานั้นๆ จะส่ งผลต่อความคิดของคนในสังคมด้วย ไม่วา่ จะเป็ นพฤติกรรมทางด้านการ
ติดต่อสื่ อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การเปิ ดรับหรื อการบริ โภคข้อมูลข่าวสารต่างๆ ซึ่ งการ
เข้าถึงสื่ อใหม่ที่ง่ายขึ้นนี้ ทาให้มีจานวนผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่ องจากเดิม โดยจะเห็นได้
จากอัตราการเติบโตของจานวนผูใ้ ช้อิ นเทอร์ เน็ตในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2556 ที่มีจานวนผูใ้ ช้
อินเทอร์ เน็ตสู งกว่า 26,140,473 คน (ดังแสดงในภาพที่ 1.1) โดยมีจานวนเพิ่มจากปี พ.ศ. 2555 ถึง
986,239 คน (ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ, 2556)

ภำพที่ 1.1 กราฟแสดงจานวนผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
แหล่งทีม่ ำ: ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ, 2556.
จากจานวนผูใ้ ช้ดงั กล่าว จะเห็นว่า ปั จจุบนั สื่ ออินเทอร์ เน็ตได้รับความนิ ยมเป็ นที่แพร่ หลาย
อย่างรวดเร็ ว ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่ อสารที่ ทนั สมัย ก้าวหน้า ทาให้สื่ออินเทอร์ เน็ต ได้
กลายเป็ นแหล่งแห่ งการติดต่อสื่ อสาร แบ่งปั นและแลกเปลี่ ยนข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่ งทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการสื่ อสารจากยุคการสื่ อสารแบบดั้งเดิมเช่น การพบปะพูดคุยสนทนา
แบบเห็นหน้าพบเจอตัวกันของคู่สนทนา หรื อการเขียนหรื อส่ งจดหมายทางไปรษณี ย ์ เป็ นต้น มาสู่
การใช้เทคโนโลยีก ารสื่ อสารในยุค ดิ จิท ลั ก่ อให้เกิ ดยุค แห่ ง การสื่ อสารไร้ พ รมแดน ทาให้ผูค้ น
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จานวนมากสามารถติดต่อสื่ อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ทวั่ โลก ไม่วา่ จะอยูไ่ กลแค่ไหนคนละซี ก
โลก หรื อต่างเวลากัน ก็สามารถเชื่อมโยงติดต่อสื่ อสารกันได้ (ปณิ ชา นิติพรมงคล, 2554)
ผลจากการที่เทคโนโลยีน้ นั พัฒนาอย่างรวดเร็ ว ทาให้เกิ ดความง่ายและความสะดวกสบาย
ในการเข้าถึงอินเทอร์ เน็ต ที่สามารถเชื่ อมโยงคนทั้งโลกเข้าด้วยกัน ก่ อให้เกิ ดนวัตกรรมใหม่ทาง
สังคมที่รู้จกั กันในชื่ อ “สื่ อสังคมออนไลน์” (Social Media) หรื อเรี ยกว่า “เครื อข่ายสังคมออนไลน์”
(Online Social Network) เป็ นรู ปแบบการสื่ อสารข้อมูลที่มีการนาเทคโนโลยีและการสื่ อสารเข้ามามี
ส่ วนเกี่ยวข้อง (แสงเดือน ผ่องพุฒ, 2556)โดยมีรูปแบบการสื่ อสารที่หลากหลายทั้งในรู ปแบบของ
การสร้างข้อมูลและการเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็ นช่องทางการสื่ อสารผ่านสื่ อ
ใหม่อย่างอินเทอร์ เน็ต เช่น Facebook, Twitter, Instagram, Line, WhatsApp, Skype เป็ นต้น
จากวิวฒั นาการด้า นเทคโนโลยีข องเครื อข่ ายสัง คมออนไลน์ ที่ เติ บ โตอย่า งรวดเร็ วและ
ต่อเนื่อง ปฏิเสธไม่ได้วา่ สื่ ออินเทอร์เน็ตเป็ นสื่ อใหม่ที่ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมากและมีแนวโน้ม
จะมี จ านวนผู ้ใ ช้ ง านเพิ่ ม มากขึ้ นในอนาคต ซึ่ งส่ ง ผลให้ ก ระแสการใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต และ
โทรศัพท์มือถือที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโทรศัพท์มือถือมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ทาให้
มี คุ ณ สมบั ติ ที่ สู งมากขึ้ นเปรี ยบเสมื อ นมี ค อมพิ ว เตอร์ เ ล็ ก ๆ อยู่ ใ นมื อ จนเรี ยกได้ ว่ า เป็ น
โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ที่มีความสามารถในการใช้งานได้สูงกว่าโทรศัพท์
ทัว่ ไปมี โปรแกรมต่างๆ รองรับ และสามารถเลือกใช้แอปพลิ เคชัน (Application) ต่างๆ ได้ ซึ่ ง
โทรศัพ ท์ แ บบสมาร์ ท โฟนก่ อ ให้ เ กิ ด แอปพลิ เ คชั น ที่ ห ลากหลายให้ เ ลื อ กใช้ ใ นการเข้า ถึ ง
กลุ่ ม เป้ าหมาย ดัง นั้น กระแสความนิ ย มที่ เติ บ โตรวดเร็ ว เช่ น นี้ ท าให้ หน่ ว ยงานทั้ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน องค์กร หรื อกลุ่มบุคคลได้นาสื่ อสังคมออนไลน์มาใช้ในการติดต่อสื่ อสารมากขึ้น ไม่วา่
จะเป็ น การเผยแพร่ ขอ้ มูลประชาสัมพันธ์ การโฆษณา และการสื่ อสารการตลาด เพื่อให้เป็ นช่องทาง
ที่ ส ามารถรองรั บ และตอบสนองความต้อ งการหรื อไลฟ์ สไตล์ ที่ ห ลากหลายของผู้บ ริ โภค
กลุ่มเป้ าหมายได้
ด้วยความแรงของกระแสสมาร์ ทโฟนที่เพิ่มขึ้นได้ถูกออกแบบให้เข้ากับเทคโนโลยีในยุค
ปั จจุ บ นั ทั้ง รู ป ลักษณ์ ภายนอก รู ปแบบหน้าจอและฟั ง ก์ชั่นการใช้ง านที่ หลากหลาย รวมทั้ง ยัง
สามารถรองรับโปรแกรมแอปพลิเคชันต่างๆ ได้อย่างมากมาย จึงทาให้เกิดการสร้างโปรแกรมหรื อ
แอปพลิ เ คชัน ต่ า งๆ ไม่ ห ยุ ด หย่ อ น เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของผูค้ นทั้ง ในด้า นของการ
ติดต่อสื่ อสาร ด้านธุ รกิจ ด้านการศึกษา และด้านความบันเทิง จึงทาให้ผคู้ นได้รับความสะดวกสบาย
เพราะสามารถใช้ประโยชน์จากสมาร์ ทโฟนได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่วา่ จะอยู่ส่วนใดของโลกก็ตาม ซึ่ ง
สอดคล้องกับชี วิตของคนในยุค ปั จจุ บนั โดยเฉพาะในสั งคมเมื องที่ มีแต่ ความรี บร้ อนของผูค้ น
(ธมนวรรณ กัญญาหัตถ์, 2554)
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ดังนั้น การตลาดที่จะเข้าถึงผูบ้ ริ โภคจึงมี การเปลี่ยนไป ไม่วา่ จะเป็ นช่องทางการใช้สื่อของ
นักการตลาด รู ปแบบของการสื่ อสารหรื อวิธีการเข้าถึงผูบ้ ริ โภคก็แตกต่างออกไปจากในอดีต หาก
มองย้อนกลับไปในอดีตนั้น โทรทัศน์และสื่ อสิ่ งพิมพ์จดั เป็ นสื่ อหลักที่นกั การตลาดและนักโฆษณา
เลือกใช้เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับสิ นค้าและบริ การไปยังผูบ้ ริ โภค โดยมีสื่อวิทยุและสื่ อ
นอกบ้า นเป็ นสื่ อ เสริ มเพื่ อ เข้า ถึ ง ผู ้บ ริ โ ภคที่ สื่ อ หลัก ไม่ ส ามารถเข้า ถึ ง ได้ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม
สถานการณ์ในปั จจุบนั เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีได้เข้ามา ทาให้ผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่หนั มาใช้เวลา
บนโลกออนไลน์ในการหาข้อมูลข่าวสาร เพื่อติดต่อสื่ อสารกัน และเพื่อแสวงหาความบันเทิงเพิ่ม
มากขึ้น นอกจากนั้นสื่ อออนไลน์ยงั เป็ นช่องทางที่สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้เป็ นจานวนมากภายใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ ว อีกทั้งยังกลายเป็ นคาตอบแรกของนัก สื่ อสารการตลาดและนักโฆษณาที่ถู ก
หยิบยกสื่ อออนไลน์มาใช้เพื่อเป็ นช่องทางในการเข้าถึงผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั
เนื่องด้วยในปั จจุบนั สังคมมีความเร่ งรี บ มีสื่อใหม่ๆ เกิดขึ้นและมีความซับซ้อนมากยิ่งขั้น
จึงเป็ นเหตุให้การสื่ อสารแบบเดิ ม ๆ อาจไม่ส่งผลต่อความต้องการหรื อตอบสนองของมนุ ษย์ได้
ดังนั้นนักการสื่ อสารการตลาดจึงต้องศีกษาและพัฒนาช่องทางการติดต่อสื่ อสารไปตามกาลเวลาที่
เปลี่ยนแปลงไปให้เหมาะสม ซึ่งสื่ อสังคมออนไลน์ทางสมาร์ ทโฟนได้เข้ามามีบทบาทมากยึ่งขึ้นใน
สังคม นอกเหนือจากการพูดคุยโทรศัพท์ การส่ งข้อความสั้นๆ (SMS) การส่ งข้อความภาพ (MMS)
ถ่ายภาพ เล่นเกม ฟังวิทยุ ฟังเพลงแล้ว ยังรวมถึงความสามารถในการเชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ต โดยผ่าน
ทางระบบอินเทอร์ เน็ตไร้สายอย่าง 3G หรื อ Wi-Fi การส่ งข้อมูลผ่านทาง E-Mail การเข้าถึงเว็บไซต์
ต่างๆ และการใช้โปรแกรมสนทนาออนไลน์ ทั้งหมดนี้ จึงเป็ นหนึ่ งในทางเลื อกของการสื่ อสาร
ข้อมูลที่ผคู้ นต่างให้ความสนใจ โดยเฉพาะนักสื่ อสารการตลาดที่เล็งเห็น ความสาคัญของรู ปแบบ
การสื่ อสารนี้ และต้องการใช้ช่องทางการสื่ อสารนี้ มาเป็ นช่องทางการสื่ อสารการตลาด (Marketing
Communication) ไปยังกลุ่มเป้ าหมาย จะเห็นได้วา่ การสื่ อสารการตลาดที่สามารถดึงดูดความสนใจ
ของผูบ้ ริ โภคนั้น คงหนีไม่พน้ กับการสื่ อสารการตลาดโดยตรง ดังเช่นโปรแกรมสนทนาออนไลน์ที่
กาลังเป็ นที่นิยมของคนจานวนมากและเป็ นที่น่าสนใจของนักสื่ อสารการตลาดในขณะนี้
ไลน์แอปพลิเคชัน (Line Application) เป็ นโปรแกรมสนทนาออนไลน์ซ่ ึ งถือว่าเป็ นโซเชี ยล
เน็ตเวิร์คชนิดหนึ่งที่มีการสื่ อสารผ่านอินเทอร์ เน็ตบนอุปกรณ์การสื่ อสารรู ปแบบต่างๆ เช่น สมาร์ ท
โฟน คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต ซึ่ งเป็ นแอปพลิเคชันที่สามารถสื่ อสารระหว่างกันตัวต่อตัว หรื อจะ
สื่ อสารเป็ นกลุ่มได้ดว้ ยการส่ งข้อความ ข้อความเสี ยง ส่ งภาพ การโพสต์ลงไทม์ไลน์ส่วนตัว หรื อ
การส่ งสติ๊ กเกอร์ ที่ใช้สื่อสารแทนอารมณ์ ของผูใ้ ช้งาน เป็ นต้น ทั้งหมดนี้ จึงเป็ นส่ วนที่ ทาให้ไลน์
แอปพลิเคชัน เข้ามาเป็ นเป็ นส่ วนหนึ่ งของการสื่ อสารในชี วิตประจาวัน และทาให้มีผใู ้ ช้งานไลน์
แอปพลิเคชัน นี้เป็ นจานวนมาก
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ภำพที่ 1.2 กราฟแสดงจานวนผูใ้ ช้งานไลน์แอปพลิเคชันทัว่ โลก
แหล่งทีม่ ำ: ไทยรัฐออนไลน์, 2557.
จากกราฟที่แสดงข้างต้น จะเห็ นได้ว่า มี ผูบ้ ริ โภคหันมาใช้งานไลน์แอปพลิ เคชัน ในการ
ติดต่อสื่ อสารเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ในหลายประเทศ ซึ่ งแนวโน้มการเพิ่มขึ้นนี้ ยงั คงดาเนิ นมาอย่างต่อเนื่ อง
จนล่าสุ ดในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ไลน์มียอดผูใ้ ช้งานทัว่ โลกทะลุ 560 ล้านคน โดยมีญี่ปุ่นประเทศ
ให้กาเนิ ดไลน์มียอดผูใ้ ช้เป็ นอันดับหนึ่ งจานวน 54 ล้านคน ตามมาด้วยประเทศไทยที่ มียอดผูใ้ ช้
จานวน 33 ล้านคนเป็ นอันดับสองของโลก และอินโดนี เซี ยเป็ นอันดับสามด้วยยอดผูใ้ ช้จานวน 30
ล้านคน (เดลินิวส์ออนไลน์, 2557) นับตั้งแต่ที่ไลน์ได้เปิ ดให้บริ การครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน
2554 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยการร่ วมมือของบริ ษทั Naver Japan Corporation และบริ ษทั Live Door
โดยมี NHN Japan เป็ นผูพ้ ฒั นาฟี เจอร์ ต่างๆ ของไลน์หลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึ นามิ
เมื่ อปี 2554 ในประเทศญี่ ปุ่นที่ ภู มิ ภาค Tohoku ท าให้ร ะบบการติ ดต่ อสื่ อสารทางโทรศัพ ท์ล่ ม
ประชาชนจานวนมากในประเทศต้องเข้าแถวรอใช้บริ การโทรศัพท์สาธารณะที่ถูกติดตั้งโปรแกรม
อัตโนมัติ ทาให้ NHN Japan ตัดสิ นใจออกแบบไลน์แอปพลิเคชันที่สามารถใช้ได้ท้ งั บนมือถือ บน
แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์พีซีเพื่อใช้ในการติดต่อสื่ อสารตอบโต้ระหว่างกันได้อย่างสะดวก
ดังนั้น หลังจากความสาเร็ จของไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ วภายในระยะเวลาไม่นาน ทาให้ปี
2555 ไลน์ได้เปิ ดตัวไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ (Line Official Account) หรื อที่เรี ย กว่าบัญชี
ผูใ้ ช้งานอย่างเป็ นทางการ เป็ นบัญชีแอคเคานต์ของแบรนด์ที่มีชื่อเสี ยง กลุ่มดารา และศิลปิ นต่างๆ
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ทัว่ โลกเปิ ดให้ผใู้ ช้งานไลน์แอปพลิเคชันสามารถเป็ นเพื่อนกับไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ได้ เพื่อ
ติดตาม อัพเดตข่าวสารขององค์กร หรื อบุคคลที่เราชื่นชอบและเปิ ดช่องทางให้แบรนด์สินค้าร่ วมทา
การสื่ อสารการตลาดโดยการส่ งข้อความ, ภาพ, วิดีโอ, เสี ยง, ลิงก์,ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับแบรนด์
โดยตรง รวมทั้งการนาเสนอสิ นค้า หรื อ บริ ก าร โปรโมชัน่ ที่ มาในรู ปแบบคูปอง ส่ วนลดไปยัง
กลุ่มเป้ าหมายผ่านทางไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์
ไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ เป็ นการสื่ อสารทางเดียว (One Way Communication) โดย
แบรนด์สินค้าสามารถส่ งข้อความพร้ อมกันได้ในแต่ละครั้งถึ งกลุ่มผูบ้ ริ โภคติดตามทุกคน แต่กลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคที่ติดตามแบรนด์น้ นั ๆ จะไม่สามารถติดต่อ หรื อพูดคุยกับแบรนด์สินค้านั้นได้ และเมื่อเรา
ส่ งข้อความเพื่อพูดคุ ยกับแบรนด์ที่เราสนใจ เราจะได้รับข้อความตอบกลับโดยอัตโนมัติจากทาง
แบรนด์สินค้าที่ได้เตรี ยมกาหนดข้อความสาหรับการตอบกลับไว้ล่วงหน้า นอกจากการส่ งข้อความ
ถึ งกลุ่ มผูบ้ ริ โภคอย่างเดี ยวแล้ว ทางไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ ยงั ได้เปิ ดการสื่ อสาร 2 ช่ องทาง
(Two-way Communications) ที่เรี ยกว่า ออนแอร์ (ON AIR) ซึ่ งระบบของไลน์จะส่ งข้อความแจ้ง
ก่อนจะเปิ ดออนแอร์ เพื่อให้ผบู้ ริ โภคสามารถติดต่อ สอบถาม พูดคุ ย และเล่นเกมกับแบรนด์น้ นั ๆ
ได้ (Tukko, 2012)

ภำพที่ 1.3 แสดงการจัดอันดับแบรนด์ 10 อันดับที่มีสมาชิกใน Official Accounts มากที่สุด
แหล่งทีม่ ำ: Positioning, 2014.
จากอัตราการเพิ่มขึ้ นของจานวนผูใ้ ช้ไลน์ที่เติ บโตอย่างก้าวกระโดด ทาให้ในปั จจุ บนั มี
หลายองค์กรที่หนั มาให้ความสนใจกับไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ โดยนาคุณสมบัติในการสื่ อสาร
ของไลน์ ม าประยุ ก ต์ใ ช้ก ับ การสื่ อ สารการตลาด และใช้ช่ อ งทางการสื่ อ สารนี้ ไปยัง ผูบ้ ริ โ ภค
กลุ่มเป้ าหมายมากขึ้ น สิ นค้าและบริ การที่ทาการสื่ อสารการตลาดผ่านช่ องทางนี้ จะมี หลากหลาย
ประเภท ประเภทของสิ นค้า ได้แก่ เครื่ องสาอาง, เครื่ องดื่ม,อาหารเสริ มหรื อยา และแฟชัน่ เป็ นต้น
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ส่ วนประเภทของบริ การ ได้แก่ ระบบเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือ, โรงภาพยนตร์ , ประกันภัย, รถยนต์,
สถานี บริ การน้ ามัน, รายการโทรทัศน์, ธนาคารหรื อสถาบันทางการเงิน เป็ นต้น จะเห็นได้จากภาพ
ที่ 1.3 ได้แสดงถึงการจัดอันดับของแบรนด์ที่มีสมาชิ กติดตามมากที่สุดใน Official Accounts 10
อันดับแบรนด์ จากมากไปหาน้อย ซึ่ งจะเห็ นได้วา่ ทรู มูฟมีจานวนสมาชิ กผูต้ ิดตามมาเป็ นอันดับที่
หนึ่ ง ถัด มาเป็ นดี แ ทค เมื อ งไทย เอไอเอส ปตท. อี อ อน โออิ ชิ คิ ว เฮาส์ มิ ส ที น และ ราคู เ ท็ น
ตามลาดับ

สติ๊กเกอร์

ลิงก์เข้าสู่ เว็บไซต์

ภาพ

เกม

โปสเตอร์

รายการสิ นค้า

ON AIR

คลิปวิดีโอ

ไทม์ไลน์

ภำพที่ 1.4 รู ปแบบการสื่ อสารการตลาดของแบรนด์ต่างๆ ผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์
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จากภาพที่ 1.4 แสดงถึงรู ปแบบการสื่ อสารการตลาดของแบรนด์ต่างๆ ผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยล
แอคเคานต์ นักสื่ อสารการตลาดสามารถส่ งสารที่ มีรูปแบบหลากหลาย โดยเลื อกสารที่ จะส่ งให้
เหมาะสมกับรู ปแบบและกลุ่มเป้ าหมายในการสื่ อสาร เช่น ข้อความ ภาพ ไทม์ไลน์ คลิปเสี ยง คลิป
วิดีโอ โปสเตอร์ การลิงก์สู่เว็บไซต์ภายนอก รายการสิ นค้า ตราสิ นค้า และสติ๊กเกอร์ เป็ นต้น
จึงปฏิ เสธไม่ได้ว่า จุดเด่นที่ทาให้ไลน์แตกต่างจากโปรแกรมสนทนาอื่นๆ เกิ ดจากการใช้
สติ๊กเกอร์ เข้ามาแทนคาพูด ตัวอักษร การถ่ายทอดบุคลิกภาพ และแสดงอารมณ์ ท่าทางน่ารักๆ ผ่าน
ตัวการ์ ตูน เช่ น การแสดงความรู ้ สึกถึ งความดี ใจ เศร้า เสี ยใจ ตลก ยินดีมาใช้ในการสื่ อสารแทน
ความรู้สึกของตนเองทาให้การสื่ อสารมีชีวติ ชีวามากขึ้น โดยการนาคาแรคเตอร์ หรื อมาสคอตประจา
แบรนด์รวมถึงการใช้คาพูดฮิตติดปากและคาอวยพรตามเทศกาลต่างๆ มาทาเป็ นสติ๊กเกอร์ เช่น ขุ่น
พระ ปวดตับ ฟรุ ้งฟริ้ ง Happy New Year และHappy birthday เป็ นต้น ส่ วนมากแบรนด์ต่างๆ จะ
แจกสติ๊กเกอร์ ให้โหลดไปใช้ได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย แต่ตอ้ งแลกกับการที่ผใู ้ ช้ตอ้ งตอบรับความเป็ น
เพื่อน ให้แบรนด์สามารถส่ งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การต่างๆ มายังกลุ่มเป้ าหมายได้ซ่ ึ ง
สติ๊กเกอร์ ของแต่ละแบรนด์จะมีอายุการใช้งานอยูใ่ นไลน์แอปพลิเคชันเพียง 3 เดือน บางแบรนด์ก็
จะออกสติ๊ ก เกอร์ ม าให้ผูบ้ ริ โภคดาวน์ โหลดใช้ง านกันได้อย่า งต่ อเนื่ อง ทั้ง นี้ เพื่ อสร้ างการรั บรู้
แบรนด์ดึงดูดความสนใจและเน้นการจดจาในตัวสิ นค้าได้
จากที่ กล่าวมาข้างต้นผูว้ ิจยั มองเห็ นว่าไลน์แอปพลิ เคชันเป็ นช่ องทางใหม่ที่มาแรงไม่แพ้
เฟซบุ๊ก อิ นสตาแกรม และทวิต เตอร์ ซึ่ งสอดคล้องกับพฤติ กรรมคนไทยที่ชื่ นชอบการแชท ใช้
สมาร์ ท โฟนมาอานวยความสะดวกในชี วิตประจาวัน และใช้เป็ นช่ องทางในการติ ดตามแบรนด์
ศิลปิ น ดารา นักร้องที่ ตนเองชื่นชอบ โดยเฉพาะไอเดียของไลน์ที่มีการใช้สติ๊กเกอร์ ทาให้แบรนด์
ได้ใช้ช่องทางนี้ เป็ นช่องทางการสื่ อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ซึ่ งจะเห็นได้วา่ มีแบรนด์มากมาย
ได้อาศัยช่ องทางของไลน์ แอปพลิ เคชัน เป็ นตัวส่ งข้อมู ลข่ าวสารไปยัง ผูบ้ ริ โภค และจากการจัด
อันดับแบรนด์ 10 อันดับที่มีสมาชิกใน Official Accounts มากที่สุด พบว่าเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือ
อย่างทรู มูฟได้มีสมาชิกผูต้ ิดตามมากที่สุดมาเป็ นอันดับหนึ่ง ดีแทคอันดับที่สอง และเอไอเอสอันดับ
ที่สี่
ด้วยเหตุน้ ีแล้วผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะมุ่งศึกษาถึงการรับรู้และการตอบสนองการสื่ อสาร
การตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ของเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือทั้งสามเครื อข่ายได้แก่ ทรู มูฟ
ดีแทค และเอไอเอส ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึ งพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร และการรับรู ้ การสื่ อสาร
การตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ของเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือทั้งสามเครื อข่าย รวมทั้งการ
ตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ทั้งในด้านความตั้งใจ ความสนใจ ความต้องการ และการตัดสิ นใจซื้ อ เพื่อ
นามาพัฒนาการสื่ อสารการตลาด สร้ างตราสิ นค้าให้แข็งแกร่ ง ให้กลุ่มผูบ้ ริ โภคเกิ ดการจดจาและ
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ความจงรั ก ภัก ดี ใ นตราสิ น ค้า อี ก ทั้ง ยัง เป็ นแนวทางในการวางแผนการสื่ อ สารการตลาดให้
สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1) เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและ
รายได้ที่มีต่อการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค
2) เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมและการเปิ ดรับข่าวสารผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ต่อการ
ตอบสนองของผูบ้ ริ โภค
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอค
เคานต์ต่อการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค

1.3 ปัญหำนำกำรวิจัย
1) ความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึ กษา
อาชีพและรายได้ กับการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างไร
2) ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมและการเปิ ดรับข่าวสารผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์
กับการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างไร
3) การรับรู้ การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์มีความสัมพันธ์ ต่อการ
ตอบสนองของผูบ้ ริ โภคอย่างไร

1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้มุ่งศึกษาเรื่ อง “การรับรู้และการตอบสนองการสื่ อสารการตลาดผ่าน
ไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ของเครื อข่ายโทรศัพท์มือถื อ” ทั้ง 3 เครื อข่าย ได้แก่ ทรู มูฟ ดีแทค และ
เอไอเอส ทั้ง นี้ เหตุ ผ ลที่ เ ลื อ กเครื อข่ า ยโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ มาเป็ นกรณี ศึ ก ษาในงานวิ จ ัย ครั้ งนี้
เนื่องมาจากการจัดอันดับแบรนด์ 10 อันดับที่มีสมาชิกใน Official Accounts มากที่สุด พบว่า ระบบ
เครื อข่ า ยโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ได้มี ส มาชิ ก ผู้ติ ด ตามมากที่ สุ ด มาเป็ นอัน ดับ หนึ่ ง อี ก ทั้ง เครื อข่ า ย
โทรศัพท์มือถือยังเป็ นประเภทของสิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคมีการใช้งานมากกว่าสิ นค้าประเภทอื่นๆ อีกด้วย
ซึ่ งเนื้ อหาในการวิจยั จะศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้งานและการเปิ ดรับข่าวสารผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยล
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แอคเคานต์ การรับรู ้ การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ และการตอบสนองของ
ผูบ้ ริ โภคแบบไอดาโมเดล (AIDA) ทั้ง ในด้า นความตั้ง ใจ ความสนใจ ความต้องการ และการ
ตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บผล
การวิ จ ัย กับ ผู ้ที่ ใ ช้ ง านไลน์ แ อปพลิ เ คชัน จะศึ ก ษาเฉพาะกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ อ าศัย อยู่ ใ นจัง หวัด
กรุ งเทพมหานครและเคยได้รับข้อความสื่ อสารการตลาดจากแบรนด์ธุรกิจผ่านไลน์แอฟฟิ เชี ยลแอค
เคานต์ โดยได้มีการกาหนดช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

1.5 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
1) ผลจากการวิจยั สามารถใช้เป็ นแนวทางที่เป็ นประโยชน์ต่อนักการตลาดในการนาข้อมูล
และผลที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและวางแผนการสื่ อสารการตลาดให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพต่อไป
2) ผลงานวิจยั จะสามารถเป็ นประโยชน์ ต่อหน่วยงาน องค์กร หรื อผูท้ ี่สนใจศึกษาเกี่ยวกับ
การสื่ อสารการตลาดเพื่อการตอบสนองในโอกาสต่อไป

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ในการวิจยั เรื่ อง การรับรู้และการตอบสนองการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ของเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือ ผูว้ ิจยั ได้ใช้แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมาเป็ นกรอบ
และแนวทางในทางการศึ กษาให้สามารถตอบวัตถุ ประสงค์ในการทาการศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ โดยมี
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีดา้ นประชากรศาสตร์
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค
2.3 แนวคิดเรื่ องการสื่ อสารการตลาด
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
2.6 แนวคิดเรื่ องสื่ อใหม่
2.7 การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์
2.8 ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์
เมื่อผูส้ ่ งสารต้องการที่จะรู ้และเข้าใจมวลชนที่เป็ นเป้ าหมายของผูส้ ่ งสารจะต้องใช้ลกั ษณะ
ทางด้า นจิ ตวิทยาและลักษณะทางด้านประชากรของมวลชนผูร้ ั บประกอบกัน ลักษณะทางด้า น
ประชากรจะบอกว่าผูร้ ับสารเป็ นใคร อายุเท่าไร เพศอะไร นับถื อศาสนาใด และมี ฐานะอย่างไร
ในขณะที่ ลกั ษณะทางจิ ตวิทยาจะบอกว่าใครนั้น มี ความรู ้ สึกนึ ก คิ ดอย่างไร มี รสนิ ยมและความ
ต้องการอย่างไรวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์มวลชนผูร้ ับสารนี้ เรี ยกรวมๆ ว่าการวิเคราะห์มวลชน
ผูร้ ับสาร ผูร้ ับสารตามลักษณะทางประชากรเดียวกันจะมีลกั ษณะทางจิตวิทยาคล้ายคลึงกัน และคน
ที่มีลกั ษณะทางประชากรที่แตกต่างกันจะมีลกั ษณะทางจิตวิทยาแตกต่างกัน ส่ งผลให้มีพฤติกรรมที่
แตกต่างกัน เนื่องจากบุคคลที่อยูใ่ นแต่ละกลุ่มประชากร ย่อมมีกิจกรรมและรู ปแบบการดาเนิ นชี วิต
ที่แตกต่างกัน โดยสามารถวิเคราะห์จากปั จจัยต่างๆ ดังนี้

12
1) เพศ (Sex) การวิจยั ทางจิ ตวิทยาหลายชิ้ น ได้แสดงให้เห็ นว่าผูห้ ญิงและผูช้ ายมี
ความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่ องความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคมได้
กาหนดบทบาท และกิ จกรรมของคนสองเพศไว้แตกต่างกัน จึงส่ งผลให้พฤติกรรมของหญิงและ
ชายต่างกัน (ปรมะ สตะเวทิน, 2546) นอกจากนี้ จากงานวิจยั ทางนิ เทศศาสตร์ หลายชิ้ นยังพบว่า
ผูห้ ญิงมักจะถู กโน้มน้าวใจได้ง่ายกว่าผูช้ าย และมักเผยแพร่ ความคิดเห็ นที่ได้รับการจูงใจนั้นให้
ผูอ้ ื่นต่อไปอีกด้วย ผูช้ ายส่ วนมากจะใช้เหตุผลมากกว่าผูห้ ญิงและสามารถจดจาได้ดีกว่าผูห้ ญิงอีก
ด้วย
2) อายุ (Age) เป็ นปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อพฤติกรรมการสื่ อสารของมนุ ษย์ เนื่ องจาก
อายุ เป็ นตัวก าหนดหรื อบ่ ง บอกเกี่ ย วกับ ความเป็ นผูท้ ี่ มี ป ระสบการณ์ ใ นเรื่ อ งต่ า งๆ ของบุ คคล
งานวิจยั ทางจิตวิทยาหลายเรื่ องแสดงถึ งตัวแปรเรื่ องอายุที่มีผลต่อการหล่ อหลอมทางอุ ดมการณ์
พบว่าคนที่มีอายุน้อยจะมีความคิดเชิ งเสรี นิยมมากกว่าคนอายุมาก ใจร้อนกว่า มองโลกในแง่ดีกว่า
ส่ วนคนอายุมากจะมี ความระมัดระวังในเรื่ องต่างๆ มากกว่า มองโลกในแง่ร้าย และไม่ชอบการ
เปลี่ยนแปลง ดังนั้นคนที่มีอายุนอ้ ยจึงมักเป็ นผูท้ ี่ถูกชักจูงใจได้ง่ายกว่าคนอายุมาก และมีพฤติกรรม
ในการสื่ อสารที่ชอบเปิ ดรับข่าวสารด้านการบันเทิง ขณะที่คนอายุมากจะเปิ ดรับข่าวสารประเภท
หนักๆ เช่น ข่าวการเมือง สังคม หรื อเศรษฐกิจ เป็ นต้น (กิตติมา สุ รสนธิ , 2544)
3) การศึ ก ษา (Education) เป็ นปั จจัย ที่ ท าให้ค นมี ค วามคิ ด ค่ า นิ ย ม ทัส นคติ และ
พฤติกรรมแตกต่างกัน คนที่มีการศึกษาสู งจะได้เปรี ยบอย่างมากในการเป็ นผูร้ ับสารที่ดี เพราะเป็ นผู ้
ที่มีความรู้ กว้า งขวางและเข้าใจสารได้ดี แต่จะเป็ นคนที่ ไม่เชื่ ออะไรง่ ายๆ ถ้าไม่มีหลักฐานหรื อ
เหตุผลเพียงพอ โดยทัว่ ไปแล้วคนที่มีการศึกษาสู งจะใช้สื่อมวลชนมากกว่าคนที่มีการศึกษาต่า และ
มักจะใช้สื่อประเภทสื่ อสิ่ งพิมพ์ ในขณะที่คนที่มีการศึกษาต่าจะใช้สื่อประเภทวิทยุ โทรทัศน์ และ
ภาพยนตร์ หากผูม้ ี การศึกษาสู งมีเวลาว่างพอก็จะใช้ท้ งั สื่ อสิ่ งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และ
อินเทอร์ เน็ต แต่หากมีเวลาจากัดก็มกั จะแสวงหาข่าวสารจากสื่ อสิ่ งพิมพ์มากกว่าสื่ อประเภทอื่นๆ
(ปรมะ สตะเวทิน, 2546)
4) สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิ จ (Socio-Economic Status) หมายถึ ง อาชี พ
รายได้ ฐานะทางการเงิน เชื้ อชาติ ถิ่นฐาน ภูมิลาเนา ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว เป็ นปั จจัยที่ทา
ให้คนมี วฒั นธรรมต่างกัน มี ประสบการณ์ ต่างกัน มี ทศั นคติ ค่านิ ยม เป้ าหมาย และพฤติกรรมที่
แตกต่างกัน ซึ่ งนับเป็ นตัวแปรที่สาคัญเนื่ องจากอาชี พของแต่ละบุคคลจะนาไปสู่ ความจาเป็ นและ
ความต้องการสิ นค้าและบริ การที่แตกต่างกัน (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2546) สาหรับผูท้ ี่มีรายได้สูงมักจะ
ใช้สื่อมวลชนมากเพื่อแสวงหาข่าวสารหรื อเรื่ องราวหนักๆ เช่น อ่าน ดู หรื อฟั งเรื่ องการเมือง ปั ญหา
สังคม และเศรษฐกิจ เป็ นต้น (ปรมะ สตะเวทิน, 2546)
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จากแนวคิ ดเกี่ ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ขา้ งต้นที่ กล่ าวมานั้น ผูว้ ิจยั สนใจที่จะ
ศึกษาลักษณะประชากรด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้มาเป็ นแนวทางในการศึกษา
เนื่ องจากปั จจัยแต่ละปั จจัยของบุ คคลหนึ่ งที่แตกต่างกันตามลักษณะประชากรศาสตร์ น้ นั ถื อเป็ น
พื้นฐานในการกาหนดให้ผบู ้ ริ โภคมีการรับรู้การสื่ อสารการตลาดและมี พฤติกรรมการตอบสนองที่
แตกต่างกันได้

2.2 แนวคิดเกีย่ วกับการรับรู้ ของผู้บริโภค
การรับรู ้ ของมนุ ษย์มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กบั ทัศนคติความรู ้ และความเข้าใจของแต่ละ
บุ ค คลที่ จ ะรั บ เอาสิ่ ง เหล่ า นั้น มาไว้ใ นความคิ ด หรื อปล่ อ ยลอยไปขึ้ น อยู่ก ับ การรั บ รู ้ ข องบุ ค คล
เหล่ านั้นที่ จะต้องการรั บรู ้ หรื อไม่ ซ่ ึ ง ได้มีนักวิชาการหลายท่า นได้ให้ความหมายของการรั บรู ้ ที่
แตกต่างกันไป
2.2.1 ความหมายของการรับรู้
Kotler (2003) ได้กล่าวว่า การรับรู ้คือกระบวนการที่แต่ละคนทาการเลือกสรร จัดระเบียบ
และแปลความหมายข้อมูลต่างๆ เพื่อสร้ างภาพที่มีความหมาย ดังนั้น การรับรู ้ จึงมิได้ข้ ึนอยู่กบั สิ่ ง
กระตุน้ ร่ างกายเพียงอย่างเดี ยว แต่จะขึ้ นอยู่กบั ความสัมพันธ์ของสิ่ งกระตุน้ ที่มีต่อสภาพแวดล้อม
และขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของแต่ละบุคคลด้วยเช่นกัน
Shiffman, and Kanuk (1994) ได้กล่าวว่าการรับรู ้ คือ กระบวนการซึ่ งแต่ละบุคคลเลือกสรร
จัดระเบียบ และตีความหมายสิ่ งกระตุน้ ออกมาเป็ นภาพที่มีความหมายและเกิ ดเป็ นภาพรวมขึ้นมา
โดยที่บุคคล 2 คน ได้รับสิ่ งกระตุน้ อย่างเดียวกันและอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขอย่างเดียวกัน แต่จะมีอิทธิ พล
ต่อการเลื อกการรู ้ จกั การตี ความหมายของแต่ละบุ คคล ซึ่ งขึ้ นอยู่กบั ความจาเป็ น (Need) ค่านิ ย ม
(Values) และความคาดหวัง (Expectation) โดยตัวแปรเหล่านี้ จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการการรับรู ้
ของบุคคล
ทางด้าน Hoyer, and Maclnnis (2001) กล่าวว่าการรั บรู ้ ของแต่ละบุ คคลย่อมมีความ
แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กบั การเรี ยนรู ้ ความเชื่ อ ประสบการณ์ หรื อภูมิหลังของแต่ละบุคคล ถ้ามี
ประสบการณ์มาก การตีความก็จะซับซ้อนและหลากหลายมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ Schiffman, and
Kanuk (2007) ที่กล่าวว่า ถึงแม้วา่ ผูบ้ ริ โภคมีการเปิ ดรับสิ่ งเร้าเดียวกับภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนกัน แต่
วิธีการที่ผบู ้ ริ โภคแต่ละคนเลือกสรร จัดระเบียบ และตีความหมายสิ่ งเร้ า ถื อเป็ นกระบวนการส่ วน
บุคคลที่ มีพ้ืนฐานมาจากความต้องการ (Need) ค่านิ ยม (Value) และความคาดหวัง (Expectation)
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ส่ ว นตัว ของผูบ้ ริ โภคเอง ส่ ง ผลให้ แ ต่ ล ะบุ ค คลมี ก ารรั บ รู ้ ที่ แ ตกต่ า งกัน ออกไป (Hoyer, and
Maclnnis; Schiffman, and Kanuk อ้างถึงใน ชาลาภรณ์ อัจฉริ ยานุรักษ์, 2550)
เสรี วงษ์มณฑา (2549) ได้ให้ความหมายของการรับรู ้วา่ เป็ นกระบวนการที่มนุษย์เลือกที่จะ
รับรู ้ตีความหมายการรับรู ้สิ่งใดสิ่ งหนึ่งที่สัมผัสเพื่อที่จะสร้างภาพในสมองให้เป็ นภาพที่มี
ความหมายและมีความกลมกลืน
Assael (อ้างถึงใน ชาลาภรณ์ อัจฉริ ยานุรักษ์, 2550) อธิ บายว่า การรับรู ้หรื อสิ่ งเร้า (Stimuli)
คือวัตถุ (Physical) ภาพ (Visual) และคาพูด (Verbal) ซึ่ งสิ่ งเร้ าเหล่านี้ มีอิทธิ พลต่อการตอบสนอง
ของแต่ ล ะบุ ค คล โดยสิ่ ง เร้ า ทางการตลาดมี ค วามส าคัญต่ อการเกิ ดพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภค ซึ่ ง
หมายถึง การสื่ อสารการตลาด หรื อสิ่ งเร้าทางกายภาพในรู ปแบบต่างๆ ที่มีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภค โดย
ที่สิ่งเร้าทางการตลาดสามารถแบ่งออกเป็ น
1) สิ่ งเร้าปฐมภูมิหรื อสิ่ งเร้าภายใน (Primary or Intrinsic Stimuli) คือตัวสิ นค้าและ
ส่ วนประกอบต่างๆ ของสิ นค้า เช่น บรรจุภณั ฑ์ คุณสมบัติของสิ นค้า ฯลฯ
2) สิ่ งเร้ าทุ ติยภูมิหรื อสิ่ งเร้ าภายนอก (Secondary or Extrinsic Stimuli) คือการ
สื่ อสารทางการตลาดในรู ปแบบต่างๆ ที่ออกแบบมาให้มีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคโดยผ่านคาพูด รู ปภาพ
สัญลักษณ์ หรื อสิ่ งเร้าอื่นๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับสิ นค้า เช่น ราคาของสิ นค้า ร้านค้า ฯลฯ
โดยสรุ ป การรั บรู ้ ถื อว่าเป็ นสิ่ ง แรกที่ ทาให้ผูบ้ ริ โภครั บทราบข้อมู ลข่าวสารหรื อข้อมู ล
ต่างๆ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมที่ จะนาไปสู่ การตอบสนองต่อสิ่ งเร้ าที่ เข้ามากระตุ น้ ทาให้เกิ ดความ
สนใจต่อสิ่ งเร้านั้น เพื่อไปสู่ ความต้องการและเกิดการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การ
2.2.2 กระบวนการของการรับรู้
จาเนี ยร ช่วงโชติ, จิตรา วสุ วานิช, จันทมาศ ชื่นบุญ, และมลวิภา สุ วรรณมาลัย (2519) ได้
กล่าวว่า กระบวนการของการรับรู ้ ต้องประกอบด้วย
1) การสัมผัส หมายถึง อาการที่อวัยวะรับสัมผัส หรื อรับสิ่ งเร้าผ่านเข้ามากระทบกับ
อวัยวะสัมผัสต่างๆ เพื่อให้บุคคลรับรู้ภาวะแวดล้อมรอบตัว
2) การแปลความหมายจากอาการสัมผัส คือ ส่ วนที่สาคัญที่จะช่วยให้การแปลความ
นั้นถูกต้องเพียงใดซึ่ งต้องอาศัยสติปัญญา ความเฉลียวฉลาด การสังเกต การตั้งใจ สนใจและคุณภาพ
จิตใจของบุคคลในขณะนั้น
3) การใช้ความรู ้ เดิ ม หรื อประสบการณ์ ที่ผ่านมา เพื่อช่ วยแปลความหมาย ได้แก่
ความคิ ด ความรู ้ และการท าหน้ า ที่ ไ ด้ เ คยปรากฎแก่ ผู ้น้ ั น มาแล้ ว โดยอดี ต ความรู ้ เ ดิ ม และ
ประสบการณ์เดิม มีความสาคัญมากในการแปลความหมาย และในการแปลความหมายได้ ดีตอ้ งมี
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คุ ณลัก ษณะดัง นี้ เป็ นความรู ้ ที่ แน่ นอนถู ก ต้อง ชัดเจนและต้องมี ป ริ ม าณมาก หมายถึ ง มี ค วามรู ้
หลายๆ อย่างจึงจะช่วยแปลความหมายได้สะดวก
ฉัตยาพร เสมอใจ, และมัทนี สมมิ (2546) ได้สรุ ป ระดับของการรับรู้ ไว้ดว้ ยกัน 3 ประการ
ดังนี้
1) การรั บ รู ้ ข้ นั ต่ า ที่ ผูบ้ ริ โภคสามารถรั บ รู ้ ได้ (Lower) คื อ จุดที่ ตวั กระตุน้ ทางการ
ตลาดที่อยูเ่ หนือจุดนี้ จะไม่มีพลังที่เพียงพอสาหรับผูบ้ ริ โภคที่จะรับรู ้ได้
2) การรับรู ้ ที่แตกต่างต่าสุ ดที่ผบู ้ ริ โภครับรู ้ได้ (Difference Thresholds) คือ ระดับนี้
ของการรับรู ้หากการกระตุน้ เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ก็สามารถทาให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ได้
3) การรับรู ้ข้ นั สู งสุ ดที่ผบู ้ ริ โภคจะสามารถรับรู ้ได้ (Upper Thresholds) คือ จุดที่ซ่ ึ ง
หากเพิ่มการกระตุน้ ที่เหนือจากจุดนี้ไป ก็จะไม่มีผลต่อการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคเพิ่มขึ้น
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) ได้กล่าวว่าการรับรู้ (Perception) เป็ นกระบวนการซึ่ งแต่ละบุคคล
ได้รับการเลือกสรร จัดระเบียบและตีความหมายของข้อมูลเพื่อที่จะสร้างภาพที่มีความหมาย หรื อ
หมายถึ ง กระบวนการความเข้าใจ (การเปิ ดรับ) ของบุคคลที่มีต่อโลกที่เขาอาศัยอยู่ เป็ นการแสดง
ความรู ้ สึก จากประสาทสั มผัส ทั้ง 5 ได้แก่ การเห็ น ได้กลิ่ น ได้ยิน รสชาติ ได้รู้สึก การรั บ รู ้ เป็ น
กระบวนการของแต่ละบุคคลซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยภายใน เช่น ความเชื่ อ ประสบการณ์ ความต้องการ
และอารมณ์ นอกจากนี้ ยงั มีปัจจัยภายนอก คือ “สิ่ งกระตุน้ ” การรับรู้จะพิจารณาเป็ นกระบวนการ
กลัน่ กรอง ขั้นตอนการรับรู ้มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
การเปิ ดรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective Exposures)
การตั้งใจรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective Attention)

ความเข้าใจในข้อมูลที่ได้รับเลือกสรร (Selective Comprehension)
การเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเลือกสรร (Selective Retention)
ภาพที่ 2.1 ขั้นตอนการรับรู ้ (Perception Process)
แหล่งทีม่ า: ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2541.
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1) การเปิ ดรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร เกิดขึ้นได้เมื่อผูบ้ ริ โภคเปิ ดโอกาสให้ขอ้ มูลเข้าสู่
ตัวเอง เช่น ผูช้ มโทรทัศน์อาจจะเลือกเปลี่ยนช่องหรื อออกจากห้อง เมื่อข่าวสารหรื อโฆษณานั้นไม่
น่าสนใจหรื อเลือกชมถ้าโฆษณานั้นน่าสนใจ
2) การตั้งใจรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร เกิ ดขึ้นเมื่อผูบ้ ริ โภคเลือกที่จะตั้งรับสิ่ งเร้า และ
เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายเกิ ดความตั้งใจรับข้อมูล นักการตลาดจะต้องใช้ความพยายามที่จะสร้างงาน
การตลาดให้มีลกั ษณะเด่น เพื่อทาให้เกิดความตั้งใจรับข่าวสารอย่างต่อเนื่ อง
3) ความเข้าใจในข้อมูลที่ได้เลือกสรร ในขั้นตอนนี้ เป็ นการตีความหมายข้อมูลที่ได้
รับเข้ามาว่ามีความเข้าใจตามที่ผสู ้ ่ งต้องการหรื อไม่ ถ้าเข้าใจก็จะนาไปสู่ ข้ นั ต่อไป การตีความขึ้นอยู่
กับทัศนคติ ความเชื่อถือและประสบการณ์
4) การเก็บรักษาข้อมูลที่ได้เลือกสรร หมายถึง การที่ผบู ้ ริ โภคจดจาข้อมูลบางส่ วนที่
เขาได้เห็น ได้อ่านหรื อได้ยนิ หลังจากการเปิ ดรับและเกิดความเข้าใจแล้ว นักการตลาดต้องพยายาม
สร้างข้อมูลให้อยูใ่ นความทรงจาของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งความจาของผูบ้ ริ โภคจะทาให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อ
2.2.3 ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการรับรู้ ของผู้บริโภค
การรับรู ้และการกระทาที่เกิดจากการรับรู ้ ผูบ้ ริ โภคจะมีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อช่ วยให้
เกิดการรับรู ้ได้ง่ายยิง่ ขึ้น ซึ่ งประกอบไปด้วยดังนี้ (ฉัตยาพร เสมอใจ, และมัทนี สมมิ, 2546)
1) ปั จจัยทางด้านเทคนิ ค คือ สภาพความเป็ นจริ งที่มีผลกระทบต่อการพิจารณาของ
ผูบ้ ริ โภค ได้แก่
(1) ขนาด (Size)
(2) สี (Color)
(3) ความเข้ม (Intensity)
(4) การเคลื่อนไหว (Movement)
(5) การวางตาแหน่ง (Position)
(6) การตัดกัน (Contrast)
(7) การแยกออก (Isolation)
2) ความพร้ อมด้านจิตใจของผูบ้ ริ โภค ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความเต็มใจในการรับรู ้
ของผูบ้ ริ โภค มีผลต่อการรับรู ้ได้แก่
(1) ความมัน่ คง
(2) นิสัย
(3) ความมัน่ ใจและความรอบคอบ
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(4) ความตั้งใจ
(5) โครงสร้างของจิตใจ
(6) ความคุน้ เคย
(7) ความคาดหวัง
3) ประสบการณ์ในอดีตของผูบ้ ริ โภค เป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคได้มีการคาดหวังที่จะกิดขึ้น
ประสบการณ์ ใ นอดี ตที่ ดีใ นการใช้สิ นค้า หรื อผลิ ตภัณฑ์ จะส่ ง ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ใน
ปัจจุบนั และอนาคติดว้ ย
4) อารมณ์ของผูบ้ ริ โภค เป็ นอารมณ์ สภาวะของจิตใจ ความรู้สึก ทัศนคติในปั จจุบนั
ว่ามีความพร้อมที่จะรับรู ้หรื อไม่ ถ้าผูบ้ ริ โภคอารมณ์ไม่ดี จะมีผลในทางลบต่อการรับรู ้ เพราะจะทา
ให้สมาธิ ในการรับรู ้ขอ้ มุลด้อยกว่าที่ควรจะเป็ น
5) ปั จจัยด้านวัฒนธรรมและสังคมในการรับรู้ ของผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคจะมีลกั ษณะ
การคิดตัดสิ นใจต่างๆ ตามการปลูกฝังมาจากวัฒนธรรมและสังคมนั้นๆ การศึกษาสิ่ งแวดล้อมของ
ผูบ้ ริ โภคจะทาให้เข้าใจและเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้
2.2.4 การรับรู้ ข่าวสาร
Mowen, and Minor (1998) ได้กล่าวถึงการรับรู ้วา่ เป็ นกระบวนการที่แต่ละบุคคลได้รับการ
เลื อกสรร จัดระเบี ย บ และตีค วามหมายข้อมูล เพื่อที่ จะสร้ างภาพที่ มี ความหมาย หรื อหมายถึ ง
กระบวนการความเข้า ใจ (การเปิ ดรั บ ) ของบุ ค คลที่ มี ต่อโลกที่ เขาอาศัยอยู่ การรั บรู ้ จะแสดงถึ ง
ความรู ้สึกจากประสาทสัมผัสที่สาคัญทั้ง 5 (Major Senses) คือ
การมองดูดว้ ยตา การได้ยินด้วยหู การลิ้มรส การสู ดกลิ่น และการสัมผัส ทั้งหมดนี้ เรี ยกว่า
“กลไกที่ได้รับความรู้สึกเข้ามาทางประสาทสัมผัส ” (Sensory Input Mechanisms) ซึ่ งการรับรู้ ถือ
เป็ นกระบวนการของแต่ล ะบุ ค คลที่ ข้ ึ นอยู่ก ับ ปั จจัย ภายใน เช่ น ความเชื่ อ ประสบการณ์ ความ
ต้องการ และอารมณ์ นอกจากนี้ ยงั มีปัจจัยภายนอก คือ สิ่ งกระตุน้ กระบวนการการรับรู้จะได้รับ
อิทธิ พลจากปั จจัยต่างๆ เข้ามาทางประสาทสัมผัสเหล่านี้ ส่ วนใหญ่มกั จะเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับตัว
ผูบ้ ริ โภคเท่านั้น แต่สาหรับนักการตลาด จะสนใจถึ งความเข้าใจจากการรับรู ้ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับสิ่ งที่
ผูบ้ ริ โภคได้รับเข้ามาและได้ให้ความสนใจเป็ นพิเศษควบคู่กนั กับสิ่ งที่บุคคลดังกล่าว มีอยูใ่ นตัวของ
ตนเองมาประกอบกันเข้า ซึ่ งจะช่ วยให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเข้าใจและมองเห็ นภาพพจน์ของสิ่ งต่างๆ
จากที่ได้รับรู ้เข้ามานั้นได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาพของตัวกระตุน้ เป็ นบางส่ วนด้วย
ในบางครั้งผูบ้ ริ โภคบางคนอาจจะเปิ ดรั บและประมวลผลข่าวสารของโปรแกรมสื่ อสาร
การตลาด แต่ไม่ได้มีปฎิกิริยาตอบกลับทันที ผูบ้ ริ โภคเหล่านี้ อาจจะจัดเก็บข่าวสารข้อมูลที่ได้รับนี้
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ไว้ใช้ในอนาคต โดยได้เชื่อมโยงข่าวสารใหม่น้ ี เข้ากับความคิดหรื อกลุ่มของความคิดเกี่ยวกับสิ นค้า
นั้นๆ ในความทรงจาที่มีอยู่ของตน ข่าวสารของนักการตลาดจะถูกบันทึกเพิ่มเติมไปจากความคิด
ของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับตราสิ นค้า รู ปลักษณ์ภายนอกของสิ นค้า หรื อกลุ่มของความคิดเพื่อนามาใช้ใน
อนาคต (ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, 2545)
สรุ ปจากแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู ้ที่กล่าวมาข้างต้นได้วา่ การรับรู้ คือ การที่ผบู้ ริ โภคเปิ ดรับ
สิ่ ง ที่ ตนสนใจ และให้ค วามสนใจกับ สิ่ งๆ นั้น จากนั้นจึ ง ท าการตี ความหมาย ความส าคัญหรื อ
ประโยชน์ของสิ่ งนั้น ซึ่ งจะส่ งผลกระทบก่อให้เกิดความรู ้สึกชอบหรื อไม่ชอบตามมา ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั จะ
สามารถนามาวิเคราะห์ถึงการเลือกเปิ ดรับ การเลือกสนใจ และการตีความในสิ่ งที่ได้รับการกระตุน้
ซึ่ งการรั บ รู้ ไ ด้เ ป็ นตัว แปรหนึ่ งของงานวิ จ ัย ในครั้ งนี้ โดยจะศึ ก ษารู ป แบบของการน าเสนอ
รายละเอี ย ดรวมทั้ง ลัก ษณะของการวางรู ปแบบข้อ มู ล ข่ า วสาร และการใช้กิ จกรรมต่ า งๆ ทาง
การตลาดของเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือมาทาการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ไป
ยังผูบ้ ริ โภค เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการตลาด

2.3 แนวคิดเรื่องการสื่ อสารการตลาด
2.3.1 ความหมายของการสื่ อสาร
การสื่ อสารเป็ นกระบวนการแลกเปลี่ ยนข่าวสารระหว่างกันและกันจากบุคคลหนึ่ งไปยัง
บุคคลหนึ่ ง ซึ่ งถือว่าเป็ นปั จจัยสาคัญอย่างยิ่งนอกจากปั จจัยพื้นฐานในการดารงชี วิตของมนุ ษย์ ทั้ง
ในด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และการดาเนินชีวติ ซึ่งการสื่ อสารจึงเปรี ยบเสมือนเครื่ องมือหนึ่ ง
ที่ก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงต่อบุคคล องค์กร และสังคม โดยถ่ายทอดข่าวสารจากผูส้ ่ งสารไปยัง
ผูร้ ั บ สาร เพื่ อ ให้ ผู ้รั บ สารเกิ ด ความเข้า ใจ และมี ป ฏิ กิ ริ ย าตอบสนองต่ อ กัน ดัง นั้น ในการให้
ความหมายเกี่ยวกับการสื่ อสาร จึงมีนกั วิชาการแต่ละบุคคลให้ความสาคัญของการสื่ อสารที่แตกต่าง
กันไปดังนี้
Gerbner นิ ยามการสื่ อสารไว้วา่ การสื่ อสาร คือ การแสดงปฏิสัมพันธ์กนั ทางสังคม (Social
Interaction) โดยใช้สัญลักษณ์และระบบสาร (Message System) ส่ วน Osgood ได้ให้ความหมายการ
สื่ อสารว่า โดยความหมายทัว่ ไปแล้ว การสื่ อสารเกิดขึ้นเมื่อฝ่ ายหนึ่ ง คือ ผูส้ ่ งสาร มีอิทธิ พลต่ออีก
ฝ่ ายหนึ่ง คือ ผูร้ ับสาร โดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่ งถูกส่ งผ่านสื่ อที่เชื่ อมระหว่างทั้งสองฝ่ าย (Gerbner;
Osgood อ้างถึงใน เพ็ญพักตร์ ศิริไตรรัตน์, 2552)
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ปรมะ สตะเวทิ น (2533) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการสื่ อสารไว้ว่ า การสื่ อสารเป็ น
กระบวนการของการถ่ายทอดสาร จากบุคคลฝ่ ายหนึ่ งซึ่ งเรี ยกว่า ผูส้ ่ งสาร ไปยังบุคคลอีกฝ่ ายหนึ่ ง
ซึ่ งเรี ยกว่า ผูร้ ับสาร โดยผ่านสื่ อ
จากนิ ยามต่างๆ ข้างต้นจึงสามารถสรุ ปได้วา่ การสื่ อสาร หมายถึง กระบวนการที่ผสู ้ ่ งสาร
ทาการสื่ อสารไม่ว่าจะเป็ นคาพูด ภาษาเขียน รหัส สัญลักษณ์ ข้อความ ตลอดจนกริ ยาท่าทางต่างๆ
ผ่านช่องทางการสื่ อสารไปยังผูร้ ับสาร
คุณลักษณะของการสื่ อสารดังกล่าวจึงทาให้จาเป็ นต้องสร้ างแบบจาลอง (Model) ขึ้นมา
เพื่อทาให้การศึกษากระบวนการสื่ อสารสามารถกระทาได้อย่างละเอียดถี่ถว้ นมากยิง่ ขึ้น แบบจาลอง
การสื่ อสารมีหลายแบบ ขึ้นอยูก่ บั ความสนใจเกี่ยวกับการสื่ อสาร ในแง่มุมต่างๆ ของนักวิชาการแต่
ละท่าน อาทิ แบบจาลองการสื่ อสารของอริ สโตเติล (The Aristotelian Modal) ที่ศึกษาแบบจาลอง
การสื่ อสารในแง่การพูด แบบจาลองของลาสเวลล์ (The Lass Well Model) ศึกษาแบบจาลองการ
สื่ อ สารในแง่ ข องการชัก จู ง ในเชิ ง วิ ช าการเมื อ งโดยค านึ ง ถึ ง ผลของการสื่ อ สารที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
แบบจาลองของแชนนอนและ วีเวอร์ (The Shannon and Weaver Model) ซึ่ งศึกษาแบบจาลองการ
สื่ อสารในแง่ของเครื่ องจักรกล อาทิ โทรศัพท์ โดยเน้นในเรื่ องขององค์ประกอบในส่ วนของการ
ตีความ และการเป็ นผูถ้ อดรหัส รวมทั้งการคานึ งถึงสิ่ งรบกวนสาร (Noise Source) ที่เกิดขึ้นในการ
สื่ อสารด้วย ฯลฯ (ขวัญชีวา ส่ างหลวง, 2552) และไม่วา่ การสื่ อสารจะถูกนามาพิจารณาในแง่มุมใดก็
ตาม เราสามารถแบ่งองค์ประกอบของการสื่ อสารออกเป็ น 4 ส่ วนได้แก่ ผูส้ ่ งสาร(Sender) สาร
(Message) สื่ อ(Channel) และผูร้ ับสาร(Receiver)
1) ผูส้ ่ งสาร (Sender)
ผูส้ ่ งสารเป็ นองค์ประกอบที่ ส าคัญในกระบวนการสื่ อสาร มี นักวิชาการได้ใ ห้ค า
นิยามของผูส้ ่ งสารไว้วา่ ผูส้ ่ งสาร หมายถึงบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่มีความคิดมีความต้องการมีความ
ตั้งใจที่จะส่ งข้อมูลข่าวสาร อารมณ์ ความรู ้สึกนึ กคิด ความคิดเห็ น ทัศนคติ ความเชื่ อ และอื่นๆไป
ยังผูร้ ับสารเพื่อก่อให้เกิ ดผลอย่างใดอย่างหนึ่ งต่อผูร้ ับสาร ดังนั้น ผูส้ ่ งสารจึงเป็ นองค์ประกอบที่มี
ความสัมพันธ์ต่อองค์ประกอบอื่นๆ ทั้งในแง่ของการเป็ นผูเ้ ลือกข้อมูลข่าวสารที่จะถ่ายทอดไป การ
เลือกวิธีการ และช่ องทางที่จะทาให้สารไปถึงผูร้ ับสาร รวมทั้งการเลือกและพยายามกาหนดตัวผูท้ ี่
จะเป็ นผูร้ ับข้อมูลข่าวสาร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับใดระดับ
หนึ่ ง หรื อในด้านใดด้านหนึ่ งกับบุ คคลที่เป็ นผูร้ ับสาร เช่ น ความต้องการในการเปลี่ ยนแปลงการ
รับรู ้ หรื อความรู ้ การเปลี่ ยนแปลงความเชื่ อ ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคล ของกลุ่มคน หรื อ
ของสังคม เป็ นต้น
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2) สาร (Message)
สารเป็ นองค์ประกอบที่ สาคัญอี กอย่า งหนึ่ งในกระบวนการสื่ อ สาร สารหมายถึ ง
เรื่ องราวอันมีความหมายและถูกแสดงออกมาโดยอาศัยภาษาหรื อสัญลักษณ์ใดๆ ก็ตามที่สามารถทา
ให้เกิ ดการรับรู ้ ต่อความหมายและมีปฏิ กิริยาตอบสนองต่อความหมายที่ได้รับ ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้ว
สารจะประกอบไปด้วย 3 ส่ วนที่สาคัญ คือ รหัสสาร (Message Code) คือ ภาษา (Language) หรื อ
สัญลักษณ์ (Symbol) หรื อสัญญาณ (Signal) ที่มนุษย์คิดค้นขึ้นเพื่อแสดงออกทางความคิดความรู ้สึก
ความเชื่ อ ค่านิ ยม และวัตถุ ประสงค์ต่างๆ ของผูส้ ่ งสาร ซึ่ งรหัสอาจถูกแสดงออกมาเป็ นสารที่เป็ น
ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน (Verbal Message Codes) และรหัสของสารที่ไม่ใช่ ภาษาพูดหรื อภาษาเขียน
(Nonverbal Message Codes) เช่น กริ ยาท่าทาง อากัปกริ ยาอาการ ภาพ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม การที่ผสู ้ ่ ง
สารจะเลื อกใช้รหัสสารแบบใดนั้นขึ้นอยู่กบั ระบบ สังคม วัฒนธรรมสภาพถิ่ นที่ อยู่อาศัยทั้งของ
บุคคลผูส้ ่ งสาร และผูร้ ับสารว่าจะสามารถเข้าใจความหมายจากรหัสสารร่ วมกันได้มากน้อยเพียงใด
(1) เนื้อหาของสาร (Message Content) หมายถึง เรื่ องราวสิ่ งต่างๆ ที่ผสู ้ ่ งต้องการ
จะถ่ายทอดหรื อส่ งไปยังผูร้ ับสาร ซึ่ งเนื้ อหาของสารนั้นอาจแบ่งออกได้เป็ นหลายประเภทหลาย
ลักษณะตามเนื้อหาของสารในรู ปแบบต่างๆ เช่น เนื้อหาโดยทัว่ ไป และเนื้อหาโดยเฉพาะ เนื้ อหาเชิ ง
วิชาการต่างๆ และเนื้ อหาที่ไม่ใช่เนื้ อหาเชิ งวิชาการ หรื ออาจเป็ นเนื้ อหาประเภทบอกเล่ากับเนื้ อหา
ประเภทความคิดเห็น เนื้อหาประเภทข่าว เนื้ อหาประเภทบันเทิง รวมทั้งเนื้ อหาเกี่ยวกับการชักจูงใจ
เป็ นต้น
(2) การจัดเรี ยงลาดับสาร (Message Treatment) หมายถึง รู ปแบบวิธีการในการ
นารหัสสารมาเรี ยบเรี ยงเพื่อให้ได้ใจความตามเนื้ อหาที่ตอ้ งการ ซึ่ งมักขึ้นอยูก่ บั ลักษณะโครงสร้าง
ของภาษา และบุ คลิ ก ลัก ษณะของแต่ ละบุ คคล ซึ่ งส่ วนใหญ่ การจัดเรี ย งล าดับ สารจะออกมาใน
รู ปแบบลีลา (Styles) ส่ วนตัว หรื อบุคลิกลักษณะ (Personalities) ของผูส้ ่ ง
3) ช่องทางการสื่ อสารหรื อสื่ อ (Channel or Media)
ช่องทางการสื่ อสาร หมายถึง พาหนะที่นาหรื อพาข่าวสารจากผูส้ ่ งสารไปยังผูร้ ับสาร
ดังนั้น ช่องทางการสื่ อสารจึงอาจหมายถึงประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุ ษย์ที่รับรู ้ความหมายจากสิ่ ง
ต่างๆ ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การดมกลิ่น การสัมผัส และการลิ้มรส เป็ นต้น หรื อนอกจากนี้
ช่องทางการสื่ อสารหรื อสื่ อยังอาจหมายถึงคลื่นแสงคลื่นเสี ยงและอากาศที่อยูร่ อบๆ ตัวคนเราด้วย
4) ผูร้ ับสาร (Receiver)
มีคาที่ใช้เรี ยกถึงผูร้ ับสารหลายคา เช่น ผูร้ ับ (Receiver) ผูถ้ อดรหัส (Decoder) ผูฟ้ ั ง
(Listener) ผูฟ้ ังผูช้ ม (Audience) การสื่ อสารจะมีความหมายอย่างไร จะประสบความสาเร็ จหรื อไม่
ขึ้นอยูก่ บั ผูร้ ับสารว่าจะเลื อกรับสาร หรื อเลือกที่จะตีความ และเข้าใจต่อข่าวสารที่ตนเองได้รับนั้น
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อย่า งไร ดังนั้น แม้ก ารสื่ อสารจะเริ่ ม ต้นจากผูส้ ่ ง สารแต่ บุค คลที่ จะแสดงว่าการสื่ อสารประสบ
ความสาเร็ จหรื อไม่น้ นั ก็คือผูร้ ับสาร เช่ น ถ้าผูร้ ับสารต้องการรับสารตามที่ผสู ้ ่ งสารส่ งในขณะนั้น
หรื อผูร้ ับสารมีความรู ้ในการที่จะทาความเข้าใจต่อสาร ก็จะทาให้การสื่ อสารสาเร็ จโดยง่ายในทาง
ตรงกันข้ามหากผูร้ ับสารขาดความสนใจ ปิ ดกั้นการรับข่าวสาร หรื อผูร้ ับไม่สามารถทาความเข้าใจ
ในสารที่ ผูส้ ่ ง ส่ ง ให้ไ ด้ก็ จะทาให้ก ารสื่ อสารนั้นล้มเหลว ดังนั้น ในการสื่ อสารทุ ก ครั้ งสิ่ ง ที่ ผูส้ ่ ง
จะต้องพิจารณาและคานึงถึงอย่างมากคือ ผูร้ ับสาร (กิติมา สุ รสนธิ อ้างถึงใน เพ็ญพักตร์ ศิริไตรรัตน์
, 2552)
2.3.2 ความหมายของการสื่ อสารการตลาด
ปั จจุบนั ในสภาวะที่การตลาดมีการแข่งขันกันอย่างรุ นแรงและเข้มข้นผูบ้ ริ โภคมีทางเลือก
ในตัวสิ นค้าและบริ การที่หลากหลาย ซึ่ งสิ นค้าและบริ การนั้นนอกจากจะมีคุณภาพ การตั้งราคา และ
การมีช่องทางการจัดจาหน่ายที่ดีแล้ว สิ นค้าและบริ การนั้นจะต้องมีการดาเนิ นการส่ งเสริ มการตลาด
ที่มีประสิ ทธิ ภาพร่ วมด้วย ดังนั้น นักการตลาดจาเป็ นจะต้องให้ความสาคัญในเรื่ องของการสื่ อสาร
การตลาดหากตัวสิ นค้าและบริ การมีการสื่ อสารการตลาดที่ดีก็จะสามารถโน้มน้าวพฤติกรรมของ
ผูร้ ับข่าวสารให้เกิดการยอมรับ และปฏิบตั ิตามได้
คาว่า “การสื่ อสารทางการตลาด” (Marketing Communication) ประกอบด้วยคาว่า “การ
สื่ อสาร” (Communication) ซึ่ งหมายถึ ง กระบวนการที่ส่งต่อความคิดและแบ่งบันความหมาย
ระหว่างบุคคลหรื อองค์กรกับบุคคล และคาว่า “การตลาด” (Marketing) ซึ่ งหมายถึง กิจกรรมการส่ ง
มอบคุณค่าหรื อแลกเปลี่ ยนระหว่างธุ รกิจหรื อองค์กรกับลูกค้า เมื่อนาสองคานี้ มารวมกันเป็ น การ
สื่ อสารการตลาด ก็จะหมายถึ งองค์ประกอบในส่ วนประสมทางการตลาดของผลิ ตภัณฑ์หนึ่ งๆ ที่
ช่ วยให้ กิ จกรรมการแลกเปลี่ ย นดัง กล่ า วด าเนิ น ไปง่ า ยขึ้ น โดยผูส้ ื่ อสารทางการตลาดจะมุ่ ง ท า
การตลาดให้แก่ ตราผลิ ตภัณฑ์ต่อลู กค้า วางตาแหน่ งตราผลิ ตภัณฑ์หนึ่ ง ๆ ที่ ช่วยให้กิจกรรมการ
แลกเปลี่ ย นดัง กล่ า วด าเนิ นไปง่ า ยขึ้ น โดยผูส้ ื่ อ สารทางการตลาดจะมุ่ ง ท าการตลาดให้แก่ ตรา
ผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า วางตาแหน่งตราผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างจากคู่แข่งขัน และบอกกล่าวให้ผรู ้ ับสาร
เป้ าหมายทราบความหมายของตราผลิตภัณฑ์ (สิ ทธิ์ ธี รสรณ์, 2555)
ในปี 1976 Delozier นิ ยามคาว่า การสื่ อสารการตลาด เป็ นกระบวนการนาเสนอของสิ่ ง
กระตุน้ ต่างๆ ไปยังผูบ้ ริ โภคโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เกิดการตอบสนองที่พึงปรารถนา ตลอดจน
รวมไปถึงการสื่ อสารผ่านช่องทางต่างๆ ที่นาเสนอข่าวสารขององค์กร เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายเกิดการ
รับรู ้ ตีความ และเกิดพฤติกรรมจากข่าวสารที่ได้รับนั้น ต่อมาในปี 1999 Fill ได้กล่าวว่า การสื่ อสาร
การตลาดเป็ นกระบวนการทางการจัดการขององค์กรในการติดต่อสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมายต่างๆ ที่
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เกี่ยวข้อง ใกล้เคียงกับที่ปรมาจารย์ดา้ นการตลาดจากประเทศสหรัฐอเมริ กา (Delozier; Fill อ้างถึง
ใน นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555)
Kotler (2003) กล่าวไว้วา่ “การสื่ อสารการตลาดเป็ นกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ที่บริ ษทั
ได้ดาเนินการเพื่อที่จะสื่ อสารและส่ งเสริ มสิ นค้าและบริ การไปสู่ กลุ่มเป้ าหมาย”
ศิ ริ ว รรณ เสรี รัต น์ (2537) ได้ใ ห้ค วามหมายไว้ว่า การสื่ อ สารทางการตลาด หมายถึ ง
กิจกรรมในการติดต่อสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมายเพื่อสร้ างความเข้าใจ โดยมุ่งหวังให้เกิ ดพฤติกรรม
ตอบสนองตามวัตถุ ประสงค์ของแผนการตลาดของธุ รกิ จ ในการสื่ อสารทางการตลาดนั้น อาจจะ
สื่ อสารผ่านภาพ ถ้อยคา หรื อสัญลักษณ์ก็ได้ แต่ท้ งั นี้ การสื่ อสารการตลาดนั้น นักการตลาดจะต้อง
สื่ อสารได้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยอาจใช้วิธีการโน้มน้าวใจ กระตุ น้ ความ
ต้องการเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้รับข้อมูลที่เป็ นประโยชน์และนาไปสู่ การเปลี่ ยนแปลงทัศนคติ ซึ่ งจะมี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในที่สุด
ดารา ที ป ะปาล, และ ธนวัฒ น์ ที ป ะปาล (2553) กล่ า วว่า การสื่ อ สารการตลาด เป็ น
กระบวนการจัด การที่ อ งค์ ก ารจัด ท าขึ้ น เพื่ อ สื่ อ ข่ า วสารถ่ า ยทอดไปยัง กลุ่ ม เป้ าหมาย โดยมี
วัตถุ ป ระสงค์เพื่ อโน้มน้า วจู ง ใจให้พ วกเขาเกิ ดการรั บรู ้ เกิ ดความเข้าใจ และเกิ ดทัศ นคติ ที่ดีต่อ
องค์การ และแสดงพฤติกรรมการตอบสองต่อผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การที่บริ ษทั นาเสนอตามที่มุ่งหวัง
การส่ งเสริ มการตลาดเป็ นการติดต่อสื่ อสารการตลาด เพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสาร โน้มน้าวชักจูง
ใจผูบ้ ริ โภคให้หนั มาซื้ อผลิตภัณฑ์ของเรา (สุ วมิ ล แม้นจริ ง, 2540)
การสื่ อสารการตลาด (Marketing Communication) หมายถึง กระบวนการเพื่อสื่ อสารข้อมูล
ของสิ นค้า บริ การ หรื อ ความคิดสู่ กลุ่มเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยการสื่ อสารการตลาดที่มี
ประสิ ทธิ ภาพต้องรู ้จกั การใช้เครื่ องมือทางการตลาดอย่างเหมาะสมให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมายที่
จะท าการสื่ อ สาร เพื่ อ สร้ า งความรู ้ จ ัก ความสนใจให้ แ ก่ สิ น ค้า ของธุ ร กิ จ และเพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ทางการตลาดของแต่ละบริ ษทั (ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร, 2547)
จากความหมายของนักวิชาการต่างๆ ข้างต้น สามารถสรุ ปได้วา่ การสื่ อสารการตลาด คือ
การใช้ช่องทางการสื่ อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมาย โดยการนาเสนอเรื่ องราว คุ ณค่า คุณสมบัติ จุดเด่น
ของสิ นค้าและบริ การต่างๆไปยังผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย เพื่อสร้ างการรับรู ้ สร้ างทัศนคติ ที่ดี และเกิ ด
พฤติกรรมสนับสนุน ยอบรับในตราสิ นค้า รวมไปถึงเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร
2.3.3 ส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix)
ส่ วนประสมการตลาด หมายถึ ง ปั จจัยทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่ งบริ ษทั ต้องใช้ร่วมกัน
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเป้ าหมายให้เกิ ดความพึงพอใจ เป็ นความเกี่ ยวข้องกันของ
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องค์ประกอบ 4 ส่ วน (4P’s) คือ ผลิ ตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่ าย และการส่ งเสริ มการตลาด ดังนี้
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2540)
ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายโดยธุ รกิจเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าให้
พึงพอใจ ซึ่ งผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตวั ตนหรื อไม่มีก็ได้
ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน หรื อเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งจ่ายสาหรับการได้มา
ซึ่ งบางสิ่ ง ราคาเป็ นกลไกที่ ส ามารถดึ ง ดู ด ความสนใจให้ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ดัง นั้น ผูบ้ ริ ห ารและฝ่ าย
การตลาดจึงมีภาระในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับราคาที่เหมาะสมว่าควรจะกาหนดราคาในระดับใดที่จะ
ทาให้ผซู ้ ้ื อพอใจที่จะจ่าย กล่าวได้วา่ ราคาที่ประสบความสาเร็ จจะต้องเป็ นราคาที่ได้รับการยอมรับ
จากผูบ้ ริ โภคและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
การจัดจาหน่ าย (Place)โครงสร้ างของช่ องทางซึ่ งประกอบด้วย สถาบันและกิ จกรรม ใช้
เพื่ อ เคลื่ อ นย้า ยจากผูผ้ ลิ ต ไปยัง มื อ ผูบ้ ริ โภค ในการพิ จารณาเลื อกช่ อ งทางการจัด จาหน่ ายต้อ ง
คานึงถึงกลุ่มเป้ าหมายด้วยว่าเป็ นใคร พฤติกรรมการซื้ อเป็ นอย่างไร
จากความหมายดังกล่าว การดาเนิ นกิ จกรรมทางการตลาดที่สาคัญนั้น เป็ นการใช้กลุ ยทธ์
ส่ ว นประสมทางการตลาด แต่ ปั จ จุ บนั เราต้อ งค านึ ง ถึ งการสื่ อสาร หรื อ การสื่ อ ความหมายให้
ผูบ้ ริ โภคได้เกิดความเข้าใจ และยอบรับด้วยพฤติกรรมการตอบสนองกลับ จึงเกิดการประยุกต์จาก
4P’s เป็ น 3P’s ได้แ ก่ ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัด จ าหน่ า ย (Place) กับ 1C
(Communication) ซึ่ งก็คือการส่ งเสริ ม การตลาด (Promotion) นั่นเอง ซึ่ ง 3P’s กับ 1C คือการ
ติดต่อสื่ อสารทางการตลาด (เสรี วงษ์มณฑา, 2542)
ผลิตภัณฑ์
(Product)

ราคา
(Price)

การติดต่อสื่ อสาร
(Communication)
ภาพที่ 2.2 แนวความคิดส่ วนประสมทางการตลาด : 3P’s กับ 1C
แหล่งทีม่ า: เสรี วงษ์มณฑา, 2542.

การจัดจาหน่าย
(Place)
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จากภาพที่ 2.2 แนวความคิดส่ วนประสมทางการตลาด 3P’s กับ 1C ซึ่ งแสดงให้เห็นถึ ง
ความสั ม พันธ์ ระหว่า งการติ ดต่ อสื่ อสาร (Communication) กับ ส่ ว นประสมทางการตลาดอื่ น ๆ
(Other marketing mix หรื อ 3P’s)
เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้อธิ บายถึ งการสื่ อสารการตลาด (Marketing Communication)
และการสื่ อสารที่ มี ผ ลต่ อส่ วนประสมทางการตลาดไว้ว่า การสื่ อสารการตลาดที่ ดีน้ ันจะทาให้
ผูบ้ ริ โภครู ้จกั ยอมรับ เกิดความพึงพอใจ ในตัวสิ นค้าของบริ ษทั มากกว่าสิ นค้ายี่ห้ออื่นๆ ซึ่ งเกิ ดได้
จากการอ่าน หรื อฟั งข้อความเกี่ยวกับการสื่ อสาร เช่น ได้ฟังพนักงานขายอธิ บาย ได้ชมโฆษณา ได้
ยินคาสัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ จากการดูวดิ ีโอ ดูสารคดี อ่านแผ่นพับ เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้น
ของการซื้ อขาย หมายถึง ก่อนที่ผบู ้ ริ โภคจะซื้ ออะไรนั้น จะต้องเกิดการรับรู ้วา่ มีสินค้านี้ อยูใ่ นตลาด
และต้องเกิดการยอมรับว่าเป็ นสิ นค้าที่ดีดว้ ย หลังจากนั้นผูบ้ ริ โภคก็จะออกไปแสวงหาและได้สัมผัส
กับตัวสิ นค้าเพื่อตัดสิ นใจเลือกซื้ อหรื อไม่เลือกซื้ อ ถ้าผูบ้ ริ โภคสนใจก็จะนามาทดลองใช้ และสรุ ป
ออกมาเป็ นทัศนคติหลังจากที่ใช้แล้ว ซึ่ งจะออกมาได้สองแบบคือ ทางลบ หมายถึ ง ผูบ้ ริ โภคเกิ ด
ความไม่พอใจ กับทางบวก หมายถึง ผูบ้ ริ โภคเกิดความพอใจ และส่ งผลกลับไปหาการยอบรับตอน
แรก ถ้าไม่พอใจถือว่าเป็ นการลดการยอมรับ ถ้าพอใจถือว่าเป็ นการเพิม่ การยอมรับ
การส่ งเสริ มการตลาดนั้นเป็ นรู ปแบบของการสื่ อสารและเป็ น P หนึ่ งของส่ วนประสมทาง
การตลาด ดังที่กล่าวไปข้างต้น ซึ่ งการที่จะทาการส่ งเสริ มการตลาด นักสื่ อสารการตลาดต้องอาศัย
ปั จจัย ในการสื่ อสารการตลาดสื่ อสารให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความเข้า ใจและยอมรั บตามวัตถุ ประสงค์
ทางการตลาด อีกทั้งต้องศึกษา เข้าใจถึงส่ วนประสมการตลาดทั้ง 3P ด้วย ไม่วา่ จะเป็ น ผลิตภัณฑ์
ราคา หรื อการจัดจาหน่ าย ก็ล้วนแต่มีส่วนช่ วยในการกาหนดรู ปแบบ เนื้ อหาของการสื่ อสารให้
กลุ่มเป้ าหมายเข้าใจในตัวสิ นค้า ราคา การจัดจาหน่ายได้อย่างถูกต้องและชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
ดังนั้นการสื่ อสารการตลาดสามารถสรุ ปได้ว่า เป็ นการสื่ อสารเพื่อแจ้งให้กลุ่ มเป้ าหมาย
ได้รับทราบ (Awareness) รู้ (Knowledge) จดจา (Retention) และก่อให้เกิ ดพฤติกรรม (Behavior)
การใช้สินค้าและบริ การนั้นๆ การที่กลุ่มเป้ าหมายจะรับรู ้หรื อรับทราบ จดจา และก่อเกิดพฤติกรรม
ได้น้ นั มาจากกระบวนการสื่ อสาร ซึ่ งการส่ งสารจากองค์กรไปยังกลุ่มเป้ าหมายจะต้องใช้การสื่ อสาร
ที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และเข้าใจถึงลักษณะของกลุ่มเป้ าหมาย
จากแนวความคิดด้านการสื่ อสารการตลาดข้างต้น ในการสื่ อสารการตลาดนั้น นักสื่ อสาร
การตลาดนอกจากจะต้องมีความรู ้ ความเข้าใจด้านการตลาดอย่างลึกซึ้ งแล้วยังจาเป็ นจะต้องมีการ
ปรั บ เปลี่ ย นแนวทางการสื่ อสารอยู่ตลอดเวลาเพื่ อให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ ที่ เกิ ดขึ้ น ซึ่ ง ทั้ง
แนวคิดทางด้านการสื่ อสารและการสื่ อสารการตลาดนั้นสามารถนามาศึกษาเป็ นแนวทางในการทา
การสื่ อสารการตลาดขององค์กรธุ รกิจต่างๆ ผ่านทางไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ไปยังกลุ่มเป้ าหมาย
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ผูบ้ ริ โ ภค ดัง นั้น การวิ จ ัย ครั้ งนี้ จึ ง สามารถใช้แ นวคิ ด ด้า นการสื่ อ สารการตลาดมาอธิ บ ายถึ ง
ความสัมพันธ์ของการสื่ อสารการตลาดกับพฤติกรรมการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคได้

2.4 แนวคิดเกีย่ วกับการตอบสนองของผู้บริโภค
2.4.1 ความหมายของการตอบสนอง
Kolter (2003) ได้อธิ บายถึงกระบวนการตอบสนอง (Response Process) ซึ่ งเป็ นปฏิกิริยาที่
ผูร้ ับข่าวสารแสดงออกมาหลังจากได้รับข่าวสารแล้ว เช่ น พฤติกรรมการซื้ อ เนื่ องจากการซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคไม่ได้เกิ ดขึ้ นในทันที ทนั ใด ดังนั้นนักการสื่ อสารการตลาดจึ งต้องใช้ความพยายามทาง
การตลาด เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการตอบสนอง โดยการทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความสนใจในตัวสิ นค้าด้วย
วิธีการที่หลากหลายรู ปแบบ เกิดทัศนคติที่ดีต่อตัวสิ นค้า และกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดพฤติกรรมใน
การซื้ อและใช้สินค้า
เสรี วงษ์มณฑา (2540) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) เป็ นการศึกษา
เรื่ องการตอบสนองความต้องการและความจาเป็ น (Needs) ของผูบ้ ริ โภคให้เกิ ดความพอใจ
(Satisfaction) นักการตลาดจะตอบสนองผูบ้ ริ โภคให้เกิดความพอใจได้น้ นั จึงจาเป็ นต้องทาความ
เข้าใจผูบ้ ริ โภค เพราะถ้าไม่เข้าใจว่าผูบ้ ริ โภคคือใคร ไม่เข้าใจว่าเขาต้องการอะไรชอบสิ่ งใด ก็ไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้
องอาช ปทะวานิ ช (2550) อธิ บ ายว่า กระบวนการตอบสนองเป็ นขั้น ตอนที่ ผูร้ ั บ สาร
เปลี่ยนแปลงไปสู่ พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ ง โดยเฉพาะพฤติกรรมการซื้ อ วิธีการซึ่ งนักการตลาด
ต้องใช้ความพยายามทางการตลาดเพื่อให้เกิดการตอบสนอง คือ การศึกษากระบวนการตอบสนอง
ซึ่งจะเป็ นประโยชน์สาหรับผูส้ ื่ อสารทางการตลาด กล่าวคือ สามารถใช้กาหนดวัตถุประสงค์ในการ
สื่ อสารการซื้ อของผูบ้ ริ โภคให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อตราสิ นค้า
สรุ ปได้ว่า กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคนั้น เป็ นการแสดงออกทางด้านอารมณ์
ความรู ้สึกถึงความเข้าใจในตัวสิ นค้าและบริ การ และการเกิดการกระทา เกิดพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งหลังจากที่ผบู ้ ริ โภคได้รับรู ้ ข่าวสารของสิ นค้าหรื อบริ การที่นกั การตลาดได้เสนอ
ผ่านทางสื่ อต่างๆ
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2.4.2 กระบวนการตอบสนอง
กระบวนการตอบสนอง (Response Process) เป็ นขั้นตอนที่ผรู ้ ับข่าวสารเปลี่ยนแปลงไปสู่
พฤติ ก รรมอย่า งใดอย่า งหนึ่ ง หรื อพฤติ ก รรมการซื้ อ การศึ ก ษากระบวนการตอบสนองจะเป็ น
ประโยชน์ ส าหรั บ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารทางการตลาด กล่ า วคื อ ใช้ ก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร เนื่ องจากการซื้ อ ของผูบ้ ริ โภคไม่ ไ ด้เ กิ ดขึ้ น ทันที ท ัน ใด ผูบ้ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ จ ะมี
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ 3 ขั้นตอน ดังนี้ การเกิดความเข้าใจ การเกิดความรู ้สึก และการ
เกิ ดพฤติ ก รรม ซึ่ ง ทั้ง 3 ประการนี้ จัดว่า เป็ นองค์ป ระกอบของทัศ นคติ ซ่ ึ ง นัก การตลาดใช้เ ป็ น
แนวทางว่า การสร้างให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการตอบสนอง หรื อเกิดการซื้ อก็คือ การสร้างให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ด
ทัศนคติที่ดีต่อตราสิ นค้า (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2539)
การศึกษาถึงกระบวนการตอบสนองถื อว่ามีประโยชน์ในการดาเนิ นการสื่ อสารการตลาด
เป็ นอย่างมาก ทั้งนี้ กระบวนการตอบสนองต่อข่าวสารการสื่ อสารการตลาดของผูบ้ ริ โภคทั้ง 4 แบบ
(ดังแสดงในตารางที่ 2.1) ประกอบด้วย
2.4.2.1 ขั้นการตอบสนองของพฤติกรรม ได้แก่
1) ขั้นการรับรู ้ (Cognitive Stage) เป็ นขั้นตอนที่ผรู ้ ับสารทราบ รับรู ้ รู ้ จกั
เกิ ดความเข้าใจเกี่ ยวกับสิ นค้าและบริ การที่เสนอขาย หรื อมีความรู ้ ในข้อมูลข่าวสารว่าสิ นค้านั้นมี
คุณลักษณะ และคุณประโยชน์อย่างไร
2) ขั้นความรู ้ สึก (Affective Stage) เป็ นขั้นตอนที่ นักสื่ อสารการตลาด
ประสงค์ใ ห้ผูบ้ ริ โภคเปลี่ ย นจากขั้นการรั บ รู ้ ไ ปสู่ ข้ นั ความรู ้ สึ ก ที่ ผูบ้ ริ โภคจะเกิ ดทัศ นคติ ชอบ
หรื อไม่ชอบต่อสิ นค้าหรื อบริ การอย่างใดอย่างหนึ่ง
3) ขั้นพฤติกรรม (Behavioral Stage) ในขั้นนี้ นกั สื่ อสารการตลาดประสงค์
ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรื อการกระทาบางอย่างเกี่ยวกับตราสิ นค้านั้น เช่น การ
ทดลองใช้ การตัดสิ นใจซื้ อ การรับมาใช้ หรื อการปฏิเสธ
2.4.2.2 ขั้นการตอบสนอง AIDA เป็ นแบบจ าลองที่ ถู ก พัฒนาขึ้ นเพื่ อแสดงถึ ง
ขั้นตอนที่พนักงานขายจาเป็ นต้องกระทาต่อผูบ้ ริ โภคในกระบวนการขายแบบตัวต่อตัว (Personal
Selling Process) ซึ่ งแบบจาลองนี้ได้อธิ บายว่า การจะขายสิ นค้าให้ประสบความสาเร็ จได้น้ นั จะต้อง
เริ่ มตั้งแต่ข้ นั ที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความตั้งใจ (Attention) ที่จะเปิ ดรับฟังข้อมูลข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับ
ตัวสิ นค้า และโน้ม น้า วให้ส นใจ (Interest) ในตัวสิ นค้าหรื อบริ ก าร จนมี ระดับความสนใจมาก
พอที่จะก้าวไปในขั้นพึงพอใจ (Desire) หรื อขั้นที่อยากได้สินค้านั้นๆ มาเป็ นเจ้าของ และกระตุน้ ให้
เกิดการกระทา (Action) ซึ่ งก็คือการซื้ อในท้ายที่สุด
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2.4.2.3 ลาดับขั้นของผลกระทบ (Hierarchy of Effects Model) คือการตอบสนองที่
เป็ นที่รู้จกั มากที่สุดที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้ในการกาหนดวัตถุ ประสงค์และวัดประสิ ทธิ ภาพของการ
โฆษณา ซึ่ งแบบจาลองนี้ จะอธิ บายว่าโฆษณามี กระบวนการทางานอย่างไรบ้าง โดยขั้นตอนใน
แบบจาลองนี้เริ่ มตั้งแต่ การสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ให้กบั ผูบ้ ริ โภคต่อสิ นค้าและบริ การ
และทาให้ผบู้ ริ โภคมีความรู้ (Knowledge) ในตัวสิ นค้าและบริ การนั้นๆ ว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้าง
และนาเสนอประโยชน์ เ พื่ อให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความชอบ (Linking) ไปจนถึ ง ความชอบมากกว่า
(Preference) และสามารถชนะใจ (Conviction) จนเกิดความปรารถนาในตัวสิ นค้าและบริ การนั้นๆ
จนกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อ (Purchase) ในที่สุด
2.4.2.4 การยอมรับนวัตกรรม (Innovation Adoption Model) เป็ นแบบจาลองของ
การตอบสนองต่อโฆษณาที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการศึกษาการแพร่ กระจายทางด้านนวัตกรรม
(Diffusion of Innovation) ซึ่ งรู ปแบบนี้ จะแสดงกระบวนการตอบสนองที่เกิ ดขึ้นในตัวผูบ้ ริ โภค
ก่อนจะได้รับสิ นค้าหรื อบริ การชนิดใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนมาใช้วา่ ผูบ้ ริ โภคจะมีการตอบสนองและ
ปรับตัวต่อนวัตกรรมนั้นๆ อย่างไรบ้าง โดยจะเริ่ มจากการสร้ างความตระหนักรู้ (Awareness) ใน
นวัต กรรมใหม่ ก่ อ น แล้ว จึ ง มุ่ ง ให้ เ กิ ด ความสนใจ (Interest) ในนวัต กรรมนั้น และกระตุ ้น ให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดการประเมิน (Evaluation) คุณประโยชน์ หรื อข้อเสี ยที่ได้รับจากการใช้นวัตกรรมใหม่
และเมื่อผูบ้ ริ โภคเห็ นข้อดี ของการมีนวัตกรรมใหม่แล้วก็เกิ ดความอยากทดลองใช้ (Trial) จนเกิ ด
การติดใจ และตัดสิ นใจที่จะใช้ (หรื อเลิกใช้ก็ได้) นวัตกรรมใหม่ตลอดไปในที่สุด ซึ่ งเรี ยกขั้นนี้ ว่า
การยอมรับ (Adoption) ต่อนวัตกรรมใหม่นนั่ เอง
2.4.2.5 การประมวลผลข้อมูลข่าวสาร (Information Processing Model) เป็ น
รู ปแบบของกลไกของการตอบสนองต่อโฆษณาของผูร้ ับสารที่กล่าวถึงการตอบสนองของผูร้ ับสาร
ในสถานการณ์ การสื่ อสารแบบโน้มน้าวใจ (Persuasive Communication Situation)เป็ นสาคัญ
ดังนั้น การที่จะโน้มน้าวใจให้เปลี่ ยนความคิด การกระทา พฤติกรรม และค่านิ ยมได้น้ นั จึงต้องมี
การประมวลข้อ มู ล (Information Processing) เพื่ อ ให้ เ หตุ ผ ลหรื อ ข้อ ดี ที่ จ ะได้รั บ จากการ
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของตนเอง ซึ่ ง แบบจาลองนี้ มี ค วามคล้า ยกับ แบบจาลองล าดับ ขั้นของ
ผลกระทบ (Hierarchy of Effects Model) เป็ นอย่างมาก โดยในขั้นความตั้งใจ (Attention) และการ
เข้าใจ (Comprehension) ของแบบจาลองนี้ สามารถเปรี ยบได้กบั ขั้น การตระหนักรู ้ (Awareness)
และมี ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ สิ นค้า (Knowledge) ส่ วนการยอมรั บ (Yielding) จะเหมื อนกับ ความชอบ
(Linking) ในแบบจาลองลาดับขั้นของผลกระทบแต่สิ่งหนึ่ งที่ แบบจาลองนี้ แตกต่างออกไปจาก
แบบจ าลองการตอบสนองรู ปแบบอื่ น ๆ คื อ การคงไว้ (Retention) ซึ่ งเป็ นขั้น ตอนที่ แ สดงถึ ง
ความสามารถของผูร้ ั บ สารในการที่ จะดึ งข้อมู ลที่ ไ ด้ทาความเข้า ใจไปแล้วกลับมาใช้ใ หม่ โดย
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แบบจาลองนี้ จะไม่เน้นการะตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดพฤติกรรมที่ตอ้ งหารอย่างทันทีทนั ใด แต่จะค่อยๆ
ให้ขอ้ มูลไปเรื่ อยๆ เพื่อให้ผบู้ ริ โภคใช้ความคิดวิเคราะห์ขอ้ ดีขอ้ เสี ยของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ตามที่เนื้ อหาในโฆษณาได้กล่ าวไว้เอาเอง จนเห็ นดี เห็ นงามและตัดสิ นใจเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม
ของตนเองในที่สุด
ตารางที่ 2.1 ลาดับขั้นของกระบวนการตอบสนอง
ขั้นการ
ตอบสนอง
ของ
พฤติกรรม
ขั้นการรับรู ้

ขั้นความรู ้สึก

ลาดับขั้นของ
ผลกระทบ
(Hierarchy of
effects model)

การตอบสนอง
AIDA

การยอมรับ
นวัตกรรม
(Innovation
adoption model)

1. ความตั้งใจ

1. การตระหนักรู ้
2. ความรู ้

1. การตระหนักรู ้

1. ความสนใจ
2. ความ
ต้องการ

3. ความชอบ
4. ความชอบมากกว่า
5. ความเชื่อมัน่ ที่จะซื้อ

2. ความสนใจ
3.การประเมิน

6. การซื้อ

4. การทดลองใช้
5. การรับมาใช้

ขั้นพฤติกรรม 3. การกระทา

การประมวล
ผลข้ อมูลข่ าวสาร
(Information
processing model)
1.การนาเสนอ
2.ความตั้งใจ
3.การเข้าใจ
4. การยอมรับ
5. การคงไว้
6. พฤติกรรม

แหล่งทีม่ า: Belch, and Belch, 2004.
จากตารางที่ 2.1 แสดงถึงแสดงให้เห็นถึงกระบวนการตอบสนองในแบบต่างๆ ที่ได้รับการ
ยอมรั บ อย่า งมากจากนัก การสื่ อ สารการตลาด และได้ส ะท้อ นให้ เ ห็ น ว่า เราเชื่ อ ว่า ในเริ่ ม ต้น
ผูบ้ ริ โภคอยู่ใ นสภาวะที่ ไ ม่ มี ค วามรู้ ใ ดๆ เกี่ ย วกับ บริ ษ ัท ผลิ ต ภัณฑ์ หรื อตราผลิ ตภัณฑ์ จนเกิ ด
พฤติกรรมการซื้ อเป็ นขั้นตอนสุ ดท้าย (Belch, and Belch, 2004)
ขั้นการตอบสนองแต่ละแบบจาลองจึงเหมาะสมที่จะใช้ในการศึกษา หรื อนาประยุกต์ใช้
ในแต่ละกรณี ซึ่ งในที่ น้ ี ผูว้ ิจยั ได้เลื อกทาการศึ กษาลาดับขั้นการตอบสนองไอดาโมเดล (AIDA
Model) นี้มาดาเนินการวิจยั ดังรายละเอียดต่อไปนี้
กระบวนการตอบสนองไอดาโมเดล (AIDA Model) เป็ นลาดับขั้นตอนการตอบสนองที่
รู ้จกั กันมากที่สุดในทางการตลาด ซึ่ งได้มีการพัฒนาขึ้นโดย อี.เค.สตรอง (E. K. Stromg. 1925) ซึ่ ง
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เป็ นลาดับขั้นตอนของวัตถุ ประสงค์ในการส่ งเสริ มการตลาด เพื่อแสดงขั้นตอนในกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อของลูกค้าตามกระบวนการตอบสนองซึ่ งมี 4 ขั้น ที่ประกอบด้วย การดึงดูดความตั้งใจ
(Attention) การสร้างความสนใจ (Interest) การกระตุน้ ความต้องการ (Desire) และการทาให้ผซู ้ ้ื อ
เกิดการตัดสิ นใจซื้ อ (Action) โดยการใช้พนักงานขาย การโฆษณา และการส่ งเสริ มการตลาดอื่นๆ
(Etzel, Walker, and Stanton. 2001 อ้างถึงใน อัญชลี นาคสี สุก, 2554)
ไอดา โมเดล ประกอบด้ ว ย งานส่ ง เสริ มการตลาดที่ ต้อ งท าให้ เ กิ ด ผล หรื อบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการสื่ อสารตามขั้นตอน ดังนี้
1) ความตั้งใจ (Attention) ผูส้ ่ งข่าวสารต้องทาให้ผรู ้ ับข่าวสารเกิ ดการตั้งใจที่จะรับ
ข่าวสารก่อน
2) ความสนใจ (Interest) หลังจากเกิดความตั้งใจในขั้นที่หนึ่ งแล้ว ผูส้ ่ งข่าวสารควร
สร้างให้เกิดความสนใจติดตามข่าวสารต่อไป
3) ความต้องการ (Desire) ผูส้ ่ งข่าวสารควรสร้ างให้เกิ ดความต้องการข่าวสารหรื อ
ผลิตภัณฑ์
4) การตัดสิ นใจซื้ อ (Action) ผูส้ ่ งข่าวสารต้องเร่ งรัดให้ลูกค้าเกิดการตัดสิ นใจซื้ อไม่
ว่าจะใช้สื่อหรื อเป็ นพนักงานขายก็ตาม
Kotler (2000) ได้อธิ บายว่า ไอดา โมเดล สามารถใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบข่าวสาร
ได้ ซึ่ งในขั้น การออกแบบข่ า วสารจะต้อ งตอบปั ญ หา 4 ข้อ คื อ จะพูด อะไร (เนื้ อ หาข่ า วสาร:
Message Content) พูดอย่างไร (โครงสร้างข่าวสาร: Message Structure) แสดงออกมาเป็ นสัญลักษณ์
อย่างไร (รู ปแบบข่าวสาร: Message Format) และใครควรเป็ นผูพ้ ูด (แหล่ งข่าวสาร: Message
Content)
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ตารางที่ 2.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ในการส่ งเสริ มการตลาด – กระบวนการ
ยอมรับผลิตภัณฑ์ – โมเดล AIDA
วัตถุประสงค์ ในการ
ส่ งเสริมการตลาด
การแจ้งข่าวสาร (To Inform)
การจูงใจ (To Persuade)
การเตือนความทรงจา (To
Remind)

กระบวนการยอมรับผลิตภัณฑ์
(Adoption Process)
การรู ้จกั (Awareness)
ความสนใจ (Interest)
การประเมินผล (Evaluation)
การทดลอง (Trial)
การตัดสิ นใจ (Decision)
การยืนยันการตัดสิ นใจ
(Confirmation)

โมเดล
AIDA
ดึงให้เกิดการรับรู ้ (Attention)
ความสนใจติดตาม (Interest)
ความต้องการ (Desire)
การซื้ อ (Action)

แหล่งทีม่ า: ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ , 2548.
ทุกวันนี้ได้มีการพัฒนาทฤษฎีเกี่ยวกับศิลปะการขายขึ้นมาอธิ บายถึงความสัมพันธ์ของการ
เสนอขายของพนักงานกับความต้องการซื้ อของลูกค้ารวมทั้งอธิ บายปฏิกิริยาการกระทาของลูกค้า
ในขณะที่เสนอขาย ทฤษฎีเหล่านี้ ได้แก่ ทฤษฎีแห่ งการกระตุน้ และการตอบสนอง (The Stimulus –
Response Theory) ทฤษฎีแห่ งความต้องการและความพึงพอใจ (The Want – Satisfaction Theory)
และทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางคือ ทฤษฎีลาดับขั้นในการตัดสิ นใจซื้ อ (The Buying
Process) หรื อที่เรี ยกว่า AIDAS Model
ทฤษฎี AIDAS เป็ นหลักการขายพื้นฐานที่สามารถนาไปประกอบการเสนอขายผลิตภัณฑ์
ทุกประเภท เป็ นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการชักนาลูกค้าตามหลักความสาคัญในการซื้ อ 5 ประการ คือ
(ภัศราภรณ์ อรัญเหม, 2549)
1) A-Attention ความสะดุดใจ คือการกระตุน้ ความรู้สึกนึกคิดของลูกค้าให้ยอมรับ
หรื อรับฟั งหรื อเกิ ดความสนใจขึ้ น โดยทัว่ ไปขณะที่ พนักงานขายสัมภาษณ์ เพื่อเสนอขาย ลูกค้ามี
ภารกิจจนไม่สนใจคาพูดของพนักงานขาย ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่พนักงานขายพบมากที่สุด พนักงานขาย
ต้องสร้างคาพูดหรื อแสดงตัวอย่างสิ นค้าอย่างชาญฉลาด เพื่อที่จะทาให้ลูกค้าหันมาสนใจคาพูดของ
พนักงานขาย ดังนั้น พนักงานขายจะต้องกระตุน้ การรับฟั งของลูกค้าตั้งแต่เริ่ มแรก โดยเริ่ มต้นด้วย
คาพูดที่ทาให้ลูกค้ามีความรู ้สึกว่าอยากจะสนทนากับพนักงานขายต่อไป
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2) I-Interest ความสนใจ เมื่อพนักงานขายสามารถเปลี่ยนภาพของลูกค้าให้เกิดความ
สะดุ ดใจได้แล้ว ย่อมเป็ นการง่ายที่ลูกค้าจะเกิ ดความสนใจในขั้นต่อไป ซึ่ งจะนาไปสู่ ความสาเร็ จ
ของการเสนอขาย แต่อย่างไรก็ตาม การสร้างความสนใจโดยวิธีการนาเสนอคาพูดที่สะดุดใจลูกค้า
เพียงอย่างเดี ยวนั้น จะไม่เพียงพอที่จะนาไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อของลูกค้า เนื่ องจากลูกค้าไม่เชื่ อใน
คาพูดที่กล่าวอ้างลอยๆ โดยไม่มีขอ้ พิสูจน์ ดังนั้นการสร้ างความสนใจโดยการนาเสนอให้เห็ นถึ ง
คุณสมบัติที่เด่นชัดหรื อคุณประโยชน์พิเศษที่ลูกค้าจะได้รับจากการใช้หรื อซื้ อผลิตภัณฑ์ ในขณะนี้
การแสดงสิ นค้าหรื อสาธิ ตสิ นค้าเป็ นขั้นตอนที่สาคัญที่ก่อให้เกิดความสนใจ หรื อความมัน่ ใจในตัว
ผลิตภัณฑ์ข้ ึนแก่ลูกค้า
3) D-Desire ความต้องการ ในการเสนอขายนั้นนอกจากจะสร้างความสะดุดใจและ
ความสนใจให้ เกิ ด ขึ้ น กับ ลู ก ค้า แล้วพนัก งานขายจะต้องกระตุ ้นให้ลู ก ค้า เกิ ด ความต้องการใน
ผลิ ตภัณฑ์น้ นั ด้วย จึ งทาให้การขายเกิ ดขึ้นได้ ดังนั้นการกระตุน้ หรื อการเร่ งเร้ าให้ลูกค้าเกิ ดความ
ต้องการในผลิ ตภัณฑ์ จึงถื อว่าได้เป็ นหน้าที่ ที่สาคัญอย่างหนึ่ งของพนักงานขาย แต่อย่างไรก็ตาม
ความต้องการแต่ ล ะบุ ค คลจะแตกต่ า งกันขึ้ นอยู่ก ับ ปั จจัย ต่ า งๆ เช่ น ค่ า นิ ย ม ความเชื่ อ ทัศ นคติ
ตลอดจนสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ เป็ นต้น จึงเป็ นหน้าที่ของพนักงานขายที่จะต้องค้นพบว่าลูกค้าแต่ละราย
ที่ติดต่อด้วยนั้นมีความต้องการผลิ ตภัณฑ์ชนิ ดใด ตลอดจนประโยชน์ที่ตอ้ งการได้รับจากการใช้
ผลิตภัณฑ์คืออะไร เมื่อได้ทราบความต้องการที่แท้จริ งแล้ว พนักงานขายจึงสามารถกระตุน้ ให้เกิ ด
ความต้องการขึ้นได้ โดยการนาเสนอผลิตภัณฑ์หรื อผลประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้า ข้อพึงระวังคือ ไม่ควรกระตุน้ ให้ลูกค้าเกิดความอยากได้โดยที่ไม่ได้ตอบสนองความต้องการ
ที่แท้จริ งของลู กค้า เนื่ องจากการกระทาดังกล่ าว จะไม่นาไปสู่ ความพึงพอใจและการซื้ อซ้ าของ
ลูกค้า
4) A-Action การกระทา ในที่น้ ีจะหมายถึงการซื้ อของลูกค้านัน่ เอง ซึ่ งเป็ นขั้นตอนที่
สาคัญที่สุดที่พนักงานขายทุ กคนต้องการให้เกิ ดขึ้น การสร้ างความสนใจจนทาให้ลูกค้าเกิ ดความ
มัน่ ใจและเกิดความต้องการซื้ อมากเท่าใด การตัดสิ นใจของลูกค้าก็จะมากขึ้นเท่านั้น ซึ่ งกิจกรรมที่
พนักงานขายต้องปฎิบตั ิในขั้นตอนนี้คือ การปิ ดการขาย
5) S-Satisfaction ความพึงพอใจ หลักการสาคัญของการตลาดทุ กคนจะต้องยึดถือก็
คื อ ความพึ ง พอใจของลู ก ค้า ซึ่ ง วิธี ก ารสร้ า งความพึ ง พอใจให้เกิ ดขึ้ นแก่ ลู ก ค้า คื อการนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการที่แท่จร้ งของลูกค้า ดังนั้นการศึกษาและการ
ค้นหาความต้องการของลูกค้าเป็ นสิ่ งที่พนักงานไม่สามารถหลี กเลี่ ยงได้ เนื่ องจากความพึงพอใจ
ของลูกค้าจะนาไปสู่ ความประทับใจในผลิ ตภัณฑ์และความซื่ อสัตย์ต่อตราสิ นค้า และนาไปสุ่ การ
ซื้ อซ้ าหลายๆ ครั้ง ซึ่ งหมายถึงความอยูร่ อดและการเจริ ญเติบโตของกิจการ
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จากการศึ ก ษาแนวความคิ ด ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การตอบสนองที่ ไ ด้ก ล่ า วมานั้น ถื อ ได้ว่า มี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อนักการสื่ อสารการตลาด โดยในการศึ กษาวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั มุ่งศึ กษาแต่ละ
ขั้นตอน เพื่อทาความเข้าใจเพิ่มเติม และสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการวิจยั ครั้งนี้ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึง
เลือกใช้ข้ นั ตอนกระบวนการตอบสนองไอดาโมเดลทั้ง 4 ขั้น ได้แก่ ความตั้งใจ ความสนใจ ความ
ต้องการ และการตัดสิ นใจซื้ อมาดาเนิ นการวิจยั เพื่อที่จะศึกษาถึง ความตั้งใจที่จะรับข่าวสารผ่าน
ไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ก่อนเกิดความสนใจที่จะติดตามหรื อรับข้อมูลข่าวสารของแบรนด์ธุรกิจ
ต่างๆ ต่อไปแล้วทาให้เกิดความต้องการในข้อมูลข่าวสารหรื อตัวสิ นค้า/บริ การ และนาไปสู่ ข้ นั ตอน
สุ ดท้ายในการเปลี่ ยนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้ อหรื อใช้สินค้า/บริ การเป็ น
ลาดับต่อมา

2.5 แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
2.5.1 ความหมายของพฤติกรรมการเปิ ดรับข่ าวสาร
ข่าวสารเป็ นสิ่ งที่ จาเป็ นอย่า งยิ่งสาหรั บกิ จกรรมต่างๆ ในชี วิตมนุ ษย์ ซึ่ งมนุ ษย์เป็ นสัตว์
สังคมที่ตอ้ งอาศัยการแลกเปลี่ ยนข่าวสาร ความรู ้ และประสบการณ์ซ่ ึ งกันและกัน ข่าวสารอาจเป็ น
ปั จจัยสาคัญที่ใช้ประกอบการตัดสิ นใจมนุ ษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมนุ ษย์เกิ ดความไม่แน่ ใขใน
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งมากเท่าใด ความต้องการข่าวสารก็จะยิง่ เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น (วุฒิชยั จานงค์, 2523)
Assael (1998) กล่าวว่า การเปิ ดรับ (Exposure) หมายถึง การที่ประสาทสัมผัสของผูบ้ ริ โภค
ในที่น้ ี หมายถึง การเห็ น การได้ยิน การสัมผัส การได้กลิ่น ถูกกระตุน้ โดยสิ่ งเร้า โดยที่ผบู ้ ริ โภคจะ
เป็ นผูเ้ ลือกสรรเองว่า สิ่ งเร้าใดที่ตรงกับความต้องการของตน ผูบ้ ริ โภคจะหลีกเลี่ยงการเปิ ดรับในสิ่ ง
เร้าที่ตนเองไม่สนใจ และเห็ นว่าไม่สาคัญ หากผูบ้ ริ โภคเลื อกกระบวนการเปิ ดรับก็จะเกิ ดขึ้น ทั้งนี้
การเปิ ดรับจะมี ความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจในการรั บสารด้วย โดยที่ความสนใจ (Interest) และ
ความเกี่ยวข้อง (Involvement) ของผูบ้ ริ โภคกับสิ่ งเร้านั้นจะสะท้อนออกมาในระดับของความตั้งใจ
(Attention) ที่ผบู ้ ริ โภคมีแก่สิ่งเร้านั้น
Becker (อ้างถึงในอัญชลี นาคสี สุก, 2554) ได้ให้ความหมายของการเปิ ดรับข่าวสาร โดย
จาแนกตามพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารดังนี้
1) การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) คือ บุคคลจะแสวงหาความรู้ เพื่อ
ต้องการให้มีความคล้ายคลึงกับบุคคลอื่นในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง หรื อเรื่ องทัว่ ไป
2) การเปิ ดรับข้อมูล (Information Receptivity) คือ บุคคลจะเปิ ดรับสื่ อเมื่อต้องการ
ทราบข้อมูลที่ตนเองสนใจหรื ออยากรู ้ เช่น เปิ ดโทรทัศน์หรื อรายการที่สนใจ
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3) การเปิ ดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) คือ บุคคลจะเปิ ดรับข่าวสาร
เพื่อต้องการทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งเพื่อผ่อนคลายอารมณ์
จะเห็ นได้ว่า ข่า วสารเป็ นปั จจัย สาคัญที่ ใช้ประกอบการตัดสิ นใจในกิ จกรรมต่ า งๆ ของ
มนุ ษย์ ยิ่งบุคคลเกิ ดความไม่แน่ ใจเกี่ ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งมากเท่าใดบุคคลย่อมต้องการเปิ ดรั บ
ข่าวสารมากขึ้นเท่านั้น โดยไม่จากัดว่าจะทาการเปิ ดรับ ข่าวสารจากสื่ อใด ไม่วา่ จะเป็ น สื่ อมวลชน
สื่ อบุคคล หรื อสื่ อ อินเทอร์ เน็ต แต่ท้ งั นี้ บุคคลจะทาการเปิ ดรั บข่าวสารเฉพาะเรื่ องที่ ตนให้ความ
สนใจเท่านั้นเนื่ องจากข่าวสารในปั จจุบนั มีมากเกินกว่าที่ ผูร้ ับสารจะรับไว้ท้ งั หมดได้ จึงทาให้เกิ ด
กระบวนการเลือกเปิ ดรับข่าวสารขึ้น
2.5.2 กระบวนการในการเปิ ดรับข่ าวสาร
ในแต่ ล ะวัน มี ข ้อ มู ล ข่ า วสารมากมายที่ เ ข้า มาในชี วิ ต ประจ าวัน ของคนเรา ดัง นั้น จึ ง
จาเป็ นต้องมีการเลื อกรับข้อมูลข่าวสารหรื อข้อมูลเพียงบางส่ วนที่ตนเองสนใจและเป็ นประโยชน์
ต่อตนเองเท่านั้น โดยกระบวนการนี้ เรี ยกว่า กระบวนการการเลือกรับข่าวสาร (Selective Process)
หรื อ กระบวนการเลือกสรรเปรี ยบเทียบเสมือนเครื่ องกรอง (Filters) ซึ่ งประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน
ดังนี้ (ปรมะ สตะเวทิน, 2531)
1) การเลือกเปิ ดรับหรื อเลือกสนใจ (Selective Exposure) เป็ นแนวโน้มที่ผรู้ ับสารจะ
เลือกเปิ ดรับข่าวสารจากแหล่งสารใดแหล่งสารหนึ่งที่มีอยูด่ ว้ ยกันหลายแห่ ง โดยทัว่ ไปผูร้ ับข่าวสาร
มักเลือกเปิ ดรับข่าวสารที่มีเนื้ อหาสอดคล้องกับความเชื่ อ ทัศนคติ ความสนใจ และสิ่ งที่สนับสนุ น
ความคิดเดิมของตน เช่น บุคคลที่สนใจในตัวสิ นค้าชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งอยู่ก่อนแล้วจึงค้นหาข่าวสาร
โฆษณาด้วยความกระตือรื อร้ น หรื อบุคคลอาจเปิ ดรับข่าวสารเกี่ ยวกับสิ นค้านั้นๆ เพราะมีรูปแบบ
การนาเสนอที่น่าสนใจโดดเด่นกว่ารู ปแบบข่าวสารอื่นๆ
2) การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) บุคคลจะเลื อกให้ความสนใจต่อ
ข่าวสารที่ได้รับ ซึ่ งสอดคล้องหรื อเข้ากันได้ดีกบั ทัศนคติหรื อความเชื่ อเดิมของตน ในขณะเดียวกัน
ถ้าเนื้อหาของข่าวสารนั้นๆ ไม่ได้มีประโยชน์เพียงพอต่อผูร้ ับข่าวสาร หรื อไม่เกี่ยวกับผูร้ ับสาร ผูร้ ับ
สารก็จะไม่ให้ความสนใจ รวมทั้งผูร้ ับสารจะพยายามหลี กเลี่ ยงข่าวสารที่ ขดั แย้งกับทัศนคติหรื อ
ความคิดดั้งเดิม เพราะการรับข่าวสารดังกล่าวจะทาให้เกิดความรู ้สึกไม่พอใจและสับสนได้
3) การเลือกรับรู้หรื อตีความ (Selective Perception or Selective Interpretation) เป็ น
กระบวนการการกลัน่ กรองขั้นต่อมา เมื่ อบุคคลเลื อกเปิ ดรั บข่าวสารจากแหล่งใดแหล่ งหนึ่ งแล้ว
ผูร้ ับสารเลือกรับรู้หรื อเลือกตีความหมาย ตามความเข้าใจ ทัศนคติ ประสบการณ์ ความเชื่ อ ความ
ต้องการ ความคาดหวังตามแรงจูงใจของตนเองและตามสภาวะร่ างกายหรื ออารมณ์ เป็ นต้น
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4) การเลือกจดจา (Selective Retention) ถ้าผูร้ ับสารตีความข่าวสารแล้วว่ามีคุณค่า
พอน่ าจดจา ตรงกับตวามสนใจ ความต้องการ ทัศนคติของตนเองผูร้ ับสารก็จะเลื อกจดจาเนื้ อหา
ข้อมูลนั้นๆ ไว้ เพื่อสามารถนาออกมาใช้อา้ งอิ ง ได้อีกในอนาคต การเลื อกจดจานี้ เปรี ยบเสมื อน
เครื่ องกรองขั้นสุ ดท้ายที่มีผลต่อการส่ งสารไปยังผูร้ ับสาร ซึ่ งในบางครั้งผูร้ ับสารก็จะลืมเนื้ อหาของ
สารในส่ วนที่ไม่ตรงกับความสนใจของตน
พีระ จิรโสภณ (2547) อธิ บายไว้ว่า กระบวนการเลื อกสรรเปรี ย บเสมื อนเครื่ องกรอง
ข่าวสารในการรับรู ้ของมนุษย์เราซึ่ งมีอยู่ 3 ขั้น
1) การเลือกเปิ ดรับ หรื อเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective Attention)
หมายถึ ง แนวโน้ม ที่ ผูร้ ั บ สารจะเลื อกสนใจหรื อเปิ ดรั บ ข่ า วสารจากแหล่ ง หนึ่ ง แหล่ ง ใดที่ มี อยู่
ด้วยกันหลายแหล่ง บุ คคลมักจะแสวงหาข่าวสารเพื่อสนับสนุ นทัศนคติเดิ มที่ มีอยู่และหลี กเลี่ ยง
ข่าวสารที่ ข ดั แย้งกับความรู ้ สึ กนึ กคิ ดเดิ มของตน ทั้งนี้ เพราะการได้รับ ข่า วสารใหม่ ที่ไม่ ลงรอย
หรื อไม่สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจหรื อทัศนคติเดิมที่มีอยูแ่ ล้วจะเกิดภาวะทางจิตใจที่ไม่สมดุล
หรื อมี ความไม่สบายใจที่ เรี ยกว่า Cognitive Dissonance นอกจากบุคคลจะเปิ ดรั บข่าวสารแล้ว
บุคคลยังต้องแสวงหาข่าวสารเลือกเฉพาะข่าวสารที่ลงรอยกับความคิดเดิมของตนและเมื่อบุคคลได้
ตัดสิ นใจในเรื่ องหนึ่งใดที่มีความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบก้ ากึ่งกัน บุคคลย่อมมีแนวโน้มที่จะแสวงหา
ข่าวสารที่จะสนับสนุ นการตัดสิ นใจนั้นๆ (Reinforcement Information) มากกว่าที่ จะแสวงหา
ข่าวสารที่ขดั กับสิ่ งที่กระทาลงไป
2) การเลื อกรั บ รู้ หรื อการเลื อ กตี ค วาม (Selective Perception or Selective
Interpretation) เมื่ อบุคคลเลื อกรับข่าวสารจากแหล่ งหนึ่ งแหล่ งใดแล้ว ผูร้ ับสารแต่ละคนอาจจะ
ตีความหมายข่าวสารชิ้นเดียวกันที่ส่งผ่านสื่ อมวลชนได้ไม่ตรงกัน ความหมายของข่าวสารที่ส่งไป
จึ ง มิ ไ ด้อ ยู่ที่ ตัว อัก ษร รู ป ภาพหรื อ ค าพู ด เท่ า นั้น แต่ อ ยู่ที่ ผู้รั บ สารที่ จ ะเลื อ กรั บ รู้ ห รื อ เลื อ ก
ตีความหมายตามความ เข้าใจของตนเอง ตามทัศนคติ ตามประสบการณ์ ตามความเชื่อ ตามความ
ต้องการ ตามความ คาดหวัง หรื อตามแรงจูงใจ
3) การเลือกจดจาเป็ นแนวโน้มในการเลื อกจดจาข่าวสารเฉพาะส่ วนที่ตรงกับความ
สนใจ ความต้องการและทัศนคติของตนเอง และมักจะลื มในสิ่ งที่ตนเองไม่สนใจหรื อไม่เห็ นด้วย
ได้ง่ายกว่า การเลือกจดจานั้นเปรี ยบเสมือนเครื่ องกรองชั้นสุ ดท้ายที่มีผลต่อการส่ งสารไปยังผูร้ ั บ
สาร ในบางครั้งข่าวสารอาจจะถูกปฏิเสธตั้งแต่ช้ นั แรกโดยการไม่เลือกอ่าน ฟั ง หรื อชมสื่ อมวลชน
บางฉบับ หรื อบางรายการ ในกรณี ที่ผูร้ ั บสารหลี กเลี่ ยงไม่ได้ ผูร้ ับสารก็อาจจะพยายามตีความ
ข่าวสารที่ได้รับ ตามความเข้าใจหรื อความต้องการของตนเอง แต่หากว่าข่าวสารนั้นไม่เปิ ดโอกาส
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ให้ตีความหมาย แตกต่างกันไปได้ ผูร้ ับสารก็ยงั มีโอกาสปฏิเสธข่าวสารนั้นได้อีกเป็ นขั้นสุ ดท้าย
กล่าวคือ เลือกจดจา เฉพาะบางส่ วนที่ตนเองสนใจหรื อต้องการเท่านั้น
การที่ผรู ้ ับสารมีความแตกต่างกันทาให้มีความสนใจที่จะเลือกเปิ ดรับสื่ อแตกต่างกันไปด้วย
ซึ่ง วิลเบอร์ แชรมม์ (Schramm อ้างถึงใน ธนกร สุ โภภาค, 2554) ได้กล่าวไว้ดงั นี้
1) ประสบการณ์ ทาให้ผรู ้ ับสารแสวงหาข่าวสารแตกต่างกัน
2) ประเมิ นสารประโยชน์ ของข่ าวสาร ผูร้ ั บ สารแสวงหาข่ าวสารเพื่ อตอบสนอง
จุดประสงค์ของตนอย่างใดอย่างหนึ่ง
3) ภูมิหลังแตกต่างกัน ทาให้มีความสนใจแตกต่างกัน
4) การศึกษาและสภาพแวดล้อม ทาให้มีความแตกต่างในพฤติกรรมการเลือกรับและ
เนื้อหาข่าวสาร
5) ความสามารถในการรับสารเกี่ ยวกับสภาพร่ างกายและจิตใจและพฤติกรรมการ
เปิ ดรับข่าวสารต่างกัน
6) บุคลิกภาพมีผลต่การเปลี่ ยนแปลงทัสนคติการโน้มน้าวจิตใจและพฤติกรรมของ
ผูร้ ับสาร
7) สภาพทางอารมณ์ ของผูร้ ับสาร ทาให้ผรู ้ ับสารเข้าใจหรื อเป็ นอุ ปสรรคต่อความ
เข้าใจความหมายของข่าวสารได้
8) ทัศนคติเป็ นตัวกาหนดท่าทีของการรับและการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าหรื อข่าวสารที่
ได้พบ
ชวรั ต น์ เชิ ด ชัย (2541) ได้ใ ห้ เ หตุ ผ ลว่ า พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ ข่ า วสารนั้น เกิ ด จาก
ปั จจัยพื้นฐานหลายประการ คือ
1) ความเหงา เป็ นเหตุ ผ ลทางจิ ตวิท ยาที่ ว่า ปกติ ค นเราไม่ ชอบที่ จะอยู่ตามล าพัง
เนื่ องจากเกิ ดความสับสน วิตกกังวล หวาดกลัว จึ งพยายามที่จะรวมกลุ่ มกับผูอ้ ื่นเท่าที่ โอกาสจะ
อานวยได้ เมื่อบุคคลไม่สามารถติดต่อสังสรรค์กบั บุคคลอื่นๆ ได้โดยตรง วิธีที่ดีที่สุดคือการอยูก่ บั
สื่ อต่างๆ ที่ใช้ในการสื่ อสาร
2) ความอยากรู ้ อยากเห็ นในสิ่ งต่างๆ ซึ่ งเป็ นคุ ณสมบัติพ้ืนฐานของมนุ ษย์ ดังนั้น
สื่ อมวลชนจึงถือเอาความอยากรู้อยากเห็นเป็ นหลักสาคัญในการเสนอข่าวสาร
3) ประโยชน์ใช้สอย โดยพื้นฐานของมนุ ษย์เป็ นผูเ้ ห็นแก่ตวั ในฐานะผูร้ ับข่าวสารจึง
ต้องการแสวงหาและใช้ข่าวสารบางอย่างที่จะเป็ นประโยชน์แก่ตวั เอง เพื่อช่วยให้ความคิดของตน
บรรลุ ผล เพื่อให้ข่าวสารที่ได้มาเสริ มสร้ างบารมี และเพื่อให้ได้ข่าวสารที่จะช่ วยให้ตนเองได้รับ
ความสะดวกสบาย รวมทั้งให้ได้ข่าวสารที่ทาให้เกิดความสนุกสนานบันเทิง
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4) เกิ ดจากลักษณะเฉพาะของสื่ อมวลชน ซึ่ งแต่ ละอย่า งก็มี ลกั ษณะเฉพาะที่ ผูร้ ั บ
ข่าวสารแต่ละคนแสวงหาและได้รับประโยชน์ไม่เหมือนกัน ลักษณะเฉพาะของสื่ อแต่ละอย่างจึงมี
ส่ วนที่ทาให้ผรู ้ ับสารมีจานวนและองค์ประกอบแตกต่างกันไป ทั้งนี้ เพราะผูร้ ับสารแต่ละคนย่อมจะ
ค้นหาลักษณะเฉพาะบางอย่างจากสื่ อที่จะสนองความต้องการและทาให้ตวั เองเกิดความพอใจ
2.5.3 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
ในปั จจุ บนั การดาเนิ นธุ รกิ จมีการแข่งขันกันสู งมากขึ้ นและรุ นแรงขึ้นด้วย ทาให้องค์กร
ต่างๆ ต้องหันมาสนใจพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมากขึ้น เพื่อสามารถที่จะผลิตสิ นค้าหรื อบริ การที่ตรงตาม
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคเพื่อให้องค์ กรสามารถอยู่รอดได้และมีความสามารถในการแข่งขันกับ
คู่แข่งได้ ซึ่ งพฤติกรรม (Behavior) ตามความหมายของพจนานุ กรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ หมายถึง
การแสดงออกทางกล้า มเนื้ อ ความคิ ด และความรู ้ สึกเพื่อตอบสนองสิ่ งเร้ า (ศุ ภลัก ษณ์ สมบูรณ์
หรรษา, 2549)
Shiffman and Kanuk (1994) อธิ บายว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ พฤติกรรมซึ่ งบุคคลทาการ
ค้นหา (Searching) การซื้ อ (Purchasing) การใช้ (Using) การประเมินผล (Evaluating) การใช้จ่าย
(Disposing) ในผลิตภัณฑ์และบริ การ โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา
Solomon (อ้างถึงใน ณัฐกานต์ พินิจเวชการ, 2550) ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
หมายถึ ง การศึกษาถึ งกระบวนการต่างๆ ที่ บุคคลหรื อกลุ่ มบุ คคลนาไปเกี่ ยวข้องโดยตรงกับการ
เลื อกสรร การซื้ อ การให้ การบริ โภค รวมทั้งกระบวนการตัดสิ นใจ อันเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ บริ การ
ความคิด หรื อประสบการณ์ เพื่อสนองความต้องการ ความจาเป็ น และความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ให้ได้รับความพอใจ
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) ได้กล่าวไว้วา่ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคนั้นหมายถึงปฏิกิริยาของบุคคล
ที่เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการได้รับการใช้สินค้าและบริ การทางเศรษฐกิ จรวมทั้งกระบวนการต่างๆ
ของการตัดสิ นใจซึ่ งเกิดก่อนและเป็ นตัวกาหนดปฏิกิริยาต่างๆ
จากคาจากัดความดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่าพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคนั้น หมายถึ งการ
กระทาที่ ผูบ้ ริ โภคได้แสดงให้เห็ นเกี่ ย วกับการใช้หรื อซื้ อสิ นค้าและบริ การเพื่อตอบสนองความ
ต้องการอันเป็ นผลมาจากความพึงพอใจในสิ นค้าและบริ การนั้น
2.5.4 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค
โมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Customer Behavior Model) เป็ นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทาให้
เกิดการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่ มต้นที่เกิดสิ่ งกระตุน้ ที่ทาให้เกิดความต้องการ สิ่ งกระตุน้
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ผ่านเข้ามาในความรู ้ สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s Black Box) ซึ่ งเปรี ยบเสมือนกล่องดาซึ่ งผูผ้ ลิ ต
หรื อผูข้ ายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู ้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ื อจะได้รับอิทธิ พลจากลักษณะต่างๆ ของ
ผูซ้ ้ื อ และจะมีการตอบสนองของผูซ้ ้ื อ (Buy’s Response) หรื อ การตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s
Purchase Decision)
จุ ด เริ่ ม ต้น ของโมเดลนี้ อยู่ที่ มี สิ่ ง กระตุ ้น ให้ เ กิ ด ความต้อ งการก่ อ น แล้ว ท าให้ เ กิ ด การ
ตอบสนอง ดังนั้น โมเดลนี้ จึงอาจเรี ยกว่า S-R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎี ดังนี้ (ณัฐกานต์
พินิจเวชการ, 2550)
1) สิ่ ง กระตุ ้น (Stimulus) สิ่ ง กระตุ ้น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น เองภายในร่ า งกาย (Inside
Stimulus) และสิ่ งกระตุน้ จากภายนอก (Outside Stimulus) นักการตลาดจะต้องสนใจและจัดสิ่ ง
กระตุ น้ ภายนอก เพื่ อให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความต้องการผลิ ตภัณฑ์ สิ่ งกระตุ น้ ถื อว่าเป็ นเหตุ จูงใจเกิ ด
สิ นค้า (Buying Stimulus) ซึ่ งอาจใช้เหตุจูงใจซื้ อด้านเหตุผล และใช้เหตุจูงใจให้ซ้ื อด้านจิตวิทยา
(อารมณ์) สิ่ งกระตุน้ ภายนอกประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ
(1) สิ่ งกระตุน้ ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็ นสิ่ งกระตุน้ ที่นกั การตลาด
สามารถควบคุ ม และต้อ งจัด ให้ มี ข้ ึ น เป็ นสิ่ ง กระตุ ้น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ส่ ว นประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) ประกอบด้วย
ก) สิ่ งกระตุน้ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม
เพื่อความสวยงาม เพื่อกระตุน้ ความต้องการ
ข) สิ่ งกระตุน้ ด้านราคา (Price) เช่น การกาหนดราคาสิ นค้าให้เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาลูกค้าเป้ าหมาย
ค) สิ่ งกระตุน้ ด้านการจัดช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Distribution/Place) เช่ น
จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ทวั่ ถึง เพื่อให้ความสะดวกแก่ผบู ้ ริ โภค ถือว่าเป็ นการกระตุน้ ความต้องการ
ซื้ อ
ง) สิ่ ง กระตุ ้นด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) เช่ น การโฆษณา
สม่าเสมอ การใช้ความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้างความสัมพันธ์ อนั
ดีกบั บุคคลทัว่ ไปเหล่านี้ถือว่าเป็ นสิ่ งกระตุน้ ความต้องการซื้ อ
(2) สิ่ งกระตุน้ อื่นๆ (Other Stimulus) เป็ นสิ่ งกระตุน้ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่
อยูภ่ ายนอกองค์การซึ่ งบริ ษทั ควบคุมไม่ได้ สิ่ งกระตุน้ เหล่านี้ ได้แก่
ก) สิ่ งกระตุ น้ ทางเศรษฐกิ จ (Economic) เช่ น ภาวะเศรษฐกิ จ รายได้ของ
ผูบ้ ริ โภคเหล่านี้มีอิทธิ พลต่อความต้องการของบุคคล
ข) สิ่ งกระตุน้ ทางเทคโนโลยี (Technological)
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ค) สิ่ งกระตุน้ ทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เช่น กฎหมาย
เพิ่มหรื อลดภาษีสินค้าใดสิ นค้าหนึ่งจะมีอิทธิ พลต่อการเพิ่มหรื อลดความต้องการของผูซ้ ้ื อ
ง) สิ่ งกระตุน้ ทางวัฒนธรรม (Culture) อย่างเช่ น ขนบธรรมเนี ยมประเพณี
ไทยในเทศกาลต่างๆ จะมีผลกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการซื้ อสิ นค้าในเทศกาลนั้น
2) กล่องดาหรื อความรู ้สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s Black Block) ความรู้สึกนึกคิด
ของผูซ้ ้ื อที่เปรี ยบเสมือนกล่องดา (Black Block) ซึ่ งผูผ้ ลิ ตหรื อผูข้ ายไม่สามารถทราบได้ จึงต้อง
พยายามค้นหาความรู ้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ื อและกระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ
(1) ลักษณะของผูซ้ ้ื อ (Buyer Characteristics) ลักษณะของผูม้ ีอิทธิ พลจากปั จจัย
ต่างๆ คือ ปั จจัยด้านวัฒนธรรม ปั จจัยด้านสังคม ปั จจัยส่ วนบุคคล และปั จจัยด้านจิตวิทยา
(2) กระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s Response) ซึ่ งประกอบไปด้วย 5
ขั้นตอน คือ การรับรู ้ความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสิ นใจซื้ อ และ
พฤติกรรมภายหลัง
3) การตอบสนองของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s Response) หรื อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
หรื อผูซ้ ้ื อ (Buyer’s purchase decisions) ผูบ้ ริ โภคจะมีการตัดสิ นใจในประเด็นต่างๆ ดังนี้
(1) การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Choice) คือ การที่ผบู ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
ประเภทของผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ
(2) การเลือกตราสิ นค้า (Brand Choice) คือ การที่ผบู ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
ตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ประเภทหนึ่งๆ
(3) การเลือกผูข้ าย (Dealer Choice) คือ การที่ผบู้ ริ โภคจะตัดสิ นใจเลือกผูข้ าย
เพื่อซื้ อสิ นค้าหนึ่งๆ ซึ่งผูบ้ ริ โภคมักจะคานึงถึงสถานที่ขาย การบริ การ
(4) การเลือกเวลาในการซื้ อ (Purchase Timing) คือ การที่ผบู้ ริ โภคจะตัดสิ นใจ
เลือกระยะเวลาเพื่อซื้ อสิ นค้าหนึ่งๆ ตัวอย่าง ผูบ้ ริ โภคจะเลือกเวลา เช้า กลางวัน หรื อเย็น ในการซื้ อ
(5) การเลื อกปริ มาณการซื้ อ (Purchase Amount) คือ การที่ผบู้ ริ โภคจะทาการ
ตัดสิ นใจเลือกปริ มาณสิ นค้าที่ตอ้ งการซื้ อครั้งหนึ่ งๆ ตัวอย่าง ผูบ้ ริ โภคจะเลือกว่าจะซื้ อหนึ่ งกล่อง
ครึ่ งโหลหรื อหนึ่งโหล
2.5.5 ความหมายของกระบวนการตัดสิ นใจของผู้บริโภค
มานพ สวามีชยั (อ้างถึงใน ธนกร สุ โภภาค, 2554) กล่าวว่า การตัดสิ นใจ หมายถึงการตกลง
ใจที่จะเลือกปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึ่งในหลายๆ ทาง หรื ออย่างน้อยก็ในสองทางด้วยกัน โดยมีสภาพ
การตัดสิ นใจดังนี้
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1) การตัดสิ นใจภายใต้ความแน่ นอน หมายความว่า ผูต้ ดั สิ นใจรู ้ ได้แน่ นอนว่าถ้า
ปฏิบตั ิอย่างหนึ่งอย่างใดลงไปจะมีผลอย่างไร
2) การตัดสิ นใจภายใต้การเสี่ ยง ผูต้ ดั สิ นใจมีความรู ้วา่ ความน่าจะเป็ นที่เหตุการณ์ จะ
เกิดขึ้นมีมากน้อยแค่ไหน โดยอาศัยประสบการณ์ที่ผา่ นมาแต่ผตู ้ ดั สิ นใจก็จะไม่รู้แน่นอนว่าผลที่ได้
จากการกระทาภายใต้สถานการณ์ต่างๆ นั้นจะเป็ นอย่างไร
3) การตัดสิ นใจภายใต้ความไม่แน่ นอน คือ ผูต้ ดั สิ นใจไม่สามารถทราบผลที่จะได้
ของการปฏิบตั ิจะเป็ นอย่างไรแน่ เพราะไม่อาจจะคาดคะเนได้วา่ จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต และไม่
ทราบว่าความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็ นการตัดสิ นใจที่ลาบาก
จากความหมายของการตัดสิ นใจข้างต้น พอสรุ ป ได้ว่า การตัดสิ นใจ หมายถึ ง การเลื อก
ทางเลือกที่ดีที่สุด จากหลายๆ ทางเลือกเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้
2.5.6 ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้อ
ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อเป็ นล าดับ ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคจากการ
สารวจรายงานของผูบ้ ริ โภคจานวนมากในกระบวนการซื้ อ พบว่า ผูบ้ ริ โภคต้องผ่านกระบวนการ 5
ขั้นตอนคือ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2546)
1) การรับรู้ถึงความต้องการ
2) การค้นหาข้อมูล
3) การประเมินผลทางเลือก
4) การตัดสิ นใจซื้ อ
5) พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ
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การรับรู้ถึง

การค้นหา
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ภายหลัง

ซื้ อ

การซื้ อ
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(Post

Decision)

purchase

Behavior)

ภาพที่ 2.3 โมเดล 5 ขั้นตอนในกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
แหล่งทีม่ า: ศิริวรรณ เสรี รัตน์, ศุภร เสรี ยร์ ัตน์, องอาจ ปทะวานิช, และปริ ญ ลักษิตานนท์, 2546
1) การรับรู้ถึงความต้องการ (Need Recognition) หรื อการรับรู้ ถึงปั ญหา (Problem
Recognition) การที่บุคคลรับรู้ถึงความต้องการภายในของตน ซึ่ งอาจเกิ ดขึ้นเองหรื อเกิ ดจากสิ่ ง
กระตุน้ เช่ น ความหิ ว ความกระหาย ความต้องการทางเพศ ความเจ็บปวด ฯลฯ ซึ่ งรวมถึ งความ
ต้องการของร่ างกาย (Physiological Needs) และความต้องการที่เป็ นความปรารถนา (Aegvired
Needs) อันเป็ นความต้องการด้านจิตวิทยา (Psychological Needs) สิ่ งเหล่านี้ เกิดขึ้นเมื่อถึงระดับ
หนึ่งจะกลายเป็ นสิ่ งกระตุน้ บุคคลจะเรี ยนรู้ถึงวิธีที่จะจัดการกับสิ่ งกระตุน้ จากประสบการณ์ในอดีต
ทาให้เขารู ้วา่ จะตอบสนองสิ่ งกระตุน้ อย่างไร งานของนักการตลาดในขั้นนี้ ก็คือจัดสิ่ งกระตุน้ ความ
ต้องการด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจาหน่ าย หรื อการส่ งเสริ มการตลาด เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ด
ความต้องการในสิ นค้า
2) การค้นหาข้อมูล (Information Search) ถ้าความต้องการถูกกระตุน้ มากพอและสิ่ ง
ที่สามารถสนองความต้องการอยูใ่ กล้กบั ผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคจะดาเนินการเพื่อให้เกิดความพอใจทันที
ด้วยการค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
(1) แหล่งบุคคล ได้แก่ ครอบครัวเพื่อนคนรู้จกั
(2) แหล่งการค้า ได้แก่ สื่ อโฆษณา พนักงานขาย งานของนักการตลาดที่เกี่ยวกับ
กระบวนการในขั้น นี้ คื อ พยายามจัด ข้อมู ล ข่ า วสารให้ ผ่า นแหล่ ง การค้า และแหล่ ง บุ ค คลให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพและทัว่ ถึง
3) การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) เมื่อผูบ้ ริ โภคได้ขอ้ มูล
มาแล้วจากขั้นที่ ส อง ผูบ้ ริ โภคจะเกิ ดความเข้า ใจและประเมิ นผลทางเลื อกต่ า งๆ นัก การตลาด
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จาเป็ นต้องรู ้ถึงวิธีการต่างๆ ที่ผบู ้ ริ โภคใช้ในการประเมินผลทางเลือกกระบวนการประเมินผลไม่ใช่
สิ่ งที่ง่ายและไม่ใช่ กระบวนการเดี ยวที่ใช้กบั ผูบ้ ริ โภคทุกคนและไม่ใช่เป็ นของผูซ้ ้ื อคนใดคนหนึ่ ง
ในทุกสถานการณ์การซื้ อกระบวนการประเมินผลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีดงั นี้
(1) คุ ณสมบัติผลิ ตภัณฑ์ (Product Attributes) กรณี น้ ี ผูบ้ ริ โภคจะพิจารณา
ผลิตภัณฑ์วา่ มีคุณสมบัติอะไรบ้าง ผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ งจะมีคุณสมบัติกลุ่มหนึ่ ง คุณสมบัติ
ของผลิ ตภัณฑ์ในความรู ้ สึกของผูซ้ ้ื อสาหรั บผลิ ตภัณฑ์แต่ละชนิ ดจะแตกต่างกันคุ ณสมบัติต่างๆ
ของผลิตภัณฑ์ นอกจากทาให้เกิดความสนใจโดยทัว่ ไปแล้วผูบ้ ริ โภคจะมีความต้องการแตกต่างกัน
สิ่ งที่สนใจแตกต่างกัน นักการตลาดจึงแบ่งตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์ออกเป็ นส่ วนๆ ตามคุณสมบัติที่
สร้างความพอใจขั้นต้นให้แก่ผซู ้ ้ื อได้แตกต่างกัน
(2) ผูบ้ ริ โภคจะให้น้ าหนักความสาคัญสาหรับคุ ณสมบัติผลิ ตภัณฑ์แตกต่างกัน
นักการตลาดต้องพยายามค้นหาและจัดลาดับสาหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์
(3) ผูบ้ ริ โภคมีการพัฒนาความเชื่ อถื อเกี่ ยวกับตราสิ นค้า เนื่ องจากความเชื่ อถื อ
ของผูบ้ ริ โ ภคขึ้ นอยู่ก ับ ประสบการณ์ ข องผูบ้ ริ โภคและความเชื่ อ ถื อ เกี่ ย วกับ ตราผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ะ
เปลี่ยนแปลงได้เสมอ
(4) ผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติ ในการเลื อกตราสิ นค้าโดยผ่านกระบวนการประเมิ นผล
เริ่ มต้นด้วยการกาหนดคุ ณสมบัติของผลิ ตภัณฑ์ที่สนใจแล้วเปรี ยบเทียบคุ ณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ตราต่างๆ
4) การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) จากการประเมินผลพฤติกรรมในขั้นที่ 3 จะ
ช่วยให้ผบู ้ ริ โภคกาหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็ นทางเลือก โดยทัว่ ไปผูบ้ ริ โภคจะ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ที่เขาชอบมากที่สุดและปฏิเสธซื้ อสิ นค้าที่ตนเองไม่มีความพอใจที่จะซื้ อ
5) พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ (Post Purchase Behavior) หลังจากซื้ อและทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ไปแล้วผูบ้ ริ โภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกิดความพึงพอใจและมีแนวโน้มที่
จะซื้ อซ้ าหรื อถ้าไม่ตรงกับความคาดหวังหรื อต่ากว่าที่คาดหวังย่อมเกิดผลในทางลบนั้นคือ ผูบ้ ริ โภค
ไม่พอใจและมีแนวโน้มจะไม่ซ้ื อซ้ าค่อนข้างสู ง
จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุ ปได้ว่า พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค คือ กระบวนการหรื อขั้นตอนใน
การตัดสิ นใจที่ ของผูบ้ ริ โภค เป็ นการที่บุคคลพยายามประเมิ นทางเลื อกในการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับ
สิ นค้า ตราสิ นค้าหรื อบริ การ เพื่อตอบสนองความต้องการ ซึ่ งนาแนวคิ ดเกี่ ยวกับพฤติ กรรมการ
เปิ ดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคมาประกอบในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ว่ามี
พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร เช่น ความถี่ ระยะเวลา ช่วงเวลา เหตุผล รวมถึงพฤติกรรมที่ผบู้ ริ โภค
ได้รับข้อความการสื่ อสารการตลาดของแบรนด์ธุรกิ จต่างๆ ผ่านทางไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์
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และพฤติกรรมการอ่านข้อความ รวมไปถึงการเกิดพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การผ่าน
ทางไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์

2.6 แนวคิดเรื่องสื่ อใหม่
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในทุ กภาคส่ วนของสังคมโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสื่ อออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชี วิตประจาวันของแต่ละคนมากขึ้นโดยสื่ อ
ออนไลน์น้ นั เกิ ดมาจากพัฒนาการทางการสื่ อสารที่ กา้ วหน้าอย่างไม่หยุดยั้งก่อให้เกิ ดสื่ อรู ปแบบ
ใหม่ๆ ขึ้ นมา พัฒนาการแบบก้าวกระโดดดังกล่ าวทาให้ประชาชนมี ส่วนร่ วมในการแสดงความ
คิดเห็นมากขึ้น รู ปแบบการสื่ อสารเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยเป็ นการสื่ อสารทางเดี ยว ก้าวเข้าสู่ ยุค
ของการสื่ อสารสองทางโดยประชาชนมีโอกาสในการรับข่าวสารและมีช่องทางการในการแสดง
ความคิดเห็นมากยิง่ ขึ้น (กาญจนา แก้วเทพ, 2541)
2.6.1 ความหมายและลักษณะสาคัญของสื่ อใหม่
จากการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วด้วยวิวฒั นาการทางเทคโนโลยี จึงเกิดเป็ น
สื่ อใหม่ (New Media) ซึ่ งสื่ อใหม่เป็ นคาศัพท์ที่ผเู ้ ชี่ยวชาญได้ให้คานิยามไว้หลากหลายรู ปแบบ ดังนี้
McLuhan (อ้างถึงใน สุ รีรักษ์ วงษ์ทิพย์, 2557) นักคิดด้านการสื่ อสารคนสาคัญของสานัก
โตรอนโต (Toronto School) ผูไ้ ด้รับการขนานนามว่าเป็ นบิ ดาของการสื่ อสารมวลชน (Mass
Media) ได้เสนอแนวคิดสาคัญที่ว่าสื่ อทุ กชนิ ด (Media) ล้วนมี ส่วนช่ วยขยายประสบการณ์ ด้าน
ผัสสะหรื อการรับรู้ของมนุษย์ (Extension of Experience) สื บเนื่ องตั้งแต่ในอดีต ที่มีการใช้จดหมาย
เป็ นสื่ อกลางทาให้มนุ ษย์สามารถสื่ อสารกับผูท้ ี่ อยู่ห่างไกลในรู ปแบบอักษร จนกระทัง่ มี การใช้
โทรศัพท์เป็ นสื่ อสามารถสนทนาในรู ปแบบของเสี ยงรวมไปถึงสื่ อโทรทัศน์ที่ทาให้ผชู้ มสามารถ
เห็ นและได้ยินสารในรู ปแบบภาพและเสี ยงพร้ อมกัน และในปั จจุบนั ที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ได้รับการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จึงก่อให้เกิดสื่ อรู ปแบบใหม่ที่เรี ยกว่า อินเทอร์ เน็ต (Internet)
ที่สามารถเชื่อมต่อการสื่ อสารผ่านทางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ ทาให้ประชาชนจาก
หลากหลายประเทศทัว่ ทุกมุมโลกเกิดการรวมตัวภายใต้คาว่า “หมู่บา้ นโลก” (Global Village) ซึ่ ง
ทุกคนสามารถสื่ อสารและรั บรู ้ เรื่ องราวต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ ว โดยไม่มีขอ้ จากัดทางด้านสถานที่
(Space) และเวลา (Time) เสมือนว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสื่ อได้เปลี่ยนแปลงรู ปแบบการ
สื่ อสารของมนุษย์ให้กา้ วเข้าสู่ โลกที่ไร้พรมแดน
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หากจะกล่าวถึง สื่ อใหม่ (New Media) กาญจนา แก้วเทพ (2555) ได้ให้คาอธิ บายถึง สื่ อ
ใหม่ไว้วา่ คือสื่ อในรู ปแบบดิจิทลั ที่มีความหลากหลายของสื่ อในตัวเอง และมีความสามารถในการ
ปฏิสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้ได้เพื่อใช้ส่งข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้ าหมายทั้งเฉพาะบุคคลและเครื อข่ายอื่นๆ
นอกจากนั้นแล้ว Rogers (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, และนิ คม ชัยขุมพล, 2555) ยังได้
นิยามถึงความหมายของ “สื่ อใหม่” ว่าเป็ นเทคโนโลยีหรื อสื่ อที่เอื้ออานวยให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารบนฐานของคนจานวนมากผ่านระบบการสื่ อสารที่มีคอมพิวเตอร์ เป็ นศูนย์กลาง จะ
เห็นได้ชดั เจนว่าจากยุคดั้งเดิมมนุ ษย์สื่อสารตัวต่อตัวโดยใช้คาพูด และการใช้สัญลักษณ์ ต่อมาการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการพัฒนาการทางการสื่ อสารมากขึ้นทาให้เกิดการสื่ อสาร
กัน ผ่ า นสื่ อ มวลชน (Mass Media) มากขึ้ น จึ ง เกิ ด สื่ อ มวลชนขึ้ น มาหลายประเภท เช่ น
วิทยุกระจายเสี ยงวิทยุโทรทัศน์หนังสื อพิมพ์ เป็ นต้น แต่ส่วนใหญ่แล้วในปั จจุ บนั การสื่ อสารได้
มุ่งเน้นแบบเฉพาะเจาะจงตัวบุคคลมากขึ้นแต่ก็มีความหลากหลายในเวลาเดียวกันจึงสามารถเรี ยก
การสื่ อสารรู ปแบบนี้วา่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ หรื อโซเชียลมีเดีย (Social Media)
Wertime และ Fenwick (อ้างถึงใน ณงลักษณ์ จารุ วฒั น์, และ ประภัสสร วรรณสถิต, 2551)
ได้ให้แนวคิ ดเรื่ องสื่ อใหม่ การตลาดดิ จิทลั และนิ ยามสื่ อใหม่ว่าหมายถึ ง เนื้ อหาที่ อยู่ในรู ปแบบ
ดิจิทลั โดยลักษณะสาคัญของเนื้ อหาที่อยู่ในรู ปแบบดิ จิทลั ประกอบด้วยจุดเด่น 5 ประการหรื อที่
เรี ยกว่า “อิสระ 5 ประการ” (5 Freedoms) ได้แก่
1) อิสระจากข้อจากัดด้านเวลา (Freedom from Scheduling) เนื้ อหาในรู ปแบบดิจิทลั
ทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเลือกรับและส่ งข่าวสารได้ในเวลาที่ตนต้องการ และไม่จาเป็ นต้องชมเนื้ อหา
ต่างๆ ตามเวลาที่กาหนดอีกต่อไป
2) อิสระจากข้อจากัดด้านพรมแดน (Freedom from Geological Boundaries) เนื้ อหา
ในรู ปแบบดิ จิทลั เป็ นเนื้ อหาที่รับข้อมูลข่าวสารได้ทวั่ โลกในเวลาอันรวดเร็ ว ให้ผบู ้ ริ โภคสามารถ
เลือกรับหรื อค้นหาข้อมูลข่าวสารจากประเทสใดก็ได้แล้วแต่ความต้องการของผูบ้ ริ โภคแต่ละคน
3) อิสระจากข้อจากัดด้านขนาด (Freedom from Scale) มีเนื้ อหาที่สามารถปรับย่อ
หรื อขยายขนาดหรื อเครื อข่ายได้ เช่น การปรับเนื้อหาให้เหมาะสาหรับการเผยแพร่ ทวั่ โลก หรื อปรับ
ให้เหมาะสมกับเนื้อหาเฉพาะเจาะจงก็ได้
4) อิสระจากข้อจากัดด้านรู ปแบบ (Freedom from Formats) เนื้ อหาแบบดิ จิทลั ไม่
จาเป็ นต้องมีรูปแบบหรื อลักษณะที่ตายตัว สื่ อดั้งเดิม เช่น สปอตโฆษณามาตรฐานทางโทรทัศน์ถูก
กาหนดว่าต้องมีความยาว 30 วินาที สื่ อสิ่ งพิมพ์ตอ้ งมีครึ่ งหน้าหรื อเต็มหน้า เป็ นต้น แต่สื่อดิ จิทลั
เช่ น ไฟล์วิดีโอภาพที่ ถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถื อและนาไปลงในเว็บไซต์จะต้องมี ความยาวกี่
วินาที หรื อมีความละเอียดของไฟล์เป็ นเท่าไรก็ได้ เป็ นต้น
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5) อิ ส ระจากยุค นักสื่ อสารการตลาดสร้ า งเนื้ อหามาสู่ ยุค บริ โภคริ เริ่ ม สร้ า ง และ
ควบคุมเนื้ อหาเอง (Freedom from Marketer-Driven to Consumer-Initiated and Controlled) ด้วย
พัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทลั ทาให้เจ้าของสื่ อไม่อาจควบคุมการแพร่ กระจายของสื่ อได้เหมือน
อดีต เช่น เนื้อหาที่พบในบล็อค (Blog) หรื อคลิปวิดีโอในเว็บไซต์ของยูทูบ (YouTube) และสื่ อผสม
ใหม่ๆ อาจเกิดเป็ นเนื้อหาที่ได้สร้างสรรค์จากผูบ้ ริ โภคคนใดก็ได้
2.6.2 ประโยชน์ ของการตลาดออนไลน์
Smith, and Chaffey (อ้างถึงในชลลดา ตันติกิตติชยั , 2555) ได้กล่าวถึงประโยชน์จากการ
นาเอาเทคโนโลยี อิ น เทอร์ เ น็ ต มาช่ ว ยสนับ สนุ นการท าการตลาดและก่ อ ให้ เ กิ ด ผลส าเร็ จ ตาม
เป้ าหมาย โดยมองว่าการตลาดออนไลน์เป็ นกระบวนการในการจัดการทางการตลาด โดยมี การเน้น
ย้ าถึ งการให้ความสาคัญแก่ลูกค้าเป็ นหลัก ในขณะที่แสดงถึ งการเชื่ อมโยงการทางานทางธุ รกิ จใน
อันที่จะช่วยสร้างความสาเร็ จในผลกาไรให้กบั ธุ รกิจ ซึ่ งสามารถแบ่งกระบวนการในการจัดการทาง
การตลาดได้ ดังนี้
1) การจาแนกแยกแยะ (Identifying) สามารถทาการจาแนกแยกแยะได้วา่ ลูกค้าเป็ น
ใคร มี ค วามต้อ งการอย่า งไร อยู่ที่ ไ หนและมี พ ฤติ ก รรมในการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า อย่า งไร โดยใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
2) การทานายความคาดหวังของลูกค้า (Anticipating) เนื่ องจากความสามารถของ
อินเทอร์ เน็ตนั้นช่ วยเพิ่มช่ องทางให้ลูกค้าสามารถเข้าถึ งข้อมูล และสามารถซื้ อสิ นค้าได้สะดวก
ยิง่ ขึ้น โดยการเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าถือเป็ นหัวใจสาคัญในการทาการตลาดออนไลน์
3) การตอบสนองความพอใจของลูกค้า (Satisfying) ถือเป็ นความสาเร็ จในการทา
การตลาดออนไลน์ในการสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ การเพิ่มขึ้นของลูกค้า
นั้นอาจจะมาจากการใช้งานง่าย การสนับสนุนการให้บริ การแก่ลูกค้า เป็ นต้น
นอกจากนี้ Smith and Chaffey ยังได้กล่าวถึง 5S s’ ซึ่ งเป็ นประโยชน์ที่ได้รับจากการนาเอา
การตลาดออนไลน์มาใช้ ได้แก่
1) การขาย (Sell) ช่วยทาให้ยอดขายเพิ่มขึ้นจากการทาการตลาดออนไลน์ ซึ่ งจะเป็ น
เครื่ องมือที่ช่วยทาให้ลูกค้ารู ้ จกั และเกิดความทรงจา (Acquisition and Retention tools) ในสิ นค้า
และบริ การเราเพิ่มมากขึ้นซึ่ งนาไปสู่ การขายที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย
2) การบริ การ (Serve) การสร้ างประโยชน์ที่เพิ่มขึ้ นให้แก่ ลูกค้าจากการใช้บริ การ
ผ่านออนไลน์ไม่วา่ จะเป็ นการให้สิทธิ ต่างๆ เป็ นต้น
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3) การพูดคุย (Speak) การสร้ างความใกล้ชิดกับลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยสามารถสร้ าง
แบบสนทนาการโต้ตอบระหว่างกันได้ (Dialogue) ทาให้ลูกค้าสามารถเข้ามาสอบถามตลอดจน
สามารถสารวจความคิดเห็นความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้ามีความสนใจในเรื่ องใดเป็ นพิเศษ
4) ประหยัด (Save) การสร้ า งความประหยัด เพิ่ ม ขึ้ น จากงบประมาณการพิ ม พ์
กระดาษ โดยสามารถใช้วธิ ี การส่ งจดหมายข่าวไปยังลูกค้าแทนวิธีส่งแบบดั้งเดิม
5) การประกาศ (Sizzle) การประกาศสั ญลัก ษณ์ ตราสิ นค้า ผ่านออนไลน์ จะช่ วย
เสริ มสร้างให้สินค้าของเราเป็ นที่รู้จกั มีความคุน้ เคยมากยิง่ ขึ้น
จากความหมายข้างต้นของสื่ อใหม่ และประโยชน์ของการตลาดโดยใช้สื่อออนไลน์น้ นั
แสดงให้เห็นว่า ในปั จจุบนั สื่ อใหม่ (New Media) ได้เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งในการดาเนิ นชี วิตของคน
สังคมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็ นการสื่ อสารโดยใช้อุปกรณ์ การสื่ อสาร เช่ นโทรศัพท์มือถื ออย่างสมาร์ ท
โฟน หรื อแท็บเล็ต รวมไปถึ งการสื่ อสารผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตหรื อที่เรี ยกว่า เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Media) เช่น Facebook Twitter YouTube เป็ นต้นซึ่ งปั จจุบนั มีผใู้ ช้จานวนที่เพิ่ม
มากขึ้น ทาให้บริ ษทั หน่ วยงานนักการตลาดเริ่ มทาการสื่ อสารการตลาดหรื อการประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทาง New Media เพื่อให้เข้าถึงเฉพาะเจาะตัวบุคคลมากขึ้น และหากจะพูดถึงโปรแกรม
สนทนาออนไลน์ในปัจจุบนั ผูว้ จิ ยั จะนาเสนอตัวอย่างของโซเชียลมีเดีย ที่เป็ นช่องทางในการสื่ อสาร
ของผูบ้ ริ โภคดังตัวอย่างต่อไปนี้

ภาพที่ 2.4 เทียบยอดผูใ้ ช้โปรแกรมสนทนาทัว่ โลก
แหล่งทีม่ า: Positioning, 2014.
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1) WhatsApp
วอทส์ แอพพ์มีฐานผูใ้ ช้กว่า 450 คนทัว่ โลก แต่ส่ วนใหญ่น้ นั อยู่ในยุโรป แอฟริ ก า และ
ละติ น อเมริ ก า คุ ณ สมบัติ ข องวอทส์ แอพพ์คื อ โปรแกรมส่ ง ข้อความ รู ป ภาพ เสี ย ง และวิดี โ อ
สาหรับโทรศัพท์มือถือไปยังเพื่อนของเราได้ไม่จากัด และไม่มีค่าบริ การในการส่ งข้อความ สามารถ
ทางานข้ามระบบปฏิบตั ิการ Android, Windows Phone, Symbian, iOS และ BlackBerry ได้ จากที่
ผ่านมาจะเห็ นได้ว่าวอทส์แอพพ์มีจุดยืนคือ การให้บริ การส่ งข้อความระหว่างกันเท่านั้นจะไม่เน้น
รู ปแบบการตลาดเหมือนกับไลน์หรื อวีแชท และจากภาพลักษณ์ของวอทส์ แอพพ์ที่แข็งแรงมากจึง
เป็ นที่สนใจของ Facebook ซื้ อกิจการของวอทส์แอพพ์ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ เหตุที่ทาให้เฟซบุ๊กยินยอม
จ่ายเงินและหุ ้นมูลค่ามหาศาล เพื่อซื้ อบริ การวอทส์แอพพ์คือความนิยมของผูใ้ ช้วอทส์แอพพ์ที่มีสูง
มากทั้งในตลาดสหรัฐอเมริ กาเองและในตลาดโลก
2) WeChat
วีแชทได้รับความนิ ยมมากๆ ในประเทศจีน มีผใู ้ ช้มากกว่า 300 ล้านคน เพียงแต่กลุ่มผูใ้ ช้
ส่ วนใหญ่น้ นั เป็ นประเทศจีน และล่าสุ ดก็เริ่ มบุกทาตลาดในไทยแล้ว โดยผ่านเครื อข่ายของเว็บไซต์
อันดับหนึ่ งของไทยอย่าง Sanookในแง่ฟีเจอร์ ของ วีแชทนั้นทัดเทียมกับไลน์โดยผูใ้ ช้งานสามารถ
เพิ่มเพื่อนด้วยหลากหลายรู ปแบบและวิธีการที่สร้างสรรค์ ซึ่ งรวมไปถึ งการสแกน QR Code การ
สนทนาด้วยเสี ยงและการสนทนาผ่านวิดีโอใช้งานได้ท้ งั บนเครื อข่ายโทรศัพท์มือถื อและ Wi-Fi
โดย WeChat จะทาให้การติดต่อสื่ อสารกับเพื่อนของคุณง่ายขึ้น ไม่วา่ จะอยูท่ ี่ไหนหรื อเวลาใดก็ตาม
นอกจากนี้ ยงั มีสติกเกอร์ ที่มีอิโมติคอนดุ๊กดิ๊กมากมายให้เลือกใช้เป็ นตัวแทนแสดงออกถึงอารมณ์
ต่างๆ เพียงแต่ความหลากหลายของสติกเกอร์ อาจยังน้อยกว่าไลน์และสไตล์ยงั ไม่โดนใจคนไทย
มากนัก
3) Line
ไลน์มีตน้ กาเนิ ดจากประเทศญี่ปุ่น เมื่อเจาะลงไปในประเทศไทยพบว่าเป็ นผูใ้ ช้อนั ดับที่ 2
ของโลก ถื อว่า เป็ นแอปพลิ เคชัน ส าหรั บ การสนทนาบนอุ ป กรณ์ ก ารสื่ อสารรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น
สมาร์ ทโฟน คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต (Tablet) ผูใ้ ช้สามารถสื่ อสารด้วยการพิมพ์ขอ้ ความจาก
อุ ป กรณ์ ก ารสื่ อ สารเครื่ อ งหนึ่ งไปสู่ อี ก เครื่ อ งหนึ่ ง ไลน์ ไ ด้รั บ การพัฒ นาให้ มี ค วามสามารถ
หลากหลาย เพื่อรองรับการใช้งานของผูใ้ ช้หลายๆ ด้าน จุดเด่นที่ทาให้ไลน์แตกต่างกับแอปพลิเคชัน
สาหรับการสนทนารู ปแบบอื่น ๆ คือ รู ปแบบของ “สติ กเกอร์ ” (Sticker) ที่แสดงอารมณ์ และ
ความรู ้สึกของผูใ้ ช้ที่หลากหลาย เช่น สติกเกอร์ แสดงความรู ้ สึกขั้นพื้นฐาน สติกเกอร์ ตามเทศกาล
และวันสาคัญ สติกเกอร์ ของตราสิ นค้าต่างๆ และสติกเกอร์ การ์ ตูนที่มีชื่อเสี ยง เป็ นต้น (ศุภศิลป์ กุล
จิตต์เจือวงศ์, 2556) ซึ่งจากกลยุทธ์ที่ดึงดูดผูใ้ ช้ได้อย่างดี ด้วยการให้โหลดสติ๊กเกอร์ ฟรี จึงมีแบรนด์
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ธุ รกิจสิ นค้าและบริ การต่างๆ หันมาให้ความสนใจใช้ช่องทางการติดต่อสื่ อสารของไลน์แอปพลิเค
ชันนี้ เป็ นเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดเข้ามาทาเป็ นออฟฟิ เชี ยลไลน์ สามารถให้ขอ้ มูลสิ นค้าหรื อ
บริ การได้ท้ งั ในรู ปแบบของข้อความ คลิปวิดีโอ ภาพประกอบ คลิปเสี ยง และเว็บไซต์ขอ้ มูลเพิ่มเติม
เพื่อส่ งข้อความโฆษณาประชาสัมพันธ์ถึงผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายให้เกิ ดความจดจาหรื อความภักดี
ต่อตราสิ นค้าได้
4) Facebook Messenger
โปรแกรมสนทนาออนไลน์สุ ดท้า ยอย่าง Facebook Messenger ซึ่ งเป็ นระบบการส่ ง
ข้อความใน Facebook ที่มีผใู ้ ช้มากกว่า 1 พันล้านคนทัว่ โลก ผูใ้ ช้บริ การสามารถเข้าถึงโปรแกรมได้
หลากหลายช่องทาง แถมยังใช้ได้กบั แอปพลิเคชัน Facebook บนมือถือหลายๆ ค่าย ทาให้มีฐานผูใ้ ช้
เป็ นจานวนมาก แต่แบรนด์สินค้าจะไม่สามารถเข้าถึ งกลุ่มเป้ าหมายได้โดยตรง นอกจากจะสร้ าง
Fanpage ขึ้นมาให้ผบู ้ ริ โภคได้กด Like แล้วติดตามแบรนด์สินค้านั้นๆ ด้วยตนเอง นอกจากนี้
Facebook สามารถให้ ข ้อ มู ล ของสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารได้ท้ ัง ในรู ป แบบข้อ ความยาวๆ วิ ดี โ อ
ภาพประกอบ และรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมรวมทั้งสามารถให้ผบู ้ ริ โภคกดแชร์ ในข้อความนั้นๆ
เพื่อส่ งต่อให้ผอู ้ ื่นได้เห็นต่อไป ต่อมา Facebook ยังได้มีการปรับกลยุทธ์ใหม่ที่ เน้นการแชตมากขึ้น
จึงได้ออก แอปพลิเคชันแยกคือ Facebook Messenger ที่มีการพัฒนาลูกเล่น และมีระบบสติกเกอร์
ให้สามารถโหลดได้ฟรี และสามารถส่ งแทนข้อความต่อกันได้
จากแนวคิดข้างต้นจะเห็นได้วา่ แนวคิดเรื่ องสื่ อใหม่หรื อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ สามารถ
สะท้อนถึ งความสาคัญของบทบาทและแนวโน้มที่จะได้รับความนิ ยมเพิ่มมากขึ้ น ในการใช้เป็ น
เครื่ องมื อโฆษณา ประชาสัม พันธ์ และสื่ อสารข้อมูล ของผลิ ต ภัณฑ์และบริ ก ารไปยัง ผูบ้ ริ โภค
กลุ่ ม เป้ าหมาย จากที่ผูว้ ิจยั ได้เลื อกไลน์ แอปพลิ เคชัน มาศึ ก ษานั้น เพราะความน่ า สนใจทางการ
สื่ อสารการตลาดที่ได้ทาผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ โดยได้นาแนวคิดสื่ อใหม่มาศึกษาทาความ
เข้าใจและนามาเป็ นกรอบอ้างอิงในการวิเคราะห์คู่กบั แนวคิดการสื่ อสารการตลาดและแนวคิดด้าน
การตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ที่จะทาให้ทราบว่าการใช้ช่องทางสื่ อใหม่ในการสื่ อสารการตลาดผ่าน
ไลน์ออฟฟิ เชียลนี้จะมีผลต่อการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคอย่างไร

2.7 การสื่ อสารการตลาดผ่ านไลน์ ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์
จากงานวิจยั เรื่ องนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาถึงแบนด์ธุรกิจของเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือทั้งสาม
เครื อข่ายได้แก่ ทรู มูฟ ดี แทค และเอไอเอส เพื่อนามาศึ กษาถึ งรู ปแบบที่ แต่ละแบรนด์ได้ทาการ
สื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ โดยข้อมูลนี้ ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล สารวจ
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เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง อาทิ บทความจากหนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร ข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ต
และตาราวิชาการต่างๆ เพื่อนามาทาการวิคราะห์ขอ้ มูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.7.1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับเครือข่ ายโทรศัพท์ มือถือ
นับ ตั้ง แต่ วนั ที่ ไ ด้เปิ ดตัวไลน์ แอปพลิ เคชัน ขึ้ น ได้เติ บ โตขึ้ นจนกลายเป็ นแอปพลิ เคชัน
สาหรับการสื่ อสารที่ใช้กนั อย่างกว้างขวาง ให้ผใู ้ ช้ทวั่ โลกได้สื่อสารกันผ่านข้อความเสี ยง และการ
สนทนาด้วยภาพวิดีโอ รวมถึ งการส่ งสติ๊กเกอร์ และข้อความตัวอักษร ส่ งผลให้ไลน์เป็ นโปรแกรม
สนทนาอันดับหนึ่ งของคนไทยที่ มีผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจอย่างมาก เนื่ องจากเป็ นช่ องทางการ
สื่ อสารที่มีความสามารถ ในการเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้รวดเร็ วกว่าเว็บไซต์ และให้ผบู ้ ริ โภคสามารถกด
เลือกรับข่าวสารโดยตรงได้ เมื่อแบรนด์ธุรกิจต่างเล็งเห็นแล้วว่าการสื่ อสารโดยตรงกับลูกค้าเป็ นสิ่ ง
ที่ สาคัญอย่า งยิ่ง จึ งขยายช่ องทางการสื่ อสารให้เข้า ถึ ง กลุ่ ม ลู ก ค้าเป้ าหมายมากยิ่งขึ้ นด้วยการใช้
เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดที่กาลัง ได้รับความนิยมในแทบทุกประเภทของธุ รกิจ คือ ไลน์ออฟฟิ
เชียลแอคเคานต์ ซึ่ งผูใ้ ห้บริ การระบบเครื อข่ายโทรศัพท์มือถื อเคลื่อนที่ในประเทศไทยมีท้ งั หมด 3
รายใหญ่ๆ คือ ทรู มูฟ, ดี แทค และเอไอเอส ต่างก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่ อง และในสภาวะ
การแข่งขันที่ทา้ ทายในปัจจุบนั จึงทาให้นกั การตลาดเน้นความสาคัญมาที่ตวั ลูกค้าเป็ นหลัก ด้วยการ
สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้าผูบ้ ริ โภคผ่านรู ปแบบ แนวทาง วิธีการและช่องทางต่างๆ ที่จะรักษา
ลูกค้าและเข้าถึงลูกค้าให้มากขึ้น โดยจะพยายามรักษาและสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าเก่าเอาไว้และ
ในขณะเดี ยวกันก็ต้องพยายามหากลุ่ มลู กค้าใหม่ เพิ่ มขึ้ นด้วย จากเครื อข่า ยโทรศัพ ท์มื อถื อทั้ง 3
เครื อข่ายที่กล่าวมาข้างต้น มีประวัติทวั่ ไปดังนี้

ภาพที่ 2.5 ภาพเครื่ องหมายบริ ษทั ทรู , ดีแทค, เอไอเอส
บริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) หรื อ ทรู มูฟ ได้เริ่ มก่ อตั้งขึ้ นครั้ งแรกเมื่ อเดื อน
พฤศจิกายน 2533 ในฐานะผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์พ้นื ฐาน และเป็ นผูน้ าเสนอนวัตกรรมและระบบการ
สื่ อสารแบบไร้สาย เพื่อให้ผคู ้ นสามารถติดต่อสื่ อสารถึงกันและกันผ่านระบบการสื่ อสารไร้สายที่มี
คุ ณภาพ ซึ่ ง ธุ รกิ จหลัก ของกลุ่ ม ทรู ประกอบด้วย ทรู มู ฟ ผูใ้ ห้บ ริ ก ารโทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ รายใหญ่
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อันดับสามของประเทศ ทรู ออนไลน์ ผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบรนด์อินเทอร์ เน็ตราย
ใหญ่ ที่ สุ ดของประเทศ รวมทั้ งเป็ นผู ้ใ ห้ บ ริ การโทรศั พ ท์ พ้ื น ฐาน รายใหญ่ ที่ สุ ดในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และทรู วิชนั่ ส์ ผูใ้ ห้บริ การโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็ นสมาชิ กทัว่
ประเทศรายเดียวของประเทศไทย (บริ ษทั ทรู คอร์ ปเปอเรชัน่ จากัด (มหาชน), 2556)
บริ ษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จากัด หรื อดีแทค ได้เริ่ มก่อตั้งในปี 2532 ในฐานะที่
เป็ นผูน้ าธุ รกิจให้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยที่ให้บริ การทางเสี ยง ข้อมูล และบริ การ
เสริ มอื่นๆ ผ่านโครงข่ายหลักในระบบความถี่ 800 เมกะเฮิร์ตซ์ และ 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ ซึ่ งมีพ้ืนที่
ครอบคลุ มทัว่ ประเทศ โดยดาเนิ นธุ รกิ จภายใต้สัญญาร่ วมงานกับ กสท. มีอายุสัญญาสิ้ นสุ ด 2561
อี ก ทั้ง ยัง เป็ นผูใ้ ห้ บ ริ ก ารโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ ร ายใหญ่ อนั ดับ สองของประเทศรองจากเอไอเอส
(Marketingoops, 2014) ในการให้บริ การโทรศัพท์เคลื่ อนที่กบั ลูกค้าในระบบรายเดือนและระบบ
เติมเงิ นในหลายรู ปแบบ ทั้งแบบเสี ยง (Voice) และแบบไม่มีเสี ยง (Non-Voice) และเน้นจุดเด่ น
ภายใต้แนวความคิด “ใจดี ” ซึ่ งประกอบด้วย ใจดีให้ยืม ใจดี ให้โอน ใจดีแจกวัน ใจดีฉุกเฉิ น ใจดี
แปลให้ และใจดีแจ้งเครื อข่าย ที่ได้พฒั นามาจากพื้นฐานความต้องการของผูใ้ ช้บริ การในระบบ ซึ่ ง
ได้รับความนิยมเป็ นอย่างมากในกลุ่มวัยรุ่ นและเป็ นสิ นค้าที่มีกิจกรรมทางการตลาดสู งเมื่อเทียบกับ
ผูใ้ ห้บริ การอื่น
บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) หรื อ เอไอเอส ได้มีการเปิ ดให้บริ การ
ครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2533 เป็ นผูน้ าในธุ รกิจด้านการสื่ อสารโทรคมนาคมที่เป็ นเลิศให้กบั
สังคมไทยด้วยเครื อข่ายสื่ อสารไร้สายที่มนั่ คงและครอบคลุม ถึงกว่าร้อยละ 97 ของพื้นที่ทวั่ ประเทศ
ไทย ซึ่งถือว่าเอไอเอสเป็ นธุ รกิจผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีส่วนแบ่งการตลาดขนาดใหญ่เป็ น
อันดับหนึ่งของประเทศไทย ด้วยสิ นค้าและบริ การที่สามารถสร้างและคงไว้ซ่ ึ งความน่ าเชื่ อถือแก่
ลูกค้าในทุกกลุ่มรู ปแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อานวยความสะดวก พร้ อมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การอย่างครบวงจร จึงทาให้เอไอเอสขยายตลาดธุ รกิ จ
โทรศัพท์ เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ ว
2.7.2 รู ปแบบและเนือ้ หาของการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ ออฟฟิ เชียลแอคคานต์
การใช้ ช่ อ งทางการสื่ อ สารการตลาดผ่ า นไลน์ อ อฟฟิ เชี ย ลแอคเคานต์ ข องเครื อ ข่ า ย
โทรศัพท์มือถื อ ทรู มูฟ ดี แทค เอไอเอส ทั้ง 3 เครื อข่าย จะมีรูปแบบหรื อวิธีการของการนาเสนอ
ข้อ มู ล นั้น มี ล ัก ษณะเหมื อนๆ กัน ส่ วนรายละเอี ย ดของเนื้ อ หาที่ จ ะน าเสนอออกมานั้น มี ค วาม
แตกต่างกันออกไป ดังนี้
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ไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ (Line Official Account) เป็ นฟี เจอร์ หนึ่ งที่มีอยูใ่ นโปรแกรม
สนทนาออนไลน์ซ่ ึ งก็คือ ไลน์แอปพลิเคชัน (Line Application) ซึ่ งนอกจากจะให้ผบู้ ริ โภคได้ลงชื่อ
เข้าใช้ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือแล้ว ยังสามารถลงชื่ อเข้าใช้ได้จากเครื่ องคอมพิวเตอร์
หรื อแท็บเลตได้อีกด้วย ทั้งนี้ ไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ที่ผบู้ ริ โภคเริ่ มเห็นในครั้งแรกๆ คือออฟฟิ
เชียลแอคเคานต์ ของเหล่าดารา ศิลปิ น ที่ให้ติดตาม (Follow) กันอย่างต่อเนื่ อง ทั้ง GTH, Opal, Ter
Chantawit, Singular, Love IS, 2AM โดยทางบริ ษทั NHN ได้ใช้เป็ นกลยุทธ์ในการนาศิลปิ น และ
ดารา ให้มีช่องทางติดต่อกับเหล่าแฟนคลับผ่านทางไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ได้ ก่อนที่ทางบริ ษทั
NHN จะเปิ ดตัว ไลน์ อ อฟฟิ เชี ย ลแอคเคานต์ ใ ห้ ก ับ แบรนด์ สิ นค้า ทั่วไป (Tukko, 2012) เปิ ดให้
ผูบ้ ริ โ ภคได้ติ ด ตามแบรนด์ที่ ต นสนใจ และให้แ บรนด์ ธุ ร กิ จ ได้มี ช่ อ งทางติ ดต่ อ กับ กลุ่ ม ลู ก ค้า
โดยตรง โดยการใช้ช่ อ งทางการสื่ อ สารการตลาดผ่า นโปรแกรมแชทระหว่า งตัวองค์ก รไปยัง
ผูบ้ ริ โภคในการให้ขอ้ มูลข่าวสาร อัพเดทสถานการณ์หรื อโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ นค้าและ
บริ การ เพื่อสร้างการสื่ อสารที่ดีในการรับรู ้ การเข้าใจ และการจดจาให้แก่ผบู ้ ริ โภคมากที่สุด
แนวทางการตลาดผ่า นไลน์ ออฟฟิ เชี ย ลแอคเคานต์เป็ นการผสมผสานระหว่า งสื่ อหลัก
(Above the Line) เช่น สื่ อสิ่ งพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ กับช่องทางอื่นๆ ที่ไม่ใช่สื่อหลัก (Below the
Line) เป็ นกิ จกรรมการตลาดที่ เข้าถึ งผูบ้ ริ โภคโดยตรง ผสานกันออกมาเป็ น Through the Line
รู ปแบบการสื่ อสารการตลาดที่นกั การตลาดทั้งหลายกาลังให้ความสนใจ เพราะได้เน้นการสื่ อสาร
ไปยังผูบ้ ริ โภคอย่างชัดเจน และเป็ นแนวคิดที่ช่วยสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างตราสิ นค้าและกลุ่ ม
ลูกค้าเป้ าหมายให้เกิดความทรงจา, ความสัมพันธ์ที่ดีต่อตราสิ นค้าและมีการซื้ อซ้ าอย่างต่อเนื่อง
ช่องทางการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ของแบรนด์ธุรกิจเริ่ มต้นจาก
การที่ทาให้ผบู้ ริ โภคสนใจที่จะติดตาม โดยการสร้างสติ๊กเกอร์ ผา่ นช่องทางของไลน์ในการให้ลูกค้า
กดเพิ่มเป็ นเพื่อนก่อนถึ งจะดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ ไปใช้ได้ฟรี ซึ่ งผูบ้ ริ โภคบางคนเมื่อดาวน์โหลด
สติ๊กเกอร์ ไปแล้วมีความสนใจที่จะรับข้อความข่าวสารจากแบรนด์ธุรกิจนั้นๆ เขาก็จะติดตามต่อไป
ในขณะที่ผทู ้ ี่ไม่ได้มีความสนใจที่จะรับข้อความข่าวสาร แต่เพียงแค่ตอ้ งการดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์
แค่น้ นั ผูบ้ ริ โภคก็จะทาการบล็อคไม่เปิ ดรับข่าวสารจากแบรนด์ธุรกิจนั้นๆ
ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ของแบรนด์ธุรกิจจะคล้ายกับ Facebook Brand Page ที่เปิ ดให้ลูกค้า
หรื อผูส้ นใจติดตามแบรนด์ผา่ นการกดถูกใจ (Like) และเป็ นผูต้ ิดตาม (Followers) แต่วิธีการติดต่อ
กับกลุ่มผูต้ ิดตามนั้นต่างกับเฟซบุ๊ก เพราะไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์น้ นั เป็ นการสื่ อสารทางเดียว
(One Way Communication) คือแบรนด์สินค้าสามารถส่ งข้อความให้กบั กลุ่มผูต้ ิดตาม พร้อมกันได้
ในแต่ละครั้ง ซึ่ งกลุ่มผูต้ ิดตามจะไม่สามารถติดต่อหรื อพูดคุยกับแบรนด์สินค้าเหมือนที่ทาได้ผ่าน
ทางเฟซบุ๊ก แต่จะมี ลกั ษณะการโต้ตอบแบบอัตโนมัติ โดยไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ของแต่ละ
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ธุ ร กิ จ จะมี ค าตอบที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารโฆษณาสิ นค้า เตรี ย มไว้ จ านวนไม่ เ กิ น 10 ข้อความ ซึ่ ง ข้อ ความ
เหล่านั้นเจ้าของธุ รกิจแอคเคานต์สามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงเพื่อให้แปลกใหม่ได้ตลอดเวลา โดยเมื่อ
แฟนคลับที่กดปุ่ ม "ติดตาม" ไว้ส่งข้อความเข้ามา ระบบก็จะสุ่ มคาตอบส่ งกลับไป

25,382,500

24,595,946

23,236,542

ภาพที่ 2.6 แสดงภาพจานวนผูต้ ิดตามเครื อข่าย ทรู , ดีแทค, เอไอเอส ผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลฯ
จากภาพข้างต้น แสดงถึ งภาพหน้าแรกของแต่ละเครื อข่าย ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าในภาพมี การ
ใช้โลโก้ (Logo) เป็ นภาพโปรไฟล์ที่เป็ นการสื่ อสารเชิ งสัญลักษณ์ผ่านโลโก้ เพื่อสร้างการจดจาใน
แบรนด์เครื อข่ายโทรศัพท์ท้ งั 3 เครื อข่ายให้แก่กลุ่มเป้ าหมาย อย่างเช่ น การกาหนดสี (Colors) ที่
เน้นถึ งสี ของแต่ละแบรนด์ เนื่ องจากการเลื อกใช้สีให้เหมาะสมจะช่วยเพิ่มความสวยงามแล้ว ยังมี
ส่ วนสาคัญในการดึงดูดความสนใจจากผูใ้ ช้งานด้วย
จากภาพจะเห็ น ได้ว่า ในส่ วนโลโก้ของทรู มูฟจะเลื อกใช้สัญลักษณ์ Mr.H ที่เป็ นตุ๊กตา
ตัวแทนจากทรู มูฟโดยยังคงความเป็ นสี ของโลโก้ทรู มูฟ คือ สี แดงเป็ นสัญลักษณ์ของ True เพื่อสื่ อ
ถึงความเป็ นธุ รกิจใต้กลุ่ม True Corporation สี เหลืองแทนคาว่า Move เพื่อสื่ อถึงความสว่างและ
สดใส ส่ วนรังสี หรื อแสงสี ส้มสื่ อถึงคลื่ นการเชื่ อมต่อโลกออนไลน์ เป็ นต้น ต่อมาโลโก้ของดี แทค
เป็ นรู ปใบพัดสี ฟ้า ซึ่ งหมายถึ งผูท้ ี่มีความรู ้ สึกที่ดีต่อกัน และโลโก้ของเอไอเอสเป็ นรู ปใบไม้ และ
รอยยิ้ม สี เขียว มีความหมายคือ ความเป็ นมิตร การสร้างสรรค์ การเติบโตและการแสดงออกทาง
ความรู้ สึ กที่ มุ่ ง มั่น ชั ด เจน นอกจากนี้ ในภาพยัง แสดงถึ ง จ านวนผู ้ติ ด ตาม ซึ่ งในเครื อข่ า ย
โทรศัพท์มือถื อทั้ง 3 นี้ ทรู มูฟเอสมีจานวนผูต้ ิดตามมากที่สุดบนแอปพลิเคชันไลน์ มีออฟฟิ เชี ยล
แอคเคานต์ท้ งั หมด 3 ตัวคือ True Move H, True You และ True Vision ทั้งนี้ True Move H ประสบ
ความสาเร็ จจากการจัดทาไลน์สติ๊กเกอร์ และกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชันไลน์ โดยมีผตู้ ิดตามมากที่สุด
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25 ล้านกว่าไอดี รองลงมาเป็ น ดีแทค ที่มีผตู ้ ิดตามมากถึ ง 24 ล้านกว่าไอดี และตามมาด้วย เอไอเอ
สที่มีผตู ้ ิดตามถึง 23 ล้านกว่าไอดี
1) สติ๊กเกอร์ ของแบรนด์ธุรกิจ (Brand Sticker)
ด้วยความนิยมของคนไทย ทาให้สติกเกอร์ ไลน์ได้กลายเป็ นเครื่ องมือการตลาดยอด
นิ ยมของแบรนด์ใช้เป็ นช่ องทางในการสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภค ทาให้คนไทยเวลานี้ มีสติกเกอร์ จากแบ
รนด์ต่างๆ มากมายให้ไ ด้โหลดกันแทบทุ กสั ปดาห์ และมี แบบไม่ซ้ ากัน ซึ่ ง จุดนี้ เองที่ ทาให้ไลน์
แตกต่า งจากระบบสนทนาผ่านข้อความตัวอัก ษรอื่น ๆ ก็ คือ สติ๊ กเกอร์ ที่ เอาไว้ใช้ในการสื่ อสาร
ระหว่างกัน ที่สามารถแสดงอารมณ์ เช่ น ดีใจ เศร้า เสี ยใจ ยินดี ให้ผใู้ ช้สามารถใช้แทนความรู้สึก
ของตนเองที่ให้โหลดใช้ได้ฟรี ไม่เสี ยค่าใช้จ่าย โดยการออกแบบสติ๊กเกอร์ จะเน้นที่การสื่ อสารผ่าน
สัญลักษณ์ ซึ่ งก็คือ โลโก้สัญลักษณ์ ของแต่ละเครื อข่าย การใช้สี และภาพประกอบ รวมไปถึ งการ
ใช้พรี เซนเตอร์ คาแร็ กเตอร์ ตัวละคร การ์ ตูน ที่แตกต่างกันไปตามแบรนด์ธุรกิจ เพื่อทาการสื่ อสาร
ภาพลักษณ์และช่วยสร้างการจดจาให้กบั แบรนด์ นอกจากการใช้คาแรคเตอร์ เป็ นสติ๊กเกอร์ แทนการ
สื่ อสารแล้ว ข้อความก็ ถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่ ง ที่คนไทยชอบมาก สามารถสื่ อสารกันแทนคาพูดได้
อาจจะเป็ นคาพูดสั้นๆ เช่น สวัสดี ขอบคุ ณ หรื อศัพท์แสลงที่ฮิตในตอนนั้น เช่น รอแพร๊ พ, น้ าตาจิ
ไหล, รู ้ยงั และคาอวยพรตามเทศกาลต่างๆ เช่น สวัสดีปีใหม่, ชินเจียหยูอ่ ี่ เป็ นต้น
ทุ ก ๆ ครั้ งที่ มี ก ารส่ ง สติ๊ ก เกอร์ คุ ย กันระหว่า งบุ ค คล ในข้อ ความนั้น ๆ (Message)
ผูใ้ ช้งานก็จะส่ งสติ๊กเกอร์ ที่มีตราสัญลักษณ์ของแบรนด์ธุรกิจนั้นไปด้วย ซึ่งจะช่วยให้การสื่ อสารนั้น
มีความคุน้ เคย รู้จกั และจดจา ในระหว่างที่เราสนทนากับเพื่อนโดยใช้สติ๊กเกอร์ สื่อสารกันแบรนด์
ต่างๆ เหล่านี้ก็เข้ามาแบบเนียนๆ มาแทรกอยูต่ รงกลางระหว่างเรากับเพื่อนเราในบทสนทนาที่เปี่ ยม
ไปด้วยอารมณ์ เหตุผล ความสัมพันธ์ แล้ว การใช้สติ๊ กเกอร์ จากแบรนด์น้ นั ๆ เข้ามาแทรกกลาง
ระหว่างการสื่ อสารนี้ ได้เข้าหลักการทฤษฏีการสื่ อสารแบบ "สารคือสื่ อ" (Medium is the Message)
ของมาร์ แชล แม็คลูฮาน ที่เป็ นการซึ มซับให้เรารั บรู ้ ถึงแบรนด์น้ นั ได้อย่างแนบเนี ยนที่สุด (ธาม
เชื้อสถาปนศิริ, 2557)
การสร้างสติ๊กเกอร์ น้ นั สามารถทาได้ท้ งั ตัวหนังสื อ ภาพการ์ตูน สิ นค้า หรื อแม้แต่พรี
เซ็นเตอร์ ของสิ นค้า โดยในสติ๊กเกอร์ 1 เซต มี 16 แอคชัน่ ที่เปิ ดให้ผใู้ ช้ไลน์สามารถดาวน์โหลด
สติ๊กเกอร์ ได้ตลอดเป็ นระยะเวลา 1 เดือนหลังจากการเปิ ดตัวของ Brand Sticker Shop และเมื่อดาวน์
โหลดไปแล้ว ผูด้ าวน์โหลดจะสามารถใช้สติ๊กเกอร์ น้ นั เพียง 90 วัน หรื อ 3 เดือน หลังจากวันที่ดาวน์
โหลด หลังจากนั้นสติ๊กเกอร์ ของแบรนด์จะหายไปจากระบบของไลน์แอปพลิเคชันในทันที แต่ท้ งั นี้
ยังสามารถรับข่าวสารจากออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ของแบรนด์ธุรกิจต่อไปได้เรื่ อยๆ ส่ วนค่าใช้จ่ายใน
การทาสติกเกอร์ มีราคาอยู่ที่ 3.5 ล้านบาทไปจนถึ ง 10 ล้านบาทต่อเซต ซึ่ งราคารวมการเปิ ดตัว

53
Official Account 12 เดือน และ สาหรับ Sponsored Sticker 1 ครั้ง (Tukko, 2012) จะเห็นได้วา่ ราคา
ของการทาการสื่ อสารการตลาดผ่านทางไลน์น้ นั ถูกและคุม้ ค่ามาก สมมติว่าต้องเสี ยเงิน 5,000,000
บาทในการทา LINE Official Account และ LINE Sponsored Sticker แต่ได้จานวนผูต้ ิดตาม
(Followers) มาที่ 2,000,000 ไอดี ด้วยเหตุน้ ีการทาการตลาดผ่านไลน์แอปพลิเคชันจึงถือว่าคุม้ ค่าทั้ง
ราคาและระยะเวลามากกว่าเฟสบุค๊ ที่มีคนมากดถูกใจเพื่อติดตามในแต่ละครั้ง

ภาพที่ 2.7 แสดงภาพตัวอย่างหน้าดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ ของทรู มูฟ เอช (True Move H)
การเลือกใช้สติ๊กเกอร์ ไลน์ในการสื่ อสารกับลูกค้าของทรู มูฟเอช ได้ออกแบบสติ๊กเกอร์ ครั้ง
แรกในช่ วงสิ้ นปี 2555 เป็ นคาแร็ กเตอร์ ตวั ละคร Mr.H และการใช้พรี เซนเตอร์ ที่เป็ นดาราดังทาง
โทรทัศน์ และเป็ นกระแสอยูใ่ นขณะนี้ เช่นบอย ปกรณ์, มาร์ ก้ ี, เจมส์ มาร์ , ญาญ่ามาเป็ นคาแร็ กเตอร์
การ์ตูนให้กบั ระบบเครื อข่ายโทรศัพท์ทรู มูฟ ล่าสุ ดสิ้ นปี 2557 ได้ออกสติ๊กเกอร์ ชุด Lovely Nadech
by True Move H โดยการเลือกณเดชน์มาเป็ นคาแร็ กเตอร์ การ์ ตูน เนื่องจากณเดชน์เป็ นหนึ่งในพรี
เซ็ นเตอร์ ของทรู มูฟ และเป็ นนักแสดงตัวอย่างที่ เป็ นที่ ชื่นชอบของคนทุกวัย มี การแสดงออกที่ มี
เสน่ ห์เป็ นธรรมชาติมาถ่ายทอดออกมาเป็ นสติ๊กเกอร์ ให้ดาวน์โหลดกันได้ฟรี เพื่อเพิ่มความสนุ ก
ความน่ารักให้กบั การสนทนาออนไลน์มากยิง่ ขึ้น
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ภาพที่ 2.8 แสดงภาพตัวอย่างหน้าดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ ของดีแทค (DTAC)
จากภาพข้างต้นดีแทคได้ออกสติ๊กเกอร์ ไลน์คอลเล็กชัน่ ใหม่ สวัสดีปีแพะ เป็ นสติ๊กเกอร์ ตวั
การ์ ตูนน่ ารั กพร้ อมกับคาพูดภาษาท้องถิ่ นสุ ดฮิ ตประจาภาคทั้ง 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนื อ ภาคกลาง
ภาคใต้ และภาคอีสาน อย่างเช่นคาว่า ซะวัดดี๋เจ้า, เฮ็ดหยังอยูล่ ่ะ, ซู ้ดยอดอีหลี และงามประล้ าประ
เหลือ เป็ นต้น
ก่อนที่จะเป็ นสติ๊กเกอร์ คอลเล็กชัน่ สวัสดี ปีแพะนี้ ดี แทคเคยออกสติ๊กเกอร์ ชุดน้องดี ใจกับ
น้องใจดี, ชุด Love You Like Crazy, ชุดแฮปปี้ เมียนม่าร์ เป็ นต้น จะเห็นได้วา่ จากที่ผา่ นมาสติ๊กเกอร์
ไลน์ของดี แทคจะมีคาแร็ กเตอร์ ตวั การ์ ตูนที่ไม่ซ้ ากันเหมือนเอไอเอส แต่ถึงกระนั้น ดี แทคก็ยงั คง
สไตล์ความน่ ารัก สื่ อทุกอารมณ์ และความรู ้ สึก ทั้งสุ ข เศร้ า เหงา เขิ น และอีกหลากหลายอารมณ์
ด้วยลายเส้ น สนุ ก สนานสี สัน สดใส อี ก ทั้ง ภาพการ์ ตูน ต่ า งๆ จะเน้น สี สัน ในโทนสี ฟ้ ามาใช้ใ น
สติ๊กเกอร์ เป็ นส่ วนใหญ่
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ภาพที่ 2.9 แสดงภาพตัวอย่างหน้าดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ ของเอไอเอส (AIS)
ในฐานะที่เอไอเอสเป็ นค่ายเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือที่ออกสติ๊กเกอร์ ไลน์เป็ นแบรนด์แรก
ของไทย และเป็ นแบรนด์ที่ออกสติกเกอร์ ไลน์มาแบบถี่ยบิ ไม่ต่ากว่า 8 ชุ ด เฉลี่ยแล้วออกปี ละ 3 – 4
ชุ ด เรี ยกว่า แต่ละไตรมาสจะต้องมี 1 ชุ ด และออกให้ตรงกับช่ วงเทศกาล ล่าสุ ด เอไอเอสยังออก
สติ๊กเกอร์ ดุ๊กดิ๊กเป็ นสติ๊กเกอร์ ที่สามารถเคลื่อนไหวหรื อขยับได้ ซึ่งสามารถสื่ ออารมณ์ ให้ความรู้สึก
ได้มากกว่าสติ๊กเกอร์ ที่เป็ นภาพนิ่ง
จากที่ผา่ นมาจะเห็นได้วา่ คาแร็ กเตอร์ การ์ ตูนที่ใช้ในการทาสติ๊กเกอร์ ไลน์ของเอไอเอสนั้น
จะใช้คาแร็ กเตอร์ มาสค็อตสี เขียวเป็ นน้องอุ่นใจมาโดยตลอด ซึ่ งน้องอุ่นใจถือเป็ นคาแรคเตอร์ ที่มี
ความน่ารัก มีการใช้โปรโมทในหลากหลายสื่ อ และเป็ นตัวแทนของเอไอเอสที่จะคอยเล่าเรื่ องราว
ดีๆ ของบริ ษทั ให้กบั กลุ่มเป้ าหมายทุกเพศทุกวัย ซึ่ งแสดงถึงความอบอุ่น ใกล้ชิด จริ งใจ เป็ นกันเอง
และความมัน่ คงที่ สามารถเข้าถึงกลุ่ มเป้ าหมายได้ทุกกลุ่ม ช่ วยให้กลุ่มเป้ าหมายเปิ ดใจกว้างยินดี
ยอมรับและจดจาแบรนด์ได้มากขึ้น
2) ไทม์ไลน์ (Timeline)
หนึ่งในฟี เจอร์หลักๆ ของไลน์แอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยม นอกจากการแชทแล้ว
ก็คือ ไทม์ไลน์ (Timeline) ซึ่ งไทม์ไลน์น้ นั เป็ นการโพสต์เพื่อแสดงผลถึงลาดับเหตุการณ์ วัน เวลา
ว่าคุณได้ทาอะไรอย่างไรไว้บา้ ง และยังถื อว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ทาให้ไลน์มีความเป็ นเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Network) อย่างเต็มตัว มีลกั ษณะคล้ายๆ กับเฟซบุ๊ก หรื อทวิตเตอร์ โดยให้ผใู้ ช้
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สามารถโพสต์ขอ้ ความพร้อมทั้งแนบตาแหน่ งที่อยู่ รู ปภาพ คลิ ปวิดีโอ หรื อสติ๊กเกอร์ ลงบนไทม์
ไลน์ของตนเองได้ตามความต้องการ

จำนวนทีก่ ดแชร์ จำนวนทีก่ ดถูกใจ

ภาพที่ 2.10 แสดงภาพตัวอย่างหน้าไทม์ไลน์ (Timeline)
สาหรั บการสื่ อสารการตลาดผ่านทางไทม์ไลน์จะมีการโพสต์ ภาพ ข้อความ วิดีโอ หรื อ
สติ๊กเกอร์ รูปต่างๆ โดยกรอกข้อมูลที่สาคัญๆ ลงในกิจกรรมพร้อมอัพโหลดรู ปภาพเกี่ยวกับกิจกรรม
นั้นๆ ด้วยการนาเสนอสิ นค้าหรื อบริ การ หรื อข้อมูลเหตุ การณ์ สาคัญ เช่ น วันเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ ,
แนะนาสิ นค้าใหม่, โปรโมชัน่ ใหม่, ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จดั ขึ้น เป็ นต้น ทั้งนี้ จะทาให้ผบู้ ริ โภค
ที่ติดตามอยูร่ ับทราบข้อมูลข่าวสารของธุ รกิจ อีกทั้งยังสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี กบั ลูกค้าและธุ รกิ จ
โดยเปิ ดโอกาสให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็น (Comment) แสดงอารมณ์ (Like) ต่อข้อมูลที่ได้โพสต์ลง
ไปในไทม์ไลน์ หรื อสามารถแชร์ ต่อไปยังหน้าไทม์ไลน์ของตนเองเพื่อให้เพื่อนๆ ได้เห็นข้อมูล
นั้นๆ ได้อีกด้วย
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3) ส่ วนของเนื้อหาภายใน

ภาพที่ 2.11 แสดงภาพตัวอย่างเนื้อหาภายในของแต่ละเครื อข่าย
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เนื้ อหาที่ใช้สื่อสารถื อว่าเป็ นสิ่ งสาคัญมากที่ สุด เนื่ องจากในเนื้ อหาจะต้องแฝงความเป็ น
เอกลักษณ์ ของตัวองค์กรในการสื่ อสารที่ ส่งไปยังผูบ้ ริ โภค โดยเนื้ อหาหลักจะเน้นการสื่ อสารถึ ง
ความเคลื่ อนไหว อัพเดทสถานการณ์ หรื อประชาสั ม พันธ์ เรื่ องราวที่ เกิ ดขึ้ น นอกจากใช้ใ นการ
สื่ อสารเกี่ยวกับความเคลื่ อนไหวของแบรนด์แล้วยังได้จดั กิจกรรมให้ผูบ้ ริ โภคร่ วมสนุ ก อย่างเช่ น
ส่ วนลดอุ ป กรณ์ โทรศัพ ท์มือถื อ การแจกบัตรคอนเสิ ร์ต และสิ ทธิ พิ เศษต่า งๆ อย่า งต่ อเนื่ องอี ก
มากมาย โดยจะสื่ อสารผ่านช่องทางไลน์แอปพลิเคชันควบคู่กบั การสื่ อสารประชาสัมพันธ์ช่องทาง
อื่นๆ ร่ วมกัน และยังใช้เป็ นอีกช่องทางหนึ่ งในการรับข้อความแสดงความคิดเห็น การตอบรับของ
ผูใ้ ช้งาน เพื่อนาไปปรับปรุ งและพัฒนาเนื้อหาให้ดียงิ่ ขึ้น
จากภาพข้างต้นส่ วนมากเนื้ อหาข้อความที่แบรนด์ธุรกิ จสามารถส่ งผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยล
แอคเคานต์ คือ ข้อความ ภาพ วิดีโอ เสี ยง หรื อการลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น ๆ อย่างเฟซบุ๊ก หรื อ
ยูทูบ และข่าวสารที่ เกี่ ยวกับแบรนด์โดยตรง ซึ่ งจะมีการส่ งข้อมูลข่าวสารไปให้ผูต้ ิดตามในไลน์
ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ของแบรนด์อย่างน้อยวันละ 1 ข้อความเท่านั้น เพราะถ้าส่ งมากไปผูบ้ ริ โภค
จะรู้สึกราคาญและทาให้เกิ ดการบล็อกได้ ซึ่ งแต่แบรนด์ธุรกิจจะมีลกั ษณของเนื้ อหาข้อมูลที่ใช้ใน
การสื่ อสารต่างกัน เช่ น การแนะนา โปรโมชัน่ ส่ วนลด การสมัครงาน กิ จกรรมหรื อเกมส์ ให้ผใู ้ ช้
ร่ วมสนุ ก การประกาศ การประชาสั ม พันธ์ ข ้อมู ล ข่ า วสาร และข้อมู ล ข่ า วสารที่ เ ป็ นประโยชน์
นอกจากการติ ดตามข่ าวสาร รายการส่ งเสริ มการขายต่ างๆ ที่ ส่ง เข้าไปในไลน์ ออฟฟิ เชี ยลแอค
เคานต์แล้ว ส่ วนที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสนใจ คือ การให้สิทธิ พิเศษต่างๆ อย่างเช่น แจกของรางวัล หรื อ
แลกของรางวัลฟรี ซึ่ งการนาเสนอข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ จะสามารถดึงดูดความสนใจผูบ้ ริ โภคให้กด
เข้าไปดูเป็ นจานวนมาก
รู ป แบบของการสื่ อสารการตลาดของแต่ ล ะองค์ก รจะมี ล ัก ษณะที่ เหมื อนกัน เช่ น การ
สื่ อสารการตลาดในรู ปแบบข้อความ รู ปภาพ วิดีโอ หรื อการลิ งค์ไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น ๆ อย่า ง
เฟซบุก๊ หรื อ ยูทูบ ซึ่ งแต่แบรนด์ธุรกิจจะมีลกั ษณะของเนื้ อหาข้อมูลที่ใช้ในการสื่ อสารต่างกัน เช่น
การแนะนา การเปลี่ยนแปลงโปรโมชัน่ ส่ วนลด ราคา หรื อข่าวสารใดๆ การสมัครงาน การประกาศ
การประชาสั ม พัน ธ์ ข ้อ มู ล ข่ า วสาร กิ จ กรรมหรื อ เกมให้ ผูบ้ ริ โ ภคได้ร่ ว มสนุ ก เป็ นต้น เพื่ อ ให้
ผูบ้ ริ โภคสามารถติ ดตามความเคลื่ อนไหวของข้อมูล ข่า วสารที่ องค์ก รอยากจะนาเสนอได้อย่า ง
ทันเวลาในทุกสถานะ
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ภาพที่ 2.12 แสดงภาพตัวอย่างหน้าออนแอร์ (On Air)
อีกฟี เจอร์ (Feature) หนึ่งในไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ที่ได้รับความนิ ยมจากแบรนด์ธุรกิจ
นอกจากการส่ งข้อความถึงกลุ่มผูต้ ิดตามแล้ว คือ การเปิ ดออนแอร์ (ON AIR) โดยให้ผตู้ ิดตามได้
ร่ วมสนุ กกับ กิ จกรรมพิ เศษที่ แบรนด์ธุรกิ จจัดให้มีเฉพาะในไลน์ออฟฟิ เชี ย ลแอคเคานต์ ซึ่ งจะมี
แพ็กเกจบริ การแตกต่างกันไปตามค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน โดยในแต่ละเดือนออฟฟิ เชียลแอคเคานต์
ของธุ รกิ จสามารถเปิ ดออนแอร์ (ON AIR ) เพื่อโต้ตอบกับสมาชิกได้ใน 4 – 5 ครั้งต่อเดือน เพื่อ
โปรโมทสิ นค้าหรื อบริ การขององค์กรให้เป็ นที่รู้จกั และช่วยสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างลูกค้า
กับองค์กรได้
การเปิ ดออนแอร์ (ON AIR) ถือว่าเป็ นช่องทางการสื่ อสารระหว่างกันของธุ รกิจกับลูกค้า
แบบ 2 ทาง (Two Way Communications) เป็ นระบบที่ช่วยให้แบรนด์ธุรกิจสามารถเปิ ดดูขอ้ ความ
และโต้ตอบกับผูใ้ ช้ไลน์ได้ ลักษณะการทางานของออนแอร์ ในไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ จะคล้าย
กับการออนแอร์ ผ่านทางวิทยุที่ดีเจมักจะเปิ ดสายให้ผฟู้ ังเข้ามาร่ วมสนุ กรับของรางวัล ดังแสดงใน
ภาพที่ 2.12 ซึ่ งจากภาพแสดงถึงช่วงเวลาที่ดีแทคกาลังการเปิ ดออนแอร์ อยู่ รวมถึงจานวนผูเ้ ข้าใช้อยู่
ในขณะนั้น โดยในตอนแรกจะมีการบอกถึงการเริ่ มต้น ON AIR MODE สักพักจะมีคาถามขึ้นมาให้
ร่ วมส่ งคาตอบภาย ในระยะเวลาที่เปิ ดออนแอร์ จากนั้นระบบของไลน์จะเก็บข้อความที่ผรู ้ ่ วมสนุ ก
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ส่ งเข้ามา และให้รอลุน้ ตอนประกาศผล ถ้าเป็ นผูโ้ ชคดีทางไลน์ออฟฟิ เชี ยลของแบรนด์ก็จะทาการ
ติดต่อกลับไป
ในโลกยุ ค ดิ จิท ัล ท าให้ผูบ้ ริ โภคสามารถเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ข่ า วสารทางการตลาดได้ม ากขึ้ น
กล่าวคือ ปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคสามารถรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารได้ตลอดเวลาผ่านโทรศัพท์มือถือหรื อสมาร์ ท
โฟน ทาให้องค์กรธุ รกิจต้องเผชิ ญหน้ากับคู่แข่งใหม่ๆ มากขึ้นในสื่ อออนไลน์และสื่ อประเภทอื่นๆ
ด้วย ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าปั จจุบนั แอปพลิ เคชันไลน์ยงั คงมีการพัฒนาขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้สามารถ
รองรับกับความต้องการของผูใ้ ช้งานทั้งในปั จจุบนั และในอนาคต ให้มีความสอดคล้องกับจานวน
สมาชิ กที่เพิ่มมากขึ้น หากการพัฒนานั้นมีความเหมาะสมกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค ก็จะเกิ ด
การยอมรับและเพิม่ จานวนสมาชิกผูต้ ิดตามขึ้นอย่างรวดเร็ ว จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ทา
ให้ทราบว่าช่ องทางการสื่ อสารการตลาดนั้นมีความสาคัญเป็ นอย่างมากต่อการรั บรู ้ ของผูร้ ับสาร
เนื่องจากสื่ อสังคมออนไลน์ได้รับความนิ ยมมากขึ้นเรื่ อยๆ สามารถเข้าถึ งกลุ่มคนได้รวดเร็ วและมี
ลักษณะหลากหลาย ส่ งผลทาให้รูปแบบและเนื้ อหาของการสื่ อสารผ่านสื่ อนั้นๆ แตกต่างกัน จึงทา
ให้เกิดการตอบสนองที่ต่างกันไปด้วย ดังนั้นนักสื่ อสารการตลาดจึงต้องตระหนักและวางแผนการ
สื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ โดยการนาเสนอเนื้ อหาหรื อข้อมูลข่าวสารให้มี
ความสร้างสรรค์และแปลกใหม่แตกต่างจากคู่แข่งขัน รวมทั้งมีเนื้ อหาที่ทนั สมัย ทันต่อเหตุการณ์
และมีประโยชน์สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งนี้เพื่อดึงดูดความสนใจจากผูบ้ ริ โภค อีก
ทั้งยังทาให้เกิดความภักดี และการจดจาในตัวสิ นค้าได้

2.8 ผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึกษาผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
พภัช เชิดชูศิลป์ (2557) ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการใช้ไลน์ที่มีผลต่อความพึงพอใจและการใช้
ประโยชน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรี ปทุมผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน
LINE พบว่า มี วตั ถุ ประสงค์การใช้ คื อ พูดคุ ยติดต่อระหว่างบุคคล รองลงมา พูดคุ ยในกรุ๊ ปของ
LINE เพื่อติดต่อสื่ อสาร โดยใช้แอปพลิเคชัน LINE เป็ นเวลาไม่แน่นอนมากที่สุด จานวนคนที่ใช้
แอปพลิเคชัน LINE ติดต่อสื่ อสารมากที่สุด คือ จานวน 1 – 3 คน มีระยะเวลาโดยเฉลี่ย 10 – 20
สถานที่ใช้งานมากที่สุด คือที่พกั หรื อหอพัก รองลงมา สถานศึกษา เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ในการใช้
แอปพลิเคชัน LINE คือ โทรศัพท์มือถื อ/สมาร์ ทโฟน รู ปแบบการใช้งานมากที่สุดคือ สนทนากับ
เพื่อน และความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ในแอปพลิเคชัน LINE ในการใช้บริ การในระดับมาก
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ที่สุด โดยมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านรู ปแบบการใช้งาน และมีความพึงพอใจในระดับมาก
ได้แก่ ด้านออกแบบแอปพลิเคชัน และ ด้านการให้บริ การ ตามลาดับ
บุญนภา จันทรากูลพงษ์ (2542) ศึกษาเรื่ องอิทธิ พลของสื่ อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ ที่มีต่อ
ทัศนคติต่อสื่ อโฆษณาและพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าและบริ การของวัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพมหานคร
จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
และบริ ก ารหลัง จากเปิ ดรั บ สื่ อ โฆษณาในโรงภาพยนตร์ พบว่ า การเปิ ดรั บ สื่ อ โฆษณาในโรง
ภาพยนตร์ ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การหลังจากเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในโรง
ภาพยนตร์
ภาสกร จิตรใคร่ ครวญ (2553) ศึกษาเรื่ องเทคโนโลยีของสื่ อใหม่และการนาเสนอตัวตนต่อ
สังคมกับพฤติกรรมการสื่ อสารบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ผลการวิจยั พบว่า 1) ผูใ้ ช้ส่วนใหญ่ใช้
งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ นประจาทุ กวันและวันละมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน 2) บริ บททาง
สังคม การสื่ อสารออนไลน์ การมี ป ฏิ สัม พันธ์ ความเป็ นส่ วนตัว และเทคโนโลยีของสื่ อใหม่ มี
ความสั ม พัน ธ์ ก ับ ระดับ การน าเสนอตัว ตนต่ อ สั ง คม 3) ระดับ การน าเสนอตัว ตนต่ อ สั ง คม มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการสื่ อสารของผูใ้ ช้บนสื่ อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ 4) เทคโนโลยีของ
สื่ อใหม่และระดับการนาเสนอตัวตนต่อสังคม มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการสื่ อสารของผูใ้ ช้บน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์
หทัยรัตน์ หนูแดง (2555) ศึกษาเรื่ องการรับรู ้ และทัศนคติต่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 21 – 30
ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชี พพนักงานเอกชน และรายได้เฉลี่ ย 10,001 –
20,000 บาท มีพฤติกรรมในการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ทุกวัน ระยะเวลาเฉลี่ย 1 – 3 ชัว่ โมงต่อ
ครั้ง เข้าใช้ในช่วงเวลา 20.01 – 00.00 น. สถานที่ใช้คือ ที่บา้ น/หอพัก ผ่านโทรศัพท์มือถื อ/สมาร์ ท
โฟน และใช้เฟซบุ๊กบ่อยที่สุด มีเหตุผลในการใช้และกิ จกรรมที่ใช้คือ ติดต่อสื่ อสารกับเพื่อนและ
สร้างเครื อข่ายสังคมของตน โดยมีครอบครัว/เพื่อน/คนรู ้จกั เป็ นบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้
รงวไล หมื่นสวัสดิ์ (2552) ศึกษาเรื่ องการประชาสัมพันธ์การตลาดผ่านเฟซบุก๊ แฟนเพ็จของ
"GSM advance" และ "1 2 call!" กับคุณค่าตราสิ นค้า งานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ โดยการ
ใช้แบบสอบถามเก็ บ ข้อมู ล กลุ่ ม ตัวอย่า งทั้ง เพศชายและเพศหญิ ง ที่ เป็ นสมาชิ ก เครื อ ข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์ พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อายุระหว่าง 23 – 32 ปี มากที่ สุด และมี
จานวนมากกว่าครึ่ งหนึ่งมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนมาก
ที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างมีรายได้ 10,001 – 20,000 บาทมีจานวนมากที่สุด
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ฐานทัศ น์ ชมภู พ ล (2554) ศึ ก ษาเรื่ อ งการเปิ ดรั บ การสาธิ ตการใช้เครื่ องส าอางผ่า นสื่ อ
ออนไลน์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางของผูห้ ญิ งไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร จากการศึกษา
พฤติกรรมการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการสื่ อสารด้วยการสาธิ ตการใช้เครื่ องสาอางผ่านสื่ อ
ออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์ หรื อบล็อกที่เกี่ยวข้อง
กับ การสาธิ ต การใช้เ ครื่ อ งส าอาง 1 ครั้ งต่ อ สั ป ดาห์ ม ากที่ สุ ด ส าหรั บ ระยะเวลาที่ ใ ช้ใ นการดู
รายละเอียดเว็บไซต์ หรื อบล็อกที่เกี่ ยวข้องกับการสาธิ ตการใช้เครื่ องสาอาง มีระยะเวลาในการดู
รายละเอียดโดยเฉลี่ย 30 นาทีต่อครั้งมากที่สุด และการเปิ ดรับข้อมูลการสาธิ ตการใช้เครื่ องสาอาง
ผ่านเว็บไซต์หรื อบล็อก ส่ วนใหญ่มีการเปิ ดรั บข้อมูลการสาธิ ตการใช้เคร่ องสาอางผ่านเว็บไซต์
www.pantip.com (ห้องโต๊ะเครื่ องแป้ ง) มากที่สุด
ภัศราภรณ์ อรัญเหม (2549) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองของผูซ้ ้ื อใน
กิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม การขายของห้ า งสรรพสิ น ค้า ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผลการศึ ก ษา 1)
พฤติกรรมการตอบสนองของผูซ้ ้ื อในกิ จกรรมการส่ งเสริ มการขาย ด้านความตั้งใจ ความต้องการ
และการตัด สิ น ใจซื้ อ พบว่ า ผูซ้ ้ื อ มี พ ฤติ ก รรมการตอบสนองโดยรวมอยู่ ใ นระดับ มาก ส่ ว น
พฤติกรรมการตอบสนองของผูซ้ ้ื อต่อกิ จกรรมการส่ งเสริ มการขาย ด้านความสนใจ พบว่า ผูซ้ ้ื อมี
พฤติกรรมการตอบสนองโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง 2) เพศ อายุ และสถานภาพสมรสที่ต่างกัน
มีพฤติกรรมการตอบสนองของผูซ้ ้ื อในกิ จกรรมการส่ งเสริ มการขายของห้างสรรพสิ นค้าแตกต่าง
กันในด้า นความตั้ง ใจ ความสนใจ และความต้องการ 3) อาชี พ และระดับการศึ ก ษาที่ ต่า งกันมี
พฤติกรรมการตอบสนองของผูซ้ ้ื อในกิจกรรมการส่ งเสริ มการขายของห้างสรรพสิ นค้าแตกต่างกัน
ในด้านความตั้งใจ ความสนใจ ความต้องการ และการตัดสิ นใจซื้ อ 4) รายได้ที่ต่างกันมีพฤติกรรม
การตอบสนองของผูซ้ ้ื อในกิ จกรรมการส่ งเสริ มการขายของห้างสรรพสิ นค้าแตกต่างกันในด้าน
ความต้องการและการตัดสิ นใจซื้ อ
นุ ชจริ นทร์ ชอบดารงธรรม (2553) ศึกษาเรื่ องอิทธิ พลของสื่ อโฆษณาในเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลพฤติกรรมการ
ใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ผูใ้ ช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์
และใช้งานบ่อยที่สุดประเภท เฟซบุ๊ก (Facebook) โดยวัตถุ ประสงค์หลักในการใช้งานเครื อข่าย
สังคมออนไลน์คื อ ต้องการติ ดต่อกับ บุ ค คลที่ รู้จกั ช่ วงเวลาการใช้ง านเครื อข่า ยสั งคมออนไลน์
20.01 น. – 00.00น. ประสบการณ์การใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์มากกว่า 4 ปี ขึ้นไป ระยะเวลา
การใช้ง านเครื อข่า ยสั ง คมออนไลน์ 2 – 3 ชั่วโมงต่อวัน และความถี่ ก ารใช้งานเครื อข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์ทุกวัน ข้อมูลประเภทเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีการรับรู ้สื่อโฆษณามากที่สุดจากเฟซบุ๊ก
(Facebook) และข้อมูลระดับการรับรู ้สื่อโฆษณาต่างๆ ในเครื อข่ายสังคมออนไลน์โดยรวม มีรับการ
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รับรู ้ในระดับปานกลาง ข้อมูลประเภทกระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค พบว่าผูใ้ ช้งานเครื อข่าย
สังคมออนไลน์มีค่าเฉลี่ ยระดับการตอบสนองโดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า
1) ผู ้ใ ช้ ง านเครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ที่ มี เ พศ อายุ และอาชี พ แตกต่ า งกั น มี
กระบวนการตอบสนองแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
2) ผู ้ ใ ช้ ง านเครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ที่ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ในการใช้ ง าน
ประสบการณ์ แ ละระยะเวลาการใช้ง านเครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ที่ แตกต่ า งกัน มี ก ระบวนการ
ตอบสนองแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
3) การรั บรู ้ สื่อโฆษณาโดยตรงจากเครื อข่ายเพื่อนในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ สื่ อ
โฆษณาโดยตรงบนพื้นที่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ และสื่ อโฆษณาโดยอ้อมจากการสร้ างกลุ่มใน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กบั กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคทุกด้าน อย่างมี
นัยสาคัญ
วิภ าดา พิ ท ยาวิรุ ฬ ห์ (2557) ศึ ก ษาเรื่ อ งสื่ อ ดิ จิ ต อลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตอบสนองของ
ผูบ้ ริ โภคในการเข้าถึงข้อมูลทางการตลาด ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง อายุระหว่าง 25 – 31 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษทั มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีความถี่ในการใช้สื่อดิจิตอล 4 วันต่อสัปดาห์ ส่ วนใหญ่
ใช้สื่อดิ จิตอลประเภทโซเชี ยลมีเดี ยในการเข้าถึ งข้อมูลมากที่ สุด ในช่ วงเวลาเย็น/หัวค่ า ระหว่าง
18.01 – 24.00 น. โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการค้นหา/ แลกเปลี่ ยนข้อมูลของสิ นค้า/ บริ การ เพราะ
สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว บุคคลที่มีอิทธิ พลมากที่สุดในการเลือกใช้สื่อดิจิตอลคือ
ตนเอง โดยผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ ขอ้ มูลผ่านสื่ อดิจิตอลในระดับมาก มีรูปแบบการดาเนิ นชี วิตในด้าน
ความคิดเห็นมากที่สุด ส่ วนด้านความสนใจ และด้านกิจกรรมอยู่ในระดับมาก มีการตอบสนองต่อ
สื่ อดิ จิตอลในด้านความตั้งใจ ความสนใจ ความต้องการ และการตัดสิ นใจซื้ อในระดับมาก โดย
ผูบ้ ริ โ ภคที่ มี เ พศและระดับ การศึ ก ษาแตกต่ า งกัน จะมี ก ารตอบสนองในการเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ทาง
การตลาดแตกต่างกัน ส่ วนการรั บรู ้ ขอ้ มูลของผูบ้ ริ โภคมี ความสัม พันธ์ กบั การตอบสนองต่อสื่ อ
ดิจิตอลในทุกด้าน ส่ วนรู ปแบบการดาเนินชีวติ ด้านกิจกรรมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้สื่อ
ดิ จิตอลด้านระยะเวลาโดยเฉลี่ ย ต่ อวัน พฤติ ก รรมการใช้สื่ อดิ จิตอลในด้า นความถี่ ต่อสั ป ดาห์ มี
ความสัมพันธ์กบั การตอบสนองต่อสื่ อดิจิตอลในด้านความตั้งใจ และด้านความต้องการ
จากงานวิ จ ัย ที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น จะเห็ น ได้ถึ ง การพัฒ นาของเทคโนโลยี ที่ น ามาสู่ ก าร
เปลี่ ย นแปลงของรู ป แบบสื่ อ ให้ มี ก ารตอบสนองกับ กลุ่ ม เป้ าหมายมากยิ่ ง ขึ้ น จะเห็ น ได้จ าก
สถานการณ์ของการทาการสื่ อสารการตลาดในปั จจุ บนั ที่สื่อสารผ่านสื่ ออินเทอร์ เน็ต อย่างสื่ อใหม่
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หรื อโซเชี ยลมีเดี ย ทาให้นกั สื่ อสารการตลาดอาศัยช่ องทางนี้ มาดาเนิ นการสื่ อสารการตลาดไปยัง
ผูบ้ ริ โภคกลุ่ มเป้ าหมายอย่างหลากหลาย ซึ่ งแอปพลิ เคชันไลน์ก็เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ ได้ทาให้แบรนด์
ธุ รกิจต่างๆ หันมาใช้ช่องทางการสื่ อสารการตลาดอย่างไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ในการส่ งข้อมูล
ข่ า วสารไปยัง ผู ้บ ริ โ ภคกลุ่ ม เป้ าหมายจึ ง ท าให้ ผู้วิ จ ัย มี ค วามสนใจศึ ก ษาถึ ง การรั บ รู้ แ ละการ
ตอบสนองการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ของเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือ
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ผูว้ ิจยั ได้นามา
เป็ นกรอบในการอ้างอิง และเป็ นข้อมูลพื้นฐานต่อการวิจยั ในครั้งนี้ เพื่อศึกษาถึงประเด็นต่างๆ ไม่วา่
จะเป็ นแนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ แนวคิดเกี่ ยวกับการรับรู ้ แนวคิดเรื่ องการสื่ อสาร
การตลาด แนวคิดเกี่ยวกับการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม และแนวคิดเรื่ อง
สื่ อใหม่น้ นั มาปรับปรุ งและสังเคราะห์ใหม่ให้เหมาะสมกับงานวิจยั นี้ โดยเฉพาะรู ปแบบและเนื้ อหา
ในการทาการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์และการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ทั้ง
ในด้านการรับรู้ ความตั้งใจ ความสนใจ ความต้องการและพฤติกรรมการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจยั
การศึกษาเรื่ องการรับรู้ และการตอบสนองการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ของเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยการวิจยั
เชิงสารวจ (Survey Method) และใช้วธิ ี การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการวิจยั
ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการศึกษาค้นคว้าตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจยั
3.4 นิยามเชิงปฏิบตั ิการ
3.5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.6 เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.7 การทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
3.8 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.9 วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ลักษณะทางประชากร
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้

ตัวแปรตาม

การตอบสนองของผู้บริ โภค
1. ด้านความตั้งใจ

พฤติกรรมและการเปิ ดรับ
ข่ าวสาร ผ่านไลน์ ออฟฟิ เชียล
แอคเคานต์

2. ด้านความสนใจ
3. ด้านความต้องการ
4. ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ

การรับรู้ การสื่ อสารการตลาด
ผ่านไลน์ ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์
ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

3.2 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ แบ่งเป็ น 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามซึ่ งแต่ละ
ตัวแปรจะประกอบด้วยส่ วนต่างๆ ดังนี้
3.2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่
3.2.1.1 ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
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3.2.1.2 พฤติกรรมและการเปิ ดรับข่าวสาร ได้แก่ ความถี่ ระยะเวลา ช่วงเวลา เหตุผล
ที่ติดตาม รู ปแบบการสื่ อสารการตลาดที่เคยพบเห็น การตอบสนองหลังจากได้รับข้อมูล ข่าวสาร
และระยะเวลาที่เปิ ดอ่านข้อความ/ข้อมูลข่าวสารทางการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์
3.2.1.3 การรับรู ้การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ ได้แก่
1) การรั บ รู ้ ข ้อมู ล ข่ า วสารผ่า นไลน์ ออฟฟิ เชี ย ลแอคเคานต์ข องเครื อข่ า ย
โทรศัพท์มือถือทั้ง 3 เครื อข่าย ได้แก่ ทรู มูฟ (True Move) ดีแทค (Dtac) และเอไอเอส (AIS)
2) การรับรู ้ต่อรู ปแบบการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์
ได้แก่ การนาเสนอข้อมูล เกี่ ย วกับสิ นค้า และบริ ก ารผ่านตัวอักษร, ภาพ, คลิ ปวิดีโอ, คลิ ปเสี ย ง,
โปรโมชัน่ คูปอง หรื อส่ วนลดของสิ นค้าและบริ การ, การมอบสิ ทธิ พิเศษให้กบั สมาชิ กในการแลก
ซื้ อสิ นค้าพรี เมี่ยม, การมีกิจกรรมต่างๆ เช่ น เกม การตอบคาถามเพื่อชิ งรางวัล , การเปิ ดให้ดาวน์
โหลดสติ๊กเกอร์ ได้ฟรี , การเชื่ อมโยงข่าวสารลิงก์ไปยังหน้าอื่นๆ , การนาเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ไปยังหน้าไทม์ไลน์ และการเปิ ดระบบออนแอร์ (ON AIR)
3.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การตอบสนองของผูบ้ ริ โภค (AIDA Model)
ได้แก่
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4

ความตั้งใจ (Attention)
ความสนใจ (Interest)
ความต้องการ (Desire)
การตัดสิ นใจซื้ อ (Action)

3.3 สมมติฐานการวิจัย
1) ลัก ษณะทางประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ที่
ต่างกันมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน
2) พฤติ ก รรมและการเปิ ดรั บ ข่ า วสารผ่า นไลน์ อ อฟฟิ เชี ย ลแอคเคานต์ที่ ต่ า งกัน มี ก าร
ตอบสนองของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน
3) การรับรู ้การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตอบสนองของผูบ้ ริ โภค
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3.4 นิยามเชิงปฏิบัติการ
1) การรั บรู้ ก ารสื่ อสารการตลาด หมายถึ ง รู ปแบบของการนาเสนอรายละเอี ยดรวมทั้ง
ลักษณะของการวางข้อมูลข่าวสาร และการใช้กิจกรรมต่างๆ ทางการตลาดมาทาการสื่ อสารผ่าน
ไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ไปยังผูบ้ ริ โภค เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการตลาด โดยจะเน้นศึกษา
ถึงรู ปแบบการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การผ่านตัวตัวอักษร, ภาพ, คลิปวิดีโอ, คลิปเสี ยง
, โปรโมชัน่ คูปอง หรื อส่ วนลดของสิ นค้าและบริ การ, การมอบสิ ทธิ พิเศษให้กบั สมาชิ กในการแลก
ซื้ อสิ นค้าพรี เมี่ยม, การมีกิจกรรมต่างๆ เช่น เกม การตอบคาถามเพื่อชิ งรางวัล, การเปิ ดให้ดาวน์
โหลดสติ๊กเกอร์ ได้ฟรี , การเชื่ อมโยงข่าวสารลิงก์ไปยังหน้าอื่นๆ , การนาเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ไปยังหน้าไทม์ไลน์ และการเปิ ดระบบออนแอร์ (ON AIR) เป็ นต้น
2) การสื่ อสารการตลาดของเครื อข่ายโทรศัพท์มือถื อ หมายถึง การให้ขอ้ มูลข่าวสารโดย
ผูผ้ ลิ ตสิ นค้า ผูใ้ ห้บ ริ ก าร ผูจ้ ดั จาหน่ า ยสิ นค้า นักการตลาด ฯลฯ เป็ นผูส้ ่ งสาร ผ่า นช่ องทางการ
สื่ อสารใดช่ องทางหนึ่ งหรื อหลายช่ องทางไปยังผูร้ ั บสาร ซึ่ งการสื่ อสารการตลาดของเครื อข่า ย
โทรศัพท์มือถือในที่น้ ี ได้แก่ ทรู มูฟ ดีแทค และเอไอเอส จะทาการสื่ อสารโดยส่ งข้อมูลข่าวสารไป
ยังผูบ้ ริ โภค อันมีผลให้ผูบ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้และเกิ ดการตอบสนองพฤติกรรมให้เป็ นไปตามความ
มุ่งหมาย หรื อสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ของผูส้ ่ งสาร
3) พฤติกรรมและการเปิ ดรับข่าวสาร หมายถึง การแสดงออกถึงปฏิกิริยา การกระทา การ
ซื้ อ การใช้ของผูบ้ ริ โภคแต่ละบุคคล ประกอบไปด้วยความถี่ ระยะเวลา ช่ วงเวลา เหตุผลที่ติดตาม
รู ป แบบการสื่ อ สารการตลาดที่ เ คยพบเห็ น การตอบสนองหลัง จากได้รั บ ข้อ มู ล ข่ า วสาร และ
ระยะเวลาที่เปิ ดอ่านข้อความ/ข้อมูลข่าวสารทางการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์
4) การตอบสนอง หมายถึง ปฏิกิริยาตอบรับของผูบ้ ริ โภค หลังจากที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
โดยก่อให้เกิดการตอบสนองทางด้านต่างๆ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้ข้ นั ตอนการตอบสนองไอดาโมเดล
(AIDA Model) ดังนี้
(1) ความตั้งใจ (Attention) เป็ นการให้ขอ้ มูลโดยผูผ้ ลิตหรื อนักสื่ อสารการตลาดที่ตอ้ ง
สร้ างความดึ งดู ดใจและกระตุน้ ให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความตั้งใจในการติ ดตามข้อมูลข่าวสารผ่านไลน์
ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์
(2) ความสนใจ (Interest) จะเป็ นการแสดงออกของผู้บ ริ โ ภคถึ ง อารมณ์ ความคิ ด
ความรู ้ สึก ซึ่ งก่ อให้เกิ ดความสนใจในการรั บข้อมูลข่าวสารของสิ นค้าหรื อบริ การอย่างต่อเนื่ อง
ภายหลังจากการเป็ นสมาชิ กติดตามรับข้อมูลข่าวสารจากการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผา่ นไลน์ออฟ
ฟิ เชียลแอคเคานต์
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(3) ความต้องการ (Desire) เป็ นการแสดงออกถึ ง ความอยากได้รับ ข้อมู ล ข่ า วสาร
เกี่ ยวกับสิ นค้าและใช้บริ การ ซึ่ งจะทาให้เกิ ดความพอใจ เมื่ อความต้องการและความอยากได้น้ นั
ได้รับการตอบสนอง ภายหลังจากการรับข้อมูลข่าวสารจากการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์
ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์
(4) การตัด สิ น ใจซื้ อ (Action) เป็ นการแสดงออกที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงหรื อ
ตัดสิ นใจหลังจากการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้รับผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอค
เคานต์ รวมไปถึงการเกิดพฤติกรรมที่จะตั้งใจซื้ อหรื อตัดสิ นใจใช้สินค้าและบริ การ
5) ไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ (Line Official Account) หมายถึง บัญชี อย่างเป็ นทางการ
ของเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือทั้ง 3 เครื อข่าย ได้แก่ ทรู มูฟ ดีแทค เอไอเอส ซึ่ งเป็ นโปรแกรมสนทนา
ที่สามารถให้ผบู ้ ริ โภคได้เลื อกติดตามแบรนด์ธุรกิ จที่ตนเองสนใจ หรื อชื่ นชอบ เพื่อติดตามอัพเดต
ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์จากแบรนด์ธุรกิจนั้นๆ
6) ผูบ้ ริ โภค หมายถึง ผูท้ ี่ใช้งานไลน์แอปพลิเคชัน และผูท้ ี่สนใจติดตาม/รับข้อมูลข่าวสาร
ของสิ นค้าและบริ การผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร

3.5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.5.1 ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมี
ประชากรจานวนทั้งสิ้ น 5,686,252 คน (กรมการปกครอง, สานักทะเบียนกลาง, 2556)
3.5.2 กลุ่มตัวอย่ าง
การกาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ อาศัยสู ตรของ Yamane (1973) ในการ
คานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
ไม่เกินร้อยละ 5 หรื อที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนี้
สู ตร
กาหนดให้
n=
N=
e=

n =

N
1 + Ne2

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดของประชากร
ความคลาดเคลื่อนในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
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แทนค่าตามสู ตร ได้ผลดังนี้
n
=
5,686,252
1 + 5,686,252 (0.05)2
=
399.97 คน
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จะใช้ขนาดตัวอย่าง 400 คน ในการวิจยั ครั้งนี้
3.5.3 วิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ก าหนดกรอบในการสุ่ ม ตัวอย่า งส าหรั บ ใช้ใ นการวิ จยั โดย
พิจารณาจากการแบ่งเขตพื้นที่การปกครองในกรุ งเทพมหานคร และใช้วิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน (Multiple-Stage Sampling) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: ใช้วธิ ี การสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาจง (Purposive Sampling)
โดยแบ่งตามเขตการปกครองของกรุ งเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต ได้แก่ เขตบางซื่ อ เขตดุสิต
เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตปทุมวัน เขตพระนคร เขตป้ อมปราบศัตรู พ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตบาง
รัก เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตสายไหม เขตบางเขน เขตจตุจกั ร เขตลาดพร้าว เขตบึงกุ่ม เขตบาง
กะปิ เขตวังทองหลาง เขตสะพานสู ง เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา เขตหนองจอก เขตลาดกระบัง เขต
ประเวศ เขตสวนหลวง เขตคันนายาว เขตดินแดง เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตบางนา
เขตพระโขนง เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตจอมทอง
เขตราษฎร์ บู รณะ เขตทุ่ งครุ เขตธนบุ รี เขตคลองสาน เขตบางแค เขตบางพลัด เขตตลิ่ งชัน เขต
บางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริ ญ เขตหนองแขม และเขตทวีวฒั นา
จากทั้ง 50 เขต สามารถแบ่งออกเป็ น 10 ส่ วน ตามวัตถุประสงค์การใช้ที่ดิน ดังนี้ 1) พื้นที่
อุตสาหกรรม 2) พื้นที่สถาบันราชการ 3) พื้นที่การศึกษา 4) พื้นที่สถาบันศึกษา 5) พื้นที่นนั ทนาการ
6) พื้นที่เกษตรกรรม 7) พื้นที่โล่ง ที่วา่ ง 8) พื้นที่อาศัย 9) พื้นที่คลังสิ นค้า 10) พื้นที่สถาบันราชการ
ผูว้ ิจยั ทาการเลื อกเฉพาะพื้นที่พาณิ ชยกรรมเท่านั้นมาดาเนิ นการเก็บข้อมูลให้ตรงกับกลุ่ม
ตัวอย่า งมากที่ สุด เพราะพื้นที่ ดงั กล่ าวเป็ นพื้นที่ ของแหล่ งธุ รกิ จ อาคารสานัก งาน มหาวิทยาลัย
ร้านอาหาร และห้างสรรพสิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคกลุ่มที่ตอ้ งการจะศึกษาอาศัยอยูแ่ ละทากิจกรรมต่างๆ ใน
สถานที่เหล่านี้ เป็ นจานวนมาก โดยพื้นที่ดงั กล่าวมีจานวน 18 เขต ได้แก่ เขตปทุมวันเขตสาทร เขต
บางรัก เขตวัฒนา เขตจตุจกั ร เขตบางซื่ อ เขตพญาไท เขตดิ นแดง เขตห้วยขวาง เขตราชเทวี เขต
คลองเตย เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตพระโขนง เขตบางนา เขตภาษีเจริ ญ เขตจอมทอง และ
เขตราษฎร์บูรณะ
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ขั้นตอนที่ 2: การสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบง่ายโดยการเขี ยนชื่ อเขตทั้งหมด 18 เขต มาทาการจับ
ฉลากออกมาเป็ นจานวนทั้งสิ้ น 8 เขต แล้วทาการเก็บตัวอย่างเขตละ 50 ตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3.1 รายชื่อเขตในการสุ่ มตัวอย่าง
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายชื่อเขต
เขตพญาไท
เขตจตุจกั ร
เขตห้วยขวาง
เขตดินแดง
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตบางนา
เขตคลองเตย
รวม

จานวนกลุ่มตัวอย่ าง
50 ตัวอย่าง
50 ตัวอย่าง
50 ตัวอย่าง
50 ตัวอย่าง
50 ตัวอย่าง
50 ตัวอย่าง
50 ตัวอย่าง
50 ตัวอย่าง
400 ตัวอย่าง

ขั้นตอนที่ 3: การสุ่ มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling)
จากทั้ง 8 เขตที่ ได้ทาการเลื อกไว้แล้วข้างต้น ผูว้ ิจยั จะทาการเก็บข้อมูลตามสถานที่ ต่างๆ
ตามแหล่ ง ชุ ม ชนที่ มี ป ระชากรแน่ นหนา เช่ น ย่า นการค้า และย่า นธุ รกิ จต่ า งๆ ห้างสรรพสิ นค้า
สวนสาธารณะ เป็ นต้น จนครบจานวนกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ท้ งั หมด 400 คน

3.6 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่ วนนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionaire) ที่ผวู้ ิจยั
สร้างขึ้นมาจากการศึกษาเอกสารและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องแล้วนามาประยุกต์เป็ นลักษณะและข้อ
คาถามในแบบสอบถาม โดยใช้คาถามปลายเปิ ด (Open-ended Questions) และคาถามปลายปิ ด
(Closed-ended Questions) โดยเนื้อหาของแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน มีรายละเอียด ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ค าถามเกี่ ย วกับ ลัก ษณะประชากร เป็ นค าถามให้ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งเลื อ กตอบจาก
ตัวเลือกที่กาหนดไว้ให้อนั ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้รวมทั้งหมด 5 ข้อ โดย
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ใช้ระดับการวัดข้อมูลดังนี้
1) เพศ ได้แก่ เพศหญิง เพศชาย ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal
Scale) เป็ นคาถามที่มีสองคาตอบเลือก (Two-way Question หรื อ Dichotomous Question)
2) อายุ โดยมีการกาหนดช่วงอายุ 6 ช่วง ดังนี้ ไม่เกิน 20 ปี 21 – 25 ปี 26 – 30 ปี 31 –
35 ปี 36 – 40 ปี และ41 ปี ขึ้นไป ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale) เป็ น
คาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก (Multiple Choices Question)
3) ระดับการศึกษาสู งสุ ด ได้แก่ มัธยมต้น มัธยมปลายหรื อเทียบเท่า อนุปริ ญญาหรื อ
เที ย บเท่ า ปริ ญญาตรี สู ง กว่า ปริ ญญาตรี และอื่ นๆ (โปรดระบุ . ...........) ใช้ระดับการวัดข้อมู ล
ประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale) เป็ นคาถามที่มีหลายคาตอบให้เลื อก (Multiple Choices
Question)
4) อาชีพ นักเรี ยน/นักศึกษา ค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว รับราชการ/รัฐวิสาหกิ จ พนักงาน
บริ ษทั เอกชน แม่บา้ น/พ่อบ้าน และอื่นๆ (โปรดระบุ............) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนาม
บัญญัติ (Nominal Scale) เป็ นคาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก (Multiple Choices Question)
5) รายได้ โดยมีการกาหนดช่ วงรายได้ 6 ช่วง ดังนี้ ต่ากว่า 10,000 บาท 10,000 –
20,000 บาท 20,001 – 30,000 บาท 30,001 – 40,000 บาท 40,001 – 50,000 บาท 50,001 บาทขึ้นไป
ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale) เป็ นคาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก
(Multiple Choices Question)
ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมและการเปิ ดรับข่าวสารผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์
เป็ นการสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานไลน์แอปพลิเคชันและการเปิ ดรับข่าวสารผ่านไลน์
ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ จานวน 7 ข้อ ซึ่งแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นคาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก
(Multiple Choices Question) มีรายละเอียดดังนี้
1) ความถี่ การใช้งานไลน์แอปพลิ เคชัน ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลาดับ
(Ordinal Scale)
2) ระยะเวลาเฉลี่ยในการใช้งานไลน์ แอปพลิ เคชัน ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท
เรี ยงลาดับ (Ordinal Scale)
3) ช่ วงเวลาที่ใ ช้งานไลน์ แอปพลิ เคชัน ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรี ย งลาดับ
(Ordinal Scale)
4) เหตุ ผ ลที่ ติดตามการสื่ อสารการตลาดผ่านทางไลน์ ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ ใช้
ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
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5) รู ปแบบการสื่ อสารการตลาดที่เคยพบเห็ นผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ ใช้
ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
6) การตอบสนองหลังจากได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ ใช้
ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
7) ระยะเวลาที่เปิ ดอ่านข้อความ/ข้อมูลข่าวสารทางการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยล
แอคเคานต์ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale)
ส่ วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับการรับรู ้การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ เพื่อ
ศึกษาถึ งการรับรู้ รูปแบบการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ที่ได้รับ โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1) ข้อมูลประเภทการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารของเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือผ่านไลน์ออฟ
ฟิ เชี ยลแอคเคานต์ ได้แก่ ทรู มูฟ (True Move) ดีแทค (Dtac) เอไอเอส (AIS) จานวน 3 ข้อ โดยใช้
ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) เป็ นการวัดแบบ Likert Scale ที่มีคาตอบ
ให้เลือก 5 ระดับ ซึ่ งมีการกาหนดระดับคะแนน ตามข้อ 2
2) ข้อมูลระดับการรับรู ้รูปแบบต่างๆ ของการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยล
แอคเคานต์ที่ได้รับ จานวน 11 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale)
เป็ นการวัดแบบ Likert Scale ที่มีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ ซึ่ งมีการกาหนดระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน 5
หมายถึง
ระดับการรับรู้อยูใ่ นระดับ มากที่สุด
ระดับคะแนน 4
หมายถึง
ระดับการรับรู้อยูใ่ นระดับ มาก
ระดับคะแนน 3
หมายถึง
ระดับการรับรู้อยูใ่ นระดับ ปานกลาง
ระดับคะแนน 2
หมายถึง
ระดับการรับรู้อยูใ่ นระดับ น้อย
ระดับคะแนน 1
หมายถึง
ระดับการรับรู้อยูใ่ นระดับ น้อยที่สุด
ในแบบสอบถามผูว้ ิจยั ใช้ระดับการให้คะแนนเฉลี่ ยในแต่ละระดับชั้นใช้สูตรการคานวณ
ความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้
Interval (I)
=
Range (R)
Class (C)
ให้ R แทน
ข้อมูลที่มีค่าสู งสุ ด – ข้อมูลที่มีค่าต่าสุ ด
ให้ C แทน
จานวนชั้น
=
5–1
5
=
0.8
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แสดงเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับการรับรู้อยูใ่ นระดับ มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับการรับรู้อยูใ่ นระดับ มาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับการรับรู้อยูใ่ นระดับ ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับการรับรู้อยูใ่ นระดับ น้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับการรับรู้อยูใ่ นระดับ น้อยที่สุด
ส่ วนที่ 4 กระบวนการการตอบสนองไอดาโมเดล ประกอบด้วย ความตั้งใจ (Attention)
ความสนใจ (Interest) ความต้องการ (Desire) และการตัดสิ นใจซื้ อ (Action) โดยใช้ระดับการวัด
ข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) เป็ นการวัดแบบ Likert Scale ที่มีคาตอบให้เลือก 5
ระดับ ซึ่ งมีการกาหนดระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน 5
หมายถึง
ระดับการตอบสนองอยูใ่ นระดับ มากที่สุด
ระดับคะแนน 4
หมายถึง
ระดับการตอบสนองอยูใ่ นระดับ มาก
ระดับคะแนน 3
หมายถึง
ระดับการตอบสนองอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
ระดับคะแนน 2
หมายถึง
ระดับการตอบสนองอยูใ่ นระดับ น้อย
ระดับคะแนน 1
หมายถึง
ระดับการตอบสนองอยูใ่ นระดับ น้อยที่สุด
แบบสอบถามระดับพฤติกรรมการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค มีท้ งั สิ้ นจานวน 23 ข้อ โดยแบ่ง
ตามกระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ดังนี้
1) ความตั้งใจ (Attention) จานวน 5 ข้อ
2) ความสนใจ (Interest) จานวน 7 ข้อ
3) ความต้องการ (Desire) จานวน 6 ข้อ
4) การตัดสิ นใจซื้ อ (Action) จานวน 5 ข้อ
ในแบบสอบถามผูว้ ิจยั ใช้ระดับการให้คะแนนเฉลี่ ยในแต่ละระดับชั้นใช้สูตรการคานวณ
ความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้
Interval (I)
=
Range (R)
Class (C)
ให้ R แทน
ข้อมูลที่มีค่าสู งสุ ด – ข้อมูลที่มีค่าต่าสุ ด
ให้ C แทน
จานวนชั้น
=
5–1
5
=
0.8
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แสดงเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับการตอบสนองอยูใ่ นระดับ มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับการตอบสนองอยูใ่ นระดับ มาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับการตอบสนองอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับการตอบสนองอยูใ่ นระดับ น้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับการตอบสนองอยูใ่ นระดับ น้อยที่สุด

3.7 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่มีคุณภาพ ผูว้ ิจยั ได้ทาการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดย
การทดสอบด้านความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) และความน่าเชื่ อถือ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม ดังต่อไปนี้
1) การหาความเที่ยงตรง (Validity)
งานวิ จ ัย นี้ เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) ที่ ใ ช้แ บบสอบถาม
(Questionnaire) เป็ นเครื่ องมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ซึ่ งมี ค วามตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content
Validity) โดยผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้อง ความ
ชัดเจนของภาษา และความสอดคล้องของเนื้ อหากับสิ่ งที่ตอ้ งการศึกษา จากนั้นนาแบบสอบถามที่
ได้รับการแนะนามาแก้ไขและดาเนินการต่อไป
2) การหาความน่าเชื่อถือได้ (Reliability)
ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาไปทดสอบก่อน
การเก็บข้อมูลจริ ง (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ตัวอย่าง จากนั้นจึงใช้วิธีหาสัมประสิ ทธิ์
อัลฟ่ าของ ครอนบัค (Cornbach’s Alpha Coefficient) คานวณหาความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม
โดยกาหนดให้ได้ค่าความเชื่ อมัน่ ตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป แล้วนาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขและได้ค่า
ความเชื่อมัน่ 0.7 ขึ้นไปแล้วจึงนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่างต่อไป
ผลจากการทดสอบค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม ดังนี้
จากการทดสอบค่ า ความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถาม ได้ค่ า สั ม ประสิ ท ธ์ แ อลฟ่ า
โดยรวมเท่ากับ 0.94
1) ค่าความเชื่ อมัน่ ของคาถามเกี่ยวกับการรับรู ้ การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ
เชียลแอคเคานต์ของเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.81
2) ค่าความเชื่ อมัน่ ของคาถามเกี่ยวกับกระบวนการตอบสนอง (AIDA Model) ของ
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ผูบ้ ริ โภคต่อการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ มีค่าความเชื่ อมัน่ โดยรวมเท่ากับ
0.94
(1) ค่าความเชื่อมัน่ ของคาถามเกี่ยวกับการตอบสนองด้านความตั้งใจ (Attention)
มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.83
(2) ค่าความเชื่ อมัน่ ของคาถามเกี่ยวกับการตอบสนองด้านความสนใจ (Interest)
มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.90
(3) ค่าความเชื่อมัน่ ของคาถามเกี่ยวกับการตอบสนองด้านความต้องการ (Desire)
มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.73
(4) ค่ า ความเชื่ อ มัน่ ของค าถามเกี่ ย วกับ การตอบสนองด้า นการตัด สิ น ใจซื้ อ
(Action) มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.85

3.8 วิธีการเก็บรวบรวมเครื่องมือ
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยมี แ หล่ ง ข้อ มู ล ในการศึ ก ษาค้น คว้า
ประกอบด้วย 2 ส่ วนดังนี้
1) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษารวบรวมข้อ มูลจากตารา
เรี ยน บทความทางด้านวิช าการและบทความที่ เกี่ ยวข้องที่ตีพิมพ์ในนิ ตยสาร รวมถึงเอกสารทาง
วิชาการต่างๆ วิทยานิพนธ์ และแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
2) ข้อมูลปฐมภูมิ (Prima Data) เป็ นข้อมูลที่ได้จากการวิจยั เชิ งปริ มาณ ทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีสารวจโดยการแจกแบบสอบถามกับประชากรกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง
โดยผูว้ ิจยั ได้ช้ ี แจงกลุ่ มตัวอย่า งให้เข้า ใจวัตถุ ประสงค์และอธิ บ ายวิธี ตอบแบบสอบถามก่ อนให้
ผูต้ อบแบบสอบถามเริ่ มต้นทาและทาการเก็บรวบรวมด้วยตัวเอง

3.9 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่ อท าการเก็ บ ข้อมู ล เรี ย บร้ อยแล้วผูว้ ิจยั วิเคราะห์ ข ้อมู ล โดยการนาแบบสอบถามที่ ไ ด้
รวบรวมมาดาเนินการตรวจสอบข้อมูล (Editing) ลงรหัส (Coding) และนามาประมวลผลข้อมูลด้วย
โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) เพื่อทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
และคานวณหาค่าทางสถิติต่างๆ ดังนี้
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3.9.1 การวิเคราะห์ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
1) ข้อมูล เกี่ ย วกับ ลักษณะทางประชากรของกลุ่ ม ตัวอย่าง ซึ่ ง ประกอบด้วยข้อมู ล
ทางด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์โดยการใช้
สถิติแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) เพื่อทาการวิเคราะห์และอธิ บายข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง
2) ข้อมู ล เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ ข่ า วสารผ่า นไลน์ ออฟฟิ เชี ย ลแอคเคานต์
ผูว้ จิ ยั ใช้การวิเคราะห์โดยการใช้สถิติแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
3) ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู ้การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ของ
เครื อข่ายโทรศัพท์มือถือ ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์โดยการใช้สถิติแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4) ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการการตอบสนองไอดาโมเดล (AIDA Model) ผูว้ ิจยั ใช้
การวิเคราะห์โดยการใช้สถิติแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
3.9.2 การวิเคราะห์ เชิ งอนุมาน (Inferential Statistics)
1) สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพและรายได้ที่ต่างกันมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน โดยแยกเป็ นสมมติฐานย่อยได้
ดังนี้
(1) เพศที่ต่างกันมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน เป็ นการวิเคราะห์โดย
สถิติที่ใช้ทดสอบคือ Independent Sample t-test
(2) อายุที่ต่างกันมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน เป็ นการวิเคราะห์โดย
ใช้สถิติทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA)
(3) ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน เป็ นการ
วิเคราะห์โดยใช้สถิติทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA)
(4) อาชี พที่ต่างกันมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน เป็ นการวิเคราะห์
โดยใช้สถิติทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA)
(5) รายได้ที่ต่างกันมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน เป็ นการวิเคราะห์
โดยใช้สถิติทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA)
2) สมมติฐานข้อที่ 2 พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ที่
ต่างกันมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน โดยระยะเวลาที่เปิ ดอ่านข้อความ/ข้อมูลข่าวสาร
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ทางการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ที่แตกต่างกันมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคแตกต่าง
กัน เป็ นการวิเคราะห์โดยใช้สถิ ติทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way
ANOVA)
3) สมมติฐานข้อที่ 3 การรับรู ้การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์มี
ความสัมพันธ์ต่อการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ใช้การวิเคราะห์คานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์
ของระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามทั้งคู่ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้สื่อสาร
การตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์กบั การตอบสนองของผูบ้ ริ โภค

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั เรื่ องการรับรู้ และการตอบสนองการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยล
แอคเคานต์ของเครื อข่ายโทรศัพท์มือถื อ ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ ง สารวจ ด้วยการเก็ บ
แบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล และกาหนด
สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังต่อไปนี้
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.2 การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล

4.1 สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
n
xˉ
S.D.
r
t
F
Sig
Ho
Ha
*

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

จานวนผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง (Mean)
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรรฐาน (Standard Deviation)
ค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation)
ค่าที่ใช้พิจารณาใน t-distribution
ค่าที่ใช้พิจารณาใน F-distribution
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis)
สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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4.2 การเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของการวิจยั ครั้งนี้
ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์และนาเสนอผลในรู ปแบบของตารางประกอบการอธิ บายตาม
ขอบเขตของการศึกษา โดยแบ่งการนาเสนอออกเป็ น 5 ส่ วน ตามลาดับดังนี้
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับการสื่ อสาร
การตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการรับรู ้การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอค
เคานต์ของเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือ
ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับกระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค
ส่ วนที่ 5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน
4.2.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชี พ และรายได้ต่อเดื อน โดยแจกแจงตามจานวน (ความถี่ ) และร้อยละของผูบ้ ริ โภค
ดังนี้
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามลักษณะทางประชากร
ลักษณะทางประชากร

จานวน (คน)

ร้ อยละ

196
204
400

49.0
51.0
100.0

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ลักษณะทางประชากร

จานวน (คน)

ร้ อยละ

58
128
91
61
48
14
400

14.5
32.0
22.8
15.3
12.0
3.5
100.0

10
72
39
200
79
400

2.5
18.0
9.8
50.0
19.8
100.0

129
79
62
111
12
7

32.3
19.8
15.5
27.8
3.0
1.8

400

100.0

อายุ
ไม่เกิน 20 ปี
21 – 25 ปี
26 – 30 ปี
31 – 35 ปี
36 – 40 ปี
41 ปี ขึ้นไป
รวม
ระดับการศึกษา
มัธยมต้น
มัธยมปลายหรื อเทียบเท่า
อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม
อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
ค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
แม่บา้ น/พ่อบ้าน
อื่นๆ ได้แก่ ทนายความ นักบัญชี
อิสระ พิธีกร พริ ตตี้ ช่างถ่ายรู ปอิสระ
รวม
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ลักษณะทางประชากร
รายได้ต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,000 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
50,001 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

85
125
87
57
29
17
400

21.3
31.3
21.8
14.3
7.3
4.3
100.0

จากตารางที่ 4.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับลักษณะทางประชากรของผูบ้ ริ โภค สามารถ
อธิ บายได้ดงั นี้
ด้านเพศ พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 51.0 รองลงมาเป็ นเพศชาย คิดเป็ น
ร้อยละ 49.0
ด้านอายุ พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่มีอายุ 21 – 25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 32.0 รองลงมาเป็ นผูท้ ี่มี
อายุ 26 – 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 22.8 อายุ 31 – 35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 15.3 อายุไม่เกิน 20 ปี คิดเป็ นร้อย
ละ 14.5 อายุ 36 – 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 12.0 และอายุ 41 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 3.5
ด้านระดับการศึกษาพบว่า ส่ วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 50.0
รองลงมามีการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 19.8 มัธยมปลายหรื อเทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ
18.0 อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 9.8 และมัธยมต้น คิดเป็ นร้อยละ 2.5
ด้า นอาชี พ พบว่า ส่ วนใหญ่ เป็ นผูท้ ี่ มี อาชี พ เป็ นนัก เรี ย น/นัก ศึ ก ษา คิ ดเป็ นร้ อยละ 32.3
รองลงมามีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 27.8 ค้าขาย/ธุ รกิ จส่ วนตัว คิดเป็ นร้อย
ละ 19.8 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 15.5 แม่บา้ น/พ่อบ้าน คิดเป็ นร้อยละ 3.0 และอื่นๆ
ได้แก่ ทนายความ นักบัญชีอิสระ พิธีกร พริ ตตี้ ช่างถ่ายรู ปอิสระ คิดเป็ นร้อยละ 1.8
ด้านรายได้ต่อเดื อนพบว่า ส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 31.3 รองลงมามีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 21.8 มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนน้อยต่ ากว่า 10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 21.3 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000
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บาท คิดเป็ นร้อยละ 14.3 มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 40,001 – 50,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 7.3 และมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาทขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 4.3
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับการสื่ อสาร
การตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับการสื่ อสารการตลาด
ผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ ได้แก่ ความถี่ในการใช้งาน ระยะเวลาในการใช้งาน ช่วงเวลาที่ใช้
งาน เหตุผลที่ติดตาม รู ปแบบการสื่ อสารการตลาดที่เคยพบเห็น การตอบสนองหลังจากได้รับข้อมูล
ข่าวสาร และระยะเวลาที่เปิ ดอ่านข้อความ/ข้อมูลข่าวสารทางการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอค
เคานต์โดยแจกแจงตามจานวน (ความถี่) และร้อยละของผูบ้ ริ โภค ดังนี้
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่ ม ตัวอย่า ง จาแนกตามพฤติ กรรมและการเปิ ดรั บ
ข่าวสารผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์
พฤติกรรมและการเปิ ดรับข่ าวสารการสื่ อสารการตลาด
1. ความถี่ในการใช้งานไลน์แอปพลิเคชันต่อสัปดาห์
1 – 2 วันต่อสัปดาห์
3 – 4 วันต่อสัปดาห์
5 – 6 วันต่อสัปดาห์
ทุกวัน
รวม
2. ระยะเวลาเฉลี่ยในการใช้งานไลน์แอปพลิเคชันต่อวัน
น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง
1 – 2 ชัว่ โมง
2 – 3 ชัว่ โมง
มากกว่า 3 ชัว่ โมง
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

37
72
27
246
400

9.3
18.0
6.8
66.0
100.0

56
99
97
148
400

13.0
24.8
24.3
37.0
100.0
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
พฤติกรรมและการเปิ ดรับข่ าวสารการสื่ อสารการตลาด
3. ช่วงเวลาที่ใช้งานไลน์แอปพลิเคชันเป็ นประจามากที่สุด
08.01 – 12.00 น.
12.01 – 16.00 น.
16.01 – 20.00 น.
20.01 – 24.00 น.
24.01 – 08.00 น.
รวม
4. เหตุผลที่ติดตามการสื่ อสารการตลาดผ่านทางไลน์ออฟฟิ
เชียลแอคเคานต์
เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร
เพื่อร่ วมเล่นเกม/ ลุน้ รับของรางวัล
เพื่อดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์
เพื่อน/คนรู้จกั ชักชวนให้ติดตาม
รวม
5. รู ปแบบการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ที่ผบู ้ ริ โภคเคยพบเห็น(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
การแนะนาสิ นค้าออกใหม่
การแจ้งโปรโมชัน่ /ส่ วนลดราคา
การร่ วมเล่นเกมชิงรางวัล
การแจกคูปองของสิ นค้า/บริ การ
การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับบริ ษทั ผูผ้ ลิต
การให้ลงทะเบียนทดลองใช้สินค้า/บริ การ
การเชิญชวนให้สมัครเป็ นสมาชิก
การบรรยายคุณสมบัติของสิ นค้า/บริ การ
การแสดงคลิปวิดีโอเกี่ยวกับสิ นค้า/บริ การ
การแสดงภาพรายการของสิ นค้า/บริ การ
การลิงก์ไปยังหน้าอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุก๊ และยูทูบ
การเปิ ดระบบออนแอร์ (ON AIR)

จานวน (คน)

ร้ อยละ

27
86
103
165
19
400

6.8
21.5
25.8
41.3
4.8
100.0

162
40
140
58

40.5
10.0
35.0
14.5

400

100.0

193
216
159
113
64
103
83
109
124
143
144
71

48.3
54.0
39.8
28.3
16.0
25.8
20.8
27.3
31.0
35.8
36.0
17.8
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
พฤติกรรมและการเปิ ดรับข่ าวสารการสื่ อสารการตลาด
6. การตอบสนองหลังจากได้รับข้อมูลข่าวสาร
ไม่สนใจ,ลบทิง้
คลิกอ่านผ่านๆ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
คลิกเพื่อร่ วมเล่นเกมชิงรางวัล
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
แนะนา/บอกต่อ
รวม
7. ระยะเวลาที่เปิ ดอ่านข้อความ/ข้อมูลข่าวสาร
1 – 2 วันต่อสัปดาห์
3 – 4 วันต่อสัปดาห์
5 – 6 วันต่อสัปดาห์
ทุกวัน
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

70
153
128
23
16
10
400

17.5
38.3
32.0
5.8
4.0
2.5
100.0

184
120
38
58
400

46.0
30.0
9.5
14.5
100.0

จากตารางที่ 4.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและการเปิ ดรับข่าวสารผ่านไลน์
ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ของผูบ้ ริ โภค สามารถอธิบายเป็ นรายข้อได้ดงั นี้
ความถี่ในการใช้งานไลน์ แอปพลิเคชันต่อสัปดาห์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการใช้
งานไลน์แอปพลิเคชันทุกวัน คิดเป็ นร้อยละ 66.0 รองลงมามีการใช้งาน 3 – 4 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็ น
ร้อยละ 18.0 ใช้งาน 1 – 2 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 9.3 และใช้งาน 5 – 6 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็ น
ร้อยละ 6.8
ระยะเวลาเฉลี่ยในการใช้งานไลน์ แอปพลิเคชันต่อวันพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ใช้งาน
มากกว่า 3 ชัว่ โมง คิดเป็ นร้อยละ 37.0 รองลงมาใช้งาน 1 – 2 ชัว่ โมง คิดเป็ นร้อยละ 24.8 ใช้งาน 2 –
3 ชัว่ โมง คิดเป็ นร้อยละ 24.3 และใช้งานน้อยกว่า 1 ชัว่ โมง คิดเป็ นร้อยละ 13.0
ช่ วงเวลาที่ใช้งานไลน์แอปพลิเคชัน เป็ นประจามากที่สุดพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ใช้
งานช่วงเวลา 20.01 – 24.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 41.3 รองลงมา ใช้งานช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. คิด
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เป็ นร้อยละ 25.8 ใช้งานช่ วงเวลา 12.01 – 16.00 น. คิดเป็ นร้ อยละ 21.5 ใช้งานช่ วงเวลา 08.01 –
12.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 6.8 และใช้งานช่วงเวลา 24.01 – 08.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 4.8
เหตุ ผลที่ ติดตามการสื่ อสารการตลาดผ่า นทางไลน์ ออฟฟิ เชี ย ลแอคเคานต์ พบว่า กลุ่ ม
ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ ติ ดตามการสื่ อสารการตลาดเพื่ อติ ดตามข้อมู ล ข่ า วสาร คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 40.5
รองลงมาเพื่อดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ คิดเป็ นร้อยละ 35.0 เพื่อน/คนรู้จกั ชักชวนให้ติดตาม คิดเป็ นร้อย
ละ 14.5 และเพื่อร่ วมเล่นเกม/ ลุน้ รับของรางวัล คิดเป็ นร้อยละ 10.0
รู ปแบบการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ที่ผบู้ ริ โภคเคยพบเห็น พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เคยพบเห็นการแจ้งโปรโมชัน่ /ส่ วนลดราคา คิดเป็ นร้อยละ 54.0 รองลงมาคือ
การแนะนาสิ นค้าออกใหม่ คิดเป็ นร้อยละ 48.3 การร่ วมเล่นเกมชิ งรางวัล คิดเป็ นร้อยละ 39.8 การ
ลิงก์ไปยังหน้าอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และยูทูบ คิดเป็ นร้อยละ 36.0 การแสดงภาพรายการของ
สิ นค้า/บริ การ คิดเป็ นร้อยละ 35.8 การแสดงคลิ ปวิดีโอเกี่ ยวกับสิ นค้า/บริ การ คิดเป็ นร้ อยละ 31.0
การแจกคูปองของสิ นค้า/บริ การ คิดเป็ นร้อยละ 28.3 การบรรยายคุณสมบัติของสิ นค้า/บริ การ คิด
เป็ นร้อยละ 27.3 การให้ลงทะเบียนทดลองใช้สินค้า/บริ การ คิดเป็ นร้อยละ 25.8 การเชิ ญชวนให้
สมัครเป็ นสมาชิ ก คิดเป็ นร้อยละ 20.8 การเปิ ดระบบออนแอร์ (ON AIR) ให้ติดต่อสอบถามกับ
เจ้าหน้าที่ คิดเป็ นร้อยละ 17.8 และการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับบริ ษทั ผูผ้ ลิต คิดเป็ นร้อยละ 16.0
การตอบสนองหลังจากได้รับข้อมูลข่าวสาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการตอบสนอง
โดยการคลิ ก อ่ า นผ่า นๆ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 38.3 รองลงมา มี ก ารตอบสนองโดยการคลิ ก เพื่ ออ่ า น
รายละเอียด คิดเป็ นร้อยละ 32.0 ไม่สนใจ,ลบทิ้ง คิดเป็ นร้อยละ 17.5 คลิกเพื่อร่ วมเล่นเกมชิ งรางวัล
คิดเป็ นร้อยละ 5.8 ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม คิดเป็ นร้อยละ 4.0 และแนะนา/บอกต่อ คิดเป็ นร้อยละ 2.5
ระยะเวลาที่เปิ ดอ่านข้อความ/ข้อมูลข่าวสารทางการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เปิ ดอ่าน 1 – 2 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 46.0 รองลงมาเปิ ดอ่าน 3
– 4 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 30.0 เปิ ดอ่านทุกวัน คิดเป็ นร้อยละ 14.5 และเปิ ดอ่าน 5 – 6 วันต่อ
สัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 9.5
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการรับรู ้การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอค
เคานต์ของเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการรับรู ้ การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์
ของเครื อข่ายโทรศัพท์มือถื อ ได้แก่ การรับรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารของเครื อข่ายโทรศัพท์มือถื อผ่านไลน์
ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ และข้อมูลระดับการรับรู ้รูปแบบต่างๆ ของการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์
ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ที่กลุ่มตัวอย่างได้รับ โดยแจกแจงในรู ปของจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้
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ตารางที่ 4.3 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม
ประเภทการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารของเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลฯ

เครือข่ าย
มากทีส่ ุ ด
โทรศัพท์มือถือ

1. ทรู มูฟ
(True Move)
2. ดีแทค
(Dtac)
3. เอไอเอส
(AIS)

ระดับการรับรู้
มาก ปานกลาง น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด

xˉ

S.D.

ระดับ
การรับรู้

จานวน
ร้ อยละ

จานวน
ร้ อยละ

จานวน
ร้ อยละ

จานวน จานวน
ร้ อยละ ร้ อยละ

159
(39.8)
78
(19.5)
79
(19.8)

79
(19.8)
99
(24.8)
106
(26.5)
รวม

60
(15.0)
124
(31.0)
97
(24.3)

54
48 3.62 1.42
มาก
(13.5) (12.0)
61
38 3.30 1.22 ปานกลาง
(15.3) (9.5)
53
65 3.20 1.34 ปานกลาง
(13.3) (16.3)
3.37 0.86 ปานกลาง

จากตารางที่ 4.3 การวิเคราะห์ ขอ้ มูล เกี่ ยวกับระดับการรั บรู ้ ขอ้ มูล ข่าวสารของเครื อข่า ย
โทรศัพท์มือถือผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดย
มีค่าเฉลี่ยระดับการรับรู ้เท่ากับ 3.37 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู ้ใน
ระดับมาก คือ ทรู มูฟ (True Move) โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.62 และมีระดับการรับรู้ในระดับปาน
กลาง คือ ดีแทค (Dtac) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 และเอไอเอส (AIS)โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20
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ตารางที่ 4.4 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม
ระดับการรับรู ้รูปแบบต่างๆ ของการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์
ที่ได้รับ

รู ปแบบต่ างๆของ
การสื่ อสารการตลาด

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับการรับรู้
มาก ปาน น้ อย
กลาง

น้ อย
ทีส่ ุ ด

xˉ

ระดับ
S.D. การ
รับรู้

จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ

1. การนาเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับสิ นค้าและ
บริ การผ่านตัวอักษร
2. การนาเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับสิ นค้าและ
บริ การผ่านภาพ
3. การนาเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับสิ นค้าและ
บริ การผ่านคลิปวิดีโอ
4. การนาเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับสิ นค้าและ
บริ การผ่านคลิปเสี ยง
5. การนาเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับโปรโมชัน่ ,คูปอง
,ส่ วนลดของสิ นค้า/
บริ การ
6. การมอบสิ ทธิพิเศษ
ให้กบั สมาชิกในการแลก
ซื้ อสิ นค้าพรี เมี่ยม เช่น
เครื่ องดื่มหรื อร้านอาหาร

102 141 121
23
(25.5) (35.3) (30.3) (5.8)

13 3.74 1.01
(3.3)

มาก

59
171 141
19
(14.8) (42.8) (35.3) (4.8)

10 3.63 0.88
(2.5)

มาก

58
160 124
40
18 3.50 1.01
(14.5) (40.0) (31.0) (10.0) (4.5)

มาก

50
93
152
67
38 3.12 1.13 ปาน
(12.5) (22.8) (38.0) (16.8) (9.5)
กลาง
82
154 133
26
(20.5) (38.5) (33.3) (6.5)

5 3.70 0.91
(1.3)

มาก

68
145 131
45
11 3.54 0.99
(17.0) (36.3) (32.8) (11.3) (2.8)

มาก
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)

รู ปแบบต่ างๆของ
การสื่ อสารการตลาด

ระดับการรับรู้
มาก ปาน น้ อย
กลาง

มาก
ทีส่ ุ ด

น้ อย
ทีส่ ุ ด

xˉ

ระดับ
S.D. การ
รับรู้

จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ

7. การมีกิจกรรมต่างๆ
เช่น เกม, การตอบคาถาม
เพื่อชิงรางวัล
8. การเปิ ดให้ดาวน์
โหลดสติ๊กเกอร์ ได้ฟรี
9. การเชื่อมโยงข่าวสาร
ลิงก์ไปยังหน้าอื่นๆ เช่น
เว็บไซต์ เฟซบุก๊ และยู
ทูบ เป็ นต้น
10. การนาเสนอข้อมูล
ข่าวสารไปยังหน้าไทม์
ไลน์
11. การเปิ ดระบบออน
แอร์ (ON AIR) ให้ติดต่อ
สอบถาม, พูดคุย, ร่ วม
สนุกกับเจ้าหน้าที่

74
130 131
55
10 3.51 1.02
(18.5) (32.5) (32.8) (13.8) (2.5)

มาก

150 104 100
37
9 3.87 1.09
(37.5) (26.0) (25.0) (9.3) (2.3)
56
149 130
57
8 3.47 0.97
(14.0) (37.3) (32.5) (14.3) (2.0)

มาก
มาก

53
122 135
72
18 3.30 1.05 ปาน
(13.3) (30.5) (33.8) (18.0) (4.5)
กลาง
38
(9.5)

102 146
73
41 3.06 1.11 ปาน
(25.5) (36.5) (18.3) (10.3)
กลาง

รวม

3.49 0.62

มาก

ตารางที่ 4.4 การวิเคราะห์เกี่ ยวกับระดับการรับรู ้ รูปแบบต่างๆ ของการสื่ อสารการตลาด
ผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ที่กลุ่มตัวอย่างได้รับ พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยระดับการรับรู ้เท่ากับ 3.49
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เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า รู ปแบบต่างๆ ของการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยล
แอคเคานต์ที่กลุ่ มตัวอย่างมีการรับรู้ ระดับมาก คือ การเปิ ดให้ดาวน์โหลดสติ๊ กเกอร์ ได้ฟรี โดยมี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.87 รองลงมาคือ การนาเสนอข้อมูลเกี่ ยวกับสิ นค้าและบริ การผ่านตัวอักษรโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 การนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชัน่ ,คูปอง,ส่ วนลดของสิ นค้าและบริ การโดย
มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.71 การนาเสนอข้อมูลเกี่ ยวกับสิ นค้าและบริ การผ่านภาพโดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
3.63 การมอบสิ ทธิ พิเศษให้กบั สมาชิ กในการแลกซื้ อสิ นค้าพรี เมี่ยม เช่น เครื่ องดื่ม หรื อร้านอาหาร
เป็ นต้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 การมีกิจกรรมต่างๆ เช่น เกม, การตอบคาถามเพื่อชิงรางวัล โดยมี
ค่าเฉลี่ ย เท่า กับ 3.51 การนาเสนอข้อมูล เกี่ ย วกับ สิ นค้าและบริ การผ่านคลิ ปวิดีโอ โดยมี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.50 และการเชื่ อมโยงข่าวสารลิงก์ไปยังหน้าอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และยูทูบ เป็ นต้น
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47
ส่ วนรู ปแบบต่างๆ ของการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ที่กลุ่มตัวอย่าง
มีการรับรู้ระดับปานกลาง คือการนาเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปยังหน้าไทม์ไลน์ โดยมีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.30 รองลงมาคือ การนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การผ่านคลิปเสี ยง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.18และการเปิ ดระบบออนแอร์ (ON AIR) ให้ติดต่อสอบถาม, พูดคุ ย, ร่ วมสนุ กกับ
เจ้าหน้าที่ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06
ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับกระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับกระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค (AIDA Model) ได้แก่
ความตั้งใจ (Attention) ความสนใจ (Interest) ความต้องการ (Desire) และการตัดสิ นใจซื้ อ
(Action)โดยแจกแจงในรู ปของจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานดังนี้
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ตารางที่ 4.5 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ด้านความตั้งใจ (Attention)

กระบวนการตอบสนอง
ของผู้บริ โภค
ด้ านความตั้งใจ
1. การเปิ ดให้ดาวน์
โหลดสติ๊กเกอร์ ฟรี ทาให้
มีความตั้งใจที่จะติดตาม
สิ นค้าหรื อบริ การผ่าน
ไลน์ออฟฟิ เชียลฯ
2. มีความตั้งใจที่จะ
ติดตามสิ นค้าหรื อบริ การ
ที่เพื่อนแนะนา/เชิญชวน
ผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลฯ
3. สิ นค้าหรื อบริ การที่
เคยใช้อยูแ่ ล้วทาให้เกิด
ความตั้งใจที่จะติดตาม
ผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลฯ
4. การสื่ อสารผ่านป้ าย
โฆษณาในสถานที่ต่างๆ
รวมถึงศูนย์บริ การมีส่วน
ทาให้เกิดความตั้งใจที่จะ
ติดตาม

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับความตั้งใจ
มาก ปาน น้ อย
กลาง

น้ อย
ทีส่ ุ ด

จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ

ระดับ
การ
xˉ S.D.
ตอบ
สนอง

162 125
69
32
(40.5) (31.3) (17.3) (8.0)

12 3.98 1.08
(3.0)

มาก

70
140 154
32
(17.5) (35.0) (38.5) (8.0)

4 3.60 0.90
(1.0)

มาก

92
167 102
36
(23.0) (41.8) (25.5) (9.0)

3 3.77 0.93
(0.8)

มาก

94
112 141
50
33 3.61 1.00
(23.5) (28.0) (35.3) (12.5) (0.8)

มาก
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)

กระบวนการตอบสนอง
ของผู้บริ โภค
ด้ านความตั้งใจ
5. การสื่ อสารผ่านสื่ อ
ต่างๆ เช่น สื่ อสิ่ งพิมพ์
สื่ อออนไลน์มีส่วนทาให้
เกิดความตั้งใจที่จะ
ติดตามผ่านไลน์ออฟฟิ
เชียลฯ

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับความตั้งใจ
มาก ปาน น้ อย
กลาง

น้ อย
ทีส่ ุ ด

จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ

ระดับ
การ
xˉ S.D.
ตอบ
สนอง

76
111 160
50
3 3.52 0.96
(19.0) (27.8) (40.0) (12.5) (0.8)

รวม

3.70 0.76

มาก

มาก

ตารางที่ 4.5 การวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ในด้านความตั้งใจ
(Attention) มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีการตอบสนองในด้านความตั้งใจอยูใ่ นระดับมาก คือการ
เปิ ดให้ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ ฟรี ทาให้ผบู้ ริ โภคมีความตั้งใจที่จะติดตามสิ นค้าหรื อบริ การผ่านไลน์
ออฟฟิ เชี ยลฯ โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.98 รองลงมาคือสิ นค้าหรื อบริ การที่ ผบู้ ริ โภคเคยใช้อยูแ่ ล้วทา
ให้เกิดความตั้งใจที่จะติดตามผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลฯ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และการสื่ อสารผ่าน
ป้ ายโฆษณาในสถานที่ต่างๆรวมถึงศูนย์บริ การมีส่วนทาให้เกิดความตั้งใจที่จะติดตาม โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.61 และข้อที่มีการตอบสนองในด้านความตั้งใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ ผูบ้ ริ โภคมีความ
ตั้งใจที่จะติดตามสิ นค้าหรื อบริ การที่เพื่อนแนะนา/เชิ ญชวนผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลฯ โดยมี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.60 และการสื่ อสารผ่านสื่ อต่างๆ เช่น สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อออนไลน์มีส่วนทาให้เกิดความตั้งใจที่
จะติดตามผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลฯ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52
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ตารางที่ 4.6 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ด้านความสนใจ (Interest)

กระบวนการตอบสนอง
ของผู้บริ โภค
ด้ านความสนใจ
6. สนใจติดตามข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้า
หรื อบริ การผ่านไลน์ออฟ
ฟิ เชียลฯ
7. การสื่ อสารการตลาด
ผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลฯทา
ให้สนใจในตัวสิ นค้าหรื อ
บริ การมากขึ้น
8. รายละเอียดและ
เนื้อหาของข้อมูลข่าวสาร
ที่ได้รับมีความแปลกใหม่
น่าสนใจและน่าติดตาม
9. สนใจข้อความที่แสดง
ถึงส่ วนลด คูปองหรื อ
สิ ทธิ พิเศษในการซื้ อ
สิ นค้าหรื อบริ การ
10. สนใจร่ วมสนุกใน
กิจกรรมต่างๆผ่านไลน์
ออฟฟิ เชียลฯ เช่น การ
ร่ วมเล่นเกม , On Air

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับความสนใจ
มาก ปาน น้ อย
กลาง

น้ อย
ทีส่ ุ ด

จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ

ระดับ
การ
xˉ S.D. ตอบ
สนอง

91
127 118
51
13 3.58 1.07
(22.8) (31.8) (29.5) (12.8) (3.3)

28
(7.0)

มาก

124 195
42
11 3.29 0.85 ปาน
(31.0) (48.8) (10.5) (2.8)
กลาง

42
177 125
47
9 3.49 0.91
(10.5) (44.3) (31.3) (11.8) (2.3)

มาก

91
129 127
46
7 3.63 10.1
(22.8) (32.3) (31.8) (11.5) (1.8)

มาก

32
(8.0)

122 161
65
20 3.20 0.97 ปาน
(30.5) (40.3) (16.3) (5.0)
กลาง
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)

กระบวนการตอบสนอง
ของผู้บริ โภค
ด้ านความสนใจ

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับความสนใจ
มาก ปาน น้ อย
กลาง

น้ อย
ทีส่ ุ ด

จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ

ระดับ
การ
xˉ S.D. ตอบ
สนอง

11. การใช้สติ๊กเกอร์ มี
111 149 105
30
5 3.83 0.96 มาก
ความน่ารัก น่าสนใจและ (27.8) (37.3) (26.3) (7.5) (1.3)
เป็ นเอกลักษณ์
12. การใช้พรี เซนเตอร์
57
130 143
58
12 3.40 1.00 ปาน
เป็ นดารา,นักแสดงที่มี
(14.3) (32.5) (35.8) (14.5) (3.0)
กลาง
ชื่อเสี ยงสามารถดึงดูด
ความสนใจและสร้าง
ความน่าเชื่ อถือ
รวม
3.49 0.70 มาก
ตารางที่ 4.6 การวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ในด้านความสนใจ
(Interest) มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีการตอบสนองในด้านความสนใจอยูใ่ นระดับมาก คือการ
ใช้ส ติ๊ ก เกอร์ มี ค วามน่ า รั ก น่ า สนใจและเป็ นเอกลัก ษณ์ โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.83 รองลงมาคื อ
ผูบ้ ริ โภคสนใจข้อความที่แสดงถึงส่ วนลด คูปองหรื อสิ ทธิ พิเศษในการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ โดยมี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.63 สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลฯ
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 และรายละเอียดและเนื้ อหาของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความแปลกใหม่
น่าสนใจและน่าติดตามโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 และข้อที่มีการตอบสนองในด้านความสนใจอยูใ่ น
ระดับปานกลาง คือ การใช้พรี เซนเตอร์เป็ นดารา,นักแสดงที่มีชื่อเสี ยงสามารถดึงดูดความสนใจและ
สร้ างความน่ าเชื่ อถื อ โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.40 การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลฯทาให้
ผูบ้ ริ โภคสนใจในตัวสิ นค้าหรื อบริ การมากขึ้ นโดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.29 และผูบ้ ริ โภคสนใจร่ วม
สนุ กในกิจกรรมต่างๆ ผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลฯ เช่น การร่ วมเล่นเกม , On Air โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.20
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ตารางที่ 4.7 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ด้านความต้องการ (Desire)
ระดับความต้ องการ
มาก ปาน น้ อย
กลาง

กระบวนการตอบสนอง มาก
น้ อย
ของผู้บริ โภค
ทีส่ ุ ด
ทีส่ ุ ด
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
ด้ านความต้ องการ
ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ

13. ต้องการรายละเอียด
และเนื้อหาของข้อมูล
ข่าวสารที่ทนั สมัย ทันต่อ
เหตุการณ์และน่าเชื่ อถือ
14. ต้องการข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้า
หรื อบริ การที่มีประโยชน์
15. ต้องการข้อความที่
แสดงถึงส่ วนลด คูปอง
หรื อสิ ทธิ พิเศษในการซื้ อ
สิ นค้าและบริ การ
16. ต้องการมีส่วนร่ วม
สนุกในกิจกรรม เช่น
การร่ วมเล่นเกม , On Air
17. ต้องการให้มี
สติ๊กเกอร์ ที่หลากหลาย
อารมณ์ต่อการใช้งาน

ระดับ
การ
xˉ S.D. ตอบ
สนอง

164 160
67
6
(41.0) (40.0) (16.8) (1.5)

3 4.19 0.82
(0.8)

มาก

96
169 121
11
(24.0) (42.3) (30.3) (2.8)

3 3.86 0.84
(0.8)

มาก

88
177 117
16
(22.0) (44.3) (29.3) (4.0)

2 3.83 0.83
(0.5)

มาก

58
119 146
65
12 3.37 1.02 ปาน
(14.5) (29.8) (36.5) (16.3) (3.0)
กลาง
120 136 111
33
(30.0) (34.0) (27.8) (8.3)

0
(0)

3.86 0.94

มาก
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ)
ระดับความต้ องการ
มาก ปาน น้ อย
กลาง

กระบวนการตอบสนอง มาก
น้ อย
ของผู้บริ โภค
ทีส่ ุ ด
ทีส่ ุ ด
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
ด้ านความต้ องการ
ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ

18. การสื่ อสารการตลาด 46
150 145
48
11
ผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลฯ
(11.5) (37.5) (36.3) (12.0) (2.8)
กระตุน้ ให้เกิดความ
ต้องการในตัวสิ นค้าหรื อ
บริ การ
รวม

ระดับ
การ
xˉ S.D. ตอบ
สนอง
3.43 0.94

มาก

3.76 0.58

มาก

ตารางที่ 4.7 การวิเคราะห์ เกี่ ย วกับ กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ในด้านความ
ต้องการ (Desire) มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีการตอบสนองในด้านความต้องการอยูใ่ นระดับมาก คือ
ผูบ้ ริ โภคต้องการรายละเอียดและเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารที่ทนั สมัย ทันต่อเหตุการณ์และน่าเชื่ อถือ
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 รองลงมาคือ ผูบ้ ริ โภคต้องการให้มีสติ๊กเกอร์ ที่หลากหลายอารมณ์ต่อการ
ใช้ง านโดยมี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.86 ผูบ้ ริ โภคต้องการข้อมูล ข่า วสารเกี่ ย วกับ สิ นค้า หรื อบริ การที่ มี
ประโยชน์โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.86 ผูบ้ ริ โภคต้องการข้อความที่แสดงถึงส่ วนลด คูปองหรื อสิ ทธิ
พิเศษในการซื้ อสิ นค้าและบริ การโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 และการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟ
ฟิ เชี ยลฯกระตุน้ ให้ ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความต้องการในตัวสิ นค้าหรื อบริ การ โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.43
และข้อที่มีการตอบสนองในด้านความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง คือ ผูบ้ ริ โภคต้องการมีส่วน
ร่ วมสนุกในกิจกรรม เช่น การร่ วมเล่นเกม , On Airโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37
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ตารางที่ 4.8 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ (Action)

กระบวนการตอบสนอง
ของผู้บริ โภค
ด้ านการตัดสิ นใจซื้อ
19. การสื่ อสารการตลาด
ผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลฯมี
ส่ วนช่วยให้ตดั สิ นใจซื้ อ
สิ นค้าหรื อบริ การเร็ วขึ้น
20. รายละเอียดและ
เนื้อหาของข้อมูลข่าวสาร
ทาให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าหรื อบริ การ
21. การจัดโปรโมชัน่
ส่ วนลด คูปองหรื อสิ ทธิ
พิเศษมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อ
บริ การ
22. การมีส่วนร่ วมสนุก
ในกิจกรรม เช่น การร่ วม
เล่นเกม , On Air มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
และบริ การ

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับการตัดสิ นใจซื้อ
มาก ปาน น้ อย
กลาง

น้ อย
ทีส่ ุ ด

จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ

39
(9.8)

ระดับ
การ
xˉ S.D. ตอบ
สนอง

155 152
33
(38.8) (38.0) (8.3)

21
(5.3)

3.40 0.96

ปาน
กลาง

41
156 154
28
(10.3) (39.0) (38.5) (7.0)

21
(5.3)

3.42 0.95

มาก

47
153 147
35
(11.8) (38.3) (36.8) (8.8)

18
(4.5)

3.44 0.96

มาก

147 152
47
23
(36.8) (38.0) (11.8) (5.8)

3.29 0.97

ปาน
กลาง

31
(7.8)
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ)

กระบวนการตอบสนอง
ของผู้บริ โภค
ด้ านการตัดสิ นใจซื้อ

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับการตัดสิ นใจซื้อ
มาก ปาน น้ อย
กลาง

น้ อย
ทีส่ ุ ด

จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ

23. เพื่อน ครอบครัวหรื อ 28
142 157
50
23
บุคคลอื่นมีผลต่อการ
(7.0) (35.5) (39.3) (12.5) (5.8)
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อ
บริ การผ่านไลน์ออฟฟิ
เชียลฯ
รวม

ระดับ
การ
xˉ S.D. ตอบ
สนอง
3.25 0.96

ปาน
กลาง

2.67 0.72

ปาน
กลาง

ตารางที่ 4.8 การวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกับ กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โ ภค ในด้า นการ
ตัดสิ นใจซื้ อ (Action) มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีการตอบสนองในด้านการตัดสิ นใจซื้ ออยูใ่ นระดับมาก คือ
การจัดโปรโมชัน่ ส่ วนลด คูปองหรื อสิ ทธิ พิเศษมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 รองลงมา คือ รายละเอียดและเนื้ อหาของข้อมูลข่าวสารทาให้เกิดการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 และข้อที่มีการตอบสนองในด้านการตัดสิ นใจซื้ ออยู่
ในระดับปานกลาง คือ การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลฯมีส่วนช่วยให้ผบู้ ริ โภคตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การเร็ วขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 การมีส่วนร่ วมสนุ กในกิจกรรม เช่น การร่ วม
เล่นเกม , On Air มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 และเพื่อน
ครอบครั วหรื อบุ คคลอื่ นมี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลฯ โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25
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ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามกระบวนการ
ตอบสนองของผูบ้ ริ โภค (AIDA Model) โดยรวมทั้ง 4 ด้าน
กระบวนการตอบสนอง
ด้านความตั้งใจ (Attention)
ด้านความสนใจ (Interest)
ด้านความต้องการ (Desire)
ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ (Action)
รวม

xˉ

S.D.

3.70
3.49
3.76
2.67
3.40

0.76
0.70
0.58
0.72
0.49

ระดับการ
ตอบสนอง
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

ตารางที่ 4.9 การวิเคราะห์ เกี่ ย วกับกระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคต่ อการสื่ อสาร
การตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ มีค่าเฉลี่ ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ ย
3.40
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า โดยค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ ด้านความต้องการ (Desire) มีค่าเฉลี่ ย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี ค่า เฉลี่ ยเท่ากับ 3.76 รองลงมา คื อ ด้านความตั้งใจ (Attention) มี
ค่าเฉลี่ ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.70 ด้านความสนใจ (Interest) มี ค่าเฉลี่ ย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.49 และด้านการตัดสิ นใจซื้ อ (Action) มี ค่าเฉลี่ ย
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67
ส่ วนที่ 5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน
1) สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพและรายได้ที่ต่างกันมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน โดยแยกเป็ นสมมติฐานย่อยได้
ดังนี้
(1) เพศที่ต่างกันมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคในการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์
ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี้
Ho: เพศที่ต่างกันมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคในการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์
ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ไม่แตกต่างกัน
H1: เพศที่ต่างกันมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคในการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์
ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.10 แสดงการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับกระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค จาแนก
ตามเพศ

กระบวนการตอบสนอง
ด้านความตั้งใจ (Attention)
ด้านความสนใจ (Interest)
ด้านความต้องการ (Desire)
ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ (Action)
รวมกระบวนการตอบสนอง (AIDA)

t-test for Equality of Means
เพศ

xˉ

S.D.

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

3.61
3.78
3.47
3.50
3.76
3.76
2.61
2.73
3.36
3.44

0.79
0.71
0.71
0.69
0.54
0.63
0.76
0.68
0.49
0.49

t

Sig.

(2tailed)

-2.216* 0.027
-0.447

0.655

-0.25

0.980

-1.677

0.094

-1.642

0.101

จากตารางที่ 4.10 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ ยวกับกระบวนการตอบสนองของ
ผูบ้ ริ โภค จาแนกตามเพศ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ค่า Independent t-test ในการทดสอบ พบว่า
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคด้านความตั้งใจ (Attention) พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed)
เท่ากับ 0.027 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศต่างกันมีการตอบสนองในการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ
เชียลแอคเคานต์ ด้านความตั้งใจแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ได้ต้ งั ไว้ และพบว่าเพศหญิงมีกระบวนการตอบสนองด้านความตั้งใจมากกว่าเพศชาย
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ด้านความสนใจ (Interest) พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed)
เท่ากับ 0.655 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศต่างกันมีการตอบสนองในการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ
เชียลแอคเคานต์ ด้านความสนใจ ไม่แตกต่างกัน
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคด้านความต้องการ (Desire) พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed)
เท่ากับ 0.980 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
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(H1) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศต่างกันมีการตอบสนองในการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ
เชียลแอคเคานต์ ด้านความตั้งใจ ไม่แตกต่างกัน
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคด้า นการตัดสิ นใจซื้ อ (Action) พบว่า มี ค่ า Sig.(2tailed) เท่ากับ 0.094 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศต่างกันมีการตอบสนองในการสื่ อสารการตลาดผ่าน
ไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ ด้านความตั้งใจ ไม่แตกต่างกัน
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค (AIDA) โดยรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed)
เท่ากับ 0.101 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศต่างกันมีการตอบสนองในการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ
เชียลแอคเคานต์โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
(2) อายุที่ต่างกันมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคในการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์
ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี้
Ho: อายุที่ต่างกันมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคในการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์
ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ไม่แตกต่างกัน
H1: อายุที่ต่างกันมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคในการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์
ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.11 แสดงการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับกระบวนการตอบสนอง จาแนกตามอายุ
กระบวนการตอบสนอง
ด้านความตั้งใจ
(Attention)

อายุ

xˉ

S.D.

F

ไม่เกิน 20 ปี

3.84

0.70

2.406*

21 – 25 ปี

3.68

0.79

26 – 30 ปี
31 – 35 ปี
36 – 40 ปี
41 ปี ขึ้นไป

3.76
3.55
3.51
4.10

0.71
0.85
0.64
0.76

Sig.

(2-tailed) คู่แตกต่ าง

0.036

1 > 4, 1 >
5
6 > 2, 6 >
4,
6>5
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ)
กระบวนการตอบสนอง
ด้านความสนใจ
(Interest)

อายุ

ไม่เกิน 20 ปี
21 – 25 ปี
26 – 30 ปี
31 – 35 ปี
36 – 40 ปี
41 ปี ขึ้นไป
ด้านความต้องการ
ไม่เกิน 20 ปี
(Desire)
21 – 25 ปี
26 – 30 ปี
31 – 35 ปี
36 – 40 ปี
41 ปี ขึ้นไป
ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ
ไม่เกิน 20 ปี
(Action)
21 – 25 ปี
26 – 30 ปี
31 – 35 ปี
36 – 40 ปี
41 ปี ขึ้นไป
รวมการตอบสนอง
ไม่เกิน 20 ปี
(AIDA)
21 – 25 ปี
26 – 30 ปี
31 – 35 ปี
36 – 40 ปี
41 ปี ขึ้นไป
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Sig.

xˉ

S.D.

F

(2-tailed)

คู่แตกต่ าง

3.68
3.45
3.56
3.47
3.15
3.83
4.00
3.71
3.80
3.77
3.40
4.08
2.59
2.83
2.68
2.60
2.36
2.86
3.53
3.42
3.45
3.32
3.11
3.72

0.72
0.67
0.67
0.69
0.75
0.81
0.57
0.55
0.57
0.49
0.63
0.65
0.61
0.66
0.81
0.74
0.72
0.75
0.50
0.48
0.44
0.50
0.48
0.40

4.115*

0.001

1 > 2, 1 > 5
2>5
3>5
4>5
6>5

7.482*

0.000

3.639*

0.003

1 > 2, 1 > 3,
1 > 4, 1 > 5
2>5
3>5
4>5
6>2
2 > 1, 2 > 4,
2>5
6>5

6.162*

0.000

1 > 4, 1 > 5
2>5
3>5
4>5
6 > 2, 6 > 3,
6 > 4, 6 > 5
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จากตารางที่ 4.11 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ ยวกับกระบวนการตอบสนองของ
ผูบ้ ริ โภค จาแนกตามอายุ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One – Way ANOVA
(F - test) ในการทดสอบ พบว่า
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ด้านความตั้งใจ (Attention) พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed)
เท่ากับ 0.036 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกันมีการตอบสนองในการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ
เชียลแอคเคานต์ ด้านความตั้งใจแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ได้ต้ งั ไว้ ดังนั้นจึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธีทางสถิติแบบ Least
Significant Difference (LSD) พบว่า ผูท้ ี่มีอายุไม่เกิน 20 ปี มีกระบวนการตอบสนองในด้านความ
ตั้งใจมากกว่าผูท้ ี่มีอายุ 31 – 35 ปี และผูท้ ี่มีอายุ 36 – 40 ปี และผูท้ ี่มีอายุ 41 ปี ขึ้นไปมีกระบวนการ
ตอบสนองในด้านความตั้งใจมากกว่าผูท้ ี่มีอายุ 21 – 25 ปี ผูท้ ี่มีอายุ 31 – 35 ปี และผูท้ ี่มีอายุ 36 – 40
ปี
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ด้านความสนใจ (Interest) พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed)
เท่ากับ 0.001 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกันมีการตอบสนองในการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ
เชี ยลแอคเคานต์ ด้านความสนใจแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ได้ต้ งั ไว้ ดังนั้นจึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธีทางสถิ ติแบบ
Least Significant Difference (LSD) พบว่า ผูท้ ี่มีอายุไม่เกิน 20 ปี มีกระบวนการตอบสนองในด้าน
ความสนใจ มากกว่าผูท้ ี่มีอายุ 21 – 25 ปี และผูท้ ี่มีอายุ 36 – 40 ปี ผูท้ ี่มีอายุ 21 – 25 ปี มีกระบวนการ
ตอบสนองในด้า นความสนใจมากกว่าผูท้ ี่ มีอายุ 36 – 40 ปี ผูท้ ี่มี อายุ 26 – 30 ปี มีกระบวนการ
ตอบสนองในด้า นความสนใจมากกว่า ผูท้ ี่ มีอายุ 36 – 40 ปี ผูท้ ี่ มี อายุ 31 – 35 มี ก ระบวนการ
ตอบสนองในด้านความสนใจ มากกว่าผูท้ ี่มีอายุ 36 – 40 ปี และผูท้ ี่มีอายุ 41 ปี ขึ้นไปมีกระบวนการ
ตอบสนองในด้านสนใจมากกว่าผูท้ ี่มีอายุ 36 – 40 ปี
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ด้านความต้องการ (Desire) พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed)
เท่ากับ 0.000 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกันมีการตอบสนองในการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ
เชียลแอคเคานต์ ด้านความต้องการแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ได้ต้ งั ไว้ ดังนั้นจึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธีทางสถิ ติแบบ
Least Significant Difference (LSD) พบว่า ผูท้ ี่มีอายุไม่เกิน 20 ปี มีกระบวนการตอบสนองในด้าน
ความต้องการมากกว่าผูท้ ี่มีอายุ 21 – 25 ปี ผูท้ ี่มีอายุ 26 – 30 ปี ผูท้ ี่มีอายุ 31 – 35 ปี และผูท้ ี่มีอายุ 36 –
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40 ปี ผูท้ ี่มีอายุ 21 – 25 ปี มีกระบวนการตอบสนองในด้านความต้องการมากกว่าผูท้ ี่มีอายุ 36 – 40 ปี
ผูท้ ี่มีอายุ 26 – 30 ปี มีกระบวนการตอบสนองในด้านความต้องการมากกว่าผูท้ ี่มีอายุ 36 – 40 ปี ผูท้ ี่มี
อายุ 31 – 35 ปี มีกระบวนการตอบสนองในด้านความต้องการมากกว่าผูท้ ี่มีอายุ 36 – 40 ปี และผูท้ ี่มี
อายุ 41 ปี ขึ้นไปมีกระบวนการตอบสนองในด้านความต้องการมากกว่าผูท้ ี่มีอายุ 21 – 25 ปี
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ (Action) พบว่า มีค่า Sig.(2tailed) เท่ากับ 0.003 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกันมีการตอบสนองในการสื่ อสารการตลาดผ่าน
ไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ ด้านการตัดสิ นใจซื้ อแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ต้ งั ไว้ ดังนั้นจึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธีทาง
สถิติแบบ Least Significant Difference (LSD) พบว่า ผูท้ ี่มีอายุ 21 – 25 ปี มีกระบวนการตอบสนอง
ในด้านการตัดสิ นใจซื้ อมากกว่าผูท้ ี่มีอายุไม่เกิน 20 ปี ผูท้ ี่มีอายุ 31 – 35 ปี และผูท้ ี่มีอายุ 36 – 40 ปี
และผูท้ ี่มีอายุ 41 ปี ขึ้นไปมีกระบวนการตอบสนองในด้านการตัดสิ นใจซื้ อมากกว่าผูท้ ี่มีอายุ 36 – 40
ปี
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค (AIDA) โดยรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed)
เท่ากับ 0.000 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกันมีการตอบสนองในการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ
เชียลแอคเคานต์โดยรวมทั้ง 4 ด้านแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ได้ต้ งั ไว้ ดังนั้นจึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธีทางสถิ ติแบบ
Least Significant Difference (LSD) พบว่า ผูท้ ี่มีอายุไม่เกิน 20 ปี มีกระบวนการตอบสนองโดยรวม
ทั้ง 4 ด้านมากกว่าผูท้ ี่มีอายุ 31 – 35 ปี และผูท้ ี่มีอายุ 36 – 40 ปี ผูท้ ี่มีอายุ 21 – 25 ปี มีกระบวนการ
ตอบสนองโดยรวมทั้ง 4 ด้านมากกว่าผูท้ ี่มีอายุ 36 – 40 ปี ผูท้ ี่มีอายุ 26 – 30 ปี มีกระบวนการ
ตอบสนองโดยรวมทั้ง 4 ด้านมากกว่าผูท้ ี่มีอายุ 36 – 40 ปี ผูท้ ี่มีอายุ 31 – 35 ปี มีกระบวนการ
ตอบสนองโดยรวมทั้ง 4 ด้านมากกว่าผูท้ ี่มีอายุ 36 – 40 ปี และผูท้ ี่มีอายุ 41 ปี ขึ้นไปมีกระบวนการ
ตอบสนองโดยรวมทั้ง 4 ด้านมากกว่าผูท้ ี่มีอายุ 21 – 25 ปี ผูท้ ี่มีอายุ 26 – 30 ปี ผูท้ ี่มีอายุ 31 – 35 ปี
และผูท้ ี่มีอายุ 36 – 40 ปี
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(3) ระดับ การศึ ก ษาที่ ต่ า งกัน มี ก ารตอบสนองของผู ้บ ริ โ ภคในการสื่ อ สาร
การตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี้
Ho: ระดับ การศึ ก ษาที่ ต่า งกัน มี ก ารตอบสนองของผูบ้ ริ โ ภคในการสื่ อ สาร
การตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ไม่แตกต่างกัน
H1 : ระดับ การศึ ก ษาที่ ต่ า งกัน มี ก ารตอบสนองของผู ้บ ริ โภคในการสื่ อ สาร
การตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.12 แสดงการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับกระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค จาแนก
ตามระดับการศึกษา
กระบวนการ
ตอบสนอง
ด้านความตั้งใจ
(Attention)

ระดับการศึกษา

มัธยมต้น
มัธยมปลาย/เทียบเท่า
อนุปริ ญญา/เทียบเท่า
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
ด้านความสนใจ มัธยมต้น
(Interest)
มัธยมปลาย/เทียบเท่า
อนุปริ ญญา/เทียบเท่า
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
ด้านความต้องการ มัธยมต้น
(Desire)
มัธยมปลาย/เทียบเท่า
อนุปริ ญญา/เทียบเท่า
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

xˉ

S.D.

3.74
3.83
3.70
3.71
3.54
3.46
3.65
3.45
3.48
3.38
3.45
4.04
3.61
3.70
3.75

0.56
0.71
0.62
0.75
0.87
0.66
0.71
0.59
0.67
0.79
0.40
0.54
0.60
0.58
0.57

คู่
(2-tailed) แตกต่ าง
1.438 0.221
F

Sig.

1.465

0.212

-

6.344*

0.000

2 > 1,
2 > 3,
2 > 4,
2>5
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ)
กระบวนการ
ระดับการศึกษา
ตอบสนอง
ด้านการตัดสิ นใจ มัธยมต้น
ซื้ อ (Action)
มัธยมปลาย/เทียบเท่า
อนุปริ ญญา/เทียบเท่า
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวมการ
มัธยมต้น
ตอบสนอง
มัธยมปลาย/เทียบเท่า
(AIDA)
อนุปริ ญญา/เทียบเท่า
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

xˉ

S.D.

2.66
2.67
2.52
2.75
2.56
2.66
2.67
2.52
2.75
2.56

0.94
0.68
0.90
0.66
0.78
0.94
0.68
0.90
0.66
0.78

คู่
(2-tailed) แตกต่ าง
1.455 0.215
F

2.747*

Sig.

0.028

2 > 3,
2 > 4,
2>5

จากตารางที่ 4.12 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ ยวกับกระบวนการตอบสนองของ
ผูบ้ ริ โภค จาแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One – Way
ANOVA (F - test) ในการทดสอบ พบว่า
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ด้านความตั้งใจ (Attention) พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed)
เท่ากับ 0.221 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการตอบสนองในการสื่ อสารการตลาดผ่าน
ไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ ด้านความตั้งใจไม่แตกต่างกัน
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ด้านความสนใจ (Interest) พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed)
เท่ากับ 0.212 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการตอบสนองในการสื่ อสารการตลาดผ่าน
ไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ ด้านความสนใจไม่แตกต่างกัน
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ด้านความต้องการ (Desire) พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed)
เท่ากับ 0.000 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการตอบสนองในการสื่ อสารการตลาดผ่าน
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ไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ ด้านความต้องการแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ต้ งั ไว้ ดังนั้นจึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธีทาง
สถิติแบบ Least Significant Difference (LSD) พบว่า ผูท้ ี่มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมปลาย/
เทียบเท่า มีกระบวนการตอบสนองในด้านความต้องการมากกว่าระดับมัธยมต้น ระดับอนุปริ ญญา/
เทียบเท่า ระดับปริ ญญาตรี และระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ (Action) พบว่า มีค่า Sig.(2tailed) เท่ากับ 0.215 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการตอบสนองในการสื่ อสาร
การตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ ด้านการตัดสิ นใจซื้ อไม่แตกต่างกัน
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค (AIDA) โดยรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed)
เท่ากับ 0.028 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการตอบสนองในการสื่ อสารการตลาดผ่าน
ไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์โดยรวมทั้ง 4 ด้านแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ต้ งั ไว้ ดังนั้นจึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธีทาง
สถิติแบบ Least Significant Difference (LSD) พบว่า ผูท้ ี่มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมปลาย/
เทียบเท่า มีกระบวนการตอบสนองโดยรวมทั้ง 4 ด้านมากกว่าระดับอนุ ปริ ญญา/เทียบเท่า ระดับ
ปริ ญญาตรี และระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี
(4) อาชี พที่ ต่างกันมี การตอบสนองของผูบ้ ริ โภคในการสื่ อสารการตลาดผ่า น
ไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี้
Ho: อาชีพที่ต่างกันมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคในการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์
ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ไม่แตกต่างกัน
H1: อาชีพที่ต่างกันมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคในการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์
ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.13 แสดงการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับกระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค จาแนก
ตามอาชีพ
กระบวน
การตอบสนอง
ด้านความตั้งใจ
(Attention)

อาชีพ

นักเรี ยน/นักศึกษา
ค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
แม่บา้ น/พ่อบ้าน
ด้านความสนใจ นักเรี ยน/นักศึกษา
(Interest)
ค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
แม่บา้ น/พ่อบ้าน
ด้านความต้องการ นักเรี ยน/นักศึกษา
(Desire)
ค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
แม่บา้ น/พ่อบ้าน
ด้านการตัดสิ นใจ นักเรี ยน/นักศึกษา
ซื้ อ (Action)
ค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
แม่บา้ น/พ่อบ้าน

xˉ

S.D.

3.65
3.80
3.63
3.76
3.78
3.44
3.58
3.52
3.45
3.54
3.77
3.85
3.68
3.70
3.96
2.69
2.82
2.60
2.64
2.30

0.78
0.74
0.64
0.76
0.90
0.77
0.65
0.61
0.68
0.81
0.59
0.52
0.60
0.60
0.66
0.66
0.74
0.74
0.76
0.93

คู่
(2-tailed) แตกต่ าง
0.803 0.524
F

Sig.

0.628

0.643

-

1.502

0.201

-

1.827

0.123

-
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ)
กระบวนการ
ตอบสนอง
รวมการ
ตอบสนอง
(AIDA)

อาชีพ

นักเรี ยน/นักศึกษา
ค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
แม่บา้ น/พ่อบ้าน
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

xˉ

S.D.

F

3.39
3.51
3.36
3.39
3.39

0.52
0.48
0.42
0.48
0.65

1.181

Sig.
(2-tailed)

0.319

คู่
แตกต่ าง
-

จากตารางที่ 4.13 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ ยวกับกระบวนการตอบสนองของ
ผูบ้ ริ โภค จาแนกตามอาชีพ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One – Way ANOVA
(F - test) ในการทดสอบ พบว่า
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ด้านความตั้งใจ (Attention) พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed)
เท่ากับ 0.524 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพต่างกันมีการตอบสนองในการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟ
ฟิ เชียลแอคเคานต์ ด้านความตั้งใจไม่แตกต่างกัน
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ด้านความสนใจ (Interest) พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed)
เท่ากับ 0.643 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพต่างกันมีการตอบสนองในการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟ
ฟิ เชียลแอคเคานต์ ด้านความสนใจไม่แตกต่างกัน
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ด้านความต้องการ (Desire) พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed)
เท่ากับ 0.201 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพต่างกันมีการตอบสนองในการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟ
ฟิ เชียลแอคเคานต์ ด้านความต้องการไม่แตกต่างกัน
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ (Action) พบว่า มี ค่า Sig.(2tailed) เท่ากับ 0.123 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพต่างกันมีการตอบสนองในการสื่ อสารการตลาดผ่าน
ไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ ด้านการตัดสิ นใจซื้ อไม่แตกต่างกัน
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กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค (AIDA) โดยรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed)
เท่ากับ 0.319 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพต่างกันมีการตอบสนองในการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟ
ฟิ เชียลแอคเคานต์ โดยรวมทั้ง 4 ด้านไม่แตกต่างกัน
(5) รายได้ที่ต่างกันมี การตอบสนองของผูบ้ ริ โภคในการสื่ อสารการตลาดผ่าน
ไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี้
Ho: รายได้ที่ต่างกันมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคในการสื่ อสารการตลาดผ่าน
ไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ไม่แตกต่างกัน
H1: รายได้ที่ ต่างกันมี การตอบสนองของผูบ้ ริ โภคในการสื่ อสารการตลาดผ่าน
ไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.14 แสดงการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับกระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค จาแนก
ตามรายได้ต่อเดือน
กระบวนการ
ตอบสนอง
ด้านความตั้งใจ
(Attention)

รายได้

ต่ากว่า 10,000 บาท
10,000 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
50,001 บาทขึ้นไป
ด้านความสนใจ ต่ากว่า 10,000 บาท
(Interest)
10,000 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
50,001 บาทขึ้นไป

xˉ

S.D.

3.87
3.69
3.63
3.62
3.52
3.78
3.55
3.60
3.40
3.37
3.37
3.45

0.79
0.74
0.71
0.74
0.85
0.79
0.78
0.62
0.63
0.74
0.70
0.90

คู่
(2-tailed) แตกต่ าง
1.459 0.202
F

1.550

Sig.

0.173

-
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ)
กระบวนการ
ตอบสนอง
ด้านความ
ต้องการ
(Desire)

รายได้

ต่ากว่า 10,000 บาท
10,000 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
50,001 บาทขึ้นไป
ด้านการ
ต่ากว่า 10,000 บาท
ตัดสิ นใจซื้ อ
10,000 – 20,000 บาท
(Action)
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
50,001 บาทขึ้นไป
รวมการ
ต่ากว่า 10,000 บาท
ตอบสนอง
10,000 – 20,000 บาท
(AIDA)
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
50,001 บาทขึ้นไป
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

xˉ

S.D.

3.84
3.80
3.71
3.65
3.74
3.62
2.70
2.82
2.67
2.52
2.28
2.68
3.49
3.48
3.35
3.29
3.23
3.38

0.61
0.60
0.55
0.50
0.49
0.84
0.60
0.72
0.73
0.75
0.85
0.75
0.50
0.48
0.46
0.45
0.51
0.63

คู่
(2-tailed) แตกต่ าง
1.197 0.310
F

Sig.

3.349*

0.006

1>5
2 > 4,
2>5
3>5

2.698*

0.021

1 > 4,
1 > 5,
2 > 4,
2>5

จากตารางที่ 4.14 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ ยวกับกระบวนการตอบสนองของ
ผูบ้ ริ โภค จาแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One – Way
ANOVA (F - test) ในการทดสอบ พบว่า
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ด้านความตั้งใจ (Attention) พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed)
เท่ากับ 0.202 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ต่างกันมีการตอบสนองในการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟ
ฟิ เชียลแอคเคานต์ ด้านความตั้งใจไม่แตกต่างกัน
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กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ด้านความสนใจ (Interest) พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed)
เท่ากับ 0.173 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ต่างกันมีการตอบสนองในการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟ
ฟิ เชียลแอคเคานต์ ด้านความสนใจไม่แตกต่างกัน
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ด้านด้านความต้องการ (Desire) พบว่า มีค่า Sig.(2tailed) เท่ากับ 0.310 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ต่างกันมีการตอบสนองในการสื่ อสารการตลาดผ่าน
ไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ ด้านความต้องการไม่แตกต่างกัน
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ (Action) พบว่า มีค่า Sig.(2tailed) เท่ากับ 0.006 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ต่างกันมีการตอบสนองในการสื่ อสารการตลาดผ่าน
ไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ ด้านการตัดสิ นใจซื้ อแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ต้ งั ไว้ ดังนั้นจึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธีทาง
สถิติแบบ Least Significant Difference (LSD) พบว่า ผูท้ ี่มีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาทมีกระบวนการ
ตอบสนองในด้านการตัดสิ นใจซื้ อมากกว่าผูท้ ี่มีรายได้ 40,001 – 50,000 บาท ผูท้ ี่มีรายได้ 10,000 –
20,000 บาทมีกระบวนการตอบสนองในด้านการตัดสิ นใจซื้ อมากกว่าผูท้ ี่มีรายได้ 30,001 – 40,000
บาทและผูท้ ี่มีรายได้ 40,001 – 50,000 บาท และผูท้ ี่มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาทมีกระบวนการ
ตอบสนองในด้านการตัดสิ นใจซื้ อมากกว่าผูท้ ี่มีรายได้ 40,001 – 50,000 บาท
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค (AIDA) โดยรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed)
เท่ากับ 0.021 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ต่างกันมีการตอบสนองในการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟ
ฟิ เชี ย ลแอคเคานต์โดยรวมทั้ง 4 ด้านแตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ต้ งั ไว้ ดังนั้นจึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธีทาง
สถิติแบบ Least Significant Difference (LSD) พบว่า ผูท้ ี่มีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาทมีกระบวนการ
ตอบสนองโดยรวมทั้ง 4 ด้านมากกว่าผูท้ ี่มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาทและผูท้ ี่มีรายได้ 40,001 –
50,000 บาท และผูท้ ี่มีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท มีกระบวนการตอบสนองโดยรวมทั้ง 4 ด้าน
มากกว่าผูท้ ี่มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาทและผูท้ ี่มีรายได้ 40,001 – 50,000 บาท
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2) สมมติฐานข้อที่ 2 พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ที่
ต่างกันมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระยะเวลาที่เปิ ดอ่านข้อความ/ข้อมูลข่าวสารทางการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยล
แอคเคานต์ที่ต่างกันมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติ
ได้ดงั นี้
Ho: ระยะเวลาที่เปิ ดอ่านข้อความ/ข้อมูลข่าวสารทางการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ
เชียลแอคเคานต์ที่ต่างกันมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคไม่แตกต่างกัน
H1: ระยะเวลาที่ เปิ ดอ่านข้อความ/ข้อมูลข่าวสารทางการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ
เชียลแอคเคานต์ที่ต่างกันมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.15 แสดงการทดสอบความแตกต่างเกี่ ยวกับพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารของผูบ้ ริ โภค
จาแนกตามระยะเวลาที่เปิ ดอ่านข้อความ/ข้อมูลข่าวสารทางการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ
เชียลแอคเคานต์
กระบวนการ
ตอบสนอง
ด้านความตั้งใจ
(Attention)

ระยะเวลาทีเ่ ปิ ดอ่าน

1-2 วันต่อสัปดาห์
3-4 วันต่อสัปดาห์
5-6 วันต่อสัปดาห์
ทุกวัน
ด้านความสนใจ 1-2 วันต่อสัปดาห์
(Interest)
3-4 วันต่อสัปดาห์
5-6 วันต่อสัปดาห์
ทุกวัน
ด้านความต้องการ 1-2 วันต่อสัปดาห์
(Desire)
3-4 วันต่อสัปดาห์
5-6 วันต่อสัปดาห์
ทุกวัน

xˉ

S.D.

F

Sig.

3.73
3.59
3.82
3.72
3.45
3.49
3.50
3.61
3.72
3.78
3.79
3.79

0.74
0.75
0.69
0.86
0.68
0.74
0.78
0.59
0.58
0.58
0.67
0.55

1.236

0.296

คู่
แตกต่ าง
-

0.770

0.511

-

0.387

0.762

-

(2-tailed)
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ตารางที่ 4.15 (ต่อ)
กระบวนการ
ระยะเวลาทีเ่ ปิ ดอ่าน
ตอบสนอง
ด้านการตัดสิ นใจ 1-2 วันต่อสัปดาห์
ซื้ อ (Action)
3-4 วันต่อสัปดาห์
5-6 วันต่อสัปดาห์
ทุกวัน
รวมการ
1-2 วันต่อสัปดาห์
ตอบสนอง
3-4 วันต่อสัปดาห์
(AIDA)
5-6 วันต่อสัปดาห์
ทุกวัน
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Sig.

xˉ

S.D.

F

2.76
2.57
2.47
2.76
3.42
3.36
3.40
3.46

0.72
0.74
0.89
0.54
0.49
0.51
0.50
0.44

2.982*

0.031

0.666

0.573

(2-tailed)

คู่
แตกต่ าง
1 > 2,
1>3

-

จากตารางที่ 4.15 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร
ของผูบ้ ริ โภค จาแนกตามระยะเวลาที่เปิ ดอ่านข้อความ/ข้อมูลข่าวสารทางการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ
เชียลแอคเคานต์ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One – Way ANOVA (F - test)
ในการทดสอบ พบว่า
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ด้านความตั้งใจ (Attention) พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed)
เท่า กับ 0.296 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระยะเวลาที่เปิ ดอ่านข้อความ/ข้อมูลข่าวสารทางการตลาดผ่านไลน์
ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ต่างกันมีการตอบสนอง ด้านความตั้งใจไม่แตกต่างกัน
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ด้านความสนใจ (Interest) พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed)
เท่า กับ 0.511 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระยะเวลาที่เปิ ดอ่านข้อความ/ข้อมูลข่าวสารทางการตลาดผ่านไลน์
ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ต่างกันมีการตอบสนอง ด้านความสนใจไม่แตกต่างกัน
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ด้านความต้องการ (Desire) พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed)
เท่า กับ 0.726 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระยะเวลาที่เปิ ดอ่านข้อความ/ข้อมูลข่าวสารทางการตลาดผ่านไลน์
ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ต่างกันมีการตอบสนอง ด้านความต้องการไม่แตกต่างกัน
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กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ (Action) พบว่า มีค่า Sig.(2tailed)เท่ากับ 0.031 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ที่มีระยะเวลาที่เปิ ดอ่านข้อความ/ข้อมูลข่าวสารทางการตลาดผ่านไลน์
ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ต่างกันมีการตอบสนอง ด้านการตัดสิ นใจซื้ อแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ต้ งั ไว้ ดังนั้นจึงทาการทดสอบความแตกต่าง
เป็ นรายคู่ โดยใช้วิธีทางสถิ ติแบบ Least Significant Difference (LSD) พบว่า ผูท้ ี่มีระยะเวลาเปิ ด
อ่านข้อความ 1 – 2 วันต่อสัปดาห์มีกระบวนการตอบสนองในด้านการตัดสิ นใจซื้ อมากกว่าผูท้ ี่ มี
ระยะเวลาเปิ ดอ่านข้อความ 3 – 4 วันต่อสัปดาห์และผูท้ ี่มีระยะเวลาเปิ ดอ่านข้อความ 5 – 6 วันต่อ
สัปดาห์
3) สมมติฐานข้อที่ 3 การรับรู้การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์มี
ความสัมพันธ์ต่อการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค
การรับรู ้การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์มีความสัมพันธ์กบั
การตอบสนองของผูบ้ ริ โภค สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี้
Ho: การรั บ รู ้ ก ารสื่ อ สารการตลาดผ่ า นไลน์ อ อฟฟิ เชี ย ลแอคเคานต์ ไ ม่ มี
ความสัมพันธ์กบั การตอบสนองของผูบ้ ริ โภค
H1: การรับรู ้การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์มีความสัมพันธ์
กับการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค
ตารางที่ 4.16 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟ
ฟิ เชียลแอคเคานต์กบั การตอบสนอง
การรับรู้ การสื่ อสารการตลาดผ่ านไลน์ ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์
r Sig.(2-tailed)
ความสั มพันธ์
ด้านความตั้งใจ (Attention)
0.326* 0.000
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
ด้านความสนใจ (Interest)
0.678* 0.000
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
ด้านความต้องการ (Desire)
0.591* 0.000
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ (Action) -0.008 0.870 มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกัน
รวมการตอบสนอง (AIDA) 0.540* 0.000
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กระบวนการตอบสนอง
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จากตารางที่ 4.15 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสื่ อสารการตลาด
ผ่า นไลน์ อ อฟฟิ เชี ย ลแอคเคานต์ก ับ การตอบสนอง โดยใช้ส ถิ ติ ก ารวิ เ คราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบ
พบว่า
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ด้านความตั้งใจ (Attention) พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed)
เท่ากับ 0.000 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า การรับรู ้การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์มีความสัมพันธ์กบั
การตอบสนองด้า นความตั้ง ใจ อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.326 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกันและมี
ความสัมพันธ์ในระดับ น้อย กล่าวคือ เมื่อผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ
เชียลแอคเคานต์ ในระดับที่เพิ่มขึ้นจะทาให้เกิดความตั้งใจในการตอบสนองเพิ่มขึ้นในระดับน้อย
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ด้านความสนใจ (Interest) พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed)
เท่ากับ 0.000 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า การรับรู ้การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์มีความสัมพันธ์กบั
การตอบสนองด้า นความสนใจ อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.678 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกันและมี
ความสัมพันธ์ในระดับ ปานกลาง กล่ าวคื อ เมื่ อผูบ้ ริ โภคมี การรั บรู ้ การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์
ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ ในระดับที่เพิ่มขึ้นจะทาให้เกิดความสนใจในการตอบสนองเพิ่มขึ้นในระดับ
ปานกลาง
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ด้านความต้องการ (Desire) พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed)
เท่ากับ 0.000 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า การรับรู ้การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์มีความสัมพันธ์กบั
การตอบสนองด้านความต้องการ อย่า งมี นัย สาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 โดยมี ค่า สั มประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.591 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกันและมี
ความสัมพันธ์ในระดับ ปานกลาง กล่ าวคื อ เมื่ อผูบ้ ริ โภคมี การรั บรู ้ การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์
ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ ในระดับที่เพิ่มขึ้ นจะทาให้เกิ ดความต้องการในการตอบสนองเพิ่มขึ้ นใน
ระดับปานกลาง
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ (Action) พบว่า มีค่า Sig.(2tailed) เท่ากับ 0.870 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า การรับรู ้ การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ไม่มี
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ความสัมพันธ์กบั การตอบสนองด้านการตัดสิ นใจซื้ อ แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์เป็ นไป
ในทิศทางตรงกันข้ามกัน กล่าวคือ เมื่อผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยล
แอคเคานต์ ในระดับที่เพิ่มขึ้นจะทาให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อในการตอบสนองที่ลดลง
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค (AIDA) โดยรวมทั้ง 4 ด้านมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ
0.000 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า การรับรู้การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์มีความสัมพันธ์กบั การ
ตอบสนองโดยรวมทั้ง 4 ด้า น อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.540 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกันและมี
ความสัมพันธ์ในระดับ ปานกลาง กล่ าวคื อ เมื่ อผูบ้ ริ โภคมี การรั บรู ้ การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์
ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ ในระดับที่เพิ่มขึ้นจะทาให้เกิ ดการตอบสนองโดยรวมทั้ง 4 ด้านเพิ่มขึ้นใน
ระดับปานกลาง
4.2.2 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
1) สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพและรายได้ที่ต่างกันมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.17 แสดงสรุ ป ผลการทดสอบสมมติ ฐ านของลัก ษณะทางประชากรที่ ต่ า งกันมี ก าร
ตอบสนองของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน
สมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
(1) เพศที่ต่างกันมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคในการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอค
เคานต์แตกต่างกัน
ด้านความตั้งใจ (Attention)
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านความสนใจ (Interest)
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านความต้องการ (Desire)
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ (Action)
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
รวมการตอบสนอง (AIDA)
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
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ตารางที่ 4.17 (ต่อ)

(2)

(3)

(4)

(5)

สมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
อายุที่ต่างกันมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคในการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอค
เคานต์แตกต่างกัน
ด้านความตั้งใจ (Attention)
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านความสนใจ (Interest)
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านความต้องการ (Desire)
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ (Action)
สอดคล้องกับสมมติฐาน
รวมการตอบสนอง (AIDA)
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคในการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟ
ฟิ เชียลแอคเคานต์แตกต่างกัน
ด้านความตั้งใจ (Attention)
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านความสนใจ (Interest)
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านความต้องการ (Desire)
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ (Action)
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
รวมการตอบสนอง (AIDA)
สอดคล้องกับสมมติฐาน
อาชีพที่ต่างกันมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคในการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชียล
แอคเคานต์แตกต่างกัน
ด้านความตั้งใจ (Attention)
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านความสนใจ (Interest)
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านความต้องการ (Desire)
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ (Action)
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
รวมการตอบสนอง (AIDA)
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
รายได้ที่ต่างกันมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคในการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชียล
แอคเคานต์แตกต่างกัน
ด้านความตั้งใจ (Attention)
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านความสนใจ (Interest)
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านความต้องการ (Desire)
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ (Action)
สอดคล้องกับสมมติฐาน
รวมการตอบสนอง (AIDA)
สอดคล้องกับสมมติฐาน
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2) สมมติฐานข้อที่ 2 พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ที่
ต่างกันมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.18 แสดงสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานของพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารผ่านไลน์ออฟ
ฟิ เชียลแอคเคานต์ที่ต่างกันมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน
สมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ระยะเวลาที่เปิ ดอ่านข้อความ/ข้อมูลข่าวสารทางการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ที่
ต่างกันมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน
ด้านความตั้งใจ (Attention)
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านความสนใจ (Interest)
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านความต้องการ (Desire)
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ (Action)
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
รวมการตอบสนอง (AIDA)
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
3) สมมติฐานข้อที่ 3 การรับรู ้การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์มี
ความสัมพันธ์ต่อการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค
ตารางที่ 4.19 แสดงสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานของการรับรู้การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟ
ฟิ เชียลแอคเคานต์มีความสัมพันธ์ต่อการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค
สมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
การรับรู ้การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์มีความสัมพันธ์กบั การตอบสนอง
ของผูบ้ ริ โภค
ด้านความตั้งใจ (Attention)
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านความสนใจ (Interest)
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านความต้องการ (Desire)
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ (Action)
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
รวมการตอบสนอง (AIDA)
สอดคล้องกับสมมติฐาน

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ องการรับรู้ และการตอบสนองการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ข องเครื อ ข่ า ยโทรศัพ ท์มื อ ถื อ มี วตั ถุ ป ระสงค์ใ นการศึ ก ษา 1) เพื่ อ ศึ ก ษาถึ งลัก ษณะทาง
ประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ที่ มี ต่อการตอบสนองของ
ผูบ้ ริ โภค 2) เพื่อศึ กษาถึ ง พฤติ กรรมการเปิ ดรั บ ข่า วสารผ่า นไลน์ออฟฟิ เชี ย ลแอคเคานต์ต่อการ
ตอบสนองของผูบ้ ริ โภค 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์
ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ต่อการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค
ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) แบบสารวจ (Survey
Research) โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ ม
ตัว อย่า ง และกลุ่ ม ตัว อย่า งในงานวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ ผูใ้ ช้ง านไลน์ แ อปพลิ เ คชัน ที่ อ าศัย อยู่ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การหาสถิติข้ นั พื้นฐานโดย
การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) การทดสอบค่า t-test การวิเคาระห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One-Way
Anova Analysis) และการใช้สถิ ติการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson
Correlation) เพื่อการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับ นัยสาคัททางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
5.1 สรุ ปผลการวิจยั
5.2 การอภิปรายผล
5.3 ข้อเสนอแนะ
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5.1 สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการวิจยั เรื่ องการรับรู้ และการตอบสนองการสื่ อสารการตลาด
ผ่า นไลน์ อ อฟฟิ เชี ย ลแอคเคานต์ข องเครื อ ข่ า ยโทรศัพ ท์มื อ ถื อ สามารถสรุ ป และวิเ คราะห์ ผ ล
การศึกษาโดยแบ่งการนาเสนอออกเป็ น 5 ส่ วนดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เกี่ ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง อันได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหท่เป็ นเพศหทิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 21 – 25 ปี มี
การศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ททาตรี ส่ วนใหท่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000
– 20,000 บาท
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับการสื่ อสาร
การตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์
ผลการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมและการเปิ ดรั บ ข่ า วสารเกี่ ย วกับ การสื่ อสาร
การตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ มีรายละเอียดดังนี้
1) ความถี่ในการใช้งานไลน์แอปพลิเคชันต่อสัปดาห์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหท่มี
การใช้งานไลน์แอปพลิเคชันทุกวันต่อสัปดาห์ รองลงมา ใช้งาน 3 – 4 วันต่อสัปดาห์
2) ระยะเวลาเฉลี่ ยในการใช้งานไลน์ แอปพลิเคชันต่อวัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหท่ใช้งานมากกว่า 3 ชัว่ โมง รองลงมา ใช้งาน 1 – 2 ชัว่ โมง
3) ช่วงเวลาที่ใช้งานไลน์แอปพลิเคชันเป็ นประจามากที่สุด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหท่ใช้งานช่วงเวลา 20.01 – 24.00 น. รองลงมา ใช้งานช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น.
4) เหตุผลที่ติดตามการสื่ อสารการตลาดผ่านทางไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหท่ติดตามการสื่ อสารการตลาดเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร รองลงมา เพื่อดาวน์
โหลดสติ๊กเกอร์
5) รู ปแบบการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ที่ผูบ้ ริ โภคเคยพบ
เห็ น พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหท่เคยพบเห็ นการแจ้งโปรโมชัน่ /ส่ วนลดราคา รองลงมาคือ การ
แนะนาสิ นค้าออกใหม่
6) การตอบสนองหลังจากได้รับข้อมูลข่าวสาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหท่มีการ
ตอบสนองโดยการคลิกอ่านผ่านๆ รองลงมา มีการตอบสนองโดยการคลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
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7) ระยะเวลาที่เปิ ดอ่านข้อความ/ข้อมูลข่าวสารทางการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยล
แอคเคานต์พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหท่เปิ ดอ่าน 1 – 2 วันต่อสัปดาห์ รองลงมา เปิ ดอ่าน 3 – 4 วัน
ต่อสัปดาห์
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการรับรู ้การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอค
เคานต์ของเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือ
ผลการวิเคราะห์ ข ้อมู ล เกี่ ย วกับ การรั บ รู ้ ก ารสื่ อสารการตลาดผ่า นไลน์ ออฟฟิ เชี ย ลแอค
เคานต์ ของเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือ ได้แก่ การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารของเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือผ่าน
ไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ และข้อมูลระดับการรับรู ้ รูปแบบต่างๆ ของการสื่ อสารการตลาดผ่าน
ไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์
1) การรั บ รู ้ ข ้อมู ลข่ าวสารของเครื อข่า ยโทรศัพท์มือถื อผ่า นไลน์ ออฟฟิ เชี ยลแอค
เคานต์ มีระดับ การรับรู้โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อศึกษาในรายละเอียดแล้ว พบว่า เครื อข่าย
โทรศัพท์มือถื อ ที่มีระดับการรับรู้ อยู่ในระดับมาก คือ เครื อข่ายโทรศัพท์มือถื อของทรู มูฟ (True
Move) ส่ วนเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือที่มีระดับการรับรู้ในระดับปานกลาง คือ ดีแทค (Dtac) และเอ
ไอเอส (AIS)
2) การรับรู ้รูปแบบต่างๆ ของการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ที่
กลุ่มตัวอย่างได้รับ มีระดับการรับรู ้โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อศึกษาในรายละเอียดแล้ว พบว่า ข้อ
ที่มีระดับการรับรู้ อยู่ในระดับมาก คื อ การเปิ ดให้ดาวน์โหลดสติ๊ กเกอร์ ไ ด้ฟรี รองลงมาคือ การ
นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การผ่านตัวอักษร การนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชัน่ ,คูปอง,
ส่ วนลดของสิ นค้าและบริ การ การนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การผ่านภาพ การมอบสิ ทธิ
พิเศษให้ก ับสมาชิ กในการแลกซื้ อสิ นค้าพรี เมี่ ยม เช่ น เครื่ องดื่ ม หรื อร้ า นอาหาร เป็ นต้น การมี
กิจกรรมต่างๆ เช่น เกม, การตอบคาถามเพื่อชิงรางวัล การนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ
ผ่านคลิปวิดีโอ และการเชื่ อมโยงข่าวสารลิงก์ไปยังหน้าอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และยูทูบ ส่ วน
ข้อที่ผบู้ ริ โภคมีการรับรู้ระดับปานกลาง คือการนาเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปยังหน้าไทม์ไลน์
รองลงมาคือ การนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การผ่านคลิปเสี ยง และการเปิ ดระบบออนแอร์
(ON AIR) ให้ติดต่อสอบถาม, พูดคุย, ร่ วมสนุกกับเจ้าหน้าที่
ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับกระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับกระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค (AIDA Model) ได้แก่
ความตั้งใจ (Attention) ความสนใจ (Interest) ความต้องการ (Desire) และการตัดสิ นใจซื้ อ (Action)
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหท่มีกระบวนการตอบสนองโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับการตอบสนองสู งสุ ดคือ การตอบสนองด้านความต้องการ (Desire)
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รองลงมา คื อ ด้านความตั้งใจ (Attention) ด้านความสนใจ (Interest) และด้านการตัดสิ นใจซื้ อ
(Action) ตามลาดับเมื่อศึกษาแล้วมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้
1) กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหท่มีระดับการตอบสนองด้านความตั้งใจ (Attention) โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ ผูบ้ ริ โภคมี การตอบสนองด้านความตั้งใจอยู่ใน
ระดับมาก คือ การเปิ ดให้ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ ฟรี ทาให้ผูบ้ ริ โภคมี ความตั้งใจที่จะติ ดตามสิ นค้า
หรื อบริ การผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ รองลงมา คือ สิ นค้าหรื อบริ การที่ผบู้ ริ โภคเคยใช้อยูแ่ ล้ว
ทาให้เกิดความตั้งใจที่จะติดตามผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ และการสื่ อสารผ่านป้ ายโฆษณาใน
สถานที่ต่างๆ รวมถึ งศูนย์บริ การมีส่วนทาให้เกิ ดความตั้งใจที่จะติดตาม ส่ วนข้อที่ผบู้ ริ โภคมีการ
ตอบสนองด้านความตั้งใจอยู่ในระดับปานกลาง คือ ผูบ้ ริ โภคมีความตั้งใจที่จะติดตามสิ นค้าหรื อ
บริ การที่เพื่อนแนะนา/เชิ ทชวนผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ และการสื่ อสารผ่านสื่ อต่างๆ เช่ น
สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อออนไลน์มีส่วนทาให้เกิดความตั้งใจที่จะติดตามผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์
2) กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหท่มีระดับการตอบสนองด้านความสนใจ (Interest) โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ ผบู้ ริ โภคมีการตอบสนองด้านความสนใจอยู่ใน
ระดับมาก คือ การใช้สติ๊กเกอร์ มีความน่ ารั ก น่ าสนใจและเป็ นเอกลักษณ์ รองลงมาคือ ผูบ้ ริ โภค
สนใจข้อความที่แสดงถึ งส่ วนลด คูปองหรื อสิ ทธิ พิเศษในการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ สนใจติดตาม
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลฯ และรายละเอียด/เนื้ อหาของข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับมีความแปลกใหม่น่าสนใจและน่ าติดตาม ส่ วนข้อที่ผบู้ ริ โภคมีการตอบสนองด้าน
ความสนใจอยู่ในระดับปานกลาง คือ การใช้พรี เซนเตอร์ เป็ นดารา, นักแสดงที่มีชื่อเสี ยงสามารถ
ดึ ง ดู ดความสนใจและสร้ า งความน่ า เชื่ อถื อ การสื่ อ สารการตลาดผ่า นไลน์ อ อฟฟิ เชี ย ลฯท าให้
ผูบ้ ริ โภคสนใจในตัวสิ นค้าหรื อบริ การมากขึ้น และผูบ้ ริ โภคสนใจร่ วมสนุ กในกิจกรรมต่างๆ ผ่าน
ไลน์ออฟฟิ เชียลฯ เช่น การร่ วมเล่นเกม, On Air
3) กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหท่มีระดับการตอบสนองด้านความต้องการ (Desire) โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ผบู้ ริ โภคมีการตอบสนองด้านความต้องการอยูใ่ น
ระดับ มาก คื อ ผูบ้ ริ โ ภคต้อ งการรายละเอี ย ดและเนื้ อ หาของข้อ มู ล ข่ า วสารที่ ท ัน สมัย ทัน ต่ อ
เหตุการณ์ และน่ าเชื่ อถือ รองลงมาคือ ผูบ้ ริ โภคต้องการให้มีสติ๊กเกอร์ ที่หลากหลายอารมณ์ ต่อการ
ใช้งาน ผูบ้ ริ โภคต้องการข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การที่มีประโยชน์ ผูบ้ ริ โภคต้องการ
ข้อความที่ แสดงถึ ง ส่ วนลด คู ป องหรื อสิ ท ธิ พิ เศษในการซื้ อสิ นค้า และบริ ก าร และการสื่ อสาร
การตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลฯกระตุน้ ให้ผบู้ ริ โภคเกิดความต้องการในตัวสิ นค้าหรื อบริ การ ส่ วน
ข้อที่ผบู้ ริ โภคมีการตอบสนองด้านความต้องการอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ ผูบ้ ริ โภคต้องการมีส่วน
ร่ วมสนุกในกิจกรรม เช่น การร่ วมเล่นเกม, On Air

124
4) กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหท่ มี ร ะดับ การตอบสนองด้า นการตัด สิ น ใจซื้ อ (Action)
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีผบู้ ริ โภคมีการตอบสนองด้านการ
ตัดสิ นใจซื้ ออยู่ใ นระดับ มาก คื อ การจัด โปรโมชั่น ส่ ว นลด คู ป องหรื อ สิ ท ธิ พิ เศษมี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ รองลงมา คือ รายละเอียดและเนื้ อหาของข้อมูลข่าวสารทาให้เกิดการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ ส่ วนข้อที่ผบู ้ ริ โภคมีการตอบสนองด้านการตัดสิ นใจซื้ ออยูใ่ นระดับ
ปานกลาง คือ การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลฯมีส่วนช่วยให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
หรื อบริ การเร็ วขึ้น การมี ส่วนร่ วมสนุ กในกิ จกรรม เช่ น การร่ วมเล่นเกม, On Air มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การ และเพื่อน ครอบครัวหรื อบุ คคลอื่นมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
หรื อบริ การผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์
ส่ วนที่ 5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและ
รายได้ที่ต่างกันมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน โดยจาแนกได้ดงั นี้
ตารางที่ 5.1 สรุ ปสมมติฐานข้อที่ 1
ลักษณะทาง
ประชากร
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้

กระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค (AIDA Model)
ความตั้งใจ ความสนใจ ความต้ องการ การตัดสิ นใจซื้อ ภาพรวม


























หมายเหตุ: สัทลักษณ์  คือ แตกต่างกัน
สัทลักษณ์  คือ ไม่แตกต่างกัน
1) เพศที่ต่างกันมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคในการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟ
ฟิ เชียลแอคเคานต์แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ มี เพศต่างกันมี การตอบสนองในการ
สื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
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รายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศต่างกันมีการตอบสนองด้านความตั้งใจ (Attention)
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัททางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โดยเพศหทิงมี
การตอบสนองด้านความตั้งใจมากกว่าเพศชาย ในขณะที่ผบู้ ริ โภคที่มีเพศต่างกันมีการตอบสนอง
ด้านความสนใจ (Interest) ด้านความต้องการ (Desire) และด้านการตัดสิ นใจซื้ อ (Action) ไม่
แตกต่างกัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
2) อายุที่ต่างกันมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคในการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟ
ฟิ เชียลแอคเคานต์แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ มี อายุต่างกันมี การตอบสนองในการ
สื่ อสารการตลาดผ่า นไลน์ออฟฟิ เชี ย ลแอคเคานต์ โดยรวมทั้ง 4 ด้า น แตกต่ า งกัน เมื่ อพิ จารณา
รายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกันมีการตอบสนองด้านความตั้งใจ (Attention)
ด้านความสนใจ (Interest) ด้านความต้องการ (Desire) และด้านการตัดสิ นใจซื้ อ (Action) แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัททางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
3) ระดับการศึกษาที่ ต่างกันมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคในการสื่ อสารการตลาด
ผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า ผู ้บ ริ โภคที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาต่ า งกัน มี ก าร
ตอบสนองในการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ โดยรวมทั้ง 4 ด้าน แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการตอบสนอง
ด้า นความต้องการ (Desire) แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัททางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 สอดคล้อ งกับ
สมมติ ฐานที่ต้ งั ไว้ ในขณะที่ ผูบ้ ริ โภคที่มี ระดับการศึกษาต่างกันมีการตอบสนองด้านความตั้งใจ
(Attention) ด้านความสนใจ (Interest) และด้านการตัดสิ นใจซื้ อ (Action) ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
4) อาชี พที่ ต่างกันมี การตอบสนองของผูบ้ ริ โภคในการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์
ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชี พต่างกันมีการตอบสนองในการ
สื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
รายละเอี ย ดในแต่ ล ะด้า น พบว่ า ผู้บ ริ โ ภคที่ มี อ าชี พ ต่ า งกัน มี ก ารตอบสนองด้า นความตั้ง ใจ
(Attention) ด้านความสนใจ (Interest) ด้านความต้องการ (Desire) และด้านการตัดสิ นใจซื้ อ
(Action) ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
5) รายได้ที่ต่างกันมี การตอบสนองของผูบ้ ริ โภคในการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์
ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์แตกต่างกัน
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ต่างกันมีการตอบสนองในการ
สื่ อสารการตลาดผ่า นไลน์ออฟฟิ เชี ย ลแอคเคานต์ โดยรวมทั้ง 4 ด้า น แตกต่ า งกัน เมื่ อพิ จารณา
รายละเอี ยดในแต่ละด้าน พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ต่างกันมีการตอบสนองด้านการตัดสิ นใจซื้ อ
(Action) แตกต่ า งกัน ในขณะที่ ผูบ้ ริ โ ภคที่ มี ร ายได้ต่ า งกัน มี ก ารตอบสนองด้า นความตั้ง ใจ
(Attention) ด้า นความสนใจ (Interest) และด้านความต้อ งการ (Desire) ไม่ แตกต่ า งกัน ซึ่ ง ไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานข้อที่ 2 พฤติก รรมและการเปิ ดรั บข่ าวสารผ่านไลน์ ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ที่
ต่างกันมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน
ตารางที่ 5.2 สรุ ปสมมติฐานข้อที่ 2
พฤติกรรม
การเปิ ดรับ
ระยะเวลา

กระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค (AIDA Model)
ความตั้งใจ ความสนใจ ความต้ องการ การตัดสิ นใจซื้อ ภาพรวม






หมายเหตุ: สัทลักษณ์  คือ แตกต่างกัน
สัทลักษณ์  คือ ไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ มีระยะเวลาเปิ ดอ่ านข้อความ/ข้อมู ล
ข่าวสารทางการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ที่ ต่างกันมีการตอบสนอง โดยรวมทั้ง 4 ด้าน
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระยะเวลาเปิ ดอ่านข้อความ/
ข้อมูล ข่ าวสารทางการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ที่ ต่า งกันมีก ารตอบสนองด้านการ
ตัดสิ นใจซื้ อ (Action) แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัททางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้ ในขณะที่ผบู ้ ริ โภคที่มีระยะเวลาเปิ ดอ่านข้อความ/ข้อมูลข่าวสารทางการตลาดผ่านไลน์ออฟ
ฟิ เชี ยลแอคเคานต์ที่ต่างกันมีการตอบสนองด้านความตั้งใจ (Attention) ด้านความสนใจ (Interest)
และด้านความต้องการ (Desire) ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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สมมติ ฐ านข้อ ที่ 3 การรั บ รู้ ก ารสื่ อ สารการตลาดผ่ า นไลน์ อ อฟฟิ เชี ย ลแอคเคานต์ มี
ความสัมพันธ์ต่อการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค
ตารางที่ 5.3 สรุ ปสมมติฐานข้อที่ 3
ความสั มพันธ์
การรับรู้

กระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค (AIDA Model)
ความตั้งใจ ความสนใจ ความต้ องการ การตัดสิ นใจซื้อ ภาพรวม






หมายเหตุ: สัทลักษณ์  คือ สัมพันธ์กนั
สัทลักษณ์  คือ ไม่สัมพันธ์กนั
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู ้ การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยล
แอคเคานต์มีความสัมพันธ์ต่อการตอบสนอง โดยรวมทั้ง 4 ด้าน
1) การรั บ รู ้ ก ารสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์มี ความสัมพันธ์
ต่อการตอบสนองด้านความตั้งใจ (Attention) อย่างมีนยั สาคัททางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โดยมีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับน้อย
2) การรั บ รู ้ ก ารสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์มี ความสัม พันธ์
ต่อการตอบสนองด้านความสนใจ (Interest) อย่างมีนยั สาคัททางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โดยมีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง
3) การรั บ รู ้ ก ารสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์มี ความสัมพันธ์
ต่อการตอบสนองด้านความต้องการ (Desire) อย่างมีนยั สาคัททางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
4) การรับรู ้การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ไม่มีความสัมพันธ์
ต่อการตอบสนองด้านการตัดสิ นใจซื้ อ (Action) ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แสดงว่าตัว
แปรทั้งสองมีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางตรงกันข้ามกัน
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5.2 การอภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรื่ อง การรั บรู ้ การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ของ
เครื อข่ายโทรศัพท์มือถือที่มีต่อการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคดังกล่าว สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้
ดังนี้
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
จากผลการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหท่เป็ นเพศหทิงมากกว่าเพศชาย เนื่ องมาจากผูบ้ ริ โภคเพศหทิงส่ วนใหท่น้ นั จะมีความสนใจ มี
การแสดงออกต่อความชื่ นชอบในสิ่ งต่างๆ และมีการใช้อินเทอร์ เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมากกว่าเพศชาย สอดคล้องกับงานวิจยั ของภาสกร จิตรใคร่ ครวท (2553) ที่
พบว่าเพศหทิงมีการใช้งานบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์มากกว่าเพศชาย เมื่อพิจารณาผลการศึกษา
ในด้านอายุ พบว่า อายุของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหท่น้ นั มีอายุระหว่าง 21 – 25 ปี ซึ่ งเป็ นช่วงวัยที่กาลัง
ศึกษาหรื อจบการศึกษาและเริ่ มทางาน โดยจะชอบการพูดคุย พบปะสังสรรค์ สนทนา แลกเปลี่ยน
ความคิดกับเพื่อน กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหท่มีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ททาตรี สอดคล้องกับงานวิจยั
ของรงวไล หมื่นสวัสดิ์ (2552) ที่ทาการศึกษาเรื่ อง การประชาสัมพันธ์การตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟน
เพ็จของ "GSM advance" และ "1 2 call!" กับคุณค่าตราสิ นค้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหท่มากกว่า
ครึ่ งเป็ นกลุ่ ม ที่ มี การศึ ก ษาในระดับ ปริ ททาตรี นอกจากนี้ จากการศึ ก ษายัง พบว่า ส่ วนใหท่ เป็ น
นักเรี ยน/นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ (2556) ที่ ได้ทาการศึ กษาเรื่ อง สื่ อดิ จิตอลที่ มีอิทธิ พลต่อการตอบสนองของ
ผูบ้ ริ โภคในการเข้าถึ งข้อมูลทางการตลาด พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหท่เป็ นเพศหทิง อายุ
ระหว่าง 25 – 31 ปี มีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ททาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000
บาท
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับการสื่ อสาร
การตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์
ผลการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมและการเปิ ดรั บ ข่ า วสารเกี่ ย วกับ การสื่ อสาร
การตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนมากมีการใช้งานไลน์แอปพลิเค
ชันทุกวันต่อสัปดาห์ มีระยะเวลาใช้งานไลน์แอปพลิเคชันมากกว่า 3 ชัว่ โมงต่อวัน จะเห็นได้วา่ กลุ่ม
ตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้งานไลน์แอปพลิเคชันในระดับที่ค่อนข้างมาก อาจเป็ นเพราะในปั จจุบนั
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีส่วนทาให้ผบู ้ ริ โภคมีความสะดวกสบาย สามารถสื่ อสารกันได้
อย่างไร้พรมแดน ไลน์แอปพลิเคชันจึงได้เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งในชี วิตประจาวันของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่
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ผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา ซึ่ งได้สอดคล้องกับงานวิจยั ของภาสกร จิตรใคร่ ครวท
(2553) ที่ ศึก ษาเรื่ องเทคโนโลยีข องสื่ อใหม่และการนา เสนอตัวตนต่ อสัง คมกับ พฤติ ก รรมการ
สื่ อสารบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของหทัยรัตน์ หนูแดง (2555) ที่ศึกษา
เรื่ องการรับรู ้ และทัศนคติต่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร พบว่าผูใ้ ช้
ส่ วนใหท่ใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็ นประจาทุกวัน และมีระยะเวลาใน
การใช้งานมากกว่า 3 ชั่วโมงขึ้นไป ส่ วนช่ วงเวลาที่ผูบ้ ริ โภคมีการใช้งานไลน์ แอปพลิ เคชันเป็ น
ประจามากที่สุดคือช่วงเวลา 20.01 – 24.00 น. เนื่ องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นช่วงเวลาที่วา่ งจากการ
เรี ยนหรื อจากการทากิจกรรม และเป็ นช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างมีการเข้าใช้อินเตอร์ เน็ตเป็ นอย่างมาก
เพื่อทาให้ตนเองรู ้ สึกผ่อนคลายและบันเทิง ซึ่ งมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างที่
เป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา ส่ วนเหตุผลที่ติดตามการสื่ อสารการตลาดผ่านทางไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอค
เคานต์เป็ นส่ วนใหท่ คือ เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารมากที่สุด
สาหรับรู ปแบบการสื่ อสารการตลาดที่เคยพบเห็ นผ่านทางไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ คือ
การแจ้งโปรโมชัน่ /ส่ วนลดราคา หลังจากที่กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารแล้วส่ วนใหท่มีการ
ตอบสนองโดยการคลิกอ่านผ่านๆ และมีระยะเวลาที่เปิ ดอ่านข้อความ/ข้อมูลข่าวสารทางการตลาด
ผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ 1 – 2 วันต่อสัปดาห์ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของฐานทัศน์ ชมภูพล
(2554) ทาการศึกษาเรื่ องการเปิ ดรับการสาธิ ตการใช้เครื่ องสาอางผ่านสื่ อออนไลน์กบั การตัดสิ นใจ
ซื้ อเครื่ องสาอางของผูห้ ทิงไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการเปิ ดรับ
ข้อมู ล ข่า วสารเกี่ ยวกับ การสื่ อสารด้วยการสาธิ ตการใช้เครื่ องสาอางผ่า นสื่ อออนไลน์ ของกลุ่ ม
ตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ความถี่ ในการเข้าชมเว็บไซต์หรื อบล็อกที่ เกี่ ยวกับการสาธิ ตการใช้
เครื่ องสาอาง 1 ครั้งต่อสัปดาห์มากที่สุดสาหรับระยะเวลาในการดูรายละเอียดเว็บไซต์หรื อบล็อก
โดยเฉลี่ย 30 นาทีต่อครั้งมากที่ สุด ในแต่ละวันมีขอ้ มูลข่าวสารมากมายที่เข้ามาในชี วิตประจาวัน
ของเรานั้น มีมากเกิ นกว่าที่ผรู ้ ับสารจะรับไว้ท้ งั หมดได้ ดังนั้น จึงจาเป็ นต้องมีการเปิ ดรับข่าวสาร
เฉพาะเรื่ องที่ตนให้ความสนใจและเป็ นประโยชน์ต่อตนเองเท่านั้น ซึ่ งถ้าเป็ นสิ นค้าหรื อบริ การที่
ผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจ อยากรู้ ผูบ้ ริ โภคจะเปิ ดอ่านข้อความโดยติดตามคลิ กอ่านรายละเอียด หา
ข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น แต่ถา้ เป็ นข้อความที่ผบู ้ ริ โภคไม่มีความสนใจก็จะมีการตอบสนองโดย
คลิ กอ่านผ่านๆไป ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ พีระ จิรโสภณ (2547) ได้อธิ บายกระบวนการใน
การเลือกรับข่าวสาร (Selective Process) ในขั้นตอนของการเลือกเปิ ดรับหรื อเลือกสนใจ (Selective
Exposure or Selective Attention) ไว้วา่ แนวโน้มที่ผรู้ ับสารจะเลือกสนใจหรื อเปิ ดรับข่าวสารจาก
แหล่งหนึ่งแหล่งใดที่มีอยูด่ ว้ ยกันหลายแหล่ง ผูร้ ับสารมักจะแสวงหาข่าวสาร เพื่อสนับสนุ นทัศนคติ
เดิมที่มีอยูแ่ ละหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ขดั แย้งกับความรู ้สึกนึกคิดเดิมของตน
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ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการรับรู ้การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอค
เคานต์ของเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารของเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือผ่านไลน์
ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ พบว่า ส่ วนใหท่มีการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารของเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือทรู มูฟ
(True Move) มากที่สุด โดยทรู มูฟเป็ นองค์กรธุ รกิจที่มีจานวนผูต้ ิดตามมากที่สุดในไลน์ออฟฟิ เชียล
แอคเคานต์ ดังนั้น การที่กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ การสื่ อสารการตลาดของเครื อข่ายโทรศัพท์มือถื อ
ดี แทคและเครื อข่ายโทรศัพท์มือถื อเอไอเอสในจานวนที่น้อยกว่าเครื อข่ายโทรศัพท์มือถื อทรู มูฟ
ทั้ งนี้ อาจเป็ นเพราะกลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ วนใหท่ มี ค วามสนใจในข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ ครื อข่ า ย
โทรศัพ ท์มื อ ถื อ ทรู มู ฟ ได้ท าการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ ออฟฟิ เชี ย ลแอคเคานต์ ม ากกว่า ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ สถิ ติ ก ารจัด อัน ดับ ที่ มี จ านวนผูต้ ิ ด ตามมากที่ สุ ด ในไลน์ อ อฟฟิ เชี ย ลแอคเคานต์
(Positioning, 2014) จึ งส่ งผลทาให้กลุ่มตัวอย่างมี การรั บรู ้ ขอ้ มูลการสื่ อสารการตลาดจากแบรนด์
สิ นค้าดังกล่าวมากกว่าแบรนด์สินค้าอื่นๆ
ส่ วนผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการรั บรู ้ รูปแบบต่างๆ ของการสื่ อสารการตลาดผ่าน
ไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ พบว่า ข้อที่มีระดับการรับรู ้สูงสุ ด คือ การเปิ ดให้ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์
ได้ฟ รี ทั้งนี้ สติ๊ ก เกอร์ ที่แบรนด์ธุรกิ จเปิ ดขึ้ นมาให้ผูบ้ ริ โภคได้ดาวน์ โหลดกันนั้นถื อว่า เป็ นการ
สื่ อสารการตลาดที่มีความสาคัทอย่างหนึ่ งในการโน้มน้าวใจให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้ และเป็ นการ
สร้างแบรนด์ให้เป็ นที่จดจา ซึ่ งในการรับรู้ของผูบ้ ริ โภค เมื่อผูบ้ ริ โภครู้สึกชอบหรื อให้ความสนใจ
แก่สิ่งนั้นๆ เป็ นอย่างมาก ก็จะส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคมีการรับรู ้ที่มากขึ้นด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ
ดารา ทีปะปาล, และ ธนวัฒน์ ทีปะปาล (2553) กล่ าวว่า การสื่ อสารการตลาดเป็ นกระบวนการ
จัดการที่องค์การจัดทาขึ้นเพื่อสื่ อข่าวสารถ่ายทอดไปยังกลุ่มเป้ าหมาย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อโน้ม
น้า วจู ง ใจให้ พ วกเขาเกิ ด การรั บ รู ้ เกิ ด ความเข้า ใจ และเกิ ด ทัศ นคติ ที่ ดี ต่ อ องค์ ก าร และแสดง
พฤติกรรมการตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การที่บริ ษทั นาเสนอตามที่มุ่งหวังไว้
ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับกระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค (AIDA Model) ได้แก่ ความตั้งใจ (Attention) ความ
สนใจ (Interest) ความต้องการ (Desire) และการตัดสิ นใจซื้ อ (Action) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหท่
มีกระบวนการตอบสนองโดยรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อศึกษาแล้วมีรายละเอียดในแต่ละ
ด้านดังนี้
1) การตอบสนองด้านความตั้งใจ (Attention)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการตอบสนองด้านความตั้งใจ (Attention) โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ผบู ้ ริ โภคมีการตอบสนองด้านความตั้งใจสู งสุ ด คื อ
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การเปิ ดให้ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ ฟรี ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีความตั้งใจที่จะติดตามสิ นค้าหรื อบริ การผ่าน
ไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ รองลงมาคือ สิ นค้าหรื อบริ การที่ผบู ้ ริ โภคเคยใช้อยูแ่ ล้วทาให้เกิดความ
ตั้ง ใจที่ จ ะติ ดตามผ่า นไลน์ ออฟฟิ เชี ย ลแอคเคานต์ เนื่ อ งจากสิ นค้า ที่ ผูบ้ ริ โภคได้ใ ช้อยู่จะท าให้
ผูบ้ ริ โภคมีความตั้งใจในการติดตามข้อมูลข่าวสาร เพื่อทราบความเคลื่อนไหว กิจกรรมขององค์กร
ที่ได้จดั ขึ้น ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของ Assael (1998) กล่าวว่า การเปิ ดรับ (Exposure)
หมายถึ ง การที่ประสาทสัมผัสของผูบ้ ริ โภค ในที่น้ ี หมายถึง การเห็ น การได้ยิน การสัมผัส การได้
กลิ่น ถูกกระตุน้ โดยสิ่ งเร้า โดยที่ผบู ้ ริ โภคจะเป็ นผูเ้ ลื อกสรรเองว่า สิ่ งเร้าใดที่ตรงกับความต้องการ
ของตน ผูบ้ ริ โภคจะหลี ก เลี่ ย งการเปิ ดรั บ ในสิ่ ง เร้ าที่ ตนเองไม่ ส นใจ และเห็ นว่า ไม่ ส าคัท หาก
ผูบ้ ริ โภคเลื อกกระบวนการเปิ ดรั บ ก็จะเกิ ดขึ้ น ทั้งนี้ การเปิ ดรั บจะมี ค วามสัมพันธ์ กบั ความตั้งใจ
(Attention) ในการรับสารด้วย โดยที่ความสนใจ (Interest) และความเกี่ยวข้อง (Involvement) ของ
ผูบ้ ริ โภคกับสิ่ งเร้านั้นจะสะท้อนออกมาในระดับของความตั้งใจ (Attention) ที่ผบู ้ ริ โภคมีแก่สิ่งเร้ า
นั้น ดังผลการศึกษาที่จะเห็ นได้ว่า สติ๊ กเกอร์ ที่ เปิ ดให้ดาวน์โหลดได้ฟรี โดยไม่เสี ยค่า ใช้จ่ายนั้น
เปรี ยบเสมือนสิ่ งเร้ าที่จะนาไปสู่ การความตั้งใจที่จะดู และอ่านรายละเอียดในรู ปแบบหรื อเนื้ อหา
ข่าวสารต่อไป
2) การตอบสนองด้านความสนใจ (Interest)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการตอบสนองด้านความสนใจ (Interest) โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ผบู ้ ริ โภคมีการตอบสนองด้านความสนใจสู งสุ ด คือ
การใช้สติ๊กเกอร์ มีความน่ ารัก น่าสนใจและเป็ นเอกลักษณ์ รองลงมาคือ ผูบ้ ริ โภคสนใจข้อความที่
แสดงถึงส่ วนลด คูปองหรื อสิ ทธิ พิเศษในการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ หลังจากผูบ้ ริ โภคเกิดความตั้งใจ
ในการติดตามข้อมูลข่าวสารแล้ว สิ่ งที่ทาให้เกิดความสนใจคงเป็ นสติ๊กเกอร์ (Sticker) ของแต่ละแบ
รนด์ธุรกิจที่ผบู ้ ริ โภคนามาใช้ในการสนทนาระหว่างเพื่อน ซึ่ งแต่ละแบรนด์ได้พยายามดึงเอกลักษณ์
ของแบรนด์ตนเองมาใช้ในการออกแบบสติ๊กเกอร์ ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น เช่น การใช้ตุ๊กตามาส
คอต หรื อการใช้ณ เดช ทาท่ า ที่ เป็ นพรี เซ็ น เตอร์ ข องแบรนด์ม าท าเป็ นสติ๊ ก เกอร์ สื่ ออารมณ์ ไ ด้
หลากหลาย นอกจากนี้ อีก สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ดึง ดู ดใจท าให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความสนใจในการรั บ ข้อมู ล คื อ
เนื้ อหา/ข้อความที่แสดงถึงโปรโมชัน่ ส่ วนลด คูปอง หรื อสิ ทธิ พิเศษต่างๆ ซึ่ งจะส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภค
ได้มีการรั บข้อมูลข่าวสารต่อๆ ไป ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2003) ที่ได้อธิ บายถึ ง
กระบวนการตอบสนอง (Response Process) ซึ่ งเป็ นปฏิกิริยาที่ผรู ้ ับข่าวสารแสดงออกมาหลังจาก
ได้รับข่าวสารแล้ว เช่น พฤติกรรมการซื้ อ เนื่ องจากการซื้ อของผูบ้ ริ โภคไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีทนั ใด
ดัง นั้นนัก การสื่ อสารการตลาดจึ ง ต้อ งใช้ค วามพยายามทางการตลาด เพื่ อ ให้ ผูบ้ ริ โภคเกิ ด การ
ตอบสนอง โดยการทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความสนใจในตัวสิ นค้าด้วยวิธีการที่หลากหลายรู ปแบบ เกิด
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ทัศนคติ ที่ดีต่อตัวสิ นค้า และกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดพฤติกรรมในการซื้ อและใช้สินค้า ดังนั้น ใน
การใช้สติ๊ กเกอร์ ที่มีความน่ ารั ก และเป็ นเอกลักษณ์ จึ งเป็ นเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดหนึ่ งที่
สามารถดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างมาก
3) การตอบสนองด้านความต้องการ (Desire)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการตอบสนองด้านความต้องการ (Desire) โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ผบู ้ ริ โภคมีการตอบสนองด้านความต้องการสู งสุ ด คือ
ผูบ้ ริ โภคต้องการรายละเอียดและเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารที่ทนั สมัย ทันต่อเหตุการณ์และน่าเชื่ อถือ
อธิ บายได้วา่ การบ่งบอกถึงข้อมูล รายละเอียด คุณสมบัติของสิ นค้า การแจ้งกิจกรรมข่าวสารต่างๆ
เมื่อมีสินค้าใหม่ๆ ออกมาจะทาให้ผบู้ ริ โภคได้รู้จกั หรื อทราบถึงตัวสิ นค้า พร้อมทั้งเกิ ดความอยาก
ได้ในตัวสิ นค้านั้น รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์จะเป็ นข้อมูลที่สามารถช่วยให้ผบู ้ ริ โภค
ทาการตัดสิ นใจได้วา่ สิ นค้านั้นมีคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการมากน้อยแค่ไหน เมื่อรายละเอียด
และเนื้ อหาของข้อมูลข่าวสารตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคจะเกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้านั้น เพื่อ ตอบสนองความจาเป็ น และความต้องการของตนเองให้ได้รับความพึงพอใจ ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ เสรี วงษ์ ม ณฑา (2540) กล่ า วว่ า พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภค (Consumer
Behavior) เป็ นการศึกษาเรื่ องการตอบสนองความต้องการและความจาเป็ น (Needs) ของผูบ้ ริ โภค
ให้เกิ ดความพอใจ (Satisfaction) นักการตลาดจะตอบสนองผูบ้ ริ โภคให้เกิดความพอใจได้น้ นั จึง
จาเป็ นต้องทาความเข้าใจผูบ้ ริ โภค เพราะถ้าไม่เข้าใจว่าผูบ้ ริ โภคคือใคร ไม่เข้าใจว่าเขาต้องการอะไร
ชอบสิ่ ง ใด ก็ ไ ม่ ส ามารถตอบสนองความต้อ งการของเขาได้ จากผลการวิ จ ัย รองลงมา พบว่า
ผูบ้ ริ โภคต้องการให้มีสติ๊กเกอร์ ที่หลากหลายอารมณ์ต่อการใช้งานในการสื่ อสารระหว่างกัน เช่น ดี
ใจ เศร้ า เสี ย ใจ และยิน ดี เป็ นต้น สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ (2537) ได้ใ ห้
ความหมายไว้วา่ การสื่ อสารทางการตลาด หมายถึง กิจกรรมในการติดต่อสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมาย
เพื่อสร้างความเข้าใจ โดยมุ่งหวังให้เกิ ดพฤติกรรมตอบสนองตามวัตถุ ประสงค์ของแผนการตลาด
ของธุ รกิจ ในการสื่ อสารทางการตลาดนั้น อาจจะสื่ อสารผ่านภาพ ถ้อยคา หรื อสัทลักษณ์ก็ได้ แต่
ทั้ง นี้ ก ารสื่ อสารการตลาดนั้น นัก การตลาดจะต้อ งสื่ อ สารได้ส อดคล้องกับ ความต้อ งการของ
ผูบ้ ริ โภค โดยอาจใช้วิธีการโน้มน้าวใจ กระตุน้ ความต้องการเพื่อให้ผบู้ ริ โภคได้รับข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์และนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ซึ่ งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในที่สุด
4) การตอบสนองด้านการตัดสิ นใจซื้ อ (Action)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการตอบสนองด้านการตัดสิ นใจซื้ อ (Action) โดยรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีผบู ้ ริ โภคมีการตอบสนองด้านการตัดสิ นใจ
ซื้ อสู งสุ ด คือ การจัดโปรโมชัน่ ส่ วนลด คู ปองหรื อสิ ทธิ พิเศษมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อ
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บริ การ รองลงมา คือ รายละเอียดและเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารทาให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อ
บริ การ ซึ่ ง สอดคล้องกับ แนวคิ ดของเสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้อธิ บายถึ งการสื่ อสารการตลาด
(Marketing Communication) และการสื่ อสารที่มีผลต่อส่ วนประสมทางการตลาดไว้วา่ การสื่ อสาร
การตลาดที่ดีน้ นั จะทาให้ผบู ้ ริ โภครู ้จกั ยอมรับ เกิ ดความพึงพอใจ ในตัวสิ นค้าของบริ ษทั มากกว่า
สิ นค้ายีห่ อ้ อื่นๆ ซึ่ งเกิดได้จากการอ่าน หรื อฟังข้อความเกี่ยวกับการสื่ อสาร เช่น การดูโฆษณา ได้ยิน
ค าสั ม ภาษณ์ ใ นรายการโทรทัศ น์ จากการดู วิดีโอ ดู ส ารคดี อ่ า นแผ่นพับ เป็ นต้น นอกจากนี้ ย งั
สอดคล้องกับผลการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อพฤติ กรรมการตอบสนองของผูซ้ ้ื อในกิ จกรรมการ
ส่ งเสริ มการขายของห้างสรรพสิ นค้าในเขตกรุ งเทพมหานครของภัศราภรณ์ อรั ทเหม (2549) ที่
พบว่า ผูซ้ ้ื อตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่นามาจัดการส่ งเสริ มการขายโดยดูจากความคุม้ ค่าและประโยชน์ใช้
สอย รองลงมาคือการส่ งเสริ มการขายมีส่วนทาให้ผซู ้ ้ื อตัดสิ นใจซื้ อได้เร็ วขึ้น จากผลการศึกษาจะ
เห็ นได้ว่า การส่ งเสริ มการขายโดยการจัดโปรโมชัน่ ส่ วนลด คูปองหรื อสิ ทธิ พิเศษของสิ นค้าและ
บริ การจะมีบทบาทอย่างมากต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้ เป็ นเพราะนิ สัยส่ วน
ใหท่ของคนไทยชอบซื้ อสิ นค้า/บริ การที่มีการจัดโปรโมชัน่ ส่ วนลดหรื อมีของแถมอยูแ่ ล้วจึงทาให้
เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อได้เร็ วขึ้น รวมไปถึงการให้รายละเอียดและเนื้ อหาของข้อมูลข่าวสารหากเป็ น
ข้อมูลที่น่าสนใจ ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคก็จะตัวช่วยกระตุน้ ให้เกิ ดพฤติกรรมการการ
ตัดสิ นใจซื้ อได้มากยิง่ ขึ้น
ส่ วนที่ 5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พและรายได้
ที่ต่างกันมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า
1) เพศที่ต่างกันมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคในการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟ
ฟิ เชียลแอคเคานต์แตกต่างกัน ในด้านความตั้งใจ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากร
ของปรมะ สตะเวทิน (2546) ที่ระบุวา่ เพศหทิงและเพศชายมีความแตกต่างกันอย่างมาก ทั้งในเรื่ อง
ของความคิด ค่านิยม ทัศนคติ รวมถึงพฤติกรรม ตลอดจนตวามต้องการต่างๆ ทั้งนี้ เพราะวัฒนธรรม
และสังคมได้กาหนดบทบาทและกิ จกรรมของคนสองเพศไว้แตกต่างกัน ดังนั้น ความแตกต่างทาง
เพศจึ งท าให้ผูบ้ ริ โภคมี พฤติ ก รรมการตอบสนองที่ แตกต่า งกันด้วย ซึ่ งหากอ้า งแนวคิ ดเกี่ ยวกับ
ลักษณะทางประชากรของพีระ จิรโสภณ (2547) ที่กล่าวว่าผูห้ ทิงโดยทัว่ ไปมักมีลกั ษณะชอบความ
สวยงาม มีความนุ่มนวล และอารมณ์ อ่อนไหวจึงมักจะถูกโน้มน้าวใจได้ง่ายกว่าผูช้ าย อาจอธิ บาย
ผลการวิจยั ส่ วนนี้ ได้วา่ การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์มีรูปแบบเนื้ อหาของ
ข้อมูลข่าวสารที่สอดคล้องกับความต้องการของเพศหทิง ทาให้เพศหทิงมีการตอบสนองด้านความ
ตั้งใจในการติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์มากกว่าเพศชาย
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2) อายุที่ต่างกันมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคในการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟ
ฟิ เชียลแอคเคานต์แตกต่างกันโดยรวมทั้ง 4 ด้าน ทั้งในด้านความตั้งใจ ด้านความ ด้านความต้องการ
และด้านการตัดสิ นใจ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดเกี่ ยวกับลักษณะประชากรของศิริวรรณ เสรี รัตน์
(2538) ที่ ร ะบุ ว่ า อายุ เ ป็ นปั จ จัย ที่ ท าให้ ผูบ้ ริ โ ภคมี ค วามแตกต่ า งกัน ในเรื่ อ งของความคิ ด และ
พฤติกรรม เช่นเดียวกับแนวคิดของกิติมา สุ รสนธิ (2544) ที่ได้กล่าวว่าอายุเป็ นปั จจัยสาคัทที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการสื่ อสารของมนุ ษย์ เนื่ องจากอายุเป็ นตัวกาหนดหรื อบ่งบอกเกี่ ยวกับความเป็ นผูท้ ี่ มี
ประสบการณ์ ในเรื่ องต่างๆ ของบุคคล ซึ่ งคนที่มีอายุนอ้ ยจะมีความคิดเชิ งเสรี นิยมมากกว่าคนอายุ
มาก ใจร้ อนกว่า มองโลกในแง่ดีกว่า ส่ วนคนอายุมากจะมีความระมัดระวังในเรื่ องต่างๆ มากกว่า
มองโลกในแง่ร้าย และไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น คนอายุนอ้ ยจึงมักเป็ นผูท้ ี่ถูกชักจูงได้ง่ายกว่า
คนอายุมาก และมีพฤติกรรมในการสื่ อสารที่ชอบเปิ ดรับข่าวสารด้านความบันเทิง ขณะที่คนอายุ
มากจะเปิ ดรั บ ข่ า วสารประเภทหนัก ๆ เช่ น ข่ า วการเมื อ ง สั ง คม หรื อ เศรษฐกิ จ เป็ นต้น จาก
ผลการวิจยั ที่ พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างมี อายุ 21 – 25 ปี จึ งอธิ บ ายได้ว่า ผูท้ ี่ มีอายุน้อยกว่า 25 ปี จะมี
พฤติกรรมการตอบสนองต่อการสื่ อสารการตลาดของเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยล
แอคเคานต์มากกว่าผูท้ ี่มีอายุมาก แสดงให้เห็นว่าหากผูบ้ ริ โภคที่มีอายุนอ้ ยก็มีโอกาสที่จะถูกกระตุน้
และโน้มน้าวใจไปตามสื่ อหรื อสิ่ งยัว่ ยุต่างๆ มากกว่าผูท้ ี่มีอายุมาก
3) ระดับการศึ กษาที่ ต่างกันมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคในการสื่ อสารการตลาด
ผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์แตกต่างกัน ในด้านความต้องการ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ
ลักษณะประชากรของปรมะ สตะเวทิน (2546) ที่ระบุว่าการศึกษาเป็ นปั จจัยที่ทาให้คนมีความคิด
ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมแตกต่างกัน คนที่มีการศึกษาสู งจะเป็ นคนที่ไม่เชื่ ออะไรง่ายๆ ถ้าไม่
มีหลักฐานหรื อเหตุผลเพียงพอ และผลการวิจยั ครั้งนี้ ยงั สอดคล้องกับผลการวิจยั เรื่ องสื่ อดิจิตอลที่มี
อิทธิ พลต่อการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคในการเข้าถึ งข้อมูลทางการตลาดของวิภาดา พิทยาวิรุฬห์
(2556) ที่พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการตอบสนองต่อสื่ อดิจิตอลในการเข้าถึงข้อมูลทาง
การตลาดในด้านความต้องการแตกต่างกัน โดยกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ททาตรี มี
การตอบสนองในการเข้า ถึ ง ข้อมู ลทางการตลาดด้านความต้องการมากกว่า กลุ่ มผูบ้ ริ โภคระดับ
การศึกษาปริ ททาตรี ทั้งนี้ เนื่องจากผูท้ ี่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ททาตรี อาจมีความต้องการและมี
ความสนใจเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการขายมากกว่าผูท้ ี่มีระดับการศึกษาสู ง ดังนั้น ระดับการศึกษา
ถือว่าเป็ นปั จจัยที่ทาให้บุคคลเกิ ดความคิด ความต้องการ ตลอดจนการแสดงออกทางพฤติกรรมที่
แตกต่างกันได้
4) อาชี พที่ ต่างกันมี การตอบสนองของผูบ้ ริ โภคในการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์
ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ไม่แตกต่างกัน โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของณัฐกรานต์
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รัตนสุ ภา (2555) ที่ ไ ด้ท าการศึก ษาเรื่ อ งรู ป แบบของเครื อข่ า ยสัง คมออนไลน์ Facebook และ
พฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ Facebook ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่า อายุ สถานภาพ อาชี พ และรายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อนที่ แตกต่า งกันมี
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจยั ครั้งนี้ ไม่สอดคล้องสอดคล้องกับ
ผลการวิจ ัย เรื่ อ งปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตอบสนองของผูซ้ ้ื อ ในกิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม การขายของ
ห้างสรรพสิ นค้าในเขตกรุ งเทพมหานครของภัศราภรณ์ อรัทเหม (2549) ที่พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชี พ
ที่ต่างกันมีพฤติกรรมการตอบสนองของผูซ้ ้ื อต่อกิจกรรมการส่ งเสริ มการขายของห้างสรรพสิ นค้า
แตกต่างกัน ในด้านความตั้งใจ ความสนใจ ความต้องการ และการตัดสิ นใจซื้ ออย่างมีนยั สาคัททาง
สถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งหากเชื่ อมโยงกับทฤษฏี แล้วผลการวิจยั นี้ ไม่สอดคล้องกับแนวความคิดของ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2546) ที่กล่าวว่า อาชีพของแต่ละบุคคลจะนาไปสู่ ความจาเป็ นและความต้องการ
สิ นค้าที่แตกต่างกัน เนื่องจากผูท้ ี่มีอาชี พต่างกันย่อมมีความคิด ทัศนคติ ค่านิ ยม ที่แตกต่างกัน จึงจะ
ส่ งผลให้มีพฤติกรรมการตอบสนองของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน
5) รายได้ที่ต่างกันมี การตอบสนองของผูบ้ ริ โภคในการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์
ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์แตกต่างกันในด้านการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของปรมะ สตะ
เวทิน (2546) ที่อธิ บายว่า รายได้หรื อสถานภาพทางเศรษฐกิ จของแต่ละบุคคลจะกระทบต่อสิ นค้า
และบริ การที่เขาตัดสิ นใจซื้ อ สถานภาพเหล่านี้จะประกอบด้วยรายได้ การออมทรัพย์ อานาจการซื้ อ
และทัศนคติ ซึ่ งรายได้จะมีผลต่ออานาจในการตัดสิ นใจซื้ อ บุคคลที่มีรายได้ต่าจะซื้ อสิ นค้าที่จาเป็ น
ต่อการครองชี พและมีความไวต่อราคามาก ส่ วนคนที่มีรายได้สูงจะมุ่งซื้ อสิ นค้าที่มีคุณภาพดี และ
ราคาสู ง โดยเน้นที่ภาพพจน์ของตราสิ นค้าเป็ นหลัก
สมมติฐานข้อที่ 2 พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ที่ต่างกันมี
การตอบสนองของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า
ผูบ้ ริ โภคที่มีระยะเวลาเปิ ดอ่านข้อความ/ข้อมูลข่าวสารทางการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ
เชียลแอคเคานต์ที่ต่างกันมีการตอบสนองด้านการตัดสิ นใจซื้ อแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัททางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ ในขณะที่ผูบ้ ริ โภคที่มีระยะเวลาเปิ ดอ่านข้อความ/
ข้อมูลข่าวสารทางการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ที่ต่างกันมี การตอบสนองด้านความ
ตั้งใจ (Attention) ด้านความสนใจ (Interest) และด้านความต้องการ (Desire) ไม่แตกต่างกัน แต่มี
การตัดสิ นใจซื้ อที่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ และไม่สอดคล้องกับงานวิจยั
ของนุชจริ นทร์ ชอบดารงธรรม (2553) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่ อง อิทธิ พลของสื่ อโฆษณาในเครื อข่าย
สั ง คมออนไลน์ ที่ มี ผ ลต่ อ กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค พบว่า ผูใ้ ช้ง านเครื อข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์ที่มีระยะเวลาการใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกันมีกระบวนการตอบสนอง
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ด้านความตั้งใจ ด้านความสนใจ และด้านความต้องการแตกต่างกัน แต่ ด้านการตัดสิ นใจซื้ อไม่
แตกต่ า งกัน โดยผูบ้ ริ โภคที่ มี ระยะเวลาการใช้ง านเครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ที่ ม าก จะส่ ง ผลต่ อ
กระบวนการตอบสนองที่ ม ากขึ้ น ดัง นั้น หากนัก การตลาดมี ก ารนาเสนอข้อมู ล หรื อข่ า วสารที่
น่ า สนใจ แปลกใหม่ และทันสมัย อาจท าให้ ส ามารถดึ ง ดู ดใจให้ ผูบ้ ริ โ ภคมี ระยะเวลาเปิ ดอ่ า น
ข้อความ/ข้อมูล ข่า วสารทางการตลาดผ่า นไลน์ ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ที่ มากขึ้ น ซึ่ งจะส่ งผลต่ อ
พฤติกรรมการตอบสนองที่มากยิง่ ขึ้นไปด้วย จากผลการศึกษาจะเห็นได้วา่ ผูบ้ ริ โภคมีระยะเวลาเปิ ด
อ่านข้อความ/ข้อมูลข่าวสารทางการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์เพียง 1 – 2 วันต่อสัปดาห์
ซึ่ ง ถื อ ว่า มี ร ะยะเวลาในการเปิ ดอ่ า นที่ น้อ ย จึ ง ส่ ง ผลให้ เ กิ ดพฤติ ก รรมการตอบสนองด้า นการ
ตัดสิ นใจซื้ อที่นอ้ ยตามไปด้วย
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 3 การรั บ รู ้ ก ารสื่ อ สารการตลาดผ่ า นไลน์ อ อฟฟิ เชี ย ลแอคเคานต์ มี
ความสัมพันธ์ต่อการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า
การรับรู ้การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตอบสนองด้านความตั้งใจ ด้านความสนใจ และด้านความต้องการอย่างมีนยั สาคัททางสถิติที่ระดับ
0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550) กล่าว
ไว้ว่า การตอบสนองของผูบ้ ริ โภคจะขึ้ นอยู่กบั การรั บรู ้ ผูบ้ ริ โภคจะมี การตอบสนองต่อสิ่ งต่างๆ
แตกต่างกัน ซึ่ งจะขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของแต่ละบุคคล รวมทั้งประสบการณ์ในอดีตและปั จจุบนั
ที่ส่งผลทาให้เกิดการรับรู ้ที่แตกต่างกัน
ในขณะที่ ก ารรั บ รู ้ ก ารสื่ อ สารการตลาดผ่ า นไลน์ อ อฟฟิ เชี ย ลแอคเคานต์ ไ ม่ มี
ความสัมพันธ์กบั การตอบสนองด้านการตัดสิ นใจซื้ อ (Action) ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั
ไว้ แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางตรงกันข้ามกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของบุ ท นภา จัน ทรากูล พงษ์ (2542) ซึ่ งได้ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง อิ ท ธิ พ ลของสื่ อ โฆษณาในโรง
ภาพยนตร์ ที่มีต่อทัศนคติต่อสื่ อโฆษณาและพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าและบริ การของวัยรุ่ นในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่าการเปิ ดรับสื่ อโฆษณาใน โรงภาพยนตร์ ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าและบริ การหลังจากเปิ ดรับสื่ อโฆษณา ในโรงภาพยนตร์ ซึ่ งจากผลการศึกษาอธิ บายได้ว่า
ผูบ้ ริ โภคยังไม่มีการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ แม้จะมีการรั บรู ้ การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์
ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์กบั การตอบสนองในด้านความตั้งใจ ด้านความสนใจ และด้านความต้องการ
แล้วก็ตาม ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่าผูบ้ ริ โภคยังไม่มีความคิดที่จะซื้ อสิ นค้านั้นๆ ดังนั้นการกระตุน้ ให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดการซื้ อสิ นค้าและบริ การจึงเป็ นสิ่ งสาคัท ในการโน้มน้าวใจให้ผบู ้ ริ โภคอยากใช้สินค้า
และบริ การมากขึ้ น ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2546) ที่อธิ บายถึ ง
ขั้นตอนการตัดสิ นใจซื้ อไว้ว่าตามปกติผูบ้ ริ โภคจะมี กระบวนการในการตัดสิ นใจซื้ อ 5 ขั้นตอน
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ได้แก่ 1) การรับรู้ถึงความต้องการ (Need Recognition) ซึ่ งอาจเกิดขึ้นจากความต้องการภายในของ
ตนเองหรื อเกิดจากสิ่ งกระตุน้ เช่น โปรโมชัน่ ที่มาในรู ปแบบของคูปอง ส่ วนลด หรื อสิ ทธิ พิเศษใน
การซื้ อสิ นค้า และกิ จกรรมให้ร่วมเล่ นเกมลุ ้นรั บ ของรางวัล 2) การค้นหาข้อมูล (Information
Search) ถ้าความต้องการถูกกระตุน้ มากพอผูบ้ ริ โภคจะดาเนินการค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
เพิ่มเติม 3) การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) เมื่อผูบ้ ริ โภคได้ขอ้ มูลมาแล้วจาก
ขั้นที่ 2 ผูบ้ ริ โภคจะเกิ ดความเข้าใจและประเมิ นผลทางเลื อกต่า งๆ เช่ น การพิจารณาสิ นค้าว่า มี
คุณสมบัติอะไรบ้าง และมีความเชื่ อถือแค่ไหน 4) การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) จากการ
ประเมิ นผลพฤติกรรมในขั้นที่ 3 จะช่ วยให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่เขาชอบมากที่สุดและ
ปฏิ เสธซื้ อสิ นค้าที่ตนเองไม่มีความพอใจที่ จะซื้ อ 5) พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ (Post Purchase
Behavior) หลังจากซื้ อและทดลองใช้สินค้าไปแล้วผูบ้ ริ โภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับสิ นค้า ถ้าเกิด
ความพึงพอใจก็จะมีแนวโน้มที่จะซื้ อซ้ า แต่ถา้ ไม่ตรงกับความคาดหวัง ก็จะทาให้ไม่พอใจและไม่
ซื้ อซ้ า

5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ ใช้
5.3.1.1 จากผลการศึกษา พบว่า ส่ วนใหท่เป็ นเพศหทิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง
21 – 25 ปี มีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ททาตรี ส่ วนใหท่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,000 – 20,000 บาท การที่บุคคลมีเพศ อายุ การศึกษา อาชี พ และรายได้ที่แตกต่างกันย่อม
ส่ งผลให้มีการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารและพฤติกรรมการตอบสนองที่แตกต่างกันไปด้วย ดังนั้น องค์กร
ต้องมีการตระหนักถึงการสื่ อสารการตลาดไปยังกลุ่มเป้ าหมาย โดยใช้สื่อทางการตลาดที่เหมาะสม
ซึ่ งในปั จจุบนั จะเห็ นได้วา่ ผูบ้ ริ โภคมีการบริ โภคสื่ อหลักลดน้อยลง เพราะได้หนั มาใช้สื่อออนไลน์
กันมากขึ้น ดังนั้น ควรเน้นทาการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์โดยเฉพาะนอกจากไลน์ออฟฟิ
เชี ยล เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ยูทูบ หรื ออินสตาแกรมไปพร้อมๆ กัน เนื่ องจากสื่ อออนไลน์จะได้รับ
การตอบรั บจากผูบ้ ริ โภคมากกว่าสื่ ออื่นๆ ซึ่ งองค์กรธุ รกิ จสามารถนาผลที่ได้จากการศึ กษานี้ ไป
ประยุกต์ใช้เป็ นข้อมูลในการกาหนดกลุ่มเป้ าหมายโดยการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยล
แอคเคานต์ให้มีความสอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมายและเกิดประสิ ทธิผลมากที่สุด
5.3.1.2 จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหท่มีการใช้งานไลน์แอปพลิเคชันทุก
วัน และยัง มี ร ะยะเวลาในการใช้ง านมากกว่า 3 ชั่ว โมงขึ้ น ไป ซึ่ งแสดงให้ เ ห็ น ว่า ผูบ้ ริ โ ภคให้
ความสาคัทกับการใช้งานผ่านไลน์แอปพลิเคชันนี้ เป็ นจานวนมาก นอกจากนี้ ช่วงเวลา 20:01 –
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24:00 น. ยังเป็ นช่วงเวลาที่ผบู ้ ริ โภคได้มีการใช้งานเป็ นประจามากที่สุด ดังนั้นควรทาการสื่ อสาร
การตลาดกับ ผูบ้ ริ โภคในช่ วงเวลานี้ เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผูบ้ ริ โภคได้เข้ามามี ส่ วนร่ วมใน
กิจกรรมที่องค์กรธุ รกิจได้จดั ขึ้น เช่ น การส่ งข้อความ หรื อการมีกิจกรรมให้ร่วมเล่นเกมเพื่อลุน้ รับ
ของรางวัล และสามารถพูดคุยสอบถามรายละเอียดของสิ นค้าหรื อบริ การ โดยการเปิ ดระบบออน
แอร์ (On Air) เน้นการสื่ อสารแบบสองทาง ทาให้เกิดการโต้ตอบระหว่างองค์กรธุ รกิจกับผูบ้ ริ โภค
เพื่อสร้างความผูกพัน ความเข้าใจ โน้มน้าวใจให้ผู้บริ โภคเกิดการตอบสนองและเป็ นส่ วนหนึ่ งกับ
ธุ รกิจอันจะนาไปสู่ ความภักดีและเกิดการเชิทชวนหรื อแนะนาไปยังบุคคลอื่นๆ ต่อไป
5.3.1.3 จากผลการศึ กษา พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหท่มีการรั บรู ้ ถึงการเปิ ดให้ดาวน์
โหลดสติ๊ กเกอร์ ไ ด้ฟ รี ม ากที่ สุ ด ซึ่ ง โดยทัว่ ไปแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะมี พฤติ ก รรมชื่ นชอบต่อสิ่ ง ที่ เป็ น
ลักษณะให้ผลตอบแทน ทั้งนี้ การเปิ ดให้ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ ได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนั้นถือเป็ น
การเข้าถึ งกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี หากสติ๊กเกอร์ ของแบรนด์ธุรกิ จนั้นๆ มีความน่ าสนใจก็จะ
สามารถดึงดูดใจให้ผบู ้ ริ โภคเปิ ดรับ และรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารต่อไป ยิ่งในปั จจุบนั ทุกแบรนด์ธุรกิจได้
หันมาทาการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลฯโดยการออกสติ๊ กเกอร์ ให้ผูบ้ ริ โภคได้เลื อก
ดาวน์โหลดกันอย่างหลากหลาย ดังนั้น ควรมีการพัฒนา และสร้ างสรรค์ออกแบบให้สติ๊กเกอร์ มี
ความน่าดึงดูดใจ ไม่วา่ จะเป็ นการออกสติ๊กเกอร์ ดว้ ยสัทลักษณ์ มาสคอต ตัวการ์ ตูน ดารา นักแสดง
หรื อแม้แต่การพัฒนาให้สติ๊กเกอร์ สามารถเคลื่อนไหวหรื อมีเสี ยงประกอบไปพร้อมๆ กันได้ รวมไป
ถึงการพัฒนารู ปแบบในการนาเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลฯ เช่ น การนาเสนอข้อมูล
ด้วยตัวอักษร ภาพ และวิดีโอ ให้มีความน่ าสนใจ สร้ างจุ ดเด่น ทันสมัยและมีความแปลกใหม่ให้
แตกต่างจากแบรนด์ธุรกิ จอื่นๆ ก็จะทาให้ผบู ้ ริ โภคมีการรับรู ้ การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ
เชียลฯมากยิง่ ขึ้น
5.3.1.4 จากผลการศึกษาเกี่ยวกับการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการสื่ อสารการตลาด
ผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ มีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้
1) การตอบสนองด้านความตั้งใจ พบว่า การการเปิ ดให้ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ ฟรี
ทาให้ผูบ้ ริ โภคมี ค วามตั้งใจที่ จะติ ดตามสิ นค้า หรื อบริ ก ารผ่า นไลน์ ออฟฟิ เชี ย ลแอคเคานต์ การ
ตอบสนองด้า นความตั้ง ใจ ถื อ ว่ า เป็ นขั้น ตอนการตอบสนองขั้น แรกที่ นัก การตลาดควรให้
ความสาคัท และใช้ความพยายามเป็ นอย่างมากในการสร้างสรรค์เนื้ อหา รู ปแบบของข้อมูลข่าวสาร
ให้มีความน่ าสนใจ ซึ่ งการที่จะทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดความตั้งใจเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารได้น้ นั จะต้องมี
สิ่ งเร้ ามากระตุ น้ ความรู ้ สึกนึ กคิ ดของผูบ้ ริ โภคให้เกิ ดการยอมรั บ โดยอาจใช้เทคนิ ค หรื อการให้
ข้อเสนอต่างๆ ที่น่าสนใจ ซึ่ งจะส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความตั้งใจที่จะรับข้อความที่แบรนด์ส่งมาให้
ในครั้งต่อๆ ไป
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2) การตอบสนองด้านความสนใจ พบว่า การใช้สติ๊กเกอร์ มีความน่ารัก น่าสนใจ
และเป็ นเอกลักษณ์ หลังจากการที่ผบู ้ ริ โภคเกิดความตั้งใจในการติดตามข้อมูลข่าวสารแล้ว ก็เข้าสู่
ขั้นตอนที่ ผูบ้ ริ โ ภคจะเข้า ไปสนใจในเนื้ อ หาที่ ไ ด้รับ ตั้ง ใจที่ จ ะอ่ า น ดู และฟั ง ก่ อนที่ จะท าการ
ตัดสิ นใจซื้ อ ดัง นั้น นักการตลาดควรสร้ างให้เกิ ดความสนใจติ ดตามข่า วสารต่ อไป โดยทาการ
วางแผนปรับปรุ งรู ปแบบเนื้ อหาข้อมูลข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็ น การออกแบบสติ๊กเกอร์ การนาเสนอ
โดยรู ปภาพ ตัวอักษร วีดิโอ รวมไปถึงการส่ งเสริ มการขายมาใช้ในการสื่ อสารการตลาดให้ตรงกับ
ความต้องการและการรั บรู ้ ของผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูบ้ ริ โภคก็จะเกิ ดความสนใจรับ
ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
3) การตอบสนองด้านความต้องการ ผูบ้ ริ โภคต้องการรายละเอี ยดและเนื้ อหา
ของข้อมูลข่าวสารที่ ทนั สมัย ทันต่อเหตุ การณ์ และน่ าเชื่ อถื อมากที่สุด นักการตลาดจาเป็ นต้องให้
ความสนใจเกี่ ยวกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากก่ อนที่ ผูบ้ ริ โภคจะท าการตัดสิ นใจซื้ อ
ผูบ้ ริ โภคจะทาการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเภทสิ นค้า ราคาสิ นค้า สถานที่จาหน่าย และ
ข้อเสนอพิเศษต่างๆ เกี่ยวกับสิ นค้าที่ตอ้ งการ ดังนั้น นักการตลาดควรนาเสนอข้อมูลข่าวสารที่ตรง
กับความสนใจของผูบ้ ริ โภค มีการอัพเดตข่าวสารใหม่ๆ อย่างสม่าเสมอ และพยายามสื่ อสารให้เห็น
ถึงประโยชน์ของการซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การ ทั้งนี้ เมื่อนักการตลาดมีความเข้าใจถึงความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภค ก็สามารถนาความต้องการนั้นมาเป็ นส่ วนหนึ่ งในการสื่ อสารการตลาดให้สอดคล้อง
กับตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้
4) การตอบสนองด้านการตัดสิ นใจซื้ อ การจัดโปรโมชัน่ ส่ วนลด คูปองหรื อ
สิ ทธิ พิเศษมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การ จากสภาวะการแข่งขันทางการตลาดที่สูงขึ้น
จึ ง มี ค วามจ าเป็ นอย่า งยิ่ง ที่ จะต้องปรั บ กลยุท ธ์ ใ นการส่ ง เสริ ม การขายให้มี ค วามสอดคล้องกับ
สถานการณ์ ในปั จจุบนั ดังนั้นควรให้ความสาคัทกับกรส่ งเสริ มการขาย โดยสร้างความภักดี การ
ตอกย้ าถึงแบรนด์ สร้ างการจดจาที่จะกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดพฤติกรรมการซื้ อ เช่ น การให้ขอ้ มูล
เกี่ ยวกับโปรโมชัน่ ส่ วนลด หรื อสิ ทธิ พิเศษ และการเปิ ดออนแอร์ ให้ผบู้ ริ โภคร่ วมสนุ กกับเกมเพื่อ
ชิ งของรางวัล เป็ นต้น จะเห็ นได้ว่าการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลฯถื อเป็ นอีกช่ องทาง
หนึ่งในการให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ผบู ้ ริ โภคและเป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งที่ช่วยให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การเท่านั้น ดังนั้น นักการตลาดจึงควรมีการสื่ อสารการตลาดร่ วมไปกับสื่ ออื่นๆ
เช่ น สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อโทรทัศน์ สื่ อวิทยุ สื่ ออินเตอร์ เน็ ต หรื อแม้กระทัง่ การใช้พนักงานขายอธิ บาย
ข้อมูลรายละเอียดของสิ นค้าแก่ผบู ้ ริ โภคให้เกิดการตอบสนองในการตัดสิ นใจซื้ อมากขึ้น
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5.3.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่ อไป
5.3.2.1 การศึ ก ษาวิจยั ในครั้ ง นี้ มุ่งเน้นศึ ก ษาในส่ วนของผูบ้ ริ โภคเพีย งด้า นเดี ย ว
ไม่ได้ศึกษาในด้านขององค์กรธุ รกิ จ หรื อการตลาดของแบรนด์ธุรกิ จนั้นๆ ซึ่ งถ้าหากมีการศึกษา
เพิ่มเติมจะทาให้สามารถเข้าใจและรับรู ้ ถึงภาพรวมของการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยล
แอคเคานต์ (Line Official Account) ได้ดียงิ่ ขึ้น
5.3.2.2 การศึ ก ษาวิจยั ในครั้ งนี้ มุ่ ง เน้นศึ ก ษาเฉพาะเครื อข่า ยโทรศัพท์มื อถื อ ซึ่ ง
ได้แก่ ทรู มูฟ (True Move) ดีแทค (Dtac) เอไอเอส (AIS) ดังนั้น ในการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป จึงควร
ศึกษาแบรนด์สินค้าประเภทอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ เพื่อที่จะได้ทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคต่อ
สิ นค้าประเภทอื่น เพื่อที่จะได้ขอ้ มูลและผลการวิจยั ไปใช้ให้ประโยชน์มากยิง่ ขึ้น
5.3.2.3 การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey Research) โดยการ
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นการเก็บข้อมูลเพียงอย่างเดี ยว ดังนั้นจึงควรทาการวิจยั เชิ ง
คุ ณภาพควบคู่กนั ไปด้วย เช่ น กาสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ ก (Dept Interview) หรื อการสนทนากลุ่ ม
(Focus Group) เพื่อที่จะช่วยให้เข้าใจถึงการรับรู ้ ความต้องการและพฤติกรรมการตอบสนองของ
ผูบ้ ริ โภคที่เหมาะสมต่อการสื่ อสารการตลาดได้อย่างครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น
5.3.2.4 การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ มุ่งศึกษาแต่ไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ผา่ นไลน์แอป
พลิเคชัน ซึ่งในปัจจุบนั มีแอปพลิเคชันที่เป็ นโปรแกรมสนทนาหลากหลายที่ผบู้ ริ โภคให้ความสนใจ
ดังนั้น จึงควรทาการศึกษาเปรี ยบเทียบกับแอปพลิเคชันอื่นๆ เช่น WhatsApp, Facebook Messenger,
KakaoTalk, WeChat เป็ นต้น เพื่อทราบถึงแนวโน้มการใช้งานของผูบ้ ริ โภค และนาไปพัฒนาแอป
พลิเคชันให้เกิดประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด

บรรณานุกรม
กรมการปกครอง (2556, 31 ธันวาคม). จำนวนรำษฎรทั่วรำชอำณำจักร แยกเป็ นกรุ งเทพมหำนคร
และจังหวัดต่ ำงๆ ตำมหลักฐำนกำรทะเบียนรำษฎร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555. สื บค้นจาก
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/041/18.PDF
กาญจนา แก้วเทพ. (2541). กำรวิเครำะห์ สื่อ: แนวคิดและเทคนิค. กรุ งเทพมหานคร: อินฟิ นิ ต้ ี
เพรส.
กาญจนา แก้วเทพ, และนิคม ชัยขุมพล. (2555). คู่มือสื่ อใหม่ ศึกษำ. กรุ งเทพมหานคร: โครงการ
เมธีวจิ ยั อาวุโส ฝ่ ายวิชาการ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั .
กิติมา สุ รสนธิ . (2544). ควำมรู้ ทำงกำรสื่ อสำร. กรุ งเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ขวัญชีวา ส่ างหลวง. (2552). กำรเปิ ดรั บข่ ำวสำรกำรตลำดและข่ ำวสำรเชิ งรณรงค์ เกี่ยวกับสุรำกับ
ควำมรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมกำรบริ โภคสุ รำของเยำวชนในเขตกรุ งเทพมหำนคร.
(วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์,
กรุ งเทพมหานคร.
จาเนียร ช่วงโชติ, จิตรา วสุ วานิช, จันทมาศ ชื่นบุญ, และมลวิภา สุ วรรณมาลัย. (2519). จิตวิทยำ
กำรรั บรู้ และกำรเรี ยนรู้ . กรุ งเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
ฉัตยาพร เสมอใจ, และมัทนี สมมิ. (2546). พฤติกรรมผู้บริ โภค. กรุ งเทพมหานคร: ธรรมกมลการ
พิมพ์.
ชลลดา ตันติกิตติชยั . (2555). อิทธิ พลของกำรสื่ อสำรกำรตลำดเพื่อสังคมผ่ ำนสื่ อออนไลน์ ต่อกำร
ลดกำรบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยในกรุ งเทพมหำนคร.
(วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,
กรุ งเทพมหานคร.
ชวรัตน์ เชิดชัย. (2549). ควำมรู้ ทั่วไปเกี่ยวกับสื่ อสำรมวลชน. กรุ งเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์.
ชาลาภรณ์ อัจฉริ ยานุรักษ์. (2550). กำรรั บรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่มีต่อกำรโฆษณำ
ผ่ ำนทำงโทรศัพท์ มือถือ. (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, กรุ งเทพมหานคร.
ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ. (2545). กลยุทธ์ สื่อสำรกำรตลำด: IMC & Marketing Communication.
กรุ งเทพมหานคร: บริ ษทั ทิปปิ้ ง พอยด์ จากัด.

142
ฐานทัศน์ ชมพูพล. (2554). กำรเปิ ดรั บกำรสำธิ ตกำรใช้ เครื่ องสำอำงผ่ ำนสื่ อออนไลน์ กับกำร
ตัดสิ นใจซื ้อเครื่ องสำอำงของผู้หญิงไทยในเขตกรุ งเทพมหำนคร. (การค้นคว้าอิสระ
ปริ ญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , กรุ งเทพมหานคร.
ณงลักษณ์ จารุ วฒั น์, และประภัสสร วรรณสถิต. (2551). Digital Marketing เปิ ดโลกนิวมีเดียและ
กำรตลำดดิจิทัล. กรุ งเทพมหานคร: เนชัน่ บุค๊ ส์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด.
ณัฐกรานต์ รัตนสุ ภา. (2555). รู ปแบบของเครื อข่ ำยสังคมออนไลน์ Facebook และพฤติกรรมกำร
ใช้ เครื อข่ ำยสังคมออนไลน์ Facebook ที่มีผลต่ อกำรตอบสนองของผู้บริ โภค. (สารนิพนธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์วิโรฒ, กรุ งเทพมหานคร.
ณัฐกานต์ พินิจเวชการ. (2550). กำรรั บรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมกำรซื ้อนมพร่ องมันเนยยี่ห้อโฟร
โมสต์ ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหำนคร. (สารนิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต ไม่ได้
ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์วโิ รฒ, กรุ งเทพมหานคร.
ดารา ทีปะปาล, และ ธนวัฒน์ ทีปะปาล. (2553). กำรสื่ อสำรกำรตลำด. กรุ งเทพมหานคร: อมรการ
พิมพ์.
เดลินิวส์ออนไลน์. (2557, 11 ตุลาคม). "ไลน์ "เผยผู้ใช้ งำนทั่วโลกทะลุ 560 ล้ ำนคนพร้ อมเปิ ด
บริ กำรใหม่ . สื บค้นจาก http://www.dailynews.co.th/it/273115
ไทยรัฐออนไลน์. (2557, 3 เมษายน). LINE ขึน้ แท่ นผู้นำแอพฯผู้ใช้ งำนทะลุ 400 ล้ ำนคนทั่วโลก.
สื บค้นจาก http://www.thairath.co.th/content/414327
ธนกร สุ โภภาค. (2554). กำรเปิ ดรั บกำรรั บรู้ ข่ำวสำรและพฤติกรรมกำรตัดสิ นใจใช้ บริ กำรสิ นค้ ำ
ทรู ของบริ ษัททรู คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน). (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต ไม่ได้
ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี.
ธมนวรรณ กัญญาหัตถ์. (2554). ควำมพึงพอใจของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหำนครที่มีต่อ
ประโยชน์ ของสมำร์ ทโฟน (การศึกษาเฉพาะบุคคลปริ ญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรี
นคริ นทร์วิโรฒ, สื บค้นจาก: http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/356/1/
tamonwan_kanya.pdf
ธาม เชื้อสถาปนศิริ. (2556, 21 เมษายน). ถอดรหัสนวัตกรรมควำมสำเร็ จ LINE. สื บค้นจาก
http://www.positioningmag.com/content/%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E
0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA-%E0%B8%99%E0%B8%A7
%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3
%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88-line

143
นธกฤต วันต๊ะเมล์. (2555). กำรสื่ อสำรกำรตลำด. กรุ งเทพมหานคร: สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นุชจริ นทร์ ชอบดารงธรรม. (2553). อิทธิ พลของสื่ อโฆษณำในเครื อข่ ำยสังคมออนไลน์ ที่มีผลต่ อ
กระบวนกำรตอบสนองของผู้บริ โภค. (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์).
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, กรุ งเทพมหานคร.
บริ ษทั ทรู คอร์ ปเปอเรชัน่ จากัด (มหาชน). (2556). รำยงำนประจำปี 2556. สื บค้นจาก
http://true.listedcompany.com/misc/AR/20140321-TRUE-AR2013-TH-02.pdf
บุญนภา จันทรากูลพงษ์. (2542). อิทธิ พลของสื่ อโฆษณำในโรงภำพยนตร์ ที่มีต่อทัศนคติต่อสื่ อ
โฆษณำและพฤติกรรมกำรซื ้อสิ นค้ ำและบริ กำรของวัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพมหำนคร.
(วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
กรุ งเทพมหานคร.
ปณิ ชา นิติพรมงคล. (2554). พฤติกรรมกำรใช้ เครื อข่ ำยสังคมออนไลน์ ของคนวัยทำงำนในเขต
กรุ งเทพมหำนคร. (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยศรี ปทุม,
กรุ งเทพมหานคร.
ปรมะ สตะเวทิน. (2531). หลักนิเทศศำสตร์ . กรุ งเทพมหานคร: คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ปรมะ สตะเวทิน. (2546). หลักนิเทศศำสตร์ . กรุ งเทพมหานคร: ภาพพิมพ์.
ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร. (2547). กำรสร้ ำงแบรนด์ และกำรสื่ อสำรกำรตลำด. กรุ งเทพมหานคร:
แพค อินเตอร์กรุ๊ ป.
พภัช เชิดชูศิลป์ . (2557). พฤติกรรมกำรใช้ ไลน์ ที่มีผลต่ อควำมพึงพอใจและกำรใช้ ประโยชน์ ของ
นักศึกษำมหำวิทยำลัยศรี ปทุม (บทความวิชาการ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ). สื บค้นจาก
http://www.spu.ac.th/commarts/files/2014/06/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%8
4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8
A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8A.pdf
พีระ จิรโสภณ. (2547). ทฤษฏี กำรสื่ อสำร: เอกสำรประกอบกำรสอนชุดวิชำหลักและทฤษฏี กำร
สื่ อสำรหน่ วยที่ 11. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
เพ็ญพักตร์ ศิริไตรรัตน์. (2552). กำรวิเครำะห์ กระบวนกำรสื่ อสำรในนิตยสำรแฟชั่นสตรี . (การ
ค้นคว้าอิสระปริ ญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.

144
ภัศราภรณ์ อรัญเหม. (2549). ปั จจัยที่มีผลต่ อพฤติกรรมกำรตอบสนองของผู้ซื้อในกิจกรรมกำร
ส่ งเสริ มกำรขำยของห้ ำงสรรพสิ นค้ ำในเขตกรุ งเทพมหำนคร. (วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
มหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, กรุ งเทพมหานคร.
ภาสกร จิตใคร่ ครวญ. (2553). เทคโนโลยีของสื่ อใหม่ และกำรนำเสนอตัวตนต่ อสังคมกับ
พฤติกรรมกำรสี่ อสำรบนเครื อข่ ำยสังคมออนไลน์ . (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต
ไม่ได้ตีพิมพ์). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุ งเทพมหานคร.
รงวไล หมื่นสวัสดิ์. (2552). กำรประชำสัมพันธ์ กำรตลำดผ่ ำนเฟซบุ๊กแฟนเพ็จของ "GSM
advance" และ "1 2 call!" กับคุณค่ ำตรำสิ นค้ ำ. (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต ไม่ได้
ตีพิมพ์). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุ งเทพมหานคร.
วิภาดา พิทยาวิรุฬห์. (2556). สื่ อดิจิตอลที่มีอิทธิ พลต่ อกำรตอบสนองของบริ โภคในกำรเข้ ำถึง
ข้ อมูลทำงกำรตลำด (บทความวิชาการ, มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ). สื บค้นจาก
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/4642/4473
วุฒิชยั จานงค์. (2523). พฤติกรรมกำรตัดสิ นใจ. กรุ งเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์.
ศิริวรรณ เสรี รัตน์. (2537). กำรบริ หำรกำรโฆษณำและกำรส่ งเสริ มกำรตลำด. กรุ งเทพมหานคร:
พัฒนาศึกษา.
ศิริวรรณ เสรี รัตน์. (2539). กำรบริ หำรกำรตลำดยุคใหม่ . กรุ งเทพมหานคร: เอเอ็นการพิมพ์.
ศิริวรรณ เสรี รัตน์. (2540). กำรโฆษณำและกำรส่ งเสริ มกำรตลำด. กรุ งเทพมหานคร: วิสิทธิ์
พัฒนา.
ศิริวรรณ เสรี รัตน์. (2541). พฤติกรรมองค์ กำร. กรุ งเทพมหานคร: ธีระฟิ ล์มและไซเท็กซ์.
ศิริวรรณ เสรี รัตน์. (2550). พฤติกรรมผู้บริ โภค. กรุ งเทพมหานคร: ธีระฟิ ล์ม และไซแท็กซ์.
ศิริวรรณ เสรี รัตน์, ศุภร เสรี ยร์ ัตน์, องอาจ ปทะวานิช, และปริ ญ ลักษิตานนท์. (2546). กำรบริ หำร
กำรตลำดยุคใหม่ . กรุ งเทพมหานคร: ธีระฟิ ล์ม และไซแท็กซ์.
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ . (2548). กำรโฆษณำและกำรส่ งเสริ มกำรตลำด. กรุ งเทพมหานคร: ท้อป.
ศุภลักษณ์ สมบูรณ์หรรษา. (2549). ทัศนคติด้ำนผลิตภัณฑ์ กำรรั บรู้ ตรำสิ นค้ ำและแนวโน้ ม
พฤติกรรมกำรตัดสิ นใจซื ้อเครื่ องทำนำ้ อุ่นพำนำโซนิคของผู้บริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหำนคร. (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยศรี นคริ
นทรวิโรฒ, กรุ งเทพมหานคร.
ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์. (2556). ไลน์ รูปแบบกำรสื่ อสำรบนควำมสร้ ำงสรรค์ ของสมำร์ ทโฟน:
ข้ อดีและข้ อจำกัดของแอปพลิเคชัน (บทความวิชาการ, มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตม

145
ฟอร์ด). สื บค้นจาก http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/oct_dec_13
/pdf/aw05.pdf
ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ. (2556). จำนวนผู้ใช้ อินเตอร์ เน็ตแห่ งประเทศไทย.
สื บค้นจาก http://internet.nectec.or.th/webstats/internetuser.iir
สิ ทธิ์ ธี รสรณ์. (2551). กำรสื่ อสำรทำงกำรตลำด. กรุ งเทพมหานคร: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
สิ ทธิ์ ธี รสรณ์. (2555). กำรสื่ อสำรกำรตลำด. กรุ งเทพมหานคร: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
สุ รีรักษ์ วงษ์ทิพย์. (2557). สื่ อใหม่ : กุญแจเพื่อกำรพัฒนำองค์ กำรสมัยใหม่ (บทความวิชาการ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร). สื บค้นจาก http://www.mut.ac.th/uploaded/_3.pdf.
สุ วมิ ล แม้นจริ ง. (2540). กำรส่ งเสริ มกำรตลำด. กรุ งเทพมหานคร: เอช.เอ็น.กรุ๊ ป.
เสรี วงษ์มณฑา. (2540). ครบเครื่ องเรื่ องกำรสื่ อสำรกำรตลำด. กรุ งเทพมหานคร: วิสิทธ์พฒั นา
จากัด.
เสรี วงษ์มณฑา. (2542). พฤติกรรมผู้บริ โภค. กรุ งเทพมหานคร: ธีระฟิ ล์ม และไซเท็ก.
แสงเดือน ผ่องพุฒ. (2556). สื่ อสังคมออนไลน์ : แนวทำงกำรนำมำประยุกต์ ใช้ (บทความวิชาการ,
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด). สื บค้นจาก:
http://library.senate.go.th/document/Ext6685/6685991_0004.PDF
หทัยรัตน์ หนูแดง. (2555). กำรรั บรู้ และทัศนคติต่อเครื อข่ ำยสังคมออนไลน์ ของผู้บริ โภคใน
กรุ งเทพมหำนคร. (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์).
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , กรุ งเทพมหานคร.
องอาจ ปทะวานิช. (2550). กำรโฆษณำและกลยุทธ์ กำรส่ งเสริ มกำรขำย. กรุ งเทพมหานคร:
แสงดาว.
อดุลย์ จาตุรงคกุล. (2543). พฤติกรรมผู้บริ โภค. กรุ งเทพมหานคร: สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อัญชลี นาคสี สุก. (2554). กำรรั บรู้ กำรสื่ อสำรทำงกำรตลำดผ่ ำนทำงกิจกรรมกำรตลำดด้ ำนดนตรี
(Music Marketing) ของผลิตภัณฑ์ เครื่ องดื่ม. (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต ไม่ได้
ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, กรุ งเทพมหานคร.
Assael, H. (1998). Consumer behavior and market action. Ohio: South Western College
Publishing.

146
Belch, G.E., and Belch, M.A. (2004). Advertising and promotion: An integrated marketing
communications perspective. Boston, MA: McGraw-Hill.
Kotler, P. (2000). Marketing management. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Kotler, P. (2003). Marketing management. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Marketingoops. (2014). DAAT เผยตัวเลขผู้ใช้ โทรศัพท์ มือถือทั่วไทยของไตรมำส 2 ปี 2557.
สื บค้นจาก http://www.marketingoops.com/reports/metrix/daat-mobile-thailand-numbers/
Mowen, J. C., and Minor, M. (1998). Consumer behavior. (5th ed.). Upper Saddle River, NJ:
Prentice Hall.
Positioning. (2014, 3 March). จับตำสงครำมแชตในไทย! “เกม” ศึกใหญ่ ปีนี.้ สื บค้นจาก
http://www.positioningmag.com/content/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E
0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E
0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B9%83%E0
%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E2%80%9C%E0%B9%80%
E0% B8%81%E0%B8%A1%E2%80%9D-%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%
E0% B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B5%
E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89
Positioning. (2014, 18 September). 10 อันดับแบรนด์ ที่มียอด OFFICIAL ACCOUNTS. สื บค้น
จาก http://www.positioningmag.com/content/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%
94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%8
8%E0%B8%B2-10-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%
B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%99% E0%
B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B
8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94-official-accounts-%E0%B9%83%
E0% B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%A1%
E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E
0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E
0%B8%B2%E0%B8%87
Schiffman, L. G., and Kanuk, L. L. (1994). Consumer behavior. New Jersey: Prentice-Hall.
Tukko. (2012, 27 November). เจาะลึก LINE Marketing โดย Marketing Oops! (ตอนที่ 1).
Marketingoops. สื บค้นจาก http://www.marketingoops.com/media-ads/line-marketing-1/

ภาคผนวก

148

แบบสอบถาม
เรื่อง การรับรู้ และการตอบสนองการสื่ อสารการตลาด
ผ่ านไลน์ ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ ของเครือข่ ายโทรศัพท์ มอื ถือ
แบบสอบถามนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการทาวิทยานิ พนธ์ของนักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรศิ ลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่ อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ เพื่อศึกษาถึง
การรับรู ้และการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ ผูว้ ิจยั
ขอขอบคุณทุกท่านที่ เสี ยสละเวลาในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ทั้งนี้ ขอ้ มูลที่ ท่านตอบในแบบสอบถาม
ทั้งหมดจะถือเป็ นความลับ และเพื่อนาผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป
ส่ วนที่ 1: ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง กรุ ณาตอบแบบสอบถาม ด้วยการทาเครื่ องหมายหน้าข้อที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด

1. เพศ
( ) 1.ชาย

( ) 2. หญิง

2. อายุ
( ) 1.ไม่เกิน 20 ปี
( ) 4. 31 – 35 ปี

( ) 2. 21 – 25 ปี
( ) 5. 36 – 40 ปี

( ) 3. 26 – 30 ปี
( ) 6. 41 ปี ขึ้นไป

3. ระดับการศึกษา
( ) 1. มัธยมต้น
( ) 3. อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
( ) 5. สูงกว่าปริ ญญาตรี

( ) 2. มัธยมปลายหรื อเทียบเท่า
( ) 4. ปริ ญญาตรี
( ) 6. อื่นๆ (โปรดระบุ).....................................

( ) 1. นักเรี ยน/นักศึกษา
( ) 3. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
( ) 5. แม่บา้ น/พ่อบ้าน

( ) 2. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
( ) 4. พนักงานบริ ษทั เอกชน
( ) 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) .....................................

4. อาชีพ

5. รายได้ต่อเดือน
( ) 1. ต่ากว่า 10,000 บาท
( ) 3. 20,001 – 30,000 บาท
( ) 5. 40,001 – 50,000 บาท

( ) 2. 10,000 – 20,000 บาท
( ) 4. 30,001 – 40,000 บาท
( ) 6. 50,001 บาทขึ้นไป
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ส่ วนที่ 2: พฤติกรรมและการเปิ ดรับข่ าวสารผ่านไลน์ ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์
คำชี้แจง กรุ ณาตอบแบบสอบถาม ด้วยการทาเครื่ องหมายหน้าข้อที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด

ไลน์ ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ (Line Official Account) หมายถึง บัญชี อย่างเป็ นทางการของธุ รกิ จ
เครื อข่ายโทรศัพท์มือถือทั้ง 3 เครื อข่าย ได้แก่ ทรู มูฟ ดีแทค และเอไอเอส ซึ่ งจะสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภค โดยอาศัย
ช่องทางนี้ทาการสื่ อสารการตลาด ในการส่งข้อความเกี่ยวกับการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการส่ งเสริ ม
การขายของสิ นค้าและบริ การ โดยอาศัยแอปพลิเคชันไลน์เป็ นตัวกลางในการติดต่อสื่ อสาร เช่น การนาเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การหรื อกิจกรรมต่างๆ เป็ นต้น
1. ความถี่ในการใช้งานไลน์แอปพลิเคชันของท่าน ต่อสัปดาห์
( ) 1 – 2 วันต่อสัปดาห์
( ) 3 – 4 วันต่อสัปดาห์
( ) 5 – 6 วันต่อสัปดาห์
( ) ทุกวัน
2. ระยะเวลาเฉลี่ยในการใช้งานไลน์แอปพลิเคชัน ต่อวัน
( ) น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง
( ) 1 – 2 ชัว่ โมง
( ) 2 – 3 ชัว่ โมง
( ) มากกว่า 3 ชัว่ โมง
3. ช่วงเวลาที่ใช้งานไลน์แอปพลิเคชันเป็ นประจามากที่สุด
( ) 08.01 – 12.00 น.
( ) 12.01 – 16.00 น.
( ) 20.01 – 24.00 น.
( ) 24.01 – 08.00 น.

( ) 16.01 – 20.00 น.

4. เหตุผลที่ท่านติดตามการสื่ อสารการตลาดผ่านทางไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ของสิ นค้าและบริ การมากที่สุด
( ) เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร
( ) เพื่อร่ วมเล่นเกม/ ลุน้ รับของรางวัล
( ) เพื่อดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์
( ) เพื่อน/คนรู ้จกั ชักชวนให้ท่านติดตาม
5. ท่านเคยพบเห็นการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ในรู ปแบบใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) การแนะนาสิ นค้าออกใหม่
( ) การแจ้งโปรโมชัน่ /ส่วนลดราคา
( ) การร่ วมเล่นเกมชิงรางวัล
( ) การแจกคูปองของสิ นค้า/บริ การ
( ) การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับบริ ษทั ผูผ้ ลิต
( ) การให้ลงทะเบียนทดลองใช้สินค้า/บริ การ
( ) การเชิญชวนให้สมัครเป็ นสมาชิก
( ) การบรรยายคุณสมบัติของสินค้า/บริ การ
( ) การแสดงคลิปวิดีโอเกี่ยวกับสิ นค้า/บริ การ ( ) การแสดงภาพรายการของสิ นค้า/บริ การ
( ) การลิงค์ไปยังหน้าอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และยูทูบ
( ) การเปิ ดระบบออนแอร์ (ON AIR) ให้ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่
6. ท่านมีการตอบสนองอย่างไรหลังจากได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ของเครื อข่าย
โทรศัพท์มือถือ (ทรู มูฟ ดีแทค เอไอเอส) ที่ท่านเป็ นสมาชิก/ติดตาม
( )ไม่สนใจ,ลบทิง้
( ) คลิกอ่านผ่านๆ
( ) คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
( ) คลิกเพื่อร่ วมเล่นเกมชิงรางวัล
( ) ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
( ) แนะนา/บอกต่อ

150
7. ระยะเวลาที่ท่านเปิ ดอ่านข้อความ/ข้อมูลข่าวสารทางการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ตอ่ สัปดาห์
( ) 1 – 2 วันต่อสัปดาห์

( ) 3 – 4 วันต่อสัปดาห์

( ) 5 – 6 วันต่อสัปดาห์

( ) ทุกวัน

ส่ วนที่ 3: การรับรู้ การสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์
คำชี้แจง กรุ ณาตอบแบบสอบถาม ด้วยการทาเครื่ องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
หมำยเหตุ ** การรับรู้ หมายถึง การทาความเข้าใจ การตีความจากข้อความ และภาพประกอบต่างๆ ในข้อมูลการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์

3.1) ท่านมีการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ของเครื อข่ายโทรศัพท์ต่อไปนี้ที่ระดับใด
ระดับการรับรู้
เครือข่ ายโทรศัพท์ มอื ถือ

มาก
ทีส่ ุ ด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น้ อย
2

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1

1. ทรู มูฟ (True Move)
2. ดีแทค (Dtac)
3. เอไอเอส (AIS)
3.2) จากข้อ 3.1 ท่านมีการรับรู ้ต่อรู ปแบบการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์ที่ได้รับระดับใด
ระดับการรับรู้
รู ปแบบของการสื่อสารการตลาด
1. การนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การผ่านตัวอักษร
2. การนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การผ่านภาพ
3. การนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การผ่านคลิป
วิดีโอ
4. การนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การผ่านคลิปเสี ยง
5. การนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชัน่ ,คูปอง,ส่วนลดของ
สิ นค้าและบริ การ
6. การมอบสิ ทธิพิเศษให้กบั สมาชิกในการแลกซื้อสิ นค้า
พรี เมี่ยม เช่น เครื่ องดื่ม หรื อร้านอาหาร เป็ นต้น
7. การมีกิจกรรมต่างๆ เช่น เกม, การตอบคาถามเพื่อชิง
รางวัล

มาก
ทีส่ ุ ด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น้ อย
2

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1
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ระดับการรับรู้
รู ปแบบของการสื่อสารการตลาด

มาก
ทีส่ ุ ด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น้ อย
2

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1

8. การเปิ ดให้ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ได้ฟรี
9. การเชื่อมโยงข่าวสารลิงค์ไปยังหน้าอื่นๆ เช่น เว็บไซต์
เฟซบุ๊ก และยูทูบ เป็ นต้น
10. การนาเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆไปยังหน้าไทม์ไลน์
11. การเปิ ดระบบออนแอร์ (ON AIR) ให้ติดต่อสอบถาม,
พูดคุย, ร่ วมสนุกกับเจ้าหน้าที่
ส่ วนที่ 4: กระบวนการการตอบสนองไอดาโมเดล ประกอบด้ วย ความตั้งใจ (Attention) ความสนใจ (Interest)
ความต้ องการ (Desire) และการตัดสินใจซื้อ (Action)
คำชี้แจง กรุ ณาตอบแบบสอบถาม ด้วยการทาเครื่ องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ระดับความตั้งใจ
การตอบสนองต่ อการสื่อสารการตลาด
ผ่านไลน์ ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์

1.
2.
3.
4.
5.

ด้ านความตั้งใจ (Attention)
การเปิ ดให้ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ฟรี ทาให้ท่านมีความ
ตั้งใจที่จะติดตามสิ นค้าหรื อบริ การผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลฯ
ท่านมีความตั้งใจที่จะติดตามสิ นค้าหรื อบริ การที่เพื่อน
แนะนา/เชิญชวนผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลฯ
สิ นค้าหรื อบริ การที่ท่านเคยใช้อยูแ่ ล้วทาให้ท่านเกิดความ
ตั้งใจที่จะติดตามผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลฯ
การสื่ อสารผ่านป้ ายโฆษณาในสถานที่ต่างๆรวมถึง
ศูนย์บริ การมีส่วนทาให้เกิดความตั้งใจที่จะติดตาม
การสื่ อสารผ่านสื่ อต่างๆ เช่น สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อออนไลน์มี
ส่วนทาให้เกิดความตั้งใจที่จะติดตามผ่านไลน์ออฟฟิ
เชียลฯ

มาก
ทีส่ ุ ด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น้ อย
2

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1
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ระดับความสนใจ
การตอบสนองต่ อการสื่อสารการตลาด
ผ่านไลน์ ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์

มาก
ทีส่ ุ ด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น้ อย
2

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1

ด้ านความสนใจ (Interest)
6. ท่านสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การ
ผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลฯ
7. การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลฯทาให้ท่าน
สนใจในตัวสิ นค้าหรื อบริ การมากขึ้น
8. รายละเอียดและเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความ
แปลกใหม่น่าสนใจและน่าติดตาม
9. ท่านสนใจข้อความที่แสดงถึงส่วนลด คูปองหรื อสิ ทธิ
พิเศษในการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ
10. ท่านสนใจร่ วมสนุกในกิจกรรมต่างๆผ่านไลน์ออฟฟิ
เชียล เช่น การร่ วมเล่นเกมส์ , On Air
11. การใช้สติ๊กเกอร์มีความน่ารัก น่าสนใจและเป็ น
เอกลักษณ์
12. การใช้พรี เซนเตอร์เป็ นดารา,นักแสดงที่มีชื่อเสี ยง
สามารถดึงดูดความสนใจและสร้างความน่าเชื่อถือ
ระดับความต้ องการ
การตอบสนองต่ อการสื่อสารการตลาด
ผ่านไลน์ ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์

13.
14.
15.
16.

ด้ านความต้ องการ (Desire)
ท่านต้องการรายละเอียดและเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และน่าเชื่อถือ
ท่านต้องการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การที่มี
ประโยชน์
ท่านต้องการข้อความที่แสดงถึงส่วนลด คูปองหรื อสิ ทธิ
พิเศษในการซื้อสิ นค้าและบริ การ
ท่านต้องการมีส่วนร่ วมสนุกในกิจกรรม เช่น การร่ วม
เล่นเกมส์ , On Air

มาก
ทีส่ ุ ด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น้ อย
2

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1
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ระดับความต้ องการ
การตอบสนองต่ อการสื่อสารการตลาด
ผ่านไลน์ ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์

มาก
ทีส่ ุ ด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น้ อย
2

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1

ด้ านความต้ องการ (Desire) (ต่ อ)
17. ท่านต้องการให้มีสติ๊กเกอร์ที่หลากหลายอารมณ์ต่อการ
ใช้งาน
18. การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลฯกระตุน้ ให้
ท่านเกิดความต้องการในตัวสิ นค้าหรื อบริ การ
ระดับการตัดสินใจซื้อ
การตอบสนองต่ อการสื่อสารการตลาด
ผ่านไลน์ ออฟฟิ เชียลแอคเคานต์

19.
20.
21.
22.
23.

มาก
ทีส่ ุ ด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

ด้ านการตัดสินใจซื้อ (Action)
การสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลฯมีส่วนช่วยให้
ท่านตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าหรื อบริ การเร็ วขึ้น
รายละเอียดและเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารทาให้เกิดการ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ
การจัดโปรโมชัน่ ส่วนลด คูปองหรื อสิทธิพิเศษมีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ
การมีส่วนร่ วมสนุกในกิจกรรม เช่น การร่ วมเล่นเกมส์ ,
On Air มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสินค้าและบริ การ
เพื่อน ครอบครัวหรื อบุคคลอื่นมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
สิ นค้าหรื อบริ การผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลฯ

.ขอขอบคุณที่ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามค่ะ.

น้ อย
2

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1

ประวัตผิ ้เู ขียน
ชื่ อ ชื่ อสกุล

นางสาวรสสุ คนธ์ สกุลเมตตา

ประวัติการศึกษา

นิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ปี ที่สาเร็ จการศึกษา พ.ศ. 2554
บริ หารธุ รกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปี ที่สาเร็ จการศึกษา พ.ศ. 2554

