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การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์ในการศึกษา 1) เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางประชากร 
ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดท่ี้มีต่อการตอบสนองของผูบ้ริโภค 2) เพื่อ
ศึกษาถึงพฤติกรรมและการเปิดรับข่าวสารผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ต่อการตอบสนองของ
ผูบ้ริโภค 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้การส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอค
เคานต์ต่อการตอบสนองของผูบ้ริโภค เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง และกลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชง้านไลน์
แอปพลิเคชนัท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ การหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว และการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน  
 ผลการวจิยัพบวา่ 

1) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 21 – 25 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี ส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท 

2) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการใชง้านไลน์แอปพลิเคชนัทุกวนัต่อสัปดาห์ มีระยะเวลาใช้
งานไลน์แอปพลิเคชันมากกว่า 3 ชัว่โมงต่อวนั ช่วงเวลา 20.01 – 24.00 น. มีการใช้งานไลน์แอป
พลิเคชนัเป็นประจ ามากท่ีสุด ส่วนใหญ่ติดตามการส่ือสารการตลาดผา่นทางไลน์ออฟฟิเชียลแอค
เคานต์ เพื่อติดตามขอ้มูลข่าวสาร ส าหรับรูปแบบการส่ือสารการตลาดท่ีเคยพบเห็นผ่านทางไลน์
ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ คือการแจง้โปรโมชั่น/ส่วนลดราคา หลงัจากท่ีกลุ่มตวัอย่างได้รับขอ้มูล
ข่าวสารแลว้ส่วนใหญ่มีการตอบสนองโดยการคลิกอ่านผา่นๆ และมีระยะเวลาท่ีเปิดอ่านขอ้ความ/
ขอ้มูลข่าวสารทางการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์1 – 2 วนัต่อสัปดาห์ 



(4) 
 

3) การรับรู้การส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ของเครือข่ายโทรศพัท ์  
มือถือ พบวา่ 

(1) การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์
มีระดบัการรับรู้โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง พบวา่ เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือท่ีมีระดบัการรับรู้อยู่
ในระดบัมาก คือ เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือของทรูมูฟ  

(2) การรับรู้รูปแบบต่างๆ ของการส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ท่ี
กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บ มีระดบัการรับรู้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ ขอ้ท่ีมีระดบัการรับรู้อยูใ่นระดบั
มาก คือ การเปิดใหด้าวน์โหลดสต๊ิกเกอร์ไดฟ้รี  

4) กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค (AIDA Model) มีระดบัการตอบสนองโดยรวมอยู่
ในระดับมาก พบว่า ในด้านความตั้ งใจ ด้านความสนใจ และด้านความต้องการมีระดับการ
ตอบสนองโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ส่วนในดา้นการตดัสินใจซ้ือ มีระดบัการตอบสนองโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง 

5) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 
(1) ลกัษณะทางประชากร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดท่ี้

ต่างกันมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคในการส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

(2) พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์ พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี
ระยะเวลาเปิดอ่านขอ้ความ/ขอ้มูลข่าวสารทางการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ท่ีต่างกนัมี
การตอบสนองดา้นการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

(3) การรับรู้การส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตมี์ความสัมพนัธ์ต่อการ
ตอบสนองของผูบ้ริโภค ดา้นความตั้งใจ ดา้นความสนใจ และดา้นความตอ้งการ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 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. 



 
กติตกิรรมประกาศ 

 
 วทิยานิพนธ์เร่ืองการรับรู้และการตอบสนองการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอค
เคานต์ของเครือข่ายโทรศพัท์มือถือ ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย ์อุบล
วรรณ เปรมศรีรัตน์ ผูซ่ึ้งเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของขา้พเจา้ ท่ีไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่า ในการ
ใหค้  าปรึกษา ตรวจสอบเน้ือหา รวมไปถึงใหค้  าแนะน าต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์ 
ผูว้จิยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณา และขอขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ พชันี เชยจรรยา ท่ีให้ความกรุณาสละเวลามาเป็น
ประธานในการสอบ ผูซ่ึ้งเปรียบเสมือนเป็นท่ีปรึกษาอีกท่านหน่ึงของขา้พเจา้ ท่ีคอยให้ค  าปรึกษา 
ช้ีแนะ ใหค้วามเมตตาในการช่วยเหลือดา้นต่างๆ มาตลอด และขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี ท่ีให้ความกรุณาสละเวลามาเป็นกรรมการในการสอบ รวมไปถึง
ตรวจสอบ และให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ อนัเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการปรับปรุงแกไ้ขวิทยานิพนธ์
ใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านแห่งสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์น้ีท่ีได้มอบ
ความรู้ ความเขา้ใจในส่ิงต่างๆ ให้แก่ขา้พเจา้ตลอดระยะเวลาการศึกษา รวมถึงขอขอบพระคุณ
เจา้หนา้ท่ีของคณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการทุกท่านท่ีคอยให้ค  าแนะน า และให้ความ
ช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน ตลอดจนผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม และขอบคุณส าหรับการช่วยเหลือ มิตรภาพและก าลังใจอันยิ่งใหญ่ในการท า
วิทยานิพนธ์และการศึกษาตลอด 2 ปีท่ีผา่นมาจากรุ่นพี่ และเพื่อนๆ MENA and GSCM2 ทุกท่านท่ี
ไม่สามารถระบุช่ือทั้งหมดได ้

  ทา้ยท่ีสุดน้ี ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณบุคคลในครอบครัวของขา้พเจา้ทุกท่านท่ีคอยให้การ
สนบัสนุน ดูแลเอาใจใส่ และเป็นก าลงัใจท าให้ความส าเร็จในวนัน้ีเกิดข้ึนได ้คุณงามความดีและ
ประโยชน์อนัพึงเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณของบิดา มารดา 
บรรพบุรุษ ญาติพี่นอ้ง บูรพาจารยทุ์กท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ประสาทวิชา อบรมสั่งสอน ช้ีแนะแนวทาง
ท่ีดีและมีคุณค่าตลอดมาจนกระทัง่ประสบความส าเร็จในวนัน้ี  
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บทที ่1 

 

บทน ำ 
 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
  

เม่ือมีอดีตก็ยอ่มมีปัจจุบนัและมีอนาคต และเม่ือมีการพฒันาก็ยอ่มท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลง
ไปตามกาลเวลาดงัการส่ือสารของมนุษย ์ซ่ึงมนุษยถื์อไดว้า่เป็นสัตวส์ังคมท่ีตอ้งการจะส่ือสาร และ
มีการส่งข่อมูลข่าวสารระหว่างกนัตลอดเวลา จากอดีตมีการส่ือสารโดยใช้นกพิราบ การใช้มา้เร็ว 
หรือการส่งสัญญาณควนัไฟ และการส่ือสารด้วยตวัอกัษรโดยการส่งจดหมาย จนพฒันามาเป็น
โทรศพัท์ด้วยการใช้เสียง ทั้งหมดน้ีล้วนเป็นความพยายามในการติดต่อส่ือสารระหว่างกนัของ
มนุษย ์การส่ือสารนบัวา่เป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่งและเป็นปัจจยัขั้นพื้นฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย ์
นอกจากปัจจยั 4 ไดแ้ก่ อาหาร ท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค การส่ือสารถือไดว้่าเป็น
ปัจจยัท่ี 5 ในการด ารงชีวิตของเราทุกวนัน้ี ซ่ึงในยุคน้ีเป็นยุคของขอ้มูลข่าวสาร การส่ือสารจึงมี
ประโยชน์ทั้งต่อบุคคลและสังคม ท่ีส าคญัไปกว่านั้นการส่ือสารยงัช่วยให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ 
เกิดการแลกเปล่ียน การถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดเห็น ความตอ้งการและทศันคติซ่ึงกนัและกนั
ระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสารท าใหเ้กิดการรับรู้และเขา้ใจในขอ้มูลข่าวสารท่ีตรงกนั  

ในปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการส่ือสารได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อ
สังคมไทย ไม่วา่จะเป็นเด็ก หรือผูใ้หญ่ ต่างก็ให้ความสนใจเป็นอยา่งมาก ทั้งน้ีเพราะเทคโนโลยีได้
เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงต่อการใชชี้วิตประจ าวนั มีส่วนท าให้โลกมีความเจริญกา้วหนา้ข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
อีกทั้ งยงัท าให้เกิดความสะดวกสบายมากข้ึน การส่ือสารนั้ นเป็นกระบวนการหน่ึงในการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารมีรูปแบบหลกัคือจะตอ้งส่งสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร ผา่นส่ือหรือ
ช่องทางต่างๆ โดยสารอาจจะอยู่ในรูปแบบของท่าทาง สัญลกัษณ์ หรือรูปแบบของภาษา เป็นตน้
จากแต่ก่อนท่ีมีการจ ากดัการส่ือสารเพียงทางเดียวไดเ้กิดการเปล่ียนแปลง โดยผูรั้บสารท่ีเคยเป็น
ผูรั้บเพียงฝ่ายเดียวสามารถกลายมาเป็นผูส่้งสารได ้เรียกไดว้า่เป็นการส่ือสารสองทิศทาง ท าให้เกิด
การมีปฏิสัมพนัธ์โตต้อบระหวา่งกนัทั้งสองฝ่าย อีกทั้งท าให้เกิดการแพร่กระจายของขอ้มูลข่าวสาร
ให้เป็นไปได้อย่างกวา้งขวาง และด้วยศกัยภาพของเทคโนโลยีการส่ือสารดังท่ีกล่าวมานั้นได้มี
วิวฒันาการปรับเปล่ียนไปตามกาลเวลาเพื่อให้เหมาะสมกบัสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม



2 
 

และพฤติกรรมของผูบ้ริโภค จึงส่งผลท าใหรู้ปแบบของส่ือตอ้งมีการพฒันาเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย
เช่นกนั  

การพฒันาของเทคโนโลยีได้เปล่ียนวิถีทางการด าเนินชีวิต การด าเนินธุรกิจ และการ
ส่ือสารในสังคมไปอยา่งรวดเร็ว ส่ือประเภทเก่า เช่น หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วิทยุ โทรทศัน์ ก็ยงัคง
อยู ่แต่ส่ือใหม่อยา่งส่ืออินเทอร์เน็ต (Internet) ไดมี้การขยายตวัมากข้ึน ในปัจจุบนัส่ือใหม่ไดเ้ขา้มามี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็นอย่างมาก ซ่ึงส่ือหรือเคร่ืองมือส่ือสารท่ีไดรั้บความนิยมใน
แต่ละช่วงเวลานั้นๆ จะส่งผลต่อความคิดของคนในสังคมดว้ย ไม่วา่จะเป็นพฤติกรรมทางดา้นการ
ติดต่อส่ือสาร การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร การเปิดรับหรือการบริโภคขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ซ่ึงการ
เขา้ถึงส่ือใหม่ท่ีง่ายข้ึนน้ี ท าใหมี้จ านวนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากเดิม โดยจะเห็นได้
จากอตัราการเติบโตของจ านวนผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยในปีพ.ศ. 2556 ท่ีมีจ  านวนผูใ้ช้
อินเทอร์เน็ตสูงกวา่ 26,140,473 คน (ดงัแสดงในภาพท่ี 1.1) โดยมีจ านวนเพิ่มจากปีพ.ศ. 2555 ถึง 
986,239 คน (ศูนยอิ์เล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2556) 

 

 
 
ภำพที ่1.1  กราฟแสดงจ านวนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
แหล่งทีม่ำ: ศูนยอิ์เล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2556. 
 

จากจ านวนผูใ้ชด้งักล่าว จะเห็นวา่ ปัจจุบนัส่ืออินเทอร์เน็ตไดรั้บความนิยมเป็นท่ีแพร่หลาย
อย่างรวดเร็ว ด้วยการพฒันาเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทนัสมยั ก้าวหน้า ท าให้ส่ืออินเทอร์เน็ตได้
กลายเป็นแหล่งแห่งการติดต่อส่ือสาร แบ่งปันและแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการส่ือสารจากยุคการส่ือสารแบบดั้งเดิมเช่น การพบปะพูดคุยสนทนา
แบบเห็นหนา้พบเจอตวักนัของคู่สนทนา หรือการเขียนหรือส่งจดหมายทางไปรษณีย ์เป็นตน้ มาสู่
การใช้เทคโนโลยีการส่ือสารในยุคดิจิทลั ก่อให้เกิดยุคแห่งการส่ือสารไร้พรมแดน ท าให้ผูค้น
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จ านวนมากสามารถติดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียนขอ้มูลกนัไดท้ัว่โลก ไม่วา่จะอยูไ่กลแค่ไหนคนละซีก
โลก หรือต่างเวลากนั ก็สามารถเช่ือมโยงติดต่อส่ือสารกนัได ้(ปณิชา นิติพรมงคล, 2554) 

ผลจากการท่ีเทคโนโลยีนั้นพฒันาอยา่งรวดเร็ว ท าให้เกิดความง่ายและความสะดวกสบาย
ในการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตท่ีสามารถเช่ือมโยงคนทั้งโลกเขา้ด้วยกนั ก่อให้เกิดนวตักรรมใหม่ทาง
สังคมท่ีรู้จกักนัในช่ือ “ส่ือสังคมออนไลน์” (Social Media) หรือเรียกวา่ “เครือข่ายสังคมออนไลน์” 
(Online Social Network) เป็นรูปแบบการส่ือสารขอ้มูลท่ีมีการน าเทคโนโลยีและการส่ือสารเขา้มามี
ส่วนเก่ียวขอ้ง (แสงเดือน ผอ่งพุฒ, 2556)โดยมีรูปแบบการส่ือสารท่ีหลากหลายทั้งในรูปแบบของ
การสร้างขอ้มูลและการเผยแพร่ขอ้มูลผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีเป็นช่องทางการส่ือสารผา่นส่ือ
ใหม่อยา่งอินเทอร์เน็ต เช่น Facebook, Twitter, Instagram, Line, WhatsApp, Skype เป็นตน้  

จากวิวฒันาการด้านเทคโนโลยีของเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีเติบโตอย่างรวดเร็วและ
ต่อเน่ือง ปฏิเสธไม่ไดว้า่ ส่ืออินเทอร์เน็ตเป็นส่ือใหม่ท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากและมีแนวโนม้
จะมีจ านวนผู ้ใช้งานเพิ่มมากข้ึนในอนาคต ซ่ึงส่งผลให้กระแสการใช้อินเทอร์เน็ตและ
โทรศพัทมื์อถือท่ีเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือโทรศพัทมื์อถือมีการพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ ท าให้
มี คุณสมบัติ ท่ี สู งมาก ข้ึนเปรียบเสมือนมีคอมพิวเตอร์เล็กๆ อยู่ ในมือจนเรียกได้ว่า เ ป็น
โทรศพัทมื์อถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ท่ีมีความสามารถในการใชง้านไดสู้งกวา่โทรศพัท์
ทัว่ไปมีโปรแกรมต่างๆ รองรับ และสามารถเลือกใช้แอปพลิเคชัน (Application) ต่างๆ ได้ ซ่ึง
โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนก่อให้เ กิดแอปพลิเคชันท่ีหลากหลายให้เลือกใช้ในการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย ดังนั้ นกระแสความนิยมท่ีเติบโตรวดเร็วเช่นน้ี ท าให้หน่วยงานทั้ งภาครัฐและ
ภาคเอกชน องคก์ร หรือกลุ่มบุคคลไดน้ าส่ือสังคมออนไลน์มาใชใ้นการติดต่อส่ือสารมากข้ึน ไม่วา่
จะเป็น การเผยแพร่ขอ้มูลประชาสัมพนัธ์ การโฆษณา และการส่ือสารการตลาด เพื่อให้เป็นช่องทาง
ท่ีสามารถรองรับและตอบสนองความต้องการหรือไลฟ์สไตล์ท่ีหลากหลายของผู ้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายได ้

ดว้ยความแรงของกระแสสมาร์ทโฟนท่ีเพิ่มข้ึนไดถู้กออกแบบให้เขา้กบัเทคโนโลยีในยุค
ปัจจุบนั ทั้ งรูปลักษณ์ภายนอก รูปแบบหน้าจอและฟังก์ชั่นการใช้งานท่ีหลากหลาย รวมทั้งยงั
สามารถรองรับโปรแกรมแอปพลิเคชนัต่างๆ ไดอ้ยา่งมากมาย จึงท าให้เกิดการสร้างโปรแกรมหรือ
แอปพลิเคชันต่างๆ ไม่หยุดหย่อน เพื่อตอบสนองความต้องการของผูค้นทั้ งในด้านของการ
ติดต่อส่ือสาร ดา้นธุรกิจ ดา้นการศึกษา และดา้นความบนัเทิง จึงท าใหผู้ค้นไดรั้บความสะดวกสบาย 
เพราะสามารถใช้ประโยชน์จากสมาร์ทโฟนไดทุ้กท่ีทุกเวลา ไม่วา่จะอยู่ส่วนใดของโลกก็ตาม ซ่ึง
สอดคล้องกับชีวิตของคนในยุคปัจจุบนั โดยเฉพาะในสังคมเมืองท่ีมีแต่ความรีบร้อนของผูค้น 
(ธมนวรรณ กญัญาหตัถ,์ 2554) 
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ดงันั้น การตลาดท่ีจะเขา้ถึงผูบ้ริโภคจึงมีการเปล่ียนไป ไม่วา่จะเป็นช่องทางการใชส่ื้อของ
นกัการตลาด รูปแบบของการส่ือสารหรือวิธีการเขา้ถึงผูบ้ริโภคก็แตกต่างออกไปจากในอดีต หาก
มองยอ้นกลบัไปในอดีตนั้น โทรทศัน์และส่ือส่ิงพิมพจ์ดัเป็นส่ือหลกัท่ีนกัการตลาดและนกัโฆษณา
เลือกใช้เพื่อกระจายขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้และบริการไปยงัผูบ้ริโภค โดยมีส่ือวิทยุและส่ือ
นอกบ้านเป็นส่ือเสริมเพื่อเข้าถึงผู ้บริโภคท่ีส่ือหลักไม่สามารถเข้าถึงได้ แต่อย่างไรก็ตาม
สถานการณ์ในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไป เทคโนโลยีไดเ้ขา้มา ท าให้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่หนัมาใชเ้วลา
บนโลกออนไลน์ในการหาขอ้มูลข่าวสาร เพื่อติดต่อส่ือสารกนั และเพื่อแสวงหาความบนัเทิงเพิ่ม
มากข้ึน นอกจากนั้นส่ือออนไลน์ยงัเป็นช่องทางท่ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดเ้ป็นจ านวนมากภายใน
ระยะเวลาอนัรวดเร็ว อีกทั้งยงักลายเป็นค าตอบแรกของนกัส่ือสารการตลาดและนกัโฆษณาท่ีถูก
หยบิยกส่ือออนไลน์มาใชเ้พื่อเป็นช่องทางในการเขา้ถึงผูบ้ริโภคในปัจจุบนั 

เน่ืองดว้ยในปัจจุบนัสังคมมีความเร่งรีบ มีส่ือใหม่ๆ เกิดข้ึนและมีความซับซ้อนมากยิ่งขั้น 
จึงเป็นเหตุให้การส่ือสารแบบเดิมๆ อาจไม่ส่งผลต่อความตอ้งการหรือตอบสนองของมนุษยไ์ด ้
ดงันั้นนกัการส่ือสารการตลาดจึงตอ้งศีกษาและพฒันาช่องทางการติดต่อส่ือสารไปตามกาลเวลาท่ี
เปล่ียนแปลงไปใหเ้หมาะสม ซ่ึงส่ือสังคมออนไลน์ทางสมาร์ทโฟนไดเ้ขา้มามีบทบาทมากยึ่งข้ึนใน
สังคม นอกเหนือจากการพูดคุยโทรศพัท ์การส่งขอ้ความสั้นๆ (SMS) การส่งขอ้ความภาพ (MMS) 
ถ่ายภาพ เล่นเกม ฟังวทิย ุฟังเพลงแลว้ ยงัรวมถึงความสามารถในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต โดยผา่น
ทางระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายอยา่ง 3G หรือ Wi-Fi การส่งขอ้มูลผา่นทาง E-Mail การเขา้ถึงเวบ็ไซต์
ต่างๆ และการใช้โปรแกรมสนทนาออนไลน์ ทั้งหมดน้ีจึงเป็นหน่ึงในทางเลือกของการส่ือสาร
ขอ้มูลท่ีผูค้นต่างให้ความสนใจ โดยเฉพาะนกัส่ือสารการตลาดท่ีเล็งเห็นความส าคญัของรูปแบบ
การส่ือสารน้ี และตอ้งการใชช่้องทางการส่ือสารน้ีมาเป็นช่องทางการส่ือสารการตลาด (Marketing 
Communication) ไปยงักลุ่มเป้าหมาย จะเห็นไดว้า่ การส่ือสารการตลาดท่ีสามารถดึงดูดความสนใจ
ของผูบ้ริโภคนั้น คงหนีไม่พน้กบัการส่ือสารการตลาดโดยตรง ดงัเช่นโปรแกรมสนทนาออนไลน์ท่ี
ก าลงัเป็นท่ีนิยมของคนจ านวนมากและเป็นท่ีน่าสนใจของนกัส่ือสารการตลาดในขณะน้ี  

ไลน์แอปพลิเคชนั (Line Application) เป็นโปรแกรมสนทนาออนไลน์ซ่ึงถือวา่เป็นโซเชียล
เน็ตเวร์ิคชนิดหน่ึงท่ีมีการส่ือสารผา่นอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์การส่ือสารรูปแบบต่างๆ เช่น สมาร์ท
โฟน คอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต ซ่ึงเป็นแอปพลิเคชนัท่ีสามารถส่ือสารระหวา่งกนัตวัต่อตวั หรือจะ
ส่ือสารเป็นกลุ่มไดด้ว้ยการส่งขอ้ความ ขอ้ความเสียง ส่งภาพ การโพสต์ลงไทม์ไลน์ส่วนตวั หรือ
การส่งสต๊ิกเกอร์ท่ีใช้ส่ือสารแทนอารมณ์ของผูใ้ช้งาน เป็นตน้ ทั้งหมดน้ีจึงเป็นส่วนท่ีท าให้ไลน์
แอปพลิเคชนั เขา้มาเป็นเป็นส่วนหน่ึงของการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั และท าให้มีผูใ้ช้งานไลน์
แอปพลิเคชนั น้ีเป็นจ านวนมาก 
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ภำพที ่1.2  กราฟแสดงจ านวนผูใ้ชง้านไลน์แอปพลิเคชนัทัว่โลก 
แหล่งทีม่ำ: ไทยรัฐออนไลน์, 2557. 
 

จากกราฟท่ีแสดงขา้งตน้ จะเห็นได้ว่า มีผูบ้ริโภคหันมาใช้งานไลน์แอปพลิเคชันในการ
ติดต่อส่ือสารเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ในหลายประเทศ ซ่ึงแนวโนม้การเพิ่มข้ึนน้ียงัคงด าเนินมาอยา่งต่อเน่ือง
จนล่าสุดในวนัท่ี 9 ตุลาคม 2557 ไลน์มียอดผูใ้ชง้านทัว่โลกทะลุ 560 ลา้นคน โดยมีญ่ีปุ่นประเทศ
ให้ก าเนิดไลน์มียอดผูใ้ช้เป็นอนัดบัหน่ึงจ านวน 54 ลา้นคน ตามมาด้วยประเทศไทยท่ีมียอดผูใ้ช้
จ  านวน 33 ลา้นคนเป็นอนัดบัสองของโลก และอินโดนีเซียเป็นอนัดบัสามดว้ยยอดผูใ้ชจ้  านวน 30 
ลา้นคน (เดลินิวส์ออนไลน์, 2557) นบัตั้งแต่ท่ีไลน์ไดเ้ปิดให้บริการคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 
2554 ณ ประเทศญ่ีปุ่น โดยการร่วมมือของบริษทั Naver Japan Corporation และบริษทั Live Door
โดยมี NHN Japan เป็นผูพ้ฒันาฟีเจอร์ต่างๆ ของไลน์หลงัจากเกิดเหตุการณ์แผน่ดินไหวและสึนามิ
เม่ือปี 2554 ในประเทศญ่ีปุ่นท่ีภูมิภาค Tohoku ท  าให้ระบบการติดต่อส่ือสารทางโทรศัพท์ล่ม 
ประชาชนจ านวนมากในประเทศตอ้งเขา้แถวรอใชบ้ริการโทรศพัทส์าธารณะท่ีถูกติดตั้งโปรแกรม
อตัโนมติั ท าให้ NHN Japan ตดัสินใจออกแบบไลน์แอปพลิเคชนัท่ีสามารถใชไ้ดท้ั้งบนมือถือ บน
แทบ็เล็ต และคอมพิวเตอร์พีซีเพื่อใชใ้นการติดต่อส่ือสารตอบโตร้ะหวา่งกนัไดอ้ยา่งสะดวก 

ดงันั้น หลงัจากความส าเร็จของไลน์ท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่นาน ท าให้ปี 
2555 ไลน์ได้เปิดตวัไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ (Line Official Account) หรือท่ีเรียกว่าบญัชี
ผูใ้ช้งานอยา่งเป็นทางการ เป็นบญัชีแอคเคานต์ของแบรนด์ท่ีมีช่ือเสียง กลุ่มดารา และศิลปินต่างๆ 



6 
 

ทัว่โลกเปิดให้ผูใ้ชง้านไลน์แอปพลิเคชนัสามารถเป็นเพื่อนกบัไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ได ้เพื่อ
ติดตาม อพัเดตข่าวสารขององคก์ร หรือบุคคลท่ีเราช่ืนชอบและเปิดช่องทางให้แบรนด์สินคา้ร่วมท า
การส่ือสารการตลาดโดยการส่งขอ้ความ, ภาพ, วิดีโอ, เสียง, ลิงก์,ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัแบรนด์
โดยตรง รวมทั้งการน าเสนอสินคา้ หรือ บริการ โปรโมชั่นท่ีมาในรูปแบบคูปอง ส่วนลดไปยงั
กลุ่มเป้าหมายผา่นทางไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์

ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ เป็นการส่ือสารทางเดียว (One Way Communication) โดย       
แบรนด์สินคา้สามารถส่งขอ้ความพร้อมกนัไดใ้นแต่ละคร้ังถึงกลุ่มผูบ้ริโภคติดตามทุกคน แต่กลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีติดตามแบรนด์นั้นๆ จะไม่สามารถติดต่อ หรือพูดคุยกบัแบรนด์สินคา้นั้นได ้และเม่ือเรา
ส่งขอ้ความเพื่อพูดคุยกบัแบรนด์ท่ีเราสนใจ เราจะได้รับขอ้ความตอบกลบัโดยอตัโนมติัจากทาง  
แบรนดสิ์นคา้ท่ีไดเ้ตรียมก าหนดขอ้ความส าหรับการตอบกลบัไวล่้วงหนา้ นอกจากการส่งขอ้ความ
ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคอย่างเดียวแล้ว ทางไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ยงัได้เปิดการส่ือสาร 2 ช่องทาง
(Two-way Communications) ท่ีเรียกวา่ ออนแอร์ (ON AIR) ซ่ึงระบบของไลน์จะส่งขอ้ความแจง้
ก่อนจะเปิดออนแอร์ เพื่อให้ผูบ้ริโภคสามารถติดต่อ สอบถาม พูดคุย และเล่นเกมกบัแบรนด์นั้นๆ
ได ้(Tukko, 2012) 

 

 
 
ภำพที ่1.3  แสดงการจดัอนัดบัแบรนด์ 10 อนัดบัท่ีมีสมาชิกใน Official Accounts มากท่ีสุด 
แหล่งทีม่ำ: Positioning, 2014. 
 

จากอตัราการเพิ่มข้ึนของจ านวนผูใ้ช้ไลน์ท่ีเติบโตอย่างก้าวกระโดด ท าให้ในปัจจุบนัมี
หลายองคก์รท่ีหนัมาให้ความสนใจกบัไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์โดยน าคุณสมบติัในการส่ือสาร
ของไลน์มาประยุกต์ใช้กับการส่ือสารการตลาด และใช้ช่องทางการส่ือสารน้ีไปยงัผูบ้ริโภค
กลุ่มเป้าหมายมากข้ึน สินคา้และบริการท่ีท าการส่ือสารการตลาดผ่านช่องทางน้ีจะมีหลากหลาย
ประเภท ประเภทของสินคา้ ไดแ้ก่ เคร่ืองส าอาง, เคร่ืองด่ืม,อาหารเสริมหรือยา และแฟชัน่ เป็นตน้



7 
 

ส่วนประเภทของบริการ ไดแ้ก่ ระบบเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ, โรงภาพยนตร์, ประกนัภยั, รถยนต,์ 
สถานีบริการน ้ ามนั, รายการโทรทศัน์, ธนาคารหรือสถาบนัทางการเงิน เป็นตน้ จะเห็นไดจ้ากภาพ
ท่ี 1.3 ไดแ้สดงถึงการจดัอนัดบัของแบรนด์ท่ีมีสมาชิกติดตามมากท่ีสุดใน Official Accounts 10 
อนัดบัแบรนด์ จากมากไปหานอ้ย ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ ทรูมูฟมีจ านวนสมาชิกผูติ้ดตามมาเป็นอนัดบัท่ี
หน่ึง ถัดมาเป็นดีแทค เมืองไทย เอไอเอส ปตท. อีออน โออิชิ คิวเฮาส์ มิสทีน และ ราคู เท็น 
ตามล าดบั  

 

 
สต๊ิกเกอร์        

 
ลิงกเ์ขา้สู่เวบ็ไซต ์

 
ภาพ 

 
เกม 

 
โปสเตอร์ 

 
รายการสินคา้ 

 
ON AIR 

 
คลิปวดีิโอ 

 
ไทมไ์ลน์ 

 
ภำพที ่1.4  รูปแบบการส่ือสารการตลาดของแบรนดต่์างๆ ผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์
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จากภาพท่ี 1.4 แสดงถึงรูปแบบการส่ือสารการตลาดของแบรนดต่์างๆ ผา่นไลน์ออฟฟิเชียล
แอคเคานต์ นกัส่ือสารการตลาดสามารถส่งสารท่ีมีรูปแบบหลากหลาย โดยเลือกสารท่ีจะส่งให้
เหมาะสมกบัรูปแบบและกลุ่มเป้าหมายในการส่ือสาร เช่น ขอ้ความ ภาพ ไทมไ์ลน์ คลิปเสียง คลิป
วดีิโอ โปสเตอร์ การลิงกสู่์เวบ็ไซตภ์ายนอก รายการสินคา้ ตราสินคา้ และสต๊ิกเกอร์ เป็นตน้  

จึงปฏิเสธไม่ไดว้่า จุดเด่นท่ีท าให้ไลน์แตกต่างจากโปรแกรมสนทนาอ่ืนๆ เกิดจากการใช้
สต๊ิกเกอร์เขา้มาแทนค าพดู ตวัอกัษร การถ่ายทอดบุคลิกภาพ และแสดงอารมณ์ ท่าทางน่ารักๆ ผา่น
ตวัการ์ตูน เช่น การแสดงความรู้สึกถึงความดีใจ เศร้า เสียใจ ตลก ยินดีมาใช้ในการส่ือสารแทน
ความรู้สึกของตนเองท าใหก้ารส่ือสารมีชีวติชีวามากข้ึน โดยการน าคาแรคเตอร์หรือมาสคอตประจ า 
แบรนดร์วมถึงการใชค้  าพูดฮิตติดปากและค าอวยพรตามเทศกาลต่างๆ มาท าเป็นสต๊ิกเกอร์ เช่น ขุ่น
พระ ปวดตบั ฟรุ้งฟร้ิง Happy New Year และHappy birthday เป็นตน้ ส่วนมากแบรนด์ต่างๆ จะ
แจกสต๊ิกเกอร์ใหโ้หลดไปใชไ้ดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย แต่ตอ้งแลกกบัการท่ีผูใ้ชต้อ้งตอบรับความเป็น
เพื่อน ใหแ้บรนดส์ามารถส่งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้และบริการต่างๆ มายงักลุ่มเป้าหมายไดซ่ึ้ง
สต๊ิกเกอร์ของแต่ละแบรนด์จะมีอายุการใชง้านอยูใ่นไลน์แอปพลิเคชนัเพียง 3 เดือน บางแบรนด์ก็
จะออกสต๊ิกเกอร์มาให้ผูบ้ริโภคดาวน์โหลดใช้งานกันได้อย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีเพื่อสร้างการรับรู้          
แบรนดดึ์งดูดความสนใจและเนน้การจดจ าในตวัสินคา้ได ้ 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัมองเห็นว่าไลน์แอปพลิเคชันเป็นช่องทางใหม่ท่ีมาแรงไม่แพ ้  
เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และทวิตเตอร์ ซ่ึงสอดคล้องกับพฤติกรรมคนไทยท่ีช่ืนชอบการแชท ใช้
สมาร์ทโฟนมาอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนัและใช้เป็นช่องทางในการติดตามแบรนด ์
ศิลปิน ดารา นกัร้องท่ีตนเองช่ืนชอบ โดยเฉพาะไอเดียของไลน์ท่ีมีการใชส้ต๊ิกเกอร์ ท าให้แบรนด์
ไดใ้ชช่้องทางน้ีเป็นช่องทางการส่ือสารไปยงักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ซ่ึงจะเห็นไดว้า่มีแบรนด์มากมาย
ได้อาศยัช่องทางของไลน์แอปพลิเคชันเป็นตวัส่งข้อมูลข่าวสารไปยงัผูบ้ริโภค และจากการจดั
อนัดบัแบรนด์ 10 อนัดบัท่ีมีสมาชิกใน Official Accounts มากท่ีสุด พบวา่เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ
อยา่งทรูมูฟไดมี้สมาชิกผูติ้ดตามมากท่ีสุดมาเป็นอนัดบัหน่ึง ดีแทคอนัดบัท่ีสอง และเอไอเอสอนัดบั
ท่ีส่ี  

ดว้ยเหตุน้ีแลว้ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะมุ่งศึกษาถึงการรับรู้และการตอบสนองการส่ือสาร
การตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตข์องเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือทั้งสามเครือข่ายไดแ้ก่ ทรูมูฟ 
ดีแทค และเอไอเอส ทั้งน้ีเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และการรับรู้การส่ือสาร
การตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตข์องเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือทั้งสามเครือข่าย รวมทั้งการ
ตอบสนองของผูบ้ริโภค ทั้งในดา้นความตั้งใจ ความสนใจ ความตอ้งการ และการตดัสินใจซ้ือ เพื่อ
น ามาพฒันาการส่ือสารการตลาด สร้างตราสินคา้ให้แข็งแกร่ง ให้กลุ่มผูบ้ริโภคเกิดการจดจ าและ
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ความจงรักภักดีในตราสินค้า อีกทั้ งยงัเป็นแนวทางในการวางแผนการส่ือสารการตลาดให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

1) เพื่อศึกษาถึงลกัษณะทางประชากร ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและ
รายไดท่ี้มีต่อการตอบสนองของผูบ้ริโภค 

2) เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมและการเปิดรับข่าวสารผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ต่อการ
ตอบสนองของผูบ้ริโภค 

3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้การส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอค
เคานตต่์อการตอบสนองของผูบ้ริโภค 

 

1.3  ปัญหำน ำกำรวจิัย 
 

1) ความแตกต่างระหว่างลกัษณะทางประชากร ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพและรายได ้กบัการตอบสนองของผูบ้ริโภคเป็นอยา่งไร 

2) ความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมและการเปิดรับข่าวสารผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์
กบัการตอบสนองของผูบ้ริโภคเป็นอยา่งไร 

3) การรับรู้การส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์มีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตอบสนองของผูบ้ริโภคอยา่งไร 
 

1.4  ขอบเขตของกำรวจิัย 
 
 การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเร่ือง “การรับรู้และการตอบสนองการส่ือสารการตลาดผา่น
ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ของเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ” ทั้ง 3 เครือข่าย ไดแ้ก่ ทรูมูฟ ดีแทค และ   
เอไอเอส ทั้ ง น้ี เหตุผลท่ีเลือกเครือข่ายโทรศัพท์มือถือมาเป็นกรณีศึกษาในงานวิจัยคร้ังน้ี 
เน่ืองมาจากการจดัอนัดบัแบรนด์ 10 อนัดบัท่ีมีสมาชิกใน Official Accounts มากท่ีสุด พบวา่ ระบบ
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือได้มีสมาชิกผู ้ติดตามมากท่ีสุดมาเป็นอันดับหน่ึง  อีกทั้ งเครือข่าย
โทรศพัทมื์อถือยงัเป็นประเภทของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคมีการใชง้านมากกวา่สินคา้ประเภทอ่ืนๆ อีกดว้ย 
ซ่ึงเน้ือหาในการวิจยัจะศึกษาถึงพฤติกรรมการใชง้านและการเปิดรับข่าวสารผา่นไลน์ออฟฟิเชียล
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แอคเคานต์ การรับรู้การส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ และการตอบสนองของ
ผูบ้ริโภคแบบไอดาโมเดล (AIDA) ทั้ งในด้านความตั้ งใจ ความสนใจ ความต้องการ และการ
ตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถามเพื่อเก็บผล 
การวิจัยกับผู ้ท่ีใช้งานไลน์แอปพลิเคชัน จะศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัด
กรุงเทพมหานครและเคยไดรั้บขอ้ความส่ือสารการตลาดจากแบรนด์ธุรกิจผา่นไลน์แอฟฟิเชียลแอค
เคานต ์โดยไดมี้การก าหนดช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
 

1.5  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1) ผลจากการวจิยัสามารถใชเ้ป็นแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัการตลาดในการน าขอ้มูล
และผลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีไปประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาและวางแผนการส่ือสารการตลาดให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อไป 

2) ผลงานวิจยัจะสามารถเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน องคก์ร หรือผูท่ี้สนใจศึกษาเก่ียวกบั
การส่ือสารการตลาดเพื่อการตอบสนองในโอกาสต่อไป 



 
บทที ่2  

 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

 ในการวจิยัเร่ือง การรับรู้และการตอบสนองการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอค-   
เคานตข์องเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นกรอบ
และแนวทางในทางการศึกษาให้สามารถตอบวตัถุประสงค์ในการท าการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี โดยมี
แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีดา้นประชากรศาสตร์ 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการรับรู้ของผูบ้ริโภค 
2.3 แนวคิดเร่ืองการส่ือสารการตลาด 
2.4 แนวคิดเก่ียวกบัการตอบสนองของผูบ้ริโภค 
2.5 แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
2.6 แนวคิดเร่ืองส่ือใหม่  
2.7 การส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์
2.8 ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1  แนวคดิและทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์ 
  
 เม่ือผูส่้งสารตอ้งการท่ีจะรู้และเขา้ใจมวลชนท่ีเป็นเป้าหมายของผูส่้งสารจะตอ้งใชล้กัษณะ
ทางด้านจิตวิทยาและลกัษณะทางด้านประชากรของมวลชนผูรั้บประกอบกนั ลักษณะทางด้าน
ประชากรจะบอกว่าผูรั้บสารเป็นใคร อายุเท่าไร เพศอะไร นับถือศาสนาใด และมีฐานะอย่างไร 
ในขณะท่ีลกัษณะทางจิตวิทยาจะบอกว่าใครนั้น มีความรู้สึกนึกคิดอย่างไร มีรสนิยมและความ
ตอ้งการอย่างไรวิธีการท่ีใช้ในการวิเคราะห์มวลชนผูรั้บสารน้ีเรียกรวมๆ ว่าการวิเคราะห์มวลชน
ผูรั้บสาร ผูรั้บสารตามลกัษณะทางประชากรเดียวกนัจะมีลกัษณะทางจิตวิทยาคลา้ยคลึงกนั และคน
ท่ีมีลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนัจะมีลกัษณะทางจิตวิทยาแตกต่างกนั ส่งผลให้มีพฤติกรรมท่ี
แตกต่างกนั เน่ืองจากบุคคลท่ีอยูใ่นแต่ละกลุ่มประชากร ยอ่มมีกิจกรรมและรูปแบบการด าเนินชีวิต
ท่ีแตกต่างกนั โดยสามารถวเิคราะห์จากปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี  
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1) เพศ (Sex) การวิจยัทางจิตวิทยาหลายช้ิน ไดแ้สดงให้เห็นว่าผูห้ญิงและผูช้ายมี
ความแตกต่างกนัอยา่งมากในเร่ืองความคิด ค่านิยม และทศันคติ ทั้งน้ีเพราะวฒันธรรมและสังคมได้
ก าหนดบทบาท และกิจกรรมของคนสองเพศไวแ้ตกต่างกนั จึงส่งผลให้พฤติกรรมของหญิงและ
ชายต่างกนั (ปรมะ สตะเวทิน, 2546) นอกจากน้ีจากงานวิจยัทางนิเทศศาสตร์หลายช้ินยงัพบว่า 
ผูห้ญิงมกัจะถูกโน้มน้าวใจไดง่้ายกว่าผูช้าย และมกัเผยแพร่ความคิดเห็นท่ีไดรั้บการจูงใจนั้นให้
ผูอ่ื้นต่อไปอีกดว้ย ผูช้ายส่วนมากจะใช้เหตุผลมากกวา่ผูห้ญิงและสามารถจดจ าไดดี้กว่าผูห้ญิงอีก
ดว้ย 

2) อายุ (Age) เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการส่ือสารของมนุษย ์เน่ืองจาก
อายุเป็นตัวก าหนดหรือบ่งบอกเก่ียวกับความเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในเร่ืองต่างๆ ของบุคคล 
งานวิจยัทางจิตวิทยาหลายเร่ืองแสดงถึงตวัแปรเร่ืองอายุท่ีมีผลต่อการหล่อหลอมทางอุดมการณ์ 
พบวา่คนท่ีมีอายุน้อยจะมีความคิดเชิงเสรีนิยมมากกวา่คนอายุมาก ใจร้อนกวา่ มองโลกในแง่ดีกว่า 
ส่วนคนอายุมากจะมีความระมดัระวงัในเร่ืองต่างๆ มากกว่า มองโลกในแง่ร้าย และไม่ชอบการ
เปล่ียนแปลง ดงันั้นคนท่ีมีอายุนอ้ยจึงมกัเป็นผูท่ี้ถูกชกัจูงใจไดง่้ายกวา่คนอายุมาก และมีพฤติกรรม
ในการส่ือสารท่ีชอบเปิดรับข่าวสารดา้นการบนัเทิง ขณะท่ีคนอายุมากจะเปิดรับข่าวสารประเภท
หนกัๆ เช่น ข่าวการเมือง สังคม หรือเศรษฐกิจ เป็นตน้ (กิตติมา สุรสนธิ, 2544) 

3) การศึกษา (Education) เป็นปัจจยัท่ีท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทสันคติ และ
พฤติกรรมแตกต่างกนั คนท่ีมีการศึกษาสูงจะไดเ้ปรียบอยา่งมากในการเป็นผูรั้บสารท่ีดี เพราะเป็นผู ้
ท่ีมีความรู้กวา้งขวางและเขา้ใจสารได้ดี แต่จะเป็นคนท่ีไม่เช่ืออะไรง่ายๆ ถ้าไม่มีหลักฐานหรือ
เหตุผลเพียงพอ โดยทัว่ไปแลว้คนท่ีมีการศึกษาสูงจะใชส่ื้อมวลชนมากกวา่คนท่ีมีการศึกษาต ่า และ
มกัจะใช้ส่ือประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์ในขณะท่ีคนท่ีมีการศึกษาต ่าจะใชส่ื้อประเภทวิทยุ โทรทศัน์ และ
ภาพยนตร์ หากผูมี้การศึกษาสูงมีเวลาว่างพอก็จะใชท้ั้งส่ือส่ิงพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ ภาพยนตร์ และ
อินเทอร์เน็ต แต่หากมีเวลาจ ากดัก็มกัจะแสวงหาข่าวสารจากส่ือส่ิงพิมพม์ากกว่าส่ือประเภทอ่ืนๆ 
(ปรมะ สตะเวทิน, 2546) 

4) สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socio-Economic Status) หมายถึง อาชีพ 
รายได ้ฐานะทางการเงิน เช้ือชาติ ถ่ินฐาน ภูมิล าเนา ตลอดจนภูมิหลงัของครอบครัว เป็นปัจจยัท่ีท า
ให้คนมีวฒันธรรมต่างกนั มีประสบการณ์ต่างกนั มีทศันคติ ค่านิยม เป้าหมาย และพฤติกรรมท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงนบัเป็นตวัแปรท่ีส าคญัเน่ืองจากอาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและ
ความตอ้งการสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546) ส าหรับผูท่ี้มีรายไดสู้งมกัจะ
ใชส่ื้อมวลชนมากเพื่อแสวงหาข่าวสารหรือเร่ืองราวหนกัๆ เช่น อ่าน ดู หรือฟังเร่ืองการเมือง ปัญหา
สังคม และเศรษฐกิจ เป็นตน้ (ปรมะ สตะเวทิน, 2546) 
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จากแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ขา้งตน้ท่ีกล่าวมานั้น ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะ
ศึกษาลกัษณะประชากรดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดม้าเป็นแนวทางในการศึกษา 
เน่ืองจากปัจจยัแต่ละปัจจยัของบุคคลหน่ึงท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะประชากรศาสตร์นั้นถือเป็น
พื้นฐานในการก าหนดให้ผูบ้ริโภคมีการรับรู้การส่ือสารการตลาดและมีพฤติกรรมการตอบสนองท่ี
แตกต่างกนัได ้

 

2.2  แนวคดิเกีย่วกบัการรับรู้ของผู้บริโภค   
 
การรับรู้ของมนุษยมี์ความแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัทศันคติความรู้และความเขา้ใจของแต่ละ

บุคคลท่ีจะรับเอาส่ิงเหล่านั้นมาไวใ้นความคิดหรือปล่อยลอยไปข้ึนอยู่กับการรับรู้ของบุคคล
เหล่านั้นท่ีจะตอ้งการรับรู้หรือไม่ซ่ึงได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการรับรู้ท่ี
แตกต่างกนัไป 

 
2.2.1  ความหมายของการรับรู้ 
Kotler (2003) ไดก้ล่าววา่ การรับรู้คือกระบวนการท่ีแต่ละคนท าการเลือกสรร จดัระเบียบ 

และแปลความหมายขอ้มูลต่างๆ เพื่อสร้างภาพท่ีมีความหมาย ดงันั้น การรับรู้จึงมิไดข้ึ้นอยู่กบัส่ิง
กระตุน้ร่างกายเพียงอย่างเดียว แต่จะข้ึนอยู่กบัความสัมพนัธ์ของส่ิงกระตุน้ท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้ม
และข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของแต่ละบุคคลดว้ยเช่นกนั 

Shiffman, and Kanuk (1994) ไดก้ล่าววา่การรับรู้ คือ กระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคลเลือกสรร 
จดัระเบียบ และตีความหมายส่ิงกระตุน้ออกมาเป็นภาพท่ีมีความหมายและเกิดเป็นภาพรวมข้ึนมา
โดยท่ีบุคคล 2 คน ไดรั้บส่ิงกระตุน้อยา่งเดียวกนัและอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขอยา่งเดียวกนั แต่จะมีอิทธิพล
ต่อการเลือกการรู้จกัการตีความหมายของแต่ละบุคคล ซ่ึงข้ึนอยู่กบัความจ าเป็น (Need) ค่านิยม 
(Values) และความคาดหวงั (Expectation) โดยตวัแปรเหล่าน้ีจะเก่ียวขอ้งกบักระบวนการการรับรู้
ของบุคคล 

ทางดา้น Hoyer, and Maclnnis (2001) กล่าวว่าการรับรู้ของแต่ละบุคคลย่อมมีความ
แตกต่างกนั โดยข้ึนอยู่กบัการเรียนรู้ ความเช่ือ ประสบการณ์ หรือภูมิหลงัของแต่ละบุคคล ถ้ามี
ประสบการณ์มาก การตีความก็จะซบัซอ้นและหลากหลายมากยิ่งข้ึน สอดคลอ้งกบั Schiffman, and 
Kanuk (2007) ท่ีกล่าววา่ ถึงแมว้า่ผูบ้ริโภคมีการเปิดรับส่ิงเร้าเดียวกบัภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเหมือนกนั แต่
วิธีการท่ีผูบ้ริโภคแต่ละคนเลือกสรร จดัระเบียบ และตีความหมายส่ิงเร้า ถือเป็นกระบวนการส่วน
บุคคลท่ีมีพื้นฐานมาจากความตอ้งการ (Need) ค่านิยม (Value) และความคาดหวงั (Expectation) 
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ส่วนตัวของผูบ้ริโภคเอง ส่งผลให้แต่ละบุคคลมีการรับรู้ท่ีแตกต่างกันออกไป (Hoyer, and 
Maclnnis; Schiffman, and Kanuk อา้งถึงใน ชาลาภรณ์ อจัฉริยานุรักษ,์ 2550) 
 เสรี วงษม์ณฑา (2549) ไดใ้ห้ความหมายของการรับรู้วา่เป็นกระบวนการท่ีมนุษยเ์ลือกท่ีจะ
รับรู้ตีความหมายการรับรู้ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีสัมผสัเพื่อท่ีจะสร้างภาพในสมองใหเ้ป็นภาพท่ีมี
ความหมายและมีความกลมกลืน  
 Assael (อา้งถึงใน ชาลาภรณ์ อจัฉริยานุรักษ,์ 2550) อธิบายวา่ การรับรู้หรือส่ิงเร้า (Stimuli) 
คือวตัถุ (Physical) ภาพ (Visual) และค าพูด (Verbal) ซ่ึงส่ิงเร้าเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการตอบสนอง
ของแต่ละบุคคล โดยส่ิงเร้าทางการตลาดมีความส าคญัต่อการเกิดพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึง
หมายถึง การส่ือสารการตลาด หรือส่ิงเร้าทางกายภาพในรูปแบบต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค โดย
ท่ีส่ิงเร้าทางการตลาดสามารถแบ่งออกเป็น 

1) ส่ิงเร้าปฐมภูมิหรือส่ิงเร้าภายใน (Primary or Intrinsic Stimuli) คือตวัสินคา้และ
ส่วนประกอบต่างๆ ของสินคา้ เช่น บรรจุภณัฑ ์คุณสมบติัของสินคา้ ฯลฯ 

2) ส่ิงเร้าทุติยภูมิหรือส่ิงเร้าภายนอก (Secondary or Extrinsic Stimuli) คือการ
ส่ือสารทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ ท่ีออกแบบมาใหมี้อิทธิพลต่อผูบ้ริโภคโดยผา่นค าพูด รูปภาพ 
สัญลกัษณ์ หรือส่ิงเร้าอ่ืนๆ ท่ีมีความเช่ือมโยงกบัสินคา้ เช่น ราคาของสินคา้ ร้านคา้ ฯลฯ 

โดยสรุป การรับรู้ ถือว่าเป็นส่ิงแรกท่ีท าให้ผูบ้ริโภครับทราบขอ้มูลข่าวสารหรือขอ้มูล
ต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมท่ีจะน าไปสู่การตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีเขา้มากระตุน้ท าให้เกิดความ
สนใจต่อส่ิงเร้านั้น เพื่อไปสู่ความตอ้งการและเกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ 

 
2.2.2  กระบวนการของการรับรู้ 
จ าเนียร ช่วงโชติ, จิตรา วสุวานิช, จนัทมาศ ช่ืนบุญ, และมลวิภา สุวรรณมาลยั (2519) ได้

กล่าววา่ กระบวนการของการรับรู้ ตอ้งประกอบดว้ย 
1) การสัมผสั หมายถึง อาการท่ีอวยัวะรับสัมผสั หรือรับส่ิงเร้าผา่นเขา้มากระทบกบั

อวยัวะสัมผสัต่างๆ เพื่อใหบุ้คคลรับรู้ภาวะแวดลอ้มรอบตวั 
2) การแปลความหมายจากอาการสัมผสั คือ ส่วนท่ีส าคญัท่ีจะช่วยให้การแปลความ

นั้นถูกตอ้งเพียงใดซ่ึงตอ้งอาศยัสติปัญญา ความเฉลียวฉลาด การสังเกต การตั้งใจ สนใจและคุณภาพ
จิตใจของบุคคลในขณะนั้น 

3) การใช้ความรู้เดิม หรือประสบการณ์ท่ีผ่านมา เพื่อช่วยแปลความหมาย ได้แก่ 
ความคิด ความรู้ และการท าหน้าท่ีได้เคยปรากฎแก่ผู ้นั้ นมาแล้ว โดยอดีตความรู้เดิมและ
ประสบการณ์เดิม มีความส าคญัมากในการแปลความหมาย และในการแปลความหมายได้ดีตอ้งมี
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คุณลักษณะดังน้ี เป็นความรู้ท่ีแน่นอนถูกต้อง ชัดเจนและต้องมีปริมาณมาก หมายถึงมีความรู้
หลายๆ อยา่งจึงจะช่วยแปลความหมายไดส้ะดวก 

ฉตัยาพร เสมอใจ, และมทันี สมมิ (2546) ไดส้รุประดบัของการรับรู้ไวด้ว้ยกนั 3 ประการ
ดงัน้ี 

1) การรับรู้ขั้นต ่าท่ีผูบ้ริโภคสามารถรับรู้ได้ (Lower) คือ จุดท่ีตวักระตุน้ทางการ
ตลาดท่ีอยูเ่หนือจุดน้ี จะไม่มีพลงัท่ีเพียงพอส าหรับผูบ้ริโภคท่ีจะรับรู้ได ้

2) การรับรู้ท่ีแตกต่างต ่าสุดท่ีผูบ้ริโภครับรู้ได ้(Difference Thresholds) คือ ระดบัน้ี
ของการรับรู้หากการกระตุน้เปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอ้ย ก็สามารถท าใหผู้บ้ริโภครับรู้ได ้

3) การรับรู้ขั้นสูงสุดท่ีผูบ้ริโภคจะสามารถรับรู้ได ้(Upper Thresholds) คือ จุดท่ีซ่ึง
หากเพิ่มการกระตุน้ท่ีเหนือจากจุดน้ีไป ก็จะไม่มีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคเพิ่มข้ึน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ไดก้ล่าววา่การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคล
ไดรั้บการเลือกสรร จดัระเบียบและตีความหมายของขอ้มูลเพื่อท่ีจะสร้างภาพท่ีมีความหมาย หรือ
หมายถึง กระบวนการความเขา้ใจ (การเปิดรับ) ของบุคคลท่ีมีต่อโลกท่ีเขาอาศยัอยู่ เป็นการแสดง
ความรู้สึกจากประสาทสัมผสัทั้ง 5 ได้แก่ การเห็น ได้กล่ิน ได้ยิน รสชาติ ได้รู้สึก การรับรู้เป็น
กระบวนการของแต่ละบุคคลซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัภายใน เช่น ความเช่ือ ประสบการณ์ ความตอ้งการ
และอารมณ์ นอกจากน้ียงัมีปัจจยัภายนอก คือ “ส่ิงกระตุน้” การรับรู้จะพิจารณาเป็นกระบวนการ
กลัน่กรอง ขั้นตอนการรับรู้มี 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  

   

 
 
ภาพที ่2.1  ขั้นตอนการรับรู้ (Perception Process)   
แหล่งทีม่า: ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541. 

 

การเปิดรับขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรร (Selective Exposures) 

การตั้งใจรับขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรร (Selective Attention) 

ความเขา้ใจในขอ้มูลท่ีไดรั้บเลือกสรร (Selective Comprehension) 

การเก็บรักษาขอ้มูลท่ีไดรั้บเลือกสรร (Selective Retention) 
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1) การเปิดรับขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรร เกิดข้ึนไดเ้ม่ือผูบ้ริโภคเปิดโอกาสให้ขอ้มูลเขา้สู่
ตวัเอง เช่น ผูช้มโทรทศัน์อาจจะเลือกเปล่ียนช่องหรือออกจากห้อง เม่ือข่าวสารหรือโฆษณานั้นไม่
น่าสนใจหรือเลือกชมถา้โฆษณานั้นน่าสนใจ 

2) การตั้งใจรับขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรร เกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะตั้งรับส่ิงเร้า และ
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความตั้งใจรับขอ้มูล นักการตลาดจะตอ้งใช้ความพยายามท่ีจะสร้างงาน
การตลาดใหมี้ลกัษณะเด่น เพื่อท าใหเ้กิดความตั้งใจรับข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง 

3) ความเขา้ใจในขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรร ในขั้นตอนน้ีเป็นการตีความหมายขอ้มูลท่ีได้
รับเขา้มาวา่มีความเขา้ใจตามท่ีผูส่้งตอ้งการหรือไม่ ถา้เขา้ใจก็จะน าไปสู่ขั้นต่อไป การตีความข้ึนอยู่
กบัทศันคติ ความเช่ือถือและประสบการณ์ 

4) การเก็บรักษาขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรร หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคจดจ าขอ้มูลบางส่วนท่ี
เขาไดเ้ห็น ไดอ่้านหรือไดย้นิ หลงัจากการเปิดรับและเกิดความเขา้ใจแลว้ นกัการตลาดตอ้งพยายาม
สร้างขอ้มูลใหอ้ยูใ่นความทรงจ าของผูบ้ริโภค ซ่ึงความจ าของผูบ้ริโภคจะท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือ 

 
2.2.3  ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค  
การรับรู้และการกระท าท่ีเกิดจากการรับรู้ ผูบ้ริโภคจะมีปัจจยัท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งเพื่อช่วยให้

เกิดการรับรู้ไดง่้ายยิง่ข้ึน ซ่ึงประกอบไปดว้ยดงัน้ี (ฉตัยาพร เสมอใจ, และมทันี สมมิ, 2546) 
1) ปัจจยัทางดา้นเทคนิค คือ สภาพความเป็นจริงท่ีมีผลกระทบต่อการพิจารณาของ

ผูบ้ริโภค ไดแ้ก่  
(1) ขนาด (Size) 
(2) สี (Color) 
(3) ความเขม้ (Intensity) 
(4) การเคล่ือนไหว (Movement) 
(5) การวางต าแหน่ง (Position) 
(6) การตดักนั (Contrast) 
(7) การแยกออก (Isolation) 

2) ความพร้อมดา้นจิตใจของผูบ้ริโภค ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเต็มใจในการรับรู้
ของผูบ้ริโภค มีผลต่อการรับรู้ไดแ้ก่ 

(1) ความมัน่คง 
(2) นิสัย 
(3) ความมัน่ใจและความรอบคอบ 
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(4) ความตั้งใจ 
(5) โครงสร้างของจิตใจ 
(6) ความคุน้เคย 
(7) ความคาดหวงั 

3) ประสบการณ์ในอดีตของผูบ้ริโภค เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคไดมี้การคาดหวงัท่ีจะกิดข้ึน 
ประสบการณ์ในอดีตท่ีดีในการใช้สินค้าหรือผลิตภณัฑ์ จะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าใน
ปัจจุบนัและอนาคติดว้ย 

4) อารมณ์ของผูบ้ริโภค เป็นอารมณ์ สภาวะของจิตใจ ความรู้สึก ทศันคติในปัจจุบนั
วา่มีความพร้อมท่ีจะรับรู้หรือไม่ ถา้ผูบ้ริโภคอารมณ์ไม่ดี จะมีผลในทางลบต่อการรับรู้ เพราะจะท า
ใหส้มาธิในการรับรู้ขอ้มุลดอ้ยกวา่ท่ีควรจะเป็น 

5) ปัจจยัดา้นวฒันธรรมและสังคมในการรับรู้ของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะมีลกัษณะ
การคิดตดัสินใจต่างๆ ตามการปลูกฝังมาจากวฒันธรรมและสังคมนั้นๆ การศึกษาส่ิงแวดลอ้มของ
ผูบ้ริโภคจะท าใหเ้ขา้ใจและเขา้ถึงผูบ้ริโภคได ้

  
2.2.4  การรับรู้ข่าวสาร 

 Mowen, and Minor (1998) ไดก้ล่าวถึงการรับรู้วา่เป็นกระบวนการท่ีแต่ละบุคคลไดรั้บการ
เลือกสรร จดัระเบียบ และตีความหมายข้อมูล เพื่อท่ีจะสร้างภาพท่ีมีความหมาย หรือหมายถึง 
กระบวนการความเขา้ใจ (การเปิดรับ) ของบุคคลท่ีมีต่อโลกท่ีเขาอาศยัอยู่ การรับรู้จะแสดงถึง
ความรู้สึกจากประสาทสัมผสัท่ีส าคญัทั้ง 5 (Major Senses) คือ 
 การมองดูดว้ยตา การไดย้ินดว้ยหู การล้ิมรส การสูดกล่ิน และการสัมผสั ทั้งหมดน้ีเรียกวา่ 
“กลไกท่ีไดรั้บความรู้สึกเขา้มาทางประสาทสัมผสั” (Sensory Input Mechanisms) ซ่ึงการรับรู้ถือ
เป็นกระบวนการของแต่ละบุคคลท่ีข้ึนอยู่กับปัจจยัภายใน เช่น ความเช่ือ ประสบการณ์ ความ
ตอ้งการ และอารมณ์ นอกจากน้ียงัมีปัจจยัภายนอก คือ ส่ิงกระตุน้ กระบวนการการรับรู้จะไดรั้บ
อิทธิพลจากปัจจยัต่างๆ เขา้มาทางประสาทสัมผสัเหล่าน้ี ส่วนใหญ่มกัจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวั
ผูบ้ริโภคเท่านั้น แต่ส าหรับนกัการตลาด จะสนใจถึงความเขา้ใจจากการรับรู้ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ี
ผูบ้ริโภคไดรั้บเขา้มาและไดใ้หค้วามสนใจเป็นพิเศษควบคู่กนักบัส่ิงท่ีบุคคลดงักล่าว มีอยูใ่นตวัของ
ตนเองมาประกอบกนัเขา้ ซ่ึงจะช่วยให้ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ใจและมองเห็นภาพพจน์ของส่ิงต่างๆ 
จากท่ีไดรั้บรู้เขา้มานั้นได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพของตวักระตุน้เป็นบางส่วนดว้ย 
 ในบางคร้ังผูบ้ริโภคบางคนอาจจะเปิดรับและประมวลผลข่าวสารของโปรแกรมส่ือสาร
การตลาด แต่ไม่ไดมี้ปฎิกิริยาตอบกลบัทนัที ผูบ้ริโภคเหล่าน้ีอาจจะจดัเก็บข่าวสารขอ้มูลท่ีไดรั้บน้ี



18 
 

ไวใ้ชใ้นอนาคต โดยไดเ้ช่ือมโยงข่าวสารใหม่น้ีเขา้กบัความคิดหรือกลุ่มของความคิดเก่ียวกบัสินคา้
นั้นๆ ในความทรงจ าท่ีมีอยู่ของตน ข่าวสารของนกัการตลาดจะถูกบนัทึกเพิ่มเติมไปจากความคิด
ของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัตราสินคา้ รูปลกัษณ์ภายนอกของสินคา้ หรือกลุ่มของความคิดเพื่อน ามาใชใ้น
อนาคต (ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ, 2545) 

สรุปจากแนวคิดเก่ียวกบัการรับรู้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ไดว้า่ การรับรู้ คือ การท่ีผูบ้ริโภคเปิดรับ
ส่ิงท่ีตนสนใจ และให้ความสนใจกบัส่ิงๆ นั้น จากนั้นจึงท าการตีความหมาย ความส าคญัหรือ
ประโยชน์ของส่ิงนั้น ซ่ึงจะส่งผลกระทบก่อใหเ้กิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบตามมา ทั้งน้ี ผูว้ิจยัจะ
สามารถน ามาวเิคราะห์ถึงการเลือกเปิดรับ การเลือกสนใจ และการตีความในส่ิงท่ีไดรั้บการกระตุน้ 
ซ่ึงการรับรู้ได้เป็นตัวแปรหน่ึงของงานวิจัยในคร้ังน้ี โดยจะศึกษารูปแบบของการน าเสนอ
รายละเอียดรวมทั้ งลักษณะของการวางรูปแบบข้อมูลข่าวสาร และการใช้กิจกรรมต่างๆ ทาง
การตลาดของเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือมาท าการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตไ์ป
ยงัผูบ้ริโภค เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างการตลาด 

 

2.3  แนวคดิเร่ืองการส่ือสารการตลาด  
 

2.3.1  ความหมายของการส่ือสาร 
การส่ือสารเป็นกระบวนการแลกเปล่ียนข่าวสารระหว่างกนัและกนัจากบุคคลหน่ึงไปยงั

บุคคลหน่ึง ซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยัส าคญัอย่างยิ่งนอกจากปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย ์ทั้ง
ในดา้นสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และการด าเนินชีวติ ซ่ึงการส่ือสารจึงเปรียบเสมือนเคร่ืองมือหน่ึง
ท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อบุคคล องค์กร และสังคม โดยถ่ายทอดข่าวสารจากผูส่้งสารไปยงั
ผูรั้บสาร เพื่อให้ผู ้รับสารเกิดความเข้าใจ และมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกัน ดังนั้ น ในการให้
ความหมายเก่ียวกบัการส่ือสาร จึงมีนกัวชิาการแต่ละบุคคลใหค้วามส าคญัของการส่ือสารท่ีแตกต่าง
กนัไปดงัน้ี 
 Gerbner นิยามการส่ือสารไวว้า่การส่ือสาร คือ การแสดงปฏิสัมพนัธ์กนัทางสังคม (Social 
Interaction) โดยใชส้ัญลกัษณ์และระบบสาร (Message System) ส่วน Osgood ไดใ้ห้ความหมายการ
ส่ือสารว่า โดยความหมายทัว่ไปแลว้ การส่ือสารเกิดข้ึนเม่ือฝ่ายหน่ึง คือ ผูส่้งสาร มีอิทธิพลต่ออีก
ฝ่ายหน่ึง คือ ผูรั้บสาร โดยใชส้ัญลกัษณ์ต่างๆ ซ่ึงถูกส่งผา่นส่ือท่ีเช่ือมระหวา่งทั้งสองฝ่าย (Gerbner; 
Osgood อา้งถึงใน เพญ็พกัตร์ ศิริไตรรัตน์, 2552) 
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ปรมะ สตะเวทิน (2533)  ได้ให้ความหมายของการส่ือสารไว้ว่า  การส่ือสารเป็น
กระบวนการของการถ่ายทอดสาร จากบุคคลฝ่ายหน่ึงซ่ึงเรียกว่า ผูส่้งสาร ไปยงับุคคลอีกฝ่ายหน่ึง
ซ่ึงเรียกวา่ ผูรั้บสาร โดยผา่นส่ือ  
 จากนิยามต่างๆ ขา้งตน้จึงสามารถสรุปไดว้า่ การส่ือสาร หมายถึง กระบวนการท่ีผูส่้งสาร
ท าการส่ือสารไม่ว่าจะเป็นค าพูด ภาษาเขียน รหัส สัญลกัษณ์ ขอ้ความ ตลอดจนกริยาท่าทางต่างๆ 
ผา่นช่องทางการส่ือสารไปยงัผูรั้บสาร  
 คุณลกัษณะของการส่ือสารดงักล่าวจึงท าให้จ  าเป็นตอ้งสร้างแบบจ าลอง (Model) ข้ึนมา
เพื่อท าใหก้ารศึกษากระบวนการส่ือสารสามารถกระท าไดอ้ยา่งละเอียดถ่ีถว้นมากยิง่ข้ึน แบบจ าลอง
การส่ือสารมีหลายแบบ ข้ึนอยูก่บัความสนใจเก่ียวกบัการส่ือสาร ในแง่มุมต่างๆ ของนกัวิชาการแต่
ละท่าน อาทิ แบบจ าลองการส่ือสารของอริสโตเติล (The Aristotelian Modal) ท่ีศึกษาแบบจ าลอง
การส่ือสารในแง่การพูด แบบจ าลองของลาสเวลล์ (The Lass Well Model) ศึกษาแบบจ าลองการ
ส่ือสารในแง่ของการชักจูงในเชิงวิชาการเมืองโดยค านึงถึงผลของการส่ือสารท่ีจะเกิดข้ึน 
แบบจ าลองของแชนนอนและ วีเวอร์ (The Shannon and Weaver Model) ซ่ึงศึกษาแบบจ าลองการ
ส่ือสารในแง่ของเคร่ืองจกัรกล อาทิ โทรศพัท์ โดยเน้นในเร่ืองขององค์ประกอบในส่วนของการ
ตีความ และการเป็นผูถ้อดรหสั รวมทั้งการค านึงถึงส่ิงรบกวนสาร (Noise Source) ท่ีเกิดข้ึนในการ
ส่ือสารดว้ย ฯลฯ (ขวญัชีวา ส่างหลวง, 2552) และไม่วา่การส่ือสารจะถูกน ามาพิจารณาในแง่มุมใดก็
ตาม เราสามารถแบ่งองค์ประกอบของการส่ือสารออกเป็น 4 ส่วนไดแ้ก่ ผูส่้งสาร(Sender) สาร
(Message) ส่ือ(Channel) และผูรั้บสาร(Receiver) 

1) ผูส่้งสาร (Sender) 
ผูส่้งสารเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในกระบวนการส่ือสาร มีนักวิชาการได้ให้ค  า

นิยามของผูส่้งสารไวว้า่ ผูส่้งสาร หมายถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีความคิดมีความตอ้งการมีความ
ตั้งใจท่ีจะส่งขอ้มูลข่าวสาร อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็น ทศันคติ ความเช่ือ และอ่ืนๆไป
ยงัผูรั้บสารเพื่อก่อให้เกิดผลอย่างใดอยา่งหน่ึงต่อผูรั้บสาร ดงันั้น ผูส่้งสารจึงเป็นองคป์ระกอบท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อองคป์ระกอบอ่ืนๆ ทั้งในแง่ของการเป็นผูเ้ลือกขอ้มูลข่าวสารท่ีจะถ่ายทอดไป การ
เลือกวิธีการ และช่องทางท่ีจะท าให้สารไปถึงผูรั้บสาร รวมทั้งการเลือกและพยายามก าหนดตวัผูท่ี้
จะเป็นผูรั้บขอ้มูลข่าวสาร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระดบัใดระดบั
หน่ึง หรือในดา้นใดดา้นหน่ึงกบับุคคลท่ีเป็นผูรั้บสาร เช่น ความตอ้งการในการเปล่ียนแปลงการ
รับรู้หรือความรู้ การเปล่ียนแปลงความเช่ือ ทศันคติ และพฤติกรรมของบุคคล ของกลุ่มคน หรือ
ของสังคม เป็นตน้ 
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2) สาร (Message) 
สารเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัอีกอย่างหน่ึงในกระบวนการส่ือสาร สารหมายถึง

เร่ืองราวอนัมีความหมายและถูกแสดงออกมาโดยอาศยัภาษาหรือสัญลกัษณ์ใดๆ ก็ตามท่ีสามารถท า
ให้เกิดการรับรู้ต่อความหมายและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อความหมายท่ีไดรั้บ ซ่ึงโดยทัว่ไปแล้ว 
สารจะประกอบไปดว้ย 3 ส่วนท่ีส าคญั คือ รหสัสาร (Message Code) คือ ภาษา (Language) หรือ
สัญลกัษณ์ (Symbol) หรือสัญญาณ (Signal) ท่ีมนุษยคิ์ดคน้ข้ึนเพื่อแสดงออกทางความคิดความรู้สึก 
ความเช่ือ ค่านิยม และวตัถุประสงค์ต่างๆ ของผูส่้งสาร ซ่ึงรหสัอาจถูกแสดงออกมาเป็นสารท่ีเป็น
ทั้งภาษาพดู ภาษาเขียน (Verbal Message Codes) และรหสัของสารท่ีไม่ใช่ ภาษาพูดหรือภาษาเขียน 
(Nonverbal Message Codes) เช่น กริยาท่าทาง อากปักริยาอาการ ภาพ ฯลฯ อยา่งไรก็ตาม การท่ีผูส่้ง
สารจะเลือกใช้รหัสสารแบบใดนั้นข้ึนอยู่กบัระบบ สังคม วฒันธรรมสภาพถ่ินท่ีอยู่อาศยัทั้งของ
บุคคลผูส่้งสาร และผูรั้บสารวา่จะสามารถเขา้ใจความหมายจากรหสัสารร่วมกนัไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

(1) เน้ือหาของสาร (Message Content) หมายถึง เร่ืองราวส่ิงต่างๆ ท่ีผูส่้งตอ้งการ
จะถ่ายทอดหรือส่งไปยงัผูรั้บสาร ซ่ึงเน้ือหาของสารนั้นอาจแบ่งออกไดเ้ป็นหลายประเภทหลาย
ลกัษณะตามเน้ือหาของสารในรูปแบบต่างๆ เช่น เน้ือหาโดยทัว่ไป และเน้ือหาโดยเฉพาะ เน้ือหาเชิง
วิชาการต่างๆ และเน้ือหาท่ีไม่ใช่เน้ือหาเชิงวิชาการ หรืออาจเป็นเน้ือหาประเภทบอกเล่ากบัเน้ือหา
ประเภทความคิดเห็น เน้ือหาประเภทข่าว เน้ือหาประเภทบนัเทิง รวมทั้งเน้ือหาเก่ียวกบัการชกัจูงใจ 
เป็นตน้ 

(2) การจดัเรียงล าดบัสาร (Message Treatment) หมายถึง รูปแบบวิธีการในการ
น ารหสัสารมาเรียบเรียงเพื่อให้ไดใ้จความตามเน้ือหาท่ีตอ้งการ ซ่ึงมกัข้ึนอยูก่บัลกัษณะโครงสร้าง
ของภาษา และบุคลิกลกัษณะของแต่ละบุคคล ซ่ึงส่วนใหญ่การจดัเรียงล าดบัสารจะออกมาใน
รูปแบบลีลา (Styles) ส่วนตวั หรือบุคลิกลกัษณะ (Personalities) ของผูส่้ง 

3) ช่องทางการส่ือสารหรือส่ือ (Channel or Media) 
ช่องทางการส่ือสาร หมายถึง พาหนะท่ีน าหรือพาข่าวสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร 

ดงันั้น ช่องทางการส่ือสารจึงอาจหมายถึงประสาทสัมผสัทั้ง 5 ของมนุษยท่ี์รับรู้ความหมายจากส่ิง
ต่างๆ ไดแ้ก่ การมองเห็น การไดย้ิน การดมกล่ิน การสัมผสั และการล้ิมรส เป็นตน้ หรือนอกจากน้ี
ช่องทางการส่ือสารหรือส่ือยงัอาจหมายถึงคล่ืนแสงคล่ืนเสียงและอากาศท่ีอยูร่อบๆ ตวัคนเราดว้ย 

4) ผูรั้บสาร (Receiver) 
มีค าท่ีใชเ้รียกถึงผูรั้บสารหลายค า เช่น ผูรั้บ (Receiver) ผูถ้อดรหสั (Decoder) ผูฟั้ง

(Listener) ผูฟั้งผูช้ม (Audience) การส่ือสารจะมีความหมายอยา่งไร จะประสบความส าเร็จหรือไม่
ข้ึนอยูก่บัผูรั้บสารวา่จะเลือกรับสาร หรือเลือกท่ีจะตีความ และเขา้ใจต่อข่าวสารท่ีตนเองไดรั้บนั้น
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อย่างไร ดังนั้น แม้การส่ือสารจะเร่ิมต้นจากผูส่้งสารแต่บุคคลท่ีจะแสดงว่าการส่ือสารประสบ
ความส าเร็จหรือไม่นั้นก็คือผูรั้บสาร เช่น ถา้ผูรั้บสารตอ้งการรับสารตามท่ีผูส่้งสารส่งในขณะนั้น 
หรือผูรั้บสารมีความรู้ในการท่ีจะท าความเขา้ใจต่อสาร ก็จะท าให้การส่ือสารส าเร็จโดยง่ายในทาง
ตรงกนัขา้มหากผูรั้บสารขาดความสนใจ ปิดกั้นการรับข่าวสาร หรือผูรั้บไม่สามารถท าความเขา้ใจ
ในสารท่ีผูส่้งส่งให้ได้ก็จะท าให้การส่ือสารนั้นล้มเหลว ดังนั้น ในการส่ือสารทุกคร้ังส่ิงท่ีผูส่้ง
จะตอ้งพิจารณาและค านึงถึงอยา่งมากคือ ผูรั้บสาร (กิติมา สุรสนธิ อา้งถึงใน เพญ็พกัตร์ ศิริไตรรัตน์
, 2552) 

 
 2.3.2  ความหมายของการส่ือสารการตลาด 
 ปัจจุบนัในสภาวะท่ีการตลาดมีการแข่งขนักนัอย่างรุนแรงและเขม้ขน้ผูบ้ริโภคมีทางเลือก
ในตวัสินคา้และบริการท่ีหลากหลาย ซ่ึงสินคา้และบริการนั้นนอกจากจะมีคุณภาพ การตั้งราคา และ
การมีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีดีแลว้ สินคา้และบริการนั้นจะตอ้งมีการด าเนินการส่งเสริมการตลาด
ท่ีมีประสิทธิภาพร่วมดว้ย ดงันั้น นกัการตลาดจ าเป็นจะตอ้งให้ความส าคญัในเร่ืองของการส่ือสาร
การตลาดหากตวัสินคา้และบริการมีการส่ือสารการตลาดท่ีดีก็จะสามารถโนม้น้าวพฤติกรรมของ
ผูรั้บข่าวสารใหเ้กิดการยอมรับ และปฏิบติัตามได ้

ค าวา่ “การส่ือสารทางการตลาด” (Marketing Communication) ประกอบดว้ยค าวา่ “การ
ส่ือสาร” (Communication) ซ่ึงหมายถึง กระบวนการท่ีส่งต่อความคิดและแบ่งบนัความหมาย
ระหวา่งบุคคลหรือองคก์รกบับุคคล และค าวา่ “การตลาด” (Marketing) ซ่ึงหมายถึง กิจกรรมการส่ง
มอบคุณค่าหรือแลกเปล่ียนระหว่างธุรกิจหรือองคก์รกบัลูกคา้ เม่ือน าสองค าน้ีมารวมกนัเป็น การ
ส่ือสารการตลาด ก็จะหมายถึงองค์ประกอบในส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑ์หน่ึงๆ ท่ี
ช่วยให้กิจกรรมการแลกเปล่ียนดังกล่าวด าเนินไปง่ายข้ึน โดยผูส่ื้อสารทางการตลาดจะมุ่งท า
การตลาดให้แก่ตราผลิตภณัฑ์ต่อลูกคา้ วางต าแหน่งตราผลิตภณัฑ์หน่ึงๆ ท่ีช่วยให้กิจกรรมการ
แลกเปล่ียนดังกล่าวด าเนินไปง่ายข้ึน โดยผูส่ื้อสารทางการตลาดจะมุ่งท าการตลาดให้แก่ตรา
ผลิตภณัฑ์ต่อลูกคา้ วางต าแหน่งตราผลิตภณัฑ์ให้แตกต่างจากคู่แข่งขนั และบอกกล่าวให้ผูรั้บสาร
เป้าหมายทราบความหมายของตราผลิตภณัฑ ์(สิทธ์ิ ธีรสรณ์, 2555) 
 ในปี 1976 Delozier นิยามค าว่า การส่ือสารการตลาด เป็นกระบวนการน าเสนอของส่ิง
กระตุน้ต่างๆ ไปยงัผูบ้ริโภคโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้เกิดการตอบสนองท่ีพึงปรารถนา ตลอดจน
รวมไปถึงการส่ือสารผา่นช่องทางต่างๆ ท่ีน าเสนอข่าวสารขององคก์ร เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการ
รับรู้ ตีความ และเกิดพฤติกรรมจากข่าวสารท่ีไดรั้บนั้น ต่อมาในปี 1999 Fill ไดก้ล่าววา่ การส่ือสาร
การตลาดเป็นกระบวนการทางการจดัการขององคก์รในการติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายต่างๆ ท่ี
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เก่ียวขอ้ง ใกลเ้คียงกบัท่ีปรมาจารยด์า้นการตลาดจากประเทศสหรัฐอเมริกา (Delozier; Fill อา้งถึง
ใน นธกฤต วนัตะ๊เมล,์ 2555) 

Kotler (2003) กล่าวไวว้า่ “การส่ือสารการตลาดเป็นกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ท่ีบริษทั
ไดด้ าเนินการเพื่อท่ีจะส่ือสารและส่งเสริมสินคา้และบริการไปสู่กลุ่มเป้าหมาย”  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2537) ได้ให้ความหมายไวว้่า การส่ือสารทางการตลาด หมายถึง 
กิจกรรมในการติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความเขา้ใจ โดยมุ่งหวงัให้เกิดพฤติกรรม
ตอบสนองตามวตัถุประสงค์ของแผนการตลาดของธุรกิจ ในการส่ือสารทางการตลาดนั้น อาจจะ
ส่ือสารผา่นภาพ ถอ้ยค า หรือสัญลกัษณ์ก็ได ้แต่ทั้งน้ีการส่ือสารการตลาดนั้น นกัการตลาดจะตอ้ง
ส่ือสารได้สอดคล้องกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยอาจใช้วิธีการโน้มน้าวใจ กระตุน้ความ
ตอ้งการเพื่อให้ผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์และน าไปสู่การเปล่ียนแปลงทศันคติ ซ่ึงจะมี
ผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในท่ีสุด 

ดารา ทีปะปาล, และ ธนวฒัน์ ทีปะปาล (2553) กล่าวว่า การส่ือสารการตลาด เป็น
กระบวนการจัดการท่ีองค์การจัดท าข้ึนเพื่อส่ือข่าวสารถ่ายทอดไปยงักลุ่มเป้าหมาย โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อโน้มน้าวจูงใจให้พวกเขาเกิดการรับรู้ เกิดความเข้าใจ และเกิดทศันคติท่ีดีต่อ
องคก์าร และแสดงพฤติกรรมการตอบสองต่อผลิตภณัฑ ์หรือบริการท่ีบริษทัน าเสนอตามท่ีมุ่งหวงั 

การส่งเสริมการตลาดเป็นการติดต่อส่ือสารการตลาด เพื่อให้ขอ้มูลข่าวสาร โนม้นา้วชกัจูง
ใจผูบ้ริโภคใหห้นัมาซ้ือผลิตภณัฑข์องเรา (สุวมิล แมน้จริง, 2540) 
 การส่ือสารการตลาด (Marketing Communication) หมายถึง กระบวนการเพื่อส่ือสารขอ้มูล
ของสินคา้ บริการ หรือ ความคิดสู่กลุ่มเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการส่ือสารการตลาดท่ีมี
ประสิทธิภาพตอ้งรู้จกัการใชเ้คร่ืองมือทางการตลาดอยา่งเหมาะสมให้สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายท่ี
จะท าการส่ือสาร เพื่อสร้างความรู้จัก ความสนใจให้แก่สินค้าของธุรกิจ และเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคท์างการตลาดของแต่ละบริษทั (ประดิษฐ ์จุมพลเสถียร, 2547) 

จากความหมายของนกัวิชาการต่างๆ ขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ การส่ือสารการตลาด คือ
การใช้ช่องทางการส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย โดยการน าเสนอเร่ืองราว คุณค่า คุณสมบติั จุดเด่น
ของสินคา้และบริการต่างๆไปยงัผูบ้ริโภคเป้าหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างทศันคติท่ีดี และเกิด
พฤติกรรมสนบัสนุน ยอบรับในตราสินคา้ รวมไปถึงเกิดความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 

 
2.3.3  ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 

 ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัตอ้งใช้ร่วมกนั 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมายให้เกิดความพึงพอใจ เป็นความเก่ียวขอ้งกนัของ
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องค์ประกอบ 4 ส่วน (4P’s) คือ ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ดงัน้ี              
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2540) 
 ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้
พึงพอใจ ซ่ึงผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีก็ได ้
 ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน หรือเป็นส่ิงท่ีตอ้งจ่ายส าหรับการไดม้า
ซ่ึงบางส่ิง ราคาเป็นกลไกท่ีสามารถดึงดูดความสนใจให้เกิดข้ึนได้ ดังนั้ น ผูบ้ริหารและฝ่าย
การตลาดจึงมีภาระในการตดัสินใจเก่ียวกบัราคาท่ีเหมาะสมวา่ควรจะก าหนดราคาในระดบัใดท่ีจะ
ท าใหผู้ซ้ื้อพอใจท่ีจะจ่าย กล่าวไดว้า่ ราคาท่ีประสบความส าเร็จจะตอ้งเป็นราคาท่ีไดรั้บการยอมรับ
จากผูบ้ริโภคและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 การจดัจ าหน่าย (Place)โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ย สถาบนัและกิจกรรม ใช้
เพื่อเคล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิตไปยงัมือผูบ้ริโภค ในการพิจารณาเลือกช่องทางการจดัจ าหน่ายต้อง
ค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายดว้ยวา่เป็นใคร พฤติกรรมการซ้ือเป็นอยา่งไร  

จากความหมายดงักล่าว การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดท่ีส าคญันั้น เป็นการใช้กลุยทธ์
ส่วนประสมทางการตลาด แต่ปัจจุบนัเราต้องค านึงถึงการส่ือสาร หรือการส่ือความหมายให้
ผูบ้ริโภคไดเ้กิดความเขา้ใจ และยอบรับดว้ยพฤติกรรมการตอบสนองกลบั จึงเกิดการประยุกตจ์าก 
4P’s เป็น 3P’s ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place) กับ 1C 
(Communication) ซ่ึงก็คือการส่งเสริม การตลาด (Promotion) นั่นเอง ซ่ึง 3P’s กบั 1C คือการ
ติดต่อส่ือสารทางการตลาด (เสรี วงษม์ณฑา, 2542) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.2  แนวความคิดส่วนประสมทางการตลาด : 3P’s กบั 1C 
แหล่งทีม่า: เสรี วงษม์ณฑา, 2542. 

ผลิตภณัฑ ์
(Product) 

การจดัจ าหน่าย 
(Place) 

ราคา  
(Price) 

การติดต่อส่ือสาร 
(Communication) 
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จากภาพท่ี 2.2 แนวความคิดส่วนประสมทางการตลาด 3P’s กบั 1C ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างการติดต่อส่ือสาร (Communication) กับส่วนประสมทางการตลาดอ่ืนๆ 
(Other marketing mix หรือ 3P’s) 

เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้อธิบายถึงการส่ือสารการตลาด (Marketing Communication) 
และการส่ือสารท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดไวว้่า การส่ือสารการตลาดท่ีดีนั้นจะท าให้
ผูบ้ริโภครู้จกั ยอมรับ เกิดความพึงพอใจ ในตวัสินคา้ของบริษทัมากกวา่สินคา้ยี่ห้ออ่ืนๆ ซ่ึงเกิดได้
จากการอ่าน หรือฟังขอ้ความเก่ียวกบัการส่ือสาร เช่น ไดฟั้งพนกังานขายอธิบาย ไดช้มโฆษณา ได้
ยนิค าสัมภาษณ์ในรายการโทรทศัน์ จากการดูวดีิโอ ดูสารคดี อ่านแผน่พบั เป็นตน้ ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้
ของการซ้ือขาย หมายถึง ก่อนท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ืออะไรนั้น จะตอ้งเกิดการรับรู้วา่มีสินคา้น้ีอยูใ่นตลาด 
และตอ้งเกิดการยอมรับวา่เป็นสินคา้ท่ีดีดว้ย หลงัจากนั้นผูบ้ริโภคก็จะออกไปแสวงหาและไดส้ัมผสั
กบัตวัสินคา้เพื่อตดัสินใจเลือกซ้ือหรือไม่เลือกซ้ือ ถา้ผูบ้ริโภคสนใจก็จะน ามาทดลองใช ้และสรุป
ออกมาเป็นทศันคติหลงัจากท่ีใช้แลว้ ซ่ึงจะออกมาไดส้องแบบคือ ทางลบ หมายถึง ผูบ้ริโภคเกิด
ความไม่พอใจ กบัทางบวก หมายถึง ผูบ้ริโภคเกิดความพอใจ และส่งผลกลบัไปหาการยอบรับตอน
แรก ถา้ไม่พอใจถือวา่เป็นการลดการยอมรับ ถา้พอใจถือวา่เป็นการเพิ่มการยอมรับ 

การส่งเสริมการตลาดนั้นเป็นรูปแบบของการส่ือสารและเป็น P หน่ึงของส่วนประสมทาง
การตลาด ดงัท่ีกล่าวไปขา้งตน้ ซ่ึงการท่ีจะท าการส่งเสริมการตลาด นกัส่ือสารการตลาดตอ้งอาศยั
ปัจจยัในการส่ือสารการตลาดส่ือสารให้ผูบ้ริโภคเกิดความเขา้ใจและยอมรับตามวตัถุประสงค์
ทางการตลาด อีกทั้งตอ้งศึกษา เขา้ใจถึงส่วนประสมการตลาดทั้ง 3P ดว้ย ไม่วา่จะเป็น ผลิตภณัฑ ์
ราคา หรือการจดัจ าหน่าย ก็ล้วนแต่มีส่วนช่วยในการก าหนดรูปแบบ เน้ือหาของการส่ือสารให้
กลุ่มเป้าหมายเขา้ใจในตวัสินคา้ ราคา การจดัจ าหน่ายไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
 ดงันั้นการส่ือสารการตลาดสามารถสรุปได้ว่า เป็นการส่ือสารเพื่อแจง้ให้กลุ่มเป้าหมาย
ไดรั้บทราบ (Awareness) รู้ (Knowledge) จดจ า (Retention) และก่อให้เกิดพฤติกรรม (Behavior) 
การใชสิ้นคา้และบริการนั้นๆ การท่ีกลุ่มเป้าหมายจะรับรู้หรือรับทราบ จดจ า และก่อเกิดพฤติกรรม
ไดน้ั้นมาจากกระบวนการส่ือสาร ซ่ึงการส่งสารจากองคก์รไปยงักลุ่มเป้าหมายจะตอ้งใชก้ารส่ือสาร
ท่ีมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์และเขา้ใจถึงลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย 

จากแนวความคิดดา้นการส่ือสารการตลาดขา้งตน้ ในการส่ือสารการตลาดนั้น นกัส่ือสาร
การตลาดนอกจากจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจดา้นการตลาดอย่างลึกซ้ึงแลว้ยงัจ าเป็นจะตอ้งมีการ
ปรับเปล่ียนแนวทางการส่ือสารอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงทั้ ง
แนวคิดทางดา้นการส่ือสารและการส่ือสารการตลาดนั้นสามารถน ามาศึกษาเป็นแนวทางในการท า
การส่ือสารการตลาดขององคก์รธุรกิจต่างๆ ผา่นทางไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตไ์ปยงักลุ่มเป้าหมาย
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ผูบ้ริโภค ดังนั้ น การวิจัยคร้ังน้ี จึงสามารถใช้แนวคิดด้านการส่ือสารการตลาดมาอธิบายถึง
ความสัมพนัธ์ของการส่ือสารการตลาดกบัพฤติกรรมการตอบสนองของผูบ้ริโภคได ้

 

2.4  แนวคดิเกีย่วกบัการตอบสนองของผู้บริโภค   
 
 2.4.1  ความหมายของการตอบสนอง 

Kolter (2003) ไดอ้ธิบายถึงกระบวนการตอบสนอง (Response Process) ซ่ึงเป็นปฏิกิริยาท่ี
ผูรั้บข่าวสารแสดงออกมาหลงัจากไดรั้บข่าวสารแลว้ เช่น พฤติกรรมการซ้ือ เน่ืองจากการซ้ือของ
ผูบ้ริโภคไม่ได้เกิดข้ึนในทนัทีทนัใด ดงันั้นนกัการส่ือสารการตลาดจึงตอ้งใช้ความพยายามทาง
การตลาด เพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดการตอบสนอง โดยการท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความสนใจในตวัสินคา้ดว้ย
วิธีการท่ีหลากหลายรูปแบบ เกิดทศันคติท่ีดีต่อตวัสินคา้ และกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดพฤติกรรมใน
การซ้ือและใชสิ้นคา้  

เสรี วงษม์ณฑา (2540) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) เป็นการศึกษา
เร่ืองการตอบสนองความต้องการและความจ าเป็น (Needs) ของผูบ้ริโภคให้เกิดความพอใจ 
(Satisfaction) นกัการตลาดจะตอบสนองผูบ้ริโภคให้เกิดความพอใจไดน้ั้น จึงจ าเป็นตอ้งท าความ
เขา้ใจผูบ้ริโภค เพราะถา้ไม่เขา้ใจว่าผูบ้ริโภคคือใคร ไม่เขา้ใจว่าเขาตอ้งการอะไรชอบส่ิงใด ก็ไม่
สามารถตอบสนองความตอ้งการของเขาได ้

องอาช ปทะวานิช (2550) อธิบายว่า กระบวนการตอบสนองเป็นขั้นตอนท่ีผูรั้บสาร
เปล่ียนแปลงไปสู่พฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยเฉพาะพฤติกรรมการซ้ือ วิธีการซ่ึงนกัการตลาด
ตอ้งใชค้วามพยายามทางการตลาดเพื่อให้เกิดการตอบสนอง คือ การศึกษากระบวนการตอบสนอง 
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ส าหรับผูส่ื้อสารทางการตลาด กล่าวคือ สามารถใชก้ าหนดวตัถุประสงคใ์นการ
ส่ือสารการซ้ือของผูบ้ริโภคใหเ้กิดทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ 

สรุปได้ว่า กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภคนั้น เป็นการแสดงออกทางด้านอารมณ์ 
ความรู้สึกถึงความเขา้ใจในตวัสินคา้และบริการ และการเกิดการกระท า เกิดพฤติกรรมการตดัสินใจ
ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงหลงัจากท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บรู้ข่าวสารของสินคา้หรือบริการท่ีนกัการตลาดไดเ้สนอ
ผา่นทางส่ือต่างๆ 
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2.4.2  กระบวนการตอบสนอง 
กระบวนการตอบสนอง (Response Process) เป็นขั้นตอนท่ีผูรั้บข่าวสารเปล่ียนแปลงไปสู่

พฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง หรือพฤติกรรมการซ้ือ การศึกษากระบวนการตอบสนองจะเป็น
ประโยชน์ส าหรับการติดต่อส่ือสารทางการตลาด กล่าวคือ ใช้ก าหนดวตัถุประสงค์ในการ
ติดต่อส่ือสาร เน่ืองจากการซ้ือของผูบ้ริโภคไม่ได้เกิดข้ึนทันทีทันใด ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะมี
กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ 3 ขั้นตอน ดงัน้ี การเกิดความเขา้ใจ การเกิดความรู้สึก และการ
เกิดพฤติกรรม ซ่ึงทั้ ง 3 ประการน้ีจัดว่าเป็นองค์ประกอบของทัศนคติซ่ึงนักการตลาดใช้เป็น
แนวทางวา่ การสร้างให้ผูบ้ริโภคเกิดการตอบสนอง หรือเกิดการซ้ือก็คือ การสร้างให้ผูบ้ริโภคเกิด
ทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2539) 

การศึกษาถึงกระบวนการตอบสนองถือว่ามีประโยชน์ในการด าเนินการส่ือสารการตลาด
เป็นอยา่งมาก ทั้งน้ี กระบวนการตอบสนองต่อข่าวสารการส่ือสารการตลาดของผูบ้ริโภคทั้ง 4 แบบ 
(ดงัแสดงในตารางท่ี 2.1) ประกอบดว้ย 

2.4.2.1 ขั้นการตอบสนองของพฤติกรรม ไดแ้ก่  
1) ขั้นการรับรู้ (Cognitive Stage) เป็นขั้นตอนท่ีผูรั้บสารทราบ รับรู้ รู้จกั 

เกิดความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้และบริการท่ีเสนอขาย หรือมีความรู้ในขอ้มูลข่าวสารวา่สินคา้นั้นมี
คุณลกัษณะ และคุณประโยชน์อยา่งไร 

2) ขั้นความรู้สึก (Affective Stage) เป็นขั้นตอนท่ีนักส่ือสารการตลาด
ประสงค์ให้ผูบ้ริโภคเปล่ียนจากขั้นการรับรู้ไปสู่ขั้นความรู้สึก ท่ีผูบ้ริโภคจะเกิดทศันคติ ชอบ
หรือไม่ชอบต่อสินคา้หรือบริการอยา่งใดอยา่งหน่ึง  

3) ขั้นพฤติกรรม (Behavioral Stage) ในขั้นน้ีนกัส่ือสารการตลาดประสงค์
ใหผู้บ้ริโภคเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือการกระท าบางอยา่งเก่ียวกบัตราสินคา้นั้น เช่น การ
ทดลองใช ้การตดัสินใจซ้ือ การรับมาใช ้หรือการปฏิเสธ 

2.4.2.2 ขั้นการตอบสนอง AIDA เป็นแบบจ าลองท่ีถูกพฒันาข้ึนเพื่อแสดงถึง
ขั้นตอนท่ีพนกังานขายจ าเป็นตอ้งกระท าต่อผูบ้ริโภคในกระบวนการขายแบบตวัต่อตวั (Personal 
Selling Process) ซ่ึงแบบจ าลองน้ีไดอ้ธิบายวา่ การจะขายสินคา้ใหป้ระสบความส าเร็จไดน้ั้น จะตอ้ง
เร่ิมตั้งแต่ขั้นท่ีท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความตั้งใจ (Attention) ท่ีจะเปิดรับฟังขอ้มูลข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบั
ตวัสินค้า และโน้มน้าวให้สนใจ (Interest) ในตวัสินค้าหรือบริการ จนมีระดับความสนใจมาก
พอท่ีจะกา้วไปในขั้นพึงพอใจ (Desire) หรือขั้นท่ีอยากไดสิ้นคา้นั้นๆ มาเป็นเจา้ของ และกระตุน้ให้
เกิดการกระท า (Action) ซ่ึงก็คือการซ้ือในทา้ยท่ีสุด 
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2.4.2.3 ล าดบัขั้นของผลกระทบ (Hierarchy of Effects Model) คือการตอบสนองท่ี
เป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสุดท่ีคิดคน้ข้ึนมาเพื่อใชใ้นการก าหนดวตัถุประสงค์และวดัประสิทธิภาพของการ
โฆษณา ซ่ึงแบบจ าลองน้ีจะอธิบายว่าโฆษณามีกระบวนการท างานอย่างไรบา้ง โดยขั้นตอนใน
แบบจ าลองน้ีเร่ิมตั้งแต่ การสร้างความตระหนกัรู้ (Awareness) ให้กบัผูบ้ริโภคต่อสินคา้และบริการ 
และท าให้ผูบ้ริโภคมีความรู้ (Knowledge) ในตวัสินคา้และบริการนั้นๆ วา่มีประโยชน์อยา่งไรบา้ง 
และน าเสนอประโยชน์เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความชอบ (Linking) ไปจนถึง ความชอบมากกว่า 
(Preference) และสามารถชนะใจ (Conviction) จนเกิดความปรารถนาในตวัสินคา้และบริการนั้นๆ 
จนกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือ (Purchase) ในท่ีสุด 

2.4.2.4 การยอมรับนวตักรรม (Innovation Adoption Model) เป็นแบบจ าลองของ
การตอบสนองต่อโฆษณาท่ีถูกพฒันาข้ึน เพื่อใช้ในการศึกษาการแพร่กระจายทางดา้นนวตักรรม 
(Diffusion of Innovation) ซ่ึงรูปแบบน้ีจะแสดงกระบวนการตอบสนองท่ีเกิดข้ึนในตวัผูบ้ริโภค
ก่อนจะไดรั้บสินคา้หรือบริการชนิดใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อนมาใชว้า่ ผูบ้ริโภคจะมีการตอบสนองและ
ปรับตวัต่อนวตักรรมนั้นๆ อย่างไรบา้ง โดยจะเร่ิมจากการสร้างความตระหนกัรู้ (Awareness) ใน
นวตักรรมใหม่ก่อน แล้วจึงมุ่งให้เกิดความสนใจ (Interest) ในนวตักรรมนั้ น และกระตุ้นให้
ผูบ้ริโภคเกิดการประเมิน (Evaluation) คุณประโยชน์ หรือขอ้เสียท่ีไดรั้บจากการใชน้วตักรรมใหม่ 
และเม่ือผูบ้ริโภคเห็นขอ้ดีของการมีนวตักรรมใหม่แลว้ก็เกิดความอยากทดลองใช้ (Trial) จนเกิด
การติดใจ และตดัสินใจท่ีจะใช ้(หรือเลิกใชก้็ได)้ นวตักรรมใหม่ตลอดไปในท่ีสุด ซ่ึงเรียกขั้นน้ีว่า 
การยอมรับ (Adoption) ต่อนวตักรรมใหม่นัน่เอง 

2.4.2.5 การประมวลผลขอ้มูลข่าวสาร (Information Processing Model) เป็น
รูปแบบของกลไกของการตอบสนองต่อโฆษณาของผูรั้บสารท่ีกล่าวถึงการตอบสนองของผูรั้บสาร
ในสถานการณ์การส่ือสารแบบโน้มน้าวใจ (Persuasive Communication Situation)เป็นส าคญั 
ดงันั้น การท่ีจะโน้มน้าวใจให้เปล่ียนความคิด การกระท า พฤติกรรม และค่านิยมไดน้ั้น จึงตอ้งมี
การประมวลข้อมูล (Information Processing) เพื่อให้เหตุผลหรือข้อดีท่ีจะได้รับจากการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเอง ซ่ึงแบบจ าลองน้ีมีความคล้ายกับแบบจ าลองล าดับขั้นของ
ผลกระทบ (Hierarchy of Effects Model) เป็นอยา่งมาก โดยในขั้นความตั้งใจ (Attention) และการ
เขา้ใจ (Comprehension) ของแบบจ าลองน้ีสามารถเปรียบได้กบัขั้น การตระหนักรู้ (Awareness) 
และมีความรู้เก่ียวกับสินค้า (Knowledge) ส่วนการยอมรับ (Yielding) จะเหมือนกับความชอบ 
(Linking) ในแบบจ าลองล าดบัขั้นของผลกระทบแต่ส่ิงหน่ึงท่ีแบบจ าลองน้ีแตกต่างออกไปจาก
แบบจ าลองการตอบสนองรูปแบบอ่ืนๆ คือ การคงไว ้(Retention) ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีแสดงถึง
ความสามารถของผูรั้บสารในการท่ีจะดึงข้อมูลท่ีได้ท าความเขา้ใจไปแล้วกลับมาใช้ใหม่ โดย
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แบบจ าลองน้ีจะไม่เน้นการะตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดพฤติกรรมท่ีตอ้งหารอย่างทนัทีทนัใด แต่จะค่อยๆ 
ใหข้อ้มูลไปเร่ือยๆ เพื่อใหผู้บ้ริโภคใชค้วามคิดวิเคราะห์ขอ้ดีขอ้เสียของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ตามท่ีเน้ือหาในโฆษณาไดก้ล่าวไวเ้อาเอง จนเห็นดีเห็นงามและตดัสินใจเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของตนเองในท่ีสุด  

 
ตารางที ่2.1  ล าดบัขั้นของกระบวนการตอบสนอง 
 

ขั้นการ
ตอบสนอง 

ของ
พฤตกิรรม 

 
การตอบสนอง

AIDA 

ล าดบัขั้นของ
ผลกระทบ 

(Hierarchy of  
effects model) 

การยอมรับ
นวตักรรม 
(Innovation 

adoption model) 

การประมวล 
ผลข้อมูลข่าวสาร 
(Information 

processing model) 

ขั้นการรับรู้ 1. ความตั้งใจ 1. การตระหนกัรู้ 
2. ความรู้ 

1. การตระหนกัรู้ 1.การน าเสนอ 
2.ความตั้งใจ 
3.การเขา้ใจ 

ขั้นความรู้สึก 1. ความสนใจ 
2. ความ
ตอ้งการ 

3. ความชอบ 
4. ความชอบมากกวา่ 
5. ความเช่ือมัน่ท่ีจะซ้ือ 

2. ความสนใจ 
3.การประเมิน 

4. การยอมรับ 
5. การคงไว ้

ขั้นพฤติกรรม 3. การกระท า 6. การซ้ือ 4. การทดลองใช ้
5. การรับมาใช ้

6. พฤติกรรม 

 
แหล่งทีม่า: Belch, and Belch, 2004. 

 จากตารางท่ี 2.1 แสดงถึงแสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการตอบสนองในแบบต่างๆ ท่ีไดรั้บการ
ยอมรับอย่างมากจากนักการส่ือสารการตลาด และได้สะท้อนให้เห็นว่า เราเช่ือว่าในเร่ิมต้น 
ผูบ้ริโภคอยู่ในสภาวะท่ีไม่มีความรู้ใดๆ เก่ียวกับบริษัท ผลิตภณัฑ์ หรือตราผลิตภณัฑ์ จนเกิด
พฤติกรรมการซ้ือเป็นขั้นตอนสุดทา้ย (Belch, and Belch, 2004) 
  ขั้นการตอบสนองแต่ละแบบจ าลองจึงเหมาะสมท่ีจะใชใ้นการศึกษา หรือน าประยุกต์ใช้
ในแต่ละกรณี ซ่ึงในท่ีน้ี ผูว้ิจยัได้เลือกท าการศึกษาล าดบัขั้นการตอบสนองไอดาโมเดล (AIDA 
Model) น้ีมาด าเนินการวจิยั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

กระบวนการตอบสนองไอดาโมเดล (AIDA Model) เป็นล าดบัขั้นตอนการตอบสนองท่ี
รู้จกักนัมากท่ีสุดในทางการตลาด ซ่ึงไดมี้การพฒันาข้ึนโดย อี.เค.สตรอง (E. K. Stromg. 1925) ซ่ึง
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เป็นล าดบัขั้นตอนของวตัถุประสงค์ในการส่งเสริมการตลาด เพื่อแสดงขั้นตอนในกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ตามกระบวนการตอบสนองซ่ึงมี 4 ขั้น ท่ีประกอบดว้ย การดึงดูดความตั้งใจ 
(Attention) การสร้างความสนใจ (Interest) การกระตุน้ความตอ้งการ (Desire) และการท าให้ผูซ้ื้อ
เกิดการตดัสินใจซ้ือ (Action) โดยการใชพ้นกังานขาย การโฆษณา และการส่งเสริมการตลาดอ่ืนๆ 
(Etzel, Walker, and Stanton. 2001 อา้งถึงใน อญัชลี นาคสีสุก, 2554) 

ไอดา โมเดล ประกอบด้วย งานส่งเสริมการตลาดท่ีต้องท าให้เกิดผล หรือบรรลุ
วตัถุประสงคใ์นการส่ือสารตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1) ความตั้งใจ (Attention) ผูส่้งข่าวสารตอ้งท าให้ผูรั้บข่าวสารเกิดการตั้งใจท่ีจะรับ
ข่าวสารก่อน 

2) ความสนใจ (Interest) หลงัจากเกิดความตั้งใจในขั้นท่ีหน่ึงแลว้ ผูส่้งข่าวสารควร
สร้างใหเ้กิดความสนใจติดตามข่าวสารต่อไป 

3) ความตอ้งการ (Desire) ผูส่้งข่าวสารควรสร้างให้เกิดความตอ้งการข่าวสารหรือ
ผลิตภณัฑ ์

4) การตดัสินใจซ้ือ (Action) ผูส่้งข่าวสารตอ้งเร่งรัดให้ลูกคา้เกิดการตดัสินใจซ้ือไม่
วา่จะใชส่ื้อหรือเป็นพนกังานขายก็ตาม 

Kotler (2000) ไดอ้ธิบายวา่ ไอดา โมเดล สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบข่าวสาร
ได้ ซ่ึงในขั้นการออกแบบข่าวสารจะต้องตอบปัญหา 4 ข้อคือ จะพูดอะไร (เน้ือหาข่าวสาร: 
Message Content) พดูอยา่งไร (โครงสร้างข่าวสาร: Message Structure) แสดงออกมาเป็นสัญลกัษณ์
อย่างไร (รูปแบบข่าวสาร: Message Format) และใครควรเป็นผูพู้ด (แหล่งข่าวสาร: Message 
Content)  
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ตารางที่ 2.2  แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างวตัถุประสงคใ์นการส่งเสริมการตลาด – กระบวนการ
ยอมรับผลิตภณัฑ ์– โมเดล AIDA 

 
วตัถุประสงค์ในการ 
ส่งเสริมการตลาด 

กระบวนการยอมรับผลติภัณฑ์ 
(Adoption Process) 

โมเดล  
AIDA 

การแจง้ข่าวสาร (To Inform) การรู้จกั (Awareness) ดึงใหเ้กิดการรับรู้ (Attention) 
การจูงใจ (To Persuade) ความสนใจ (Interest) ความสนใจติดตาม (Interest) 
การเตือนความทรงจ า (To การประเมินผล (Evaluation) ความตอ้งการ (Desire) 

Remind) การทดลอง (Trial) การซ้ือ (Action) 
 การตดัสินใจ (Decision)  
 การยืนยนัการตดัสินใจ 

 (Confirmation) 
 

 
แหล่งทีม่า: ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์, 2548.  
 

ทุกวนัน้ีไดมี้การพฒันาทฤษฎีเก่ียวกบัศิลปะการขายข้ึนมาอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของการ
เสนอขายของพนกังานกบัความตอ้งการซ้ือของลูกคา้รวมทั้งอธิบายปฏิกิริยาการกระท าของลูกคา้
ในขณะท่ีเสนอขาย ทฤษฎีเหล่าน้ีไดแ้ก่ ทฤษฎีแห่งการกระตุน้และการตอบสนอง (The Stimulus –
Response Theory) ทฤษฎีแห่งความตอ้งการและความพึงพอใจ (The Want – Satisfaction Theory) 
และทฤษฎีท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางคือ ทฤษฎีล าดบัขั้นในการตดัสินใจซ้ือ (The Buying 
Process) หรือท่ีเรียกวา่ AIDAS Model 

ทฤษฎี AIDAS เป็นหลกัการขายพื้นฐานท่ีสามารถน าไปประกอบการเสนอขายผลิตภณัฑ์
ทุกประเภท เป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชกัน าลูกคา้ตามหลกัความส าคญัในการซ้ือ 5 ประการ คือ 
(ภศัราภรณ์ อรัญเหม, 2549)  

1) A-Attention ความสะดุดใจ คือการกระตุน้ความรู้สึกนึกคิดของลูกคา้ให้ยอมรับ
หรือรับฟังหรือเกิดความสนใจข้ึน โดยทัว่ไปขณะท่ีพนกังานขายสัมภาษณ์เพื่อเสนอขาย ลูกคา้มี
ภารกิจจนไม่สนใจค าพูดของพนกังานขาย ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีพนกังานขายพบมากท่ีสุด พนกังานขาย
ตอ้งสร้างค าพดูหรือแสดงตวัอยา่งสินคา้อยา่งชาญฉลาด เพื่อท่ีจะท าให้ลูกคา้หนัมาสนใจค าพูดของ
พนกังานขาย ดงันั้น พนกังานขายจะตอ้งกระตุน้การรับฟังของลูกคา้ตั้งแต่เร่ิมแรก โดยเร่ิมตน้ดว้ย
ค าพดูท่ีท าใหลู้กคา้มีความรู้สึกวา่อยากจะสนทนากบัพนกังานขายต่อไป 
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2) I-Interest ความสนใจ เม่ือพนกังานขายสามารถเปล่ียนภาพของลูกคา้ให้เกิดความ
สะดุดใจไดแ้ลว้ ย่อมเป็นการง่ายท่ีลูกคา้จะเกิดความสนใจในขั้นต่อไป ซ่ึงจะน าไปสู่ความส าเร็จ
ของการเสนอขาย แต่อย่างไรก็ตาม การสร้างความสนใจโดยวิธีการน าเสนอค าพูดท่ีสะดุดใจลูกคา้
เพียงอยา่งเดียวนั้น จะไม่เพียงพอท่ีจะน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ เน่ืองจากลูกคา้ไม่เช่ือใน
ค าพูดท่ีกล่าวอา้งลอยๆ โดยไม่มีขอ้พิสูจน์ ดงันั้นการสร้างความสนใจโดยการน าเสนอให้เห็นถึง
คุณสมบติัท่ีเด่นชดัหรือคุณประโยชน์พิเศษท่ีลูกคา้จะไดรั้บจากการใชห้รือซ้ือผลิตภณัฑ์ ในขณะน้ี
การแสดงสินคา้หรือสาธิตสินคา้เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีก่อให้เกิดความสนใจ หรือความมัน่ใจในตวั
ผลิตภณัฑข้ึ์นแก่ลูกคา้ 

3) D-Desire ความตอ้งการ ในการเสนอขายนั้นนอกจากจะสร้างความสะดุดใจและ
ความสนใจให้เกิดข้ึนกับลูกค้าแล้วพนักงานขายจะต้องกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความต้องการใน
ผลิตภณัฑ์นั้นดว้ย จึงท าให้การขายเกิดข้ึนได้ ดงันั้นการกระตุน้หรือการเร่งเร้าให้ลูกคา้เกิดความ
ตอ้งการในผลิตภณัฑ์ จึงถือว่าไดเ้ป็นหน้าท่ีท่ีส าคญัอย่างหน่ึงของพนกังานขาย แต่อย่างไรก็ตาม 
ความต้องการแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันข้ึนอยู่กับปัจจยัต่างๆ เช่น ค่านิยม ความเช่ือ ทศันคติ 
ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ เป็นตน้ จึงเป็นหนา้ท่ีของพนกังานขายท่ีจะตอ้งคน้พบวา่ลูกคา้แต่ละราย
ท่ีติดต่อดว้ยนั้นมีความตอ้งการผลิตภณัฑ์ชนิดใด ตลอดจนประโยชน์ท่ีตอ้งการไดรั้บจากการใช้
ผลิตภณัฑ์คืออะไร เม่ือไดท้ราบความตอ้งการท่ีแทจ้ริงแลว้ พนกังานขายจึงสามารถกระตุน้ให้เกิด
ความตอ้งการข้ึนได ้โดยการน าเสนอผลิตภณัฑ์หรือผลประโยชน์ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้ ขอ้พึงระวงัคือ ไม่ควรกระตุน้ให้ลูกคา้เกิดความอยากไดโ้ดยท่ีไม่ไดต้อบสนองความตอ้งการ
ท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ เน่ืองจากการกระท าดงักล่าว จะไม่น าไปสู่ความพึงพอใจและการซ้ือซ ้ าของ
ลูกคา้ 

4) A-Action การกระท า ในท่ีน้ีจะหมายถึงการซ้ือของลูกคา้นัน่เอง ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ี
ส าคญัท่ีสุดท่ีพนกังานขายทุกคนตอ้งการให้เกิดข้ึน การสร้างความสนใจจนท าให้ลูกคา้เกิดความ
มัน่ใจและเกิดความตอ้งการซ้ือมากเท่าใด การตดัสินใจของลูกคา้ก็จะมากข้ึนเท่านั้น ซ่ึงกิจกรรมท่ี
พนกังานขายตอ้งปฎิบติัในขั้นตอนน้ีคือ การปิดการขาย  

5) S-Satisfaction ความพึงพอใจ หลกัการส าคญัของการตลาดทุกคนจะตอ้งยึดถือก็
คือ ความพึงพอใจของลูกค้า ซ่ึงวิธีการสร้างความพึงพอใจให้เกิดข้ึนแก่ลูกค้าคือการน าเสนอ
ผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีแท่จร้งของลูกคา้ ดงันั้นการศึกษาและการ
คน้หาความตอ้งการของลูกคา้เป็นส่ิงท่ีพนกังานไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้เน่ืองจากความพึงพอใจ
ของลูกคา้จะน าไปสู่ความประทบัใจในผลิตภณัฑ์และความซ่ือสัตยต่์อตราสินคา้ และน าไปสุ่การ
ซ้ือซ ้ าหลายๆ คร้ัง ซ่ึงหมายถึงความอยูร่อดและการเจริญเติบโตของกิจการ 
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จากการศึกษาแนวความคิดท่ีเก่ียวข้องกับการตอบสนองท่ีได้กล่าวมานั้น ถือได้ว่ามี
ความส าคญัอย่างยิ่งต่อนักการส่ือสารการตลาด โดยในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมุ่งศึกษาแต่ละ
ขั้นตอน เพื่อท าความเขา้ใจเพิ่มเติม และสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการวิจยัคร้ังน้ี ดงันั้นผูว้ิจยัจึง
เลือกใชข้ั้นตอนกระบวนการตอบสนองไอดาโมเดลทั้ง 4 ขั้น ไดแ้ก่ ความตั้งใจ ความสนใจ ความ
ตอ้งการ และการตดัสินใจซ้ือมาด าเนินการวิจยั เพื่อท่ีจะศึกษาถึงความตั้งใจท่ีจะรับข่าวสารผ่าน
ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตก่์อนเกิดความสนใจท่ีจะติดตามหรือรับขอ้มูลข่าวสารของแบรนด์ธุรกิจ
ต่างๆ ต่อไปแลว้ท าใหเ้กิดความตอ้งการในขอ้มูลข่าวสารหรือตวัสินคา้/บริการ และน าไปสู่ขั้นตอน
สุดทา้ยในการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือหรือใช้สินคา้/บริการเป็น
ล าดบัต่อมา 

 

2.5  แนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
 
2.5.1  ความหมายของพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร 
ข่าวสารเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอย่างยิ่งส าหรับกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตมนุษย ์ซ่ึงมนุษยเ์ป็นสัตว์

สังคมท่ีตอ้งอาศยัการแลกเปล่ียนข่าวสาร ความรู้ และประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั ข่าวสารอาจเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีใช้ประกอบการตดัสินใจมนุษย ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือมนุษยเ์กิดความไม่แน่ใขใน
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมากเท่าใด ความตอ้งการข่าวสารก็จะยิง่เพิ่มมากข้ึนเท่านั้น (วฒิุชยั จ  านงค,์ 2523) 

Assael (1998) กล่าววา่ การเปิดรับ (Exposure) หมายถึง การท่ีประสาทสัมผสัของผูบ้ริโภค 
ในท่ีน้ีหมายถึง การเห็น การไดย้ิน การสัมผสั การไดก้ล่ิน ถูกกระตุน้โดยส่ิงเร้า โดยท่ีผูบ้ริโภคจะ
เป็นผูเ้ลือกสรรเองวา่ ส่ิงเร้าใดท่ีตรงกบัความตอ้งการของตน ผูบ้ริโภคจะหลีกเล่ียงการเปิดรับในส่ิง
เร้าท่ีตนเองไม่สนใจ และเห็นว่าไม่สาคญั หากผูบ้ริโภคเลือกกระบวนการเปิดรับก็จะเกิดข้ึน ทั้งน้ี
การเปิดรับจะมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจในการรับสารดว้ย โดยท่ีความสนใจ (Interest) และ
ความเก่ียวขอ้ง (Involvement) ของผูบ้ริโภคกบัส่ิงเร้านั้นจะสะทอ้นออกมาในระดบัของความตั้งใจ 
(Attention) ท่ีผูบ้ริโภคมีแก่ส่ิงเร้านั้น 

Becker (อา้งถึงในอญัชลี นาคสีสุก, 2554) ไดใ้ห้ความหมายของการเปิดรับข่าวสาร โดย
จ าแนกตามพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารดงัน้ี 

1) การแสวงหาขอ้มูล (Information Seeking) คือ บุคคลจะแสวงหาความรู้เพื่อ
ตอ้งการใหมี้ความคลา้ยคลึงกบับุคคลอ่ืนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือเร่ืองทัว่ไป 

2) การเปิดรับขอ้มูล (Information Receptivity) คือ บุคคลจะเปิดรับส่ือเม่ือตอ้งการ
ทราบขอ้มูลท่ีตนเองสนใจหรืออยากรู้ เช่น เปิดโทรทศัน์หรือรายการท่ีสนใจ 
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3) การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) คือ บุคคลจะเปิดรับข่าวสาร
เพื่อตอ้งการท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพื่อผอ่นคลายอารมณ์ 

จะเห็นได้ว่าข่าวสารเป็นปัจจยัส าคญัท่ีใช้ประกอบการตดัสินใจในกิจกรรมต่างๆ ของ
มนุษย ์ยิ่งบุคคลเกิดความไม่แน่ใจเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมากเท่าใดบุคคลย่อมตอ้งการเปิดรับ
ข่าวสารมากข้ึนเท่านั้น โดยไม่จ  ากดัวา่จะท าการเปิดรับ ข่าวสารจากส่ือใด ไม่วา่จะเป็น ส่ือมวลชน 
ส่ือบุคคล หรือส่ืออินเทอร์เน็ต แต่ทั้งน้ีบุคคลจะท าการเปิดรับข่าวสารเฉพาะเร่ืองท่ีตนให้ความ
สนใจเท่านั้นเน่ืองจากข่าวสารในปัจจุบนัมีมากเกินกวา่ท่ี ผูรั้บสารจะรับไวท้ั้งหมดได ้จึงท าให้เกิด
กระบวนการเลือกเปิดรับข่าวสารข้ึน  

 
2.5.2  กระบวนการในการเปิดรับข่าวสาร  
ในแต่ละวนัมีข้อมูลข่าวสารมากมายท่ีเข้ามาในชีวิตประจ าวนัของคนเรา ดังนั้ น จึง

จ าเป็นตอ้งมีการเลือกรับขอ้มูลข่าวสารหรือขอ้มูลเพียงบางส่วนท่ีตนเองสนใจและเป็นประโยชน์
ต่อตนเองเท่านั้น โดยกระบวนการน้ีเรียกวา่ กระบวนการการเลือกรับข่าวสาร (Selective Process) 
หรือ กระบวนการเลือกสรรเปรียบเทียบเสมือนเคร่ืองกรอง (Filters) ซ่ึงประกอบไปดว้ย 4 ขั้นตอน
ดงัน้ี (ปรมะ สตะเวทิน, 2531) 

1) การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure) เป็นแนวโนม้ท่ีผูรั้บสารจะ
เลือกเปิดรับข่าวสารจากแหล่งสารใดแหล่งสารหน่ึงท่ีมีอยูด่ว้ยกนัหลายแห่ง โดยทัว่ไปผูรั้บข่าวสาร
มกัเลือกเปิดรับข่าวสารท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัความเช่ือ ทศันคติ ความสนใจ และส่ิงท่ีสนบัสนุน
ความคิดเดิมของตน เช่น บุคคลท่ีสนใจในตวัสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงอยู่ก่อนแลว้จึงคน้หาข่าวสาร
โฆษณาดว้ยความกระตือรือร้น หรือบุคคลอาจเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้นั้นๆ เพราะมีรูปแบบ
การน าเสนอท่ีน่าสนใจโดดเด่นกวา่รูปแบบข่าวสารอ่ืนๆ 

2) การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) บุคคลจะเลือกให้ความสนใจต่อ
ข่าวสารท่ีไดรั้บ ซ่ึงสอดคลอ้งหรือเขา้กนัไดดี้กบัทศันคติหรือความเช่ือเดิมของตน ในขณะเดียวกนั 
ถา้เน้ือหาของข่าวสารนั้นๆ ไม่ไดมี้ประโยชน์เพียงพอต่อผูรั้บข่าวสาร หรือไม่เก่ียวกบัผูรั้บสาร ผูรั้บ
สารก็จะไม่ให้ความสนใจ รวมทั้งผูรั้บสารจะพยายามหลีกเล่ียงข่าวสารท่ีขดัแยง้กบัทศันคติหรือ
ความคิดดั้งเดิม เพราะการรับข่าวสารดงักล่าวจะท าใหเ้กิดความรู้สึกไม่พอใจและสับสนได ้

3) การเลือกรับรู้หรือตีความ (Selective Perception or Selective Interpretation) เป็น
กระบวนการการกลัน่กรองขั้นต่อมา เม่ือบุคคลเลือกเปิดรับข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหน่ึงแล้ว 
ผูรั้บสารเลือกรับรู้หรือเลือกตีความหมาย ตามความเขา้ใจ ทศันคติ ประสบการณ์ ความเช่ือ ความ
ตอ้งการ ความคาดหวงัตามแรงจูงใจของตนเองและตามสภาวะร่างกายหรืออารมณ์ เป็นตน้ 
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4) การเลือกจดจ า (Selective Retention) ถา้ผูรั้บสารตีความข่าวสารแลว้ว่ามีคุณค่า
พอน่าจดจ า ตรงกบัตวามสนใจ ความตอ้งการ ทศันคติของตนเองผูรั้บสารก็จะเลือกจดจ าเน้ือหา
ขอ้มูลนั้นๆ ไว ้เพื่อสามารถน าออกมาใช้อา้งอิงได้อีกในอนาคต การเลือกจดจ าน้ีเปรียบเสมือน
เคร่ืองกรองขั้นสุดทา้ยท่ีมีผลต่อการส่งสารไปยงัผูรั้บสาร ซ่ึงในบางคร้ังผูรั้บสารก็จะลืมเน้ือหาของ
สารในส่วนท่ีไม่ตรงกบัความสนใจของตน 

พีระ จิรโสภณ (2547) อธิบายไวว้่า กระบวนการเลือกสรรเปรียบเสมือนเคร่ืองกรอง
ข่าวสารในการรับรู้ของมนุษยเ์ราซ่ึงมีอยู ่3 ขั้น  

1) การเลือกเปิดรับ หรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective Attention) 
หมายถึง แนวโน้มท่ีผูรั้บสารจะเลือกสนใจหรือเปิ ดรับข่าวสารจากแหล่งหน่ึงแหล่งใดท่ีมีอยู่
ดว้ยกนัหลายแหล่ง บุคคลมกัจะแสวงหาข่าวสารเพื่อสนบัสนุนทศันคติเดิมท่ีมีอยู่และหลีกเล่ียง
ข่าวสารท่ีขดัแยง้กับความรู้สึกนึกคิดเดิมของตน ทั้งน้ีเพราะการได้รับข่าวสารใหม่ท่ีไม่ลงรอย
หรือไม่สอดคลอ้งกบัความรู้ความเขา้ใจหรือทศันคติเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้จะเกิดภาวะทางจิตใจท่ีไม่สมดุล 
หรือมีความไม่สบายใจท่ีเรียกว่า Cognitive Dissonance นอกจากบุคคลจะเปิดรับข่าวสารแล้ว 
บุคคลยงัตอ้งแสวงหาข่าวสารเลือกเฉพาะข่าวสารท่ีลงรอยกบัความคิดเดิมของตนและเม่ือบุคคลได้
ตดัสินใจในเร่ืองหน่ึงใดท่ีมีความได้เปรียบเสียเปรียบก ้าก่ึงกนั บุคคลยอ่มมีแนวโนม้ท่ีจะแสวงหา
ข่าวสารท่ีจะสนบัสนุนการตดัสินใจนั้นๆ (Reinforcement Information) มากกว่าท่ีจะแสวงหา
ข่าวสารท่ีขดักบัส่ิงท่ีกระท าลงไป  

2) การเลือกรับรู้หรือการเลือกตีความ (Selective Perception or Selective 
Interpretation) เม่ือบุคคลเลือกรับข่าวสารจากแหล่งหน่ึ งแหล่งใดแลว้ ผูรั้บสารแต่ละคนอาจจะ
ตีความหมายข่าวสารช้ินเดียวกนัท่ีส่งผา่นส่ือมวลชนไดไ้ม่ตรงกนั ความหมายของข่าวสารท่ีส่งไป
จึงมิได้อยู่ท่ี ตัวอักษร รูปภาพหรือค าพูดเท่านั้ น แต่อยู่ท่ีผู ้รับสารท่ีจะเลือกรับรู้หรือเลือก
ตีความหมายตามความ เขา้ใจของตนเอง ตามทศันคติ ตามประสบการณ์ ตามความเช่ือ ตามความ
ตอ้งการ ตามความ คาดหวงั หรือตามแรงจูงใจ 

3) การเลือกจดจ าเป็นแนวโนม้ในการเลือกจดจ าข่าวสารเฉพาะส่วนท่ีตรงกบัความ
สนใจ ความตอ้งการและทศันคติของตนเอง และมกัจะลืมในส่ิงท่ีตนเองไม่สนใจหรือไม่เห็นดว้ย
ไดง่้ายกว่า การเลือกจดจ านั้นเปรียบเสมือนเคร่ืองกรองชั้นสุดทา้ยท่ีมีผลต่อการส่งสารไปยงัผูรั้บ
สาร ในบางคร้ังข่าวสารอาจจะถูกปฏิเสธตั้งแต่ชั้นแรกโดยการไม่เลือกอ่าน ฟัง หรือชมส่ือมวลชน
บางฉบบั หรือบางรายการ ในกรณีท่ีผูรั้บสารหลีกเล่ียงไม่ได ้ผูรั้บสารก็อาจจะพยายามตีความ
ข่าวสารท่ีไดรั้บ ตามความเขา้ใจหรือความตอ้งการของตนเอง แต่หากวา่ข่าวสารนั้นไม่เปิดโอกาส
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ให้ตีความหมาย แตกต่างกนัไปได ้ผูรั้บสารก็ยงัมีโอกาสปฏิเสธข่าวสารนั้นไดอี้กเป็นขั้นสุดทา้ย 
กล่าวคือ เลือกจดจ า เฉพาะบางส่วนท่ีตนเองสนใจหรือตอ้งการเท่านั้น 

การท่ีผูรั้บสารมีความแตกต่างกนัท าใหมี้ความสนใจท่ีจะเลือกเปิดรับส่ือแตกต่างกนัไปดว้ย 
ซ่ึง วลิเบอร์ แชรมม ์(Schramm อา้งถึงใน ธนกร สุโภภาค, 2554) ไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 

1) ประสบการณ์ ท าใหผู้รั้บสารแสวงหาข่าวสารแตกต่างกนั 
2) ประเมินสารประโยชน์ของข่าวสาร ผูรั้บสารแสวงหาข่าวสารเพื่อตอบสนอง

จุดประสงคข์องตนอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
3) ภูมิหลงัแตกต่างกนั ท าใหมี้ความสนใจแตกต่างกนั 
4) การศึกษาและสภาพแวดลอ้ม ท าใหมี้ความแตกต่างในพฤติกรรมการเลือกรับและ

เน้ือหาข่าวสาร 
5) ความสามารถในการรับสารเก่ียวกบัสภาพร่างกายและจิตใจและพฤติกรรมการ

เปิดรับข่าวสารต่างกนั 
6) บุคลิกภาพมีผลต่การเปล่ียนแปลงทสันคติการโนม้นา้วจิตใจและพฤติกรรมของ

ผูรั้บสาร 
7) สภาพทางอารมณ์ของผูรั้บสาร ท าให้ผูรั้บสารเขา้ใจหรือเป็นอุปสรรคต่อความ

เขา้ใจความหมายของข่าวสารได ้
8) ทศันคติเป็นตวัก าหนดท่าทีของการรับและการตอบสนองต่อส่ิงเร้าหรือข่าวสารท่ี

ไดพ้บ 
ชวรัตน์ เชิดชัย (2541) ได้ให้เหตุผลว่า พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารนั้ น เกิดจาก

ปัจจยัพื้นฐานหลายประการ คือ 
1) ความเหงา เป็นเหตุผลทางจิตวิทยาท่ีว่า ปกติคนเราไม่ชอบท่ีจะอยู่ตามล าพงั 

เน่ืองจากเกิดความสับสน วิตกกงัวล หวาดกลวั จึงพยายามท่ีจะรวมกลุ่มกบัผูอ่ื้นเท่าท่ีโอกาสจะ
อ านวยได ้เม่ือบุคคลไม่สามารถติดต่อสังสรรคก์บับุคคลอ่ืนๆ ไดโ้ดยตรง วิธีท่ีดีท่ีสุดคือการอยูก่บั
ส่ือต่างๆ ท่ีใชใ้นการส่ือสาร 

2) ความอยากรู้อยากเห็นในส่ิงต่างๆ ซ่ึงเป็นคุณสมบติัพื้นฐานของมนุษย ์ดงันั้น
ส่ือมวลชนจึงถือเอาความอยากรู้อยากเห็นเป็นหลกัส าคญัในการเสนอข่าวสาร 

3) ประโยชน์ใชส้อย โดยพื้นฐานของมนุษยเ์ป็นผูเ้ห็นแก่ตวัในฐานะผูรั้บข่าวสารจึง
ตอ้งการแสวงหาและใชข้่าวสารบางอยา่งท่ีจะเป็นประโยชน์แก่ตวัเอง เพื่อช่วยให้ความคิดของตน
บรรลุผล เพื่อให้ข่าวสารท่ีไดม้าเสริมสร้างบารมี และเพื่อให้ไดข้่าวสารท่ีจะช่วยให้ตนเองไดรั้บ
ความสะดวกสบาย รวมทั้งใหไ้ดข้่าวสารท่ีท าใหเ้กิดความสนุกสนานบนัเทิง 
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4) เกิดจากลกัษณะเฉพาะของส่ือมวลชน ซ่ึงแต่ละอย่างก็มีลกัษณะเฉพาะท่ีผูรั้บ
ข่าวสารแต่ละคนแสวงหาและไดรั้บประโยชน์ไม่เหมือนกนั ลกัษณะเฉพาะของส่ือแต่ละอยา่งจึงมี
ส่วนท่ีท าใหผู้รั้บสารมีจ านวนและองคป์ระกอบแตกต่างกนัไป ทั้งน้ีเพราะผูรั้บสารแต่ละคนยอ่มจะ
คน้หาลกัษณะเฉพาะบางอยา่งจากส่ือท่ีจะสนองความตอ้งการและท าใหต้วัเองเกิดความพอใจ 

 
2.5.3  ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 
ในปัจจุบนัการด าเนินธุรกิจมีการแข่งขนักนัสูงมากข้ึนและรุนแรงข้ึนด้วย ท าให้องค์กร

ต่างๆ ตอ้งหนัมาสนใจพฤติกรรมผูบ้ริโภคมากข้ึน เพื่อสามารถท่ีจะผลิตสินคา้หรือบริการท่ีตรงตาม
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพื่อให้องค์กรสามารถอยู่รอดไดแ้ละมีความสามารถในการแข่งขนักบั
คู่แข่งได ้ซ่ึงพฤติกรรม (Behavior) ตามความหมายของพจนานุกรมฉบบัเฉลิมพระเกียรติ หมายถึง 
การแสดงออกทางกล้ามเน้ือ ความคิด และความรู้สึกเพื่อตอบสนองส่ิงเร้า (ศุภลกัษณ์ สมบูรณ์
หรรษา, 2549) 

Shiffman and Kanuk (1994) อธิบายวา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ พฤติกรรมซ่ึงบุคคลท าการ
คน้หา (Searching) การซ้ือ (Purchasing) การใช้ (Using) การประเมินผล (Evaluating) การใช้จ่าย 
(Disposing) ในผลิตภณัฑแ์ละบริการ โดยคาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการของเขา 

Solomon (อา้งถึงใน ณฐักานต ์พินิจเวชการ, 2550) ไดใ้หค้วามหมายวา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
หมายถึง การศึกษาถึงกระบวนการต่างๆ ท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลน าไปเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการ
เลือกสรร การซ้ือ การให้ การบริโภค รวมทั้งกระบวนการตดัสินใจ อนัเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ บริการ 
ความคิด หรือประสบการณ์ เพื่อสนองความตอ้งการ ความจ าเป็น และความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ใหไ้ดรั้บความพอใจ  

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543) ไดก้ล่าวไวว้า่พฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้นหมายถึงปฏิกิริยาของบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการได้รับการใช้สินคา้และบริการทางเศรษฐกิจรวมทั้งกระบวนการต่างๆ 
ของการตดัสินใจซ่ึงเกิดก่อนและเป็นตวัก าหนดปฏิกิริยาต่างๆ 
 จากค าจ ากดัความดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่าพฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้น หมายถึงการ
กระท าท่ีผูบ้ริโภคได้แสดงให้เห็นเก่ียวกบัการใช้หรือซ้ือสินคา้และบริการเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการอนัเป็นผลมาจากความพึงพอใจในสินคา้และบริการนั้น 
 
 2.5.4  โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค 
 โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Customer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท าให้
เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์โดยมีจุดเร่ิมตน้ท่ีเกิดส่ิงกระตุน้ ท่ีท าให้เกิดความตอ้งการ ส่ิงกระตุน้
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ผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด าซ่ึงผูผ้ลิต
หรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่างๆ ของ
ผูซ้ื้อ และจะมีการตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buy’s Response) หรือ การตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s 
Purchase Decision) 
 จุดเร่ิมต้นของโมเดลน้ีอยู่ท่ีมีส่ิงกระตุ้นให้เกิดความต้องการก่อน แล้วท าให้เกิดการ
ตอบสนอง ดงันั้น โมเดลน้ีจึงอาจเรียกวา่ S-R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎี ดงัน้ี (ณัฐกานต ์ 
พินิจเวชการ, 2550) 

1) ส่ิงกระตุ้น (Stimulus) ส่ิงกระตุ้นท่ีอาจเกิดข้ึนเองภายในร่างกาย (Inside 
Stimulus) และส่ิงกระตุน้จากภายนอก (Outside Stimulus) นกัการตลาดจะตอ้งสนใจและจดัส่ิง
กระตุน้ภายนอก เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการผลิตภณัฑ์ ส่ิงกระตุน้ถือว่าเป็นเหตุจูงใจเกิด
สินคา้ (Buying Stimulus) ซ่ึงอาจใช้เหตุจูงใจซ้ือดา้นเหตุผล และใช้เหตุจูงใจให้ซ้ือดา้นจิตวิทยา 
(อารมณ์) ส่ิงกระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

(1) ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีนกัการตลาด
สามารถควบคุมและต้องจัดให้มีข้ึน เป็นส่ิงกระตุ้นท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) ประกอบดว้ย 

ก) ส่ิงกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) เช่น ออกแบบผลิตภณัฑ์ให้สวยงาม
เพื่อความสวยงาม เพื่อกระตุน้ความตอ้งการ 

ข) ส่ิงกระตุน้ดา้นราคา (Price) เช่น การก าหนดราคาสินคา้ให้เหมาะสมกบั
ผลิตภณัฑโ์ดยพิจารณาลูกคา้เป้าหมาย 

ค) ส่ิงกระตุน้ดา้นการจดัช่องทางการจดัจ าหน่าย (Distribution/Place) เช่น 
จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์ห้ทัว่ถึง เพื่อให้ความสะดวกแก่ผูบ้ริโภค ถือวา่เป็นการกระตุน้ความตอ้งการ
ซ้ือ 

ง) ส่ิงกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณา
สม ่าเสมอ การใชค้วามพยายามของพนกังานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้างความสัมพนัธ์อนั
ดีกบับุคคลทัว่ไปเหล่าน้ีถือวา่เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ 

(2) ส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ (Other Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ี
อยูภ่ายนอกองคก์ารซ่ึงบริษทัควบคุมไม่ได ้ส่ิงกระตุน้เหล่าน้ี ไดแ้ก่ 

ก) ส่ิงกระตุน้ทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของ
ผูบ้ริโภคเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการของบุคคล 

ข) ส่ิงกระตุน้ทางเทคโนโลย ี(Technological) 
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ค) ส่ิงกระตุน้ทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เช่น กฎหมาย
เพิ่มหรือลดภาษีสินคา้ใดสินคา้หน่ึงจะมีอิทธิพลต่อการเพิ่มหรือลดความตอ้งการของผูซ้ื้อ 

ง) ส่ิงกระตุน้ทางวฒันธรรม (Culture) อย่างเช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยในเทศกาลต่างๆ จะมีผลกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้ในเทศกาลนั้น 

2) กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Block) ความรู้สึกนึกคิด
ของผูซ้ื้อท่ีเปรียบเสมือนกล่องด า (Black Block) ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถทราบได ้จึงตอ้ง
พยายามคน้หาความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อและกระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 

(1) ลกัษณะของผูซ้ื้อ (Buyer Characteristics) ลกัษณะของผูมี้อิทธิพลจากปัจจยั
ต่างๆ คือ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นจิตวทิยา 

(2) กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) ซ่ึงประกอบไปดว้ย 5
ขั้นตอน คือ การรับรู้ความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และ
พฤติกรรมภายหลงั 

3) การตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค
หรือผูซ้ื้อ (Buyer’s purchase decisions) ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

(1) การเลือกผลิตภณัฑ ์(Product Choice) คือ การท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกซ้ือ
ประเภทของผลิตภณัฑห์น่ึงๆ 

(2) การเลือกตราสินคา้ (Brand Choice) คือ การท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกซ้ือ
ตราสินคา้ของผลิตภณัฑป์ระเภทหน่ึงๆ 

(3) การเลือกผูข้าย (Dealer Choice) คือ การท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกผูข้าย 
เพื่อซ้ือสินคา้หน่ึงๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะค านึงถึงสถานท่ีขาย การบริการ 

(4) การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase Timing) คือ การท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจ
เลือกระยะเวลาเพื่อซ้ือสินคา้หน่ึงๆ ตวัอยา่ง ผูบ้ริโภคจะเลือกเวลา เชา้ กลางวนั หรือเยน็ ในการซ้ือ 

(5) การเลือกปริมาณการซ้ือ (Purchase Amount) คือ การท่ีผูบ้ริโภคจะท าการ
ตดัสินใจเลือกปริมาณสินคา้ท่ีตอ้งการซ้ือคร้ังหน่ึงๆ ตวัอยา่ง ผูบ้ริโภคจะเลือกว่าจะซ้ือหน่ึงกล่อง 
คร่ึงโหลหรือหน่ึงโหล 

 
 2.5.5  ความหมายของกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 
 มานพ สวามีชยั (อา้งถึงใน ธนกร สุโภภาค, 2554) กล่าววา่ การตดัสินใจ หมายถึงการตกลง
ใจท่ีจะเลือกปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงในหลายๆ ทาง หรืออยา่งนอ้ยก็ในสองทางดว้ยกนั โดยมีสภาพ
การตดัสินใจดงัน้ี 
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1) การตดัสินใจภายใตค้วามแน่นอน หมายความว่า ผูต้ดัสินใจรู้ได้แน่นอนว่าถ้า
ปฏิบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดลงไปจะมีผลอยา่งไร  

2) การตดัสินใจภายใตก้ารเส่ียง ผูต้ดัสินใจมีความรู้วา่ความน่าจะเป็นท่ีเหตุการณ์ จะ
เกิดข้ึนมีมากนอ้ยแค่ไหน โดยอาศยัประสบการณ์ท่ีผา่นมาแต่ผูต้ดัสินใจก็จะไม่รู้แน่นอนวา่ผลท่ีได้
จากการกระท าภายใตส้ถานการณ์ต่างๆ นั้นจะเป็นอยา่งไร  

3) การตดัสินใจภายใตค้วามไม่แน่นอน คือ ผูต้ดัสินใจไม่สามารถทราบผลท่ีจะได้
ของการปฏิบติัจะเป็นอยา่งไรแน่ เพราะไม่อาจจะคาดคะเนไดว้า่จะเกิดอะไรข้ึนในอนาคต และไม่
ทราบวา่ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่างๆ ซ่ึงเป็นการตดัสินใจท่ีล าบาก  
 จากความหมายของการตดัสินใจขา้งตน้ พอสรุปได้ว่า การตดัสินใจ หมายถึงการเลือก
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด จากหลายๆ ทางเลือกเพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้
 

2.5.6  ขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือ 
 ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือเป็นล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคจากการ
ส ารวจรายงานของผูบ้ริโภคจ านวนมากในกระบวนการซ้ือ พบวา่ ผูบ้ริโภคตอ้งผา่นกระบวนการ 5 
ขั้นตอนคือ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546) 

1) การรับรู้ถึงความตอ้งการ 
2) การคน้หาขอ้มูล 
3) การประเมินผลทางเลือก 
4) การตดัสินใจซ้ือ 
5) พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
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ภาพที ่2.3  โมเดล 5 ขั้นตอนในกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 
แหล่งทีม่า: ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ศุภร เสรียรั์ตน์, องอาจ ปทะวานิช, และปริญ ลกัษิตานนท,์ 2546 
 

1) การรับรู้ถึงความตอ้งการ (Need Recognition) หรือการรับรู้ถึงปัญหา (Problem 
Recognition) การท่ีบุคคลรับรู้ถึงความตอ้งการภายในของตน ซ่ึงอาจเกิดข้ึนเองหรือเกิดจากส่ิง
กระตุน้ เช่น ความหิว ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศ ความเจ็บปวด ฯลฯ ซ่ึงรวมถึงความ
ตอ้งการของร่างกาย (Physiological Needs) และความตอ้งการท่ีเป็นความปรารถนา (Aegvired 
Needs) อนัเป็นความตอ้งการดา้นจิตวิทยา (Psychological Needs) ส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนเม่ือถึงระดบั
หน่ึงจะกลายเป็นส่ิงกระตุน้ บุคคลจะเรียนรู้ถึงวธีิท่ีจะจดัการกบัส่ิงกระตุน้จากประสบการณ์ในอดีต
ท าให้เขารู้วา่จะตอบสนองส่ิงกระตุน้อยา่งไร งานของนกัการตลาดในขั้นน้ีก็คือจดัส่ิงกระตุน้ความ
ตอ้งการดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจ าหน่าย หรือการส่งเสริมการตลาด เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิด
ความตอ้งการในสินคา้ 

2) การคน้หาขอ้มูล (Information Search) ถา้ความตอ้งการถูกกระตุน้มากพอและส่ิง
ท่ีสามารถสนองความตอ้งการอยูใ่กลก้บัผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะด าเนินการเพื่อใหเ้กิดความพอใจทนัที
ดว้ยการคน้หาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ  

(1) แหล่งบุคคล ไดแ้ก่ ครอบครัวเพื่อนคนรู้จกั  
(2) แหล่งการคา้ ไดแ้ก่ ส่ือโฆษณา พนกังานขาย งานของนกัการตลาดท่ีเก่ียวกบั

กระบวนการในขั้นน้ีคือ พยายามจัดข้อมูลข่าวสารให้ผ่านแหล่งการค้าและแหล่งบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพและทัว่ถึง 

3) การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) เม่ือผูบ้ริโภคไดข้อ้มูล
มาแล้วจากขั้นท่ีสอง ผูบ้ริโภคจะเกิดความเข้าใจและประเมินผลทางเลือกต่างๆ นักการตลาด

การรับรู้ถึง 

ความ

ตอ้งการ 

(Need) 

การคน้หา

ขอ้มูล 

(Informati

on 

Search) 

การ
ประเมินผล 
ทางเลือก 

(Evaluation 
of 

Alternatives) 

การ

ตดัสินใจ

ซ้ือ 

(Purchase 

Decision) 

พฤติกรรม

ภายหลงั 

การซ้ือ 

(Post 

purchase 

Behavior) 



41 
 

จ าเป็นตอ้งรู้ถึงวธีิการต่างๆ ท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการประเมินผลทางเลือกกระบวนการประเมินผลไม่ใช่
ส่ิงท่ีง่ายและไม่ใช่กระบวนการเดียวท่ีใช้กบัผูบ้ริโภคทุกคนและไม่ใช่เป็นของผูซ้ื้อคนใดคนหน่ึง 
ในทุกสถานการณ์การซ้ือกระบวนการประเมินผลพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีดงัน้ี 

(1) คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ (Product Attributes) กรณีน้ีผูบ้ริโภคจะพิจารณา
ผลิตภณัฑ์วา่มีคุณสมบติัอะไรบา้ง ผลิตภณัฑ์อย่างใดอยา่งหน่ึงจะมีคุณสมบติักลุ่มหน่ึง คุณสมบติั
ของผลิตภณัฑ์ในความรู้สึกของผูซ้ื้อส าหรับผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดจะแตกต่างกนัคุณสมบติัต่างๆ 
ของผลิตภณัฑ ์นอกจากท าให้เกิดความสนใจโดยทัว่ไปแลว้ผูบ้ริโภคจะมีความตอ้งการแตกต่างกนั
ส่ิงท่ีสนใจแตกต่างกนั นกัการตลาดจึงแบ่งตลาดส าหรับผลิตภณัฑ์ออกเป็นส่วนๆ ตามคุณสมบติัท่ี
สร้างความพอใจขั้นตน้ใหแ้ก่ผูซ้ื้อไดแ้ตกต่างกนั 

(2) ผูบ้ริโภคจะให้น ้ าหนกัความส าคญัส าหรับคุณสมบติัผลิตภณัฑ์แตกต่างกนั
นกัการตลาดตอ้งพยายามคน้หาและจดัล าดบัส าหรับคุณสมบติัผลิตภณัฑ์ 

(3) ผูบ้ริโภคมีการพฒันาความเช่ือถือเก่ียวกบัตราสินคา้ เน่ืองจากความเช่ือถือ
ของผูบ้ริโภคข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของผูบ้ริโภคและความเช่ือถือเก่ียวกับตราผลิตภัณฑ์จะ
เปล่ียนแปลงไดเ้สมอ 

(4) ผูบ้ริโภคมีทศันคติในการเลือกตราสินคา้โดยผ่านกระบวนการประเมินผล
เร่ิมตน้ดว้ยการก าหนดคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ท่ีสนใจแลว้เปรียบเทียบคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์
ตราต่างๆ 

4) การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) จากการประเมินผลพฤติกรรมในขั้นท่ี 3 จะ
ช่วยให้ผูบ้ริโภคก าหนดความพอใจระหวา่งผลิตภณัฑ์ต่างๆ ท่ีเป็นทางเลือก โดยทัว่ไปผูบ้ริโภคจะ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เขาชอบมากท่ีสุดและปฏิเสธซ้ือสินคา้ท่ีตนเองไม่มีความพอใจท่ีจะซ้ือ 

5) พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post Purchase Behavior) หลงัจากซ้ือและทดลองใช้
ผลิตภณัฑ์ไปแลว้ผูบ้ริโภคจะมีประสบการณ์เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เกิดความพึงพอใจและมีแนวโนม้ท่ี
จะซ้ือซ ้ าหรือถา้ไม่ตรงกบัความคาดหวงัหรือต ่ากวา่ท่ีคาดหวงัยอ่มเกิดผลในทางลบนั้นคือ ผูบ้ริโภค
ไม่พอใจและมีแนวโนม้จะไม่ซ้ือซ ้ าค่อนขา้งสูง 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้่า พฤติกรรมของผูบ้ริโภค คือ กระบวนการหรือขั้นตอนใน
การตดัสินใจท่ีของผูบ้ริโภค เป็นการท่ีบุคคลพยายามประเมินทางเลือกในการตดัสินใจเก่ียวกบั
สินคา้ ตราสินคา้หรือบริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ ซ่ึงน าแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการ
เปิดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมาประกอบในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี วา่มี
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร เช่น ความถ่ี ระยะเวลา ช่วงเวลา เหตุผล รวมถึงพฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภค
ได้รับขอ้ความการส่ือสารการตลาดของแบรนด์ธุรกิจต่างๆ ผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์
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และพฤติกรรมการอ่านขอ้ความ รวมไปถึงการเกิดพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผา่น
ทางไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์
 

2.6  แนวคดิเร่ืองส่ือใหม่ 
  

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทุกภาคส่วนของสังคมโลก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือส่ือออนไลน์เขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของแต่ละคนมากข้ึนโดยส่ือ
ออนไลน์นั้นเกิดมาจากพฒันาการทางการส่ือสารท่ีกา้วหน้าอย่างไม่หยุดย ั้งก่อให้เกิดส่ือรูปแบบ
ใหม่ๆ ข้ึนมา พฒันาการแบบก้าวกระโดดดงักล่าวท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นมากข้ึน รูปแบบการส่ือสารเปล่ียนแปลงจากเดิมท่ีเคยเป็นการส่ือสารทางเดียว กา้วเขา้สู่ยุค
ของการส่ือสารสองทางโดยประชาชนมีโอกาสในการรับข่าวสารและมีช่องทางการในการแสดง
ความคิดเห็นมากยิง่ข้ึน (กาญจนา แกว้เทพ, 2541) 

 
2.6.1  ความหมายและลกัษณะส าคัญของส่ือใหม่ 

 จากการพฒันาและการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วดว้ยวิวฒันาการทางเทคโนโลยี จึงเกิดเป็น
ส่ือใหม่ (New Media) ซ่ึงส่ือใหม่เป็นค าศพัทท่ี์ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หค้  านิยามไวห้ลากหลายรูปแบบ ดงัน้ี 
 McLuhan (อา้งถึงใน สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย,์ 2557) นกัคิดดา้นการส่ือสารคนส าคญัของส านกั
โตรอนโต (Toronto School) ผูไ้ด้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาของการส่ือสารมวลชน (Mass 
Media) ได้เสนอแนวคิดส าคญัท่ีว่าส่ือทุกชนิด (Media) ล้วนมีส่วนช่วยขยายประสบการณ์ด้าน
ผสัสะหรือการรับรู้ของมนุษย ์(Extension of Experience) สืบเน่ืองตั้งแต่ในอดีต ท่ีมีการใชจ้ดหมาย
เป็นส่ือกลางท าให้มนุษยส์ามารถส่ือสารกบัผูท่ี้อยู่ห่างไกลในรูปแบบอกัษร จนกระทัง่มีการใช้
โทรศพัท์เป็นส่ือสามารถสนทนาในรูปแบบของเสียงรวมไปถึงส่ือโทรทศัน์ท่ีท าให้ผูช้มสามารถ
เห็นและไดย้ินสารในรูปแบบภาพและเสียงพร้อมกนั และในปัจจุบนัท่ีมีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ไดรั้บการพฒันากา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง จึงก่อใหเ้กิดส่ือรูปแบบใหม่ท่ีเรียกวา่ อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ท่ีสามารถเช่ือมต่อการส่ือสารผา่นทางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศพัทมื์อถือ ท าให้ประชาชนจาก
หลากหลายประเทศทัว่ทุกมุมโลกเกิดการรวมตวัภายใตค้  าวา่ “หมู่บา้นโลก” (Global Village) ซ่ึง
ทุกคนสามารถส่ือสารและรับรู้เร่ืองราวต่างๆ ไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยไม่มีขอ้จ ากดัทางด้านสถานท่ี 
(Space) และเวลา (Time) เสมือนวา่เทคโนโลยีและนวตักรรมของส่ือไดเ้ปล่ียนแปลงรูปแบบการ
ส่ือสารของมนุษยใ์หก้า้วเขา้สู่โลกท่ีไร้พรมแดน 
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หากจะกล่าวถึง ส่ือใหม่ (New Media) กาญจนา แกว้เทพ (2555) ไดใ้ห้ค  าอธิบายถึง ส่ือ
ใหม่ไวว้า่ คือส่ือในรูปแบบดิจิทลั ท่ีมีความหลากหลายของส่ือในตวัเอง และมีความสามารถในการ
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ชไ้ดเ้พื่อใชส่้งขอ้มูลข่าวสารไปยงักลุ่มเป้าหมายทั้งเฉพาะบุคคลและเครือข่ายอ่ืนๆ 

นอกจากนั้นแลว้ Rogers (อา้งถึงใน กาญจนา แกว้เทพ, และนิคม ชยัขุมพล, 2555) ยงัได้
นิยามถึงความหมายของ “ส่ือใหม่” ว่าเป็นเทคโนโลยีหรือส่ือท่ีเอ้ืออ านวยให้เกิดการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสารบนฐานของคนจ านวนมากผ่านระบบการส่ือสารท่ีมีคอมพิวเตอร์เป็นศูนยก์ลาง จะ
เห็นไดช้ดัเจนวา่จากยุคดั้งเดิมมนุษยส่ื์อสารตวัต่อตวัโดยใชค้  าพูด และการใชส้ัญลกัษณ์ ต่อมาการ
เปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยส่ีงผลใหเ้กิดการพฒันาการทางการส่ือสารมากข้ึนท าให้เกิดการส่ือสาร
กันผ่านส่ือมวลชน (Mass Media) มากข้ึนจึงเกิดส่ือมวลชนข้ึนมาหลายประเภท เช่น 
วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทศัน์หนังสือพิมพ์ เป็นตน้ แต่ส่วนใหญ่แล้วในปัจจุบนัการส่ือสารได้
มุ่งเนน้แบบเฉพาะเจาะจงตวับุคคลมากข้ึนแต่ก็มีความหลากหลายในเวลาเดียวกนัจึงสามารถเรียก
การส่ือสารรูปแบบน้ีวา่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย (Social Media) 

Wertime และ Fenwick (อา้งถึงใน ณงลกัษณ์ จารุวฒัน์, และ ประภสัสร วรรณสถิต, 2551) 
ได้ให้แนวคิดเร่ืองส่ือใหม่ การตลาดดิจิทลั และนิยามส่ือใหม่ว่าหมายถึง เน้ือหาท่ีอยู่ในรูปแบบ
ดิจิทลั โดยลกัษณะส าคญัของเน้ือหาท่ีอยู่ในรูปแบบดิจิทลั ประกอบดว้ยจุดเด่น 5 ประการหรือท่ี
เรียกวา่ “อิสระ 5 ประการ” (5 Freedoms) ไดแ้ก่ 

1) อิสระจากขอ้จ ากดัดา้นเวลา (Freedom from Scheduling) เน้ือหาในรูปแบบดิจิทลั
ท าใหผู้บ้ริโภคสามารถเลือกรับและส่งข่าวสารไดใ้นเวลาท่ีตนตอ้งการ และไม่จ  าเป็นตอ้งชมเน้ือหา  
ต่างๆ ตามเวลาท่ีก าหนดอีกต่อไป 

2) อิสระจากขอ้จ ากดัดา้นพรมแดน (Freedom from Geological Boundaries) เน้ือหา
ในรูปแบบดิจิทลัเป็นเน้ือหาท่ีรับขอ้มูลข่าวสารไดท้ัว่โลกในเวลาอนัรวดเร็ว ให้ผูบ้ริโภคสามารถ
เลือกรับหรือคน้หาขอ้มูลข่าวสารจากประเทสใดก็ไดแ้ลว้แต่ความตอ้งการของผูบ้ริโภคแต่ละคน 

3) อิสระจากขอ้จ ากดัดา้นขนาด (Freedom from Scale) มีเน้ือหาท่ีสามารถปรับย่อ
หรือขยายขนาดหรือเครือข่ายได ้เช่น การปรับเน้ือหาใหเ้หมาะส าหรับการเผยแพร่ทัว่โลก หรือปรับ
ใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาเฉพาะเจาะจงก็ได ้

4) อิสระจากขอ้จ ากดัดา้นรูปแบบ (Freedom from Formats) เน้ือหาแบบดิจิทลัไม่
จ  าเป็นตอ้งมีรูปแบบหรือลกัษณะท่ีตายตวั ส่ือดั้งเดิม เช่น สปอตโฆษณามาตรฐานทางโทรทศัน์ถูก
ก าหนดว่าตอ้งมีความยาว 30 วินาที ส่ือส่ิงพิมพ์ตอ้งมีคร่ึงหน้าหรือเต็มหน้า เป็นตน้ แต่ส่ือดิจิทลั 
เช่น ไฟล์วิดีโอภาพท่ีถ่ายจากกล้องโทรศพัท์มือถือและน าไปลงในเว็บไซต์จะต้องมีความยาวก่ี
วนิาที หรือมีความละเอียดของไฟลเ์ป็นเท่าไรก็ได ้เป็นตน้ 
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5) อิสระจากยุคนักส่ือสารการตลาดสร้างเน้ือหามาสู่ยุคบริโภคริเร่ิม สร้าง และ
ควบคุมเน้ือหาเอง (Freedom from Marketer-Driven to Consumer-Initiated and Controlled) ดว้ย
พฒันาการของเทคโนโลยีดิจิทลั ท าให้เจา้ของส่ือไม่อาจควบคุมการแพร่กระจายของส่ือไดเ้หมือน
อดีต เช่น เน้ือหาท่ีพบในบล็อค (Blog) หรือคลิปวดีิโอในเวบ็ไซตข์องยทููบ (YouTube) และส่ือผสม
ใหม่ๆ อาจเกิดเป็นเน้ือหาท่ีไดส้ร้างสรรคจ์ากผูบ้ริโภคคนใดก็ได ้

 
2.6.2  ประโยชน์ของการตลาดออนไลน์ 

 Smith, and Chaffey (อา้งถึงในชลลดา ตนัติกิตติชยั, 2555) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์จากการ
น าเอาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาช่วยสนับสนุนการท าการตลาดและก่อให้เกิดผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย โดยมองวา่การตลาดออนไลน์เป็นกระบวนการในการจดัการทางการตลาด โดยมีการเนน้
ย  ้าถึงการให้ความส าคญัแก่ลูกคา้เป็นหลกั ในขณะท่ีแสดงถึงการเช่ือมโยงการท างานทางธุรกิจใน
อนัท่ีจะช่วยสร้างความส าเร็จในผลก าไรใหก้บัธุรกิจ ซ่ึงสามารถแบ่งกระบวนการในการจดัการทาง
การตลาดได ้ดงัน้ี  

1) การจ าแนกแยกแยะ (Identifying) สามารถท าการจ าแนกแยกแยะไดว้า่ลูกคา้เป็น
ใคร มีความต้องการอย่างไร อยู่ท่ีไหนและมีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินค้าอย่างไร โดยใช้
เทคโนโลยเีขา้มาช่วย  

2) การท านายความคาดหวงัของลูกคา้ (Anticipating) เน่ืองจากความสามารถของ
อินเทอร์เน็ตนั้นช่วยเพิ่มช่องทางให้ลูกคา้สามารถเขา้ถึงขอ้มูล และสามารถซ้ือสินคา้ไดส้ะดวก
ยิง่ข้ึน โดยการเขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้ถือเป็นหวัใจส าคญัในการท าการตลาดออนไลน์  

3) การตอบสนองความพอใจของลูกคา้ (Satisfying) ถือเป็นความส าเร็จในการท า
การตลาดออนไลน์ในการสร้างความพอใจให้แก่ลูกคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ การเพิ่มข้ึนของลูกคา้
นั้นอาจจะมาจากการใชง้านง่าย การสนบัสนุนการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ เป็นตน้ 

นอกจากน้ี Smith and Chaffey ยงัไดก้ล่าวถึง 5S s’ ซ่ึงเป็นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการน าเอา
การตลาดออนไลน์มาใช ้ไดแ้ก่  

1) การขาย (Sell) ช่วยท าใหย้อดขายเพิ่มข้ึนจากการท าการตลาดออนไลน์ ซ่ึงจะเป็น
เคร่ืองมือท่ีช่วยท าให้ลูกคา้รู้จกัและเกิดความทรงจ า (Acquisition and Retention tools) ในสินคา้
และบริการเราเพิ่มมากข้ึนซ่ึงน าไปสู่การขายท่ีเพิ่มข้ึนอีกดว้ย 

2) การบริการ (Serve) การสร้างประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึนให้แก่ลูกคา้จากการใช้บริการ
ผา่นออนไลน์ไม่วา่จะเป็นการใหสิ้ทธิต่างๆ เป็นตน้ 
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3) การพูดคุย (Speak) การสร้างความใกลชิ้ดกบัลูกคา้มากยิ่งข้ึน โดยสามารถสร้าง
แบบสนทนาการโตต้อบระหว่างกนัได้ (Dialogue) ท าให้ลูกคา้สามารถเขา้มาสอบถามตลอดจน
สามารถส ารวจความคิดเห็นความตอ้งการของลูกคา้วา่ลูกคา้มีความสนใจในเร่ืองใดเป็นพิเศษ  

4) ประหยดั (Save) การสร้างความประหยดัเพิ่มข้ึนจากงบประมาณการพิมพ์
กระดาษ โดยสามารถใชว้ธีิการส่งจดหมายข่าวไปยงัลูกคา้แทนวธีิส่งแบบดั้งเดิม 

5) การประกาศ (Sizzle) การประกาศสัญลกัษณ์ตราสินค้าผ่านออนไลน์ จะช่วย
เสริมสร้างใหสิ้นคา้ของเราเป็นท่ีรู้จกัมีความคุน้เคยมากยิง่ข้ึน 

จากความหมายขา้งตน้ของส่ือใหม่ และประโยชน์ของการตลาดโดยใช้ส่ือออนไลน์นั้น 
แสดงให้เห็นวา่ ในปัจจุบนัส่ือใหม่ (New Media) ไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินชีวิตของคน
สังคมมากข้ึนไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารโดยใช้อุปกรณ์การส่ือสาร เช่นโทรศพัท์มือถืออย่างสมาร์ท
โฟน หรือแท็บเล็ต รวมไปถึงการส่ือสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือท่ีเรียกว่า เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Media) เช่น Facebook Twitter YouTube เป็นตน้ซ่ึงปัจจุบนัมีผูใ้ชจ้  านวนท่ีเพิ่ม
มากข้ึน ท าให้บริษทั หน่วยงานนักการตลาดเร่ิมท าการส่ือสารการตลาดหรือการประชาสัมพนัธ์
ผา่นช่องทาง New Media เพื่อให้เขา้ถึงเฉพาะเจาะตวับุคคลมากข้ึน และหากจะพูดถึงโปรแกรม
สนทนาออนไลน์ในปัจจุบนัผูว้จิยัจะน าเสนอตวัอยา่งของโซเชียลมีเดีย ท่ีเป็นช่องทางในการส่ือสาร
ของผูบ้ริโภคดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

  

 
 
ภาพที ่2.4  เทียบยอดผูใ้ชโ้ปรแกรมสนทนาทัว่โลก 
แหล่งทีม่า: Positioning, 2014. 
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1) WhatsApp 
วอทส์แอพพ์มีฐานผูใ้ช้กว่า 450 คนทัว่โลก แต่ส่วนใหญ่นั้นอยู่ในยุโรป แอฟริกา และ

ละตินอเมริกา คุณสมบติัของวอทส์แอพพ์คือ โปรแกรมส่งข้อความ รูปภาพ เสียง และวิดีโอ 
ส าหรับโทรศพัทมื์อถือไปยงัเพื่อนของเราไดไ้ม่จ  ากดั และไม่มีค่าบริการในการส่งขอ้ความ สามารถ
ท างานขา้มระบบปฏิบติัการ Android, Windows Phone, Symbian, iOS และ BlackBerry ได ้จากท่ี
ผา่นมาจะเห็นไดว้่าวอทส์แอพพมี์จุดยืนคือ การให้บริการส่งขอ้ความระหวา่งกนัเท่านั้นจะไม่เน้น
รูปแบบการตลาดเหมือนกบัไลน์หรือวีแชท และจากภาพลกัษณ์ของวอทส์แอพพท่ี์แข็งแรงมากจึง
เป็นท่ีสนใจของ Facebook ซ้ือกิจการของวอทส์แอพพใ์นคร้ังน้ี เม่ือวนัท่ี เหตุท่ีท าให้เฟซบุ๊กยินยอม
จ่ายเงินและหุ้นมูลค่ามหาศาล เพื่อซ้ือบริการวอทส์แอพพคื์อความนิยมของผูใ้ช้วอทส์แอพพท่ี์มีสูง
มากทั้งในตลาดสหรัฐอเมริกาเองและในตลาดโลก 

2) WeChat 
วีแชทไดรั้บความนิยมมากๆ ในประเทศจีน มีผูใ้ช้มากกว่า 300 ลา้นคน เพียงแต่กลุ่มผูใ้ช้

ส่วนใหญ่นั้นเป็นประเทศจีน และล่าสุดก็เร่ิมบุกท าตลาดในไทยแลว้ โดยผา่นเครือข่ายของเวบ็ไซต์
อนัดบัหน่ึงของไทยอย่าง Sanookในแง่ฟีเจอร์ของ วีแชทนั้นทดัเทียมกบัไลน์โดยผูใ้ช้งานสามารถ
เพิ่มเพื่อนดว้ยหลากหลายรูปแบบและวิธีการท่ีสร้างสรรค ์ซ่ึงรวมไปถึงการสแกน QR Code การ
สนทนาด้วยเสียงและการสนทนาผ่านวิดีโอใช้งานได้ทั้งบนเครือข่ายโทรศพัท์มือถือและ Wi-Fi 
โดย WeChat จะท าใหก้ารติดต่อส่ือสารกบัเพื่อนของคุณง่ายข้ึน ไม่วา่จะอยูท่ี่ไหนหรือเวลาใดก็ตาม
นอกจากน้ียงัมีสติกเกอร์ ท่ีมีอิโมติคอนดุ๊กด๊ิกมากมายให้เลือกใชเ้ป็นตวัแทนแสดงออกถึงอารมณ์
ต่างๆ เพียงแต่ความหลากหลายของสติกเกอร์อาจยงัน้อยกว่าไลน์และสไตล์ยงัไม่โดนใจคนไทย
มากนกั 

3) Line 
ไลน์มีตน้ก าเนิดจากประเทศญ่ีปุ่น เม่ือเจาะลงไปในประเทศไทยพบวา่เป็นผูใ้ช้อนัดบัท่ี 2 

ของโลก ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันส าหรับการสนทนาบนอุปกรณ์การส่ือสารรูปแบบต่างๆ เช่น 
สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต (Tablet) ผูใ้ช้สามารถส่ือสารด้วยการพิมพ์ขอ้ความจาก
อุปกรณ์การส่ือสารเคร่ืองหน่ึงไปสู่อีกเคร่ืองหน่ึง ไลน์ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถ
หลากหลาย เพื่อรองรับการใชง้านของผูใ้ชห้ลายๆ ดา้น จุดเด่นท่ีท าใหไ้ลน์แตกต่างกบัแอปพลิเคชนั
ส าหรับการสนทนารูปแบบอ่ืนๆ คือ รูปแบบของ “สติกเกอร์” (Sticker) ท่ีแสดงอารมณ์และ
ความรู้สึกของผูใ้ชท่ี้หลากหลาย เช่น สติกเกอร์แสดงความรู้สึกขั้นพื้นฐาน สติกเกอร์ตามเทศกาล
และวนัส าคญั สติกเกอร์ของตราสินคา้ต่างๆ และสติกเกอร์การ์ตูนท่ีมีช่ือเสียง เป็นตน้ (ศุภศิลป์ กุล
จิตตเ์จือวงศ,์ 2556) ซ่ึงจากกลยทุธ์ท่ีดึงดูดผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งดี ดว้ยการให้โหลดสต๊ิกเกอร์ฟรี จึงมีแบรนด์
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ธุรกิจสินคา้และบริการต่างๆ หันมาให้ความสนใจใชช่้องทางการติดต่อส่ือสารของไลน์แอปพลิเค
ชนัน้ี เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดเขา้มาท าเป็นออฟฟิเชียลไลน์ สามารถให้ขอ้มูลสินคา้หรือ
บริการไดท้ั้งในรูปแบบของขอ้ความ คลิปวดีิโอ ภาพประกอบ คลิปเสียง และเวบ็ไซตข์อ้มูลเพิ่มเติม 
เพื่อส่งขอ้ความโฆษณาประชาสัมพนัธ์ถึงผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความจดจ าหรือความภกัดี
ต่อตราสินคา้ได ้

4) Facebook Messenger 
โปรแกรมสนทนาออนไลน์สุดทา้ยอย่าง Facebook Messenger ซ่ึงเป็นระบบการส่ง

ขอ้ความใน Facebook ท่ีมีผูใ้ชม้ากกวา่ 1 พนัลา้นคนทัว่โลก ผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึงโปรแกรมได้
หลากหลายช่องทาง แถมยงัใชไ้ดก้บัแอปพลิเคชนั Facebook บนมือถือหลายๆ ค่าย ท าให้มีฐานผูใ้ช้
เป็นจ านวนมาก แต่แบรนด์สินคา้จะไม่สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดโ้ดยตรง นอกจากจะสร้าง 
Fanpage ข้ึนมาให้ผูบ้ริโภคไดก้ด Like แลว้ติดตามแบรนด์สินคา้นั้นๆ ดว้ยตนเอง นอกจากน้ี 
Facebook สามารถให้ข้อมูลของสินค้าหรือบริการได้ทั้ งในรูปแบบข้อความยาวๆ วิดีโอ 
ภาพประกอบ และรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมรวมทั้งสามารถให้ผูบ้ริโภคกดแชร์ในขอ้ความนั้นๆ 
เพื่อส่งต่อใหผู้อ่ื้นไดเ้ห็นต่อไป ต่อมา Facebook ยงัไดมี้การปรับกลยุทธ์ใหม่ท่ี เนน้การแชตมากข้ึน 
จึงไดอ้อก แอปพลิเคชนัแยกคือ Facebook Messenger ท่ีมีการพฒันาลูกเล่น และมีระบบสติกเกอร์
ใหส้ามารถโหลดไดฟ้รีและสามารถส่งแทนขอ้ความต่อกนัได ้ 

จากแนวคิดขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ แนวคิดเร่ืองส่ือใหม่หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ สามารถ
สะทอ้นถึงความส าคญัของบทบาทและแนวโน้มท่ีจะไดรั้บความนิยมเพิ่มมากข้ึน ในการใช้เป็น
เคร่ืองมือโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ และส่ือสารข้อมูลของผลิตภณัฑ์และบริการไปยงัผูบ้ริโภค
กลุ่มเป้าหมาย จากท่ีผูว้ิจยัได้เลือกไลน์แอปพลิเคชันมาศึกษานั้น เพราะความน่าสนใจทางการ
ส่ือสารการตลาดท่ีไดท้  าผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์โดยไดน้ าแนวคิดส่ือใหม่มาศึกษาท าความ
เขา้ใจและน ามาเป็นกรอบอา้งอิงในการวิเคราะห์คู่กบัแนวคิดการส่ือสารการตลาดและแนวคิดดา้น
การตอบสนองของผูบ้ริโภค ท่ีจะท าให้ทราบวา่การใชช่้องทางส่ือใหม่ในการส่ือสารการตลาดผา่น
ไลน์ออฟฟิเชียลน้ีจะมีผลต่อการตอบสนองของผูบ้ริโภคอยา่งไร  

 

2.7  การส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ 
 

จากงานวจิยัเร่ืองน้ี ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาถึงแบนดธุ์รกิจของเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือทั้งสาม
เครือข่ายได้แก่ ทรูมูฟ ดีแทค และเอไอเอส เพื่อน ามาศึกษาถึงรูปแบบท่ีแต่ละแบรนด์ได้ท าการ
ส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์โดยขอ้มูลน้ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล ส ารวจ
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เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ บทความจากหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
และต าราวชิาการต่างๆ เพื่อน ามาท าการวคิราะห์ขอ้มูล ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

2.7.1  ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 
นับตั้งแต่วนัท่ีได้เปิดตวัไลน์แอปพลิเคชันข้ึน ได้เติบโตข้ึนจนกลายเป็นแอปพลิเคชัน

ส าหรับการส่ือสารท่ีใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง ให้ผูใ้ชท้ ัว่โลกไดส่ื้อสารกนัผา่นขอ้ความเสียง และการ
สนทนาดว้ยภาพวิดีโอ รวมถึงการส่งสต๊ิกเกอร์และขอ้ความตวัอกัษร ส่งผลให้ไลน์เป็นโปรแกรม
สนทนาอนัดับหน่ึงของคนไทยท่ีมีผูบ้ริโภคให้ความสนใจอย่างมาก เน่ืองจากเป็นช่องทางการ
ส่ือสารท่ีมีความสามารถ ในการเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดร้วดเร็วกวา่เวบ็ไซต ์และให้ผูบ้ริโภคสามารถกด
เลือกรับข่าวสารโดยตรงได ้เม่ือแบรนดธุ์รกิจต่างเล็งเห็นแลว้วา่การส่ือสารโดยตรงกบัลูกคา้เป็นส่ิง
ท่ีส าคญัอย่างยิ่ง จึงขยายช่องทางการส่ือสารให้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายมากยิ่งข้ึนด้วยการใช้
เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดท่ีก าลงั ไดรั้บความนิยมในแทบทุกประเภทของธุรกิจ คือ ไลน์ออฟฟิ
เชียลแอคเคานต ์ซ่ึงผูใ้ห้บริการระบบเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือเคล่ือนท่ีในประเทศไทยมีทั้งหมด 3 
รายใหญ่ๆ คือ ทรูมูฟ, ดีแทค และเอไอเอส ต่างก็มีลูกคา้เพิ่มข้ึนใหม่อย่างต่อเน่ือง และในสภาวะ
การแข่งขนัท่ีทา้ทายในปัจจุบนัจึงท าใหน้กัการตลาดเนน้ความส าคญัมาท่ีตวัลูกคา้เป็นหลกั ดว้ยการ
สร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ผูบ้ริโภคผา่นรูปแบบ แนวทาง วธีิการและช่องทางต่างๆ ท่ีจะรักษา
ลูกคา้และเขา้ถึงลูกคา้ใหม้ากข้ึน โดยจะพยายามรักษาและสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เก่าเอาไวแ้ละ
ในขณะเดียวกนัก็ต้องพยายามหากลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มข้ึนด้วย จากเครือข่ายโทรศพัท์มือถือทั้ง 3 
เครือข่ายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ มีประวติัทัว่ไปดงัน้ี 

 

 
 
ภาพที ่2.5  ภาพเคร่ืองหมายบริษทัทรู, ดีแทค, เอไอเอส 
 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) หรือ ทรูมูฟ ได้เร่ิมก่อตั้งข้ึนคร้ังแรกเม่ือเดือน
พฤศจิกายน 2533 ในฐานะผูใ้หบ้ริการโทรศพัทพ์ื้นฐาน และเป็นผูน้ าเสนอนวตักรรมและระบบการ
ส่ือสารแบบไร้สาย เพื่อใหผู้ค้นสามารถติดต่อส่ือสารถึงกนัและกนัผา่นระบบการส่ือสารไร้สายท่ีมี
คุณภาพ ซ่ึงธุรกิจหลกัของกลุ่มทรูประกอบด้วย ทรูมูฟ ผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรายใหญ่
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อนัดบัสามของประเทศ ทรูออนไลน์ ผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตราย
ใหญ่ ท่ี สุดของประเทศ รวมทั้ ง เ ป็นผู ้ให้บริการโทรศัพท์พื้ นฐาน รายใหญ่ ท่ี สุดในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และทรูวิชัน่ส์ ผูใ้ห้บริการโทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกทัว่
ประเทศรายเดียวของประเทศไทย (บริษทั ทรู คอร์ปเปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน), 2556) 

บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั หรือดีแทค ไดเ้ร่ิมก่อตั้งในปี 2532 ในฐานะท่ี
เป็นผูน้ าธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในประเทศไทยท่ีให้บริการทางเสียง ขอ้มูล และบริการ
เสริมอ่ืนๆ ผ่านโครงข่ายหลกัในระบบความถ่ี 800 เมกะเฮิร์ตซ์ และ 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ ซ่ึงมีพื้นท่ี
ครอบคลุมทัว่ประเทศ โดยด าเนินธุรกิจภายใตส้ัญญาร่วมงานกบั กสท. มีอายุสัญญาส้ินสุด 2561 
อีกทั้ งยงัเป็นผูใ้ห้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีรายใหญ่อนัดับสองของประเทศรองจากเอไอเอส 
(Marketingoops, 2014) ในการให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีกบัลูกคา้ในระบบรายเดือนและระบบ
เติมเงินในหลายรูปแบบ ทั้งแบบเสียง (Voice) และแบบไม่มีเสียง (Non-Voice) และเน้นจุดเด่น
ภายใตแ้นวความคิด “ใจดี” ซ่ึงประกอบดว้ย ใจดีให้ยืม ใจดีให้โอน ใจดีแจกวนั ใจดีฉุกเฉิน ใจดี
แปลให้ และใจดีแจง้เครือข่าย ท่ีไดพ้ฒันามาจากพื้นฐานความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการในระบบ ซ่ึง
ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากในกลุ่มวยัรุ่นและเป็นสินคา้ท่ีมีกิจกรรมทางการตลาดสูงเม่ือเทียบกบั
ผูใ้หบ้ริการอ่ืน 

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) หรือ เอไอเอส ไดมี้การเปิดให้บริการ
คร้ังแรกเม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2533 เป็นผูน้ าในธุรกิจดา้นการส่ือสารโทรคมนาคมท่ีเป็นเลิศให้กบั
สังคมไทยดว้ยเครือข่ายส่ือสารไร้สายท่ีมัน่คงและครอบคลุม ถึงกวา่ร้อยละ 97 ของพื้นท่ีทัว่ประเทศ
ไทย ซ่ึงถือวา่เอไอเอสเป็นธุรกิจผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดขนาดใหญ่เป็น
อนัดบัหน่ึงของประเทศไทย ดว้ยสินคา้และบริการท่ีสามารถสร้างและคงไวซ่ึ้งความน่าเช่ือถือแก่
ลูกคา้ในทุกกลุ่มรูปแบบ การพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีอ านวยความสะดวก พร้อมทั้งพฒันาเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการอยา่งครบวงจร จึงท าให้เอไอเอสขยายตลาดธุรกิจ
โทรศพัท ์เคล่ือนท่ีและอินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 
2.7.2  รูปแบบและเนือ้หาของการส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคคานต์ 
การใช้ช่องทางการส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ของเครือข่าย

โทรศพัท์มือถือ ทรูมูฟ ดีแทค เอไอเอส ทั้ง 3 เครือข่าย จะมีรูปแบบหรือวิธีการของการน าเสนอ
ข้อมูลนั้นมีลักษณะเหมือนๆ กัน ส่วนรายละเอียดของเน้ือหาท่ีจะน าเสนอออกมานั้นมีความ
แตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี  
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ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ (Line Official Account) เป็นฟีเจอร์หน่ึงท่ีมีอยูใ่นโปรแกรม
สนทนาออนไลน์ซ่ึงก็คือ ไลน์แอปพลิเคชนั (Line Application) ซ่ึงนอกจากจะให้ผูบ้ริโภคไดล้งช่ือ
เขา้ใช้ผ่านแอปพลิเคชนับนโทรศพัท์มือถือแลว้ ยงัสามารถลงช่ือเขา้ใช้ไดจ้ากเคร่ืองคอมพิวเตอร์
หรือแท็บเลตไดอี้กดว้ย ทั้งน้ีไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตท่ี์ผูบ้ริโภคเร่ิมเห็นในคร้ังแรกๆ คือออฟฟิ
เชียลแอคเคานต ์ของเหล่าดารา ศิลปิน ท่ีให้ติดตาม (Follow) กนัอยา่งต่อเน่ือง ทั้ง GTH, Opal, Ter 
Chantawit, Singular, Love IS, 2AM โดยทางบริษทั NHN ไดใ้ชเ้ป็นกลยุทธ์ในการน าศิลปิน และ
ดารา ใหมี้ช่องทางติดต่อกบัเหล่าแฟนคลบัผา่นทางไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ได ้ก่อนท่ีทางบริษทั 
NHN จะเปิดตัวไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ให้กับแบรนด์สินค้าทั่วไป (Tukko, 2012) เปิดให้
ผูบ้ริโภคได้ติดตามแบรนด์ท่ีตนสนใจ และให้แบรนด์ธุรกิจได้มีช่องทางติดต่อกับกลุ่มลูกค้า
โดยตรง โดยการใช้ช่องทางการส่ือสารการตลาดผ่านโปรแกรมแชทระหว่างตัวองค์กรไปยงั
ผูบ้ริโภคในการใหข้อ้มูลข่าวสาร อพัเดทสถานการณ์หรือโฆษณาประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัสินคา้และ
บริการ เพื่อสร้างการส่ือสารท่ีดีในการรับรู้ การเขา้ใจ และการจดจ าใหแ้ก่ผูบ้ริโภคมากท่ีสุด  

แนวทางการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์เป็นการผสมผสานระหว่างส่ือหลัก 
(Above the Line) เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์วิทยุ และโทรทศัน์ กบัช่องทางอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ส่ือหลกั (Below the 
Line) เป็นกิจกรรมการตลาดท่ีเขา้ถึงผูบ้ริโภคโดยตรง ผสานกนัออกมาเป็น Through the Line 
รูปแบบการส่ือสารการตลาดท่ีนกัการตลาดทั้งหลายก าลงัให้ความสนใจ เพราะไดเ้นน้การส่ือสาร
ไปยงัผูบ้ริโภคอย่างชัดเจน และเป็นแนวคิดท่ีช่วยสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างตราสินคา้และกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายใหเ้กิดความทรงจ า, ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อตราสินคา้และมีการซ้ือซ ้ าอยา่งต่อเน่ือง 

ช่องทางการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตข์องแบรนด์ธุรกิจเร่ิมตน้จาก
การท่ีท าใหผู้บ้ริโภคสนใจท่ีจะติดตาม โดยการสร้างสต๊ิกเกอร์ผา่นช่องทางของไลน์ในการให้ลูกคา้
กดเพิ่มเป็นเพื่อนก่อนถึงจะดาวน์โหลดสต๊ิกเกอร์ไปใช้ไดฟ้รี ซ่ึงผูบ้ริโภคบางคนเม่ือดาวน์โหลด
สต๊ิกเกอร์ไปแลว้มีความสนใจท่ีจะรับขอ้ความข่าวสารจากแบรนด์ธุรกิจนั้นๆ เขาก็จะติดตามต่อไป 
ในขณะท่ีผูท่ี้ไม่ไดมี้ความสนใจท่ีจะรับขอ้ความข่าวสาร แต่เพียงแค่ตอ้งการดาวน์โหลดสต๊ิกเกอร์
แค่นั้น ผูบ้ริโภคก็จะท าการบล็อคไม่เปิดรับข่าวสารจากแบรนดธุ์รกิจนั้นๆ  

ออฟฟิเชียลแอคเคานตข์องแบรนด์ธุรกิจจะคลา้ยกบั Facebook Brand Page ท่ีเปิดให้ลูกคา้
หรือผูส้นใจติดตามแบรนด์ผา่นการกดถูกใจ (Like) และเป็นผูติ้ดตาม (Followers) แต่วิธีการติดต่อ
กบักลุ่มผูติ้ดตามนั้นต่างกบัเฟซบุ๊ก เพราะไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์นั้นเป็นการส่ือสารทางเดียว 
(One Way Communication) คือแบรนด์สินคา้สามารถส่งขอ้ความให้กบักลุ่มผูติ้ดตาม พร้อมกนัได้
ในแต่ละคร้ัง ซ่ึงกลุ่มผูติ้ดตามจะไม่สามารถติดต่อหรือพูดคุยกบัแบรนด์สินคา้เหมือนท่ีท าไดผ้่าน
ทางเฟซบุ๊ก แต่จะมีลกัษณะการโตต้อบแบบอตัโนมติั โดยไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ของแต่ละ



51 
 

ธุรกิจจะมีค าตอบท่ีไม่ใช่การโฆษณาสินค้าเตรียมไว ้จ  านวนไม่เกิน 10 ข้อความ ซ่ึงข้อความ
เหล่านั้นเจา้ของธุรกิจแอคเคานตส์ามารถเขา้มาเปล่ียนแปลงเพื่อใหแ้ปลกใหม่ไดต้ลอดเวลา โดยเม่ือ
แฟนคลบัท่ีกดปุ่ม "ติดตาม" ไวส่้งขอ้ความเขา้มา ระบบก็จะสุ่มค าตอบส่งกลบัไป 

 

     
 
ภาพที ่2.6  แสดงภาพจ านวนผูติ้ดตามเครือข่าย ทรู, ดีแทค, เอไอเอส ผา่นไลน์ออฟฟิเชียลฯ 
  
 จากภาพขา้งตน้ แสดงถึงภาพหน้าแรกของแต่ละเครือข่าย ซ่ึงจะเห็นได้ว่าในภาพมีการ
ใชโ้ลโก ้(Logo) เป็นภาพโปรไฟล์ท่ีเป็นการส่ือสารเชิงสัญลกัษณ์ผ่านโลโก ้เพื่อสร้างการจดจ าใน
แบรนด์เครือข่ายโทรศพัท์ทั้ง 3 เครือข่ายให้แก่กลุ่มเป้าหมาย อย่างเช่น การก าหนดสี (Colors) ท่ี
เน้นถึงสีของแต่ละแบรนด์ เน่ืองจากการเลือกใชสี้ให้เหมาะสมจะช่วยเพิ่มความสวยงามแลว้ ยงัมี
ส่วนส าคญัในการดึงดูดความสนใจจากผูใ้ชง้านดว้ย  

จากภาพจะเห็นได้ว่า ในส่วนโลโก้ของทรูมูฟจะเลือกใช้สัญลกัษณ์ Mr.H ท่ีเป็นตุ๊กตา
ตวัแทนจากทรูมูฟโดยยงัคงความเป็นสีของโลโกท้รูมูฟ คือ สีแดงเป็นสัญลกัษณ์ของ True เพื่อส่ือ
ถึงความเป็นธุรกิจใตก้ลุ่ม True Corporation สีเหลืองแทนค าวา่ Move เพื่อส่ือถึงความสวา่งและ
สดใส ส่วนรังสีหรือแสงสีส้มส่ือถึงคล่ืนการเช่ือมต่อโลกออนไลน์ เป็นตน้ ต่อมาโลโกข้องดีแทค
เป็นรูปใบพดัสีฟ้า ซ่ึงหมายถึงผูท่ี้มีความรู้สึกท่ีดีต่อกนั และโลโกข้องเอไอเอสเป็นรูปใบไม ้และ
รอยยิ้ม สีเขียว มีความหมายคือ ความเป็นมิตร การสร้างสรรค์ การเติบโตและการแสดงออกทาง
ความรู้สึกท่ีมุ่งมั่นชัดเจน นอกจากน้ีในภาพยังแสดงถึงจ านวนผู ้ติดตาม ซ่ึงในเครือข่าย
โทรศพัท์มือถือทั้ง 3 น้ี ทรูมูฟเอสมีจ านวนผูติ้ดตามมากท่ีสุดบนแอปพลิเคชนัไลน์ มีออฟฟิเชียล
แอคเคานตท์ั้งหมด 3 ตวัคือ True Move H, True You และ True Vision ทั้งน้ี True Move H ประสบ
ความส าเร็จจากการจดัท าไลน์สต๊ิกเกอร์และกิจกรรมผา่นแอปพลิเคชนัไลน์ โดยมีผูติ้ดตามมากท่ีสุด 

23,236,542 24,595,946 25,382,500 
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25 ลา้นกว่าไอดี รองลงมาเป็น ดีแทค ท่ีมีผูติ้ดตามมากถึง 24 ลา้นกวา่ไอดี และตามมาดว้ย เอไอเอ
สท่ีมีผูติ้ดตามถึง 23 ลา้นกวา่ไอดี 

1)  สต๊ิกเกอร์ของแบรนดธุ์รกิจ (Brand Sticker) 
ดว้ยความนิยมของคนไทย ท าให้สติกเกอร์ไลน์ไดก้ลายเป็นเคร่ืองมือการตลาดยอด

นิยมของแบรนด์ใชเ้ป็นช่องทางในการส่ือสารกบัผูบ้ริโภค ท าให้คนไทยเวลาน้ีมีสติกเกอร์จากแบ
รนด์ต่างๆ มากมายให้ได้โหลดกนัแทบทุกสัปดาห์และมีแบบไม่ซ ้ ากนั ซ่ึงจุดน้ีเองท่ีท าให้ไลน์
แตกต่างจากระบบสนทนาผ่านขอ้ความตวัอกัษรอ่ืนๆ ก็คือ สต๊ิกเกอร์ท่ีเอาไวใ้ช้ในการส่ือสาร
ระหว่างกนั ท่ีสามารถแสดงอารมณ์ เช่น ดีใจ เศร้า เสียใจ ยินดี ให้ผูใ้ช้สามารถใช้แทนความรู้สึก
ของตนเองท่ีใหโ้หลดใชไ้ดฟ้รีไม่เสียค่าใชจ่้าย โดยการออกแบบสต๊ิกเกอร์จะเนน้ท่ีการส่ือสารผา่น
สัญลกัษณ์ ซ่ึงก็คือ โลโกส้ัญลกัษณ์ของแต่ละเครือข่าย การใชสี้ และภาพประกอบ รวมไปถึงการ
ใชพ้รีเซนเตอร์ คาแร็กเตอร์ ตวัละคร การ์ตูน ท่ีแตกต่างกนัไปตามแบรนด์ธุรกิจ เพื่อท าการส่ือสาร
ภาพลกัษณ์และช่วยสร้างการจดจ าใหก้บัแบรนด ์นอกจากการใชค้าแรคเตอร์เป็นสต๊ิกเกอร์แทนการ
ส่ือสารแล้ว ขอ้ความก็ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงท่ีคนไทยชอบมาก สามารถส่ือสารกนัแทนค าพูดได ้
อาจจะเป็นค าพูดสั้นๆ เช่น สวสัดี ขอบคุณ หรือศพัทแ์สลงท่ีฮิตในตอนนั้น เช่น รอแพร๊พ, น ้ าตาจิ
ไหล, รู้ยงั และค าอวยพรตามเทศกาลต่างๆ เช่น สวสัดีปีใหม่, ชินเจียหยูอ่ี่ เป็นตน้ 

ทุกๆ คร้ังท่ีมีการส่งสต๊ิกเกอร์คุยกันระหว่างบุคคล ในข้อความนั้นๆ (Message) 
ผูใ้ชง้านก็จะส่งสต๊ิกเกอร์ท่ีมีตราสัญลกัษณ์ของแบรนดธุ์รกิจนั้นไปดว้ย ซ่ึงจะช่วยใหก้ารส่ือสารนั้น
มีความคุน้เคย รู้จกั และจดจ า ในระหวา่งท่ีเราสนทนากบัเพื่อนโดยใชส้ต๊ิกเกอร์ส่ือสารกนัแบรนด์
ต่างๆ เหล่าน้ีก็เขา้มาแบบเนียนๆ มาแทรกอยูต่รงกลางระหวา่งเรากบัเพื่อนเราในบทสนทนาท่ีเป่ียม
ไปด้วยอารมณ์ เหตุผล ความสัมพนัธ์ แล้วการใช้สต๊ิกเกอร์จากแบรนด์นั้นๆ เข้ามาแทรกกลาง
ระหวา่งการส่ือสารน้ี ไดเ้ขา้หลกัการทฤษฏีการส่ือสารแบบ "สารคือส่ือ" (Medium is the Message) 
ของมาร์แชล แม็คลูฮาน ท่ีเป็นการซึมซับให้เรารับรู้ถึงแบรนด์นั้นไดอ้ย่างแนบเนียนท่ีสุด (ธาม 
เช้ือสถาปนศิริ, 2557) 

การสร้างสต๊ิกเกอร์นั้น สามารถท าไดท้ั้งตวัหนงัสือ ภาพการ์ตูน สินคา้ หรือแมแ้ต่พรี
เซ็นเตอร์ของสินคา้ โดยในสต๊ิกเกอร์ 1 เซต มี 16 แอคชัน่ ท่ีเปิดให้ผูใ้ช้ไลน์สามารถดาวน์โหลด
สต๊ิกเกอร์ไดต้ลอดเป็นระยะเวลา 1 เดือนหลงัจากการเปิดตวัของ Brand Sticker Shop และเม่ือดาวน์
โหลดไปแลว้ ผูด้าวน์โหลดจะสามารถใชส้ต๊ิกเกอร์นั้นเพียง 90 วนั หรือ 3 เดือน หลงัจากวนัท่ีดาวน์
โหลด หลงัจากนั้นสต๊ิกเกอร์ของแบรนดจ์ะหายไปจากระบบของไลน์แอปพลิเคชนัในทนัที แต่ทั้งน้ี
ยงัสามารถรับข่าวสารจากออฟฟิเชียลแอคเคานตข์องแบรนดธุ์รกิจต่อไปไดเ้ร่ือยๆ ส่วนค่าใชจ่้ายใน
การท าสติกเกอร์มีราคาอยู่ท่ี 3.5 ล้านบาทไปจนถึง 10 ล้านบาทต่อเซต ซ่ึงราคารวมการเปิดตวั 
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Official Account 12 เดือน และ ส าหรับ Sponsored Sticker 1 คร้ัง (Tukko, 2012) จะเห็นไดว้า่ราคา
ของการท าการส่ือสารการตลาดผา่นทางไลน์นั้นถูกและคุม้ค่ามาก สมมติว่าตอ้งเสียเงิน 5,000,000 
บาทในการท า LINE Official Account และ LINE Sponsored Sticker แต่ไดจ้  านวนผูติ้ดตาม 
(Followers) มาท่ี 2,000,000 ไอดี ดว้ยเหตุน้ีการท าการตลาดผา่นไลน์แอปพลิเคชนัจึงถือวา่คุม้ค่าทั้ง
ราคาและระยะเวลามากกวา่เฟสบุค๊ท่ีมีคนมากดถูกใจเพื่อติดตามในแต่ละคร้ัง 

 

    
 
ภาพที ่2.7  แสดงภาพตวัอยา่งหนา้ดาวน์โหลดสต๊ิกเกอร์ของทรูมูฟ เอช (True Move H)  
 
 การเลือกใชส้ต๊ิกเกอร์ไลน์ในการส่ือสารกบัลูกคา้ของทรูมูฟเอช ไดอ้อกแบบสต๊ิกเกอร์คร้ัง
แรกในช่วงส้ินปี 2555 เป็นคาแร็กเตอร์ตวัละคร Mr.H และการใช้พรีเซนเตอร์ท่ีเป็นดาราดงัทาง
โทรทศัน์ และเป็นกระแสอยูใ่นขณะน้ี เช่นบอย ปกรณ์, มาร์ก้ี, เจมส์มาร์, ญาญ่ามาเป็นคาแร็กเตอร์
การ์ตูนใหก้บัระบบเครือข่ายโทรศพัทท์รูมูฟ ล่าสุดส้ินปี 2557 ไดอ้อกสต๊ิกเกอร์ชุด Lovely Nadech 
by True Move H โดยการเลือกณเดชน์มาเป็นคาแร็กเตอร์การ์ตูน เน่ืองจากณเดชน์เป็นหน่ึงในพรี
เซ็นเตอร์ของทรูมูฟ และเป็นนักแสดงตวัอย่างท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบของคนทุกวยั มีการแสดงออกท่ีมี
เสน่ห์เป็นธรรมชาติมาถ่ายทอดออกมาเป็นสต๊ิกเกอร์ให้ดาวน์โหลดกนัได้ฟรี เพื่อเพิ่มความสนุก 
ความน่ารักใหก้บัการสนทนาออนไลน์มากยิง่ข้ึน  
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ภาพที ่2.8  แสดงภาพตวัอยา่งหนา้ดาวน์โหลดสต๊ิกเกอร์ของดีแทค (DTAC) 
 

จากภาพขา้งตน้ดีแทคไดอ้อกสต๊ิกเกอร์ไลน์คอลเล็กชัน่ใหม่ สวสัดีปีแพะ เป็นสต๊ิกเกอร์ตวั
การ์ตูนน่ารักพร้อมกบัค าพูดภาษาทอ้งถ่ินสุดฮิตประจ าภาคทั้ง 4 ภาค ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคใต ้และภาคอีสาน อย่างเช่นค าวา่ ซะวดัด๋ีเจา้, เฮ็ดหยงัอยูล่่ะ, ซู้ดยอดอีหลี และงามประล ้ าประ
เหลือ เป็นตน้  

ก่อนท่ีจะเป็นสต๊ิกเกอร์คอลเล็กชัน่สวสัดีปีแพะน้ี ดีแทคเคยออกสต๊ิกเกอร์ชุดนอ้งดีใจกบั
นอ้งใจดี, ชุด Love You Like Crazy, ชุดแฮปป้ีเมียนม่าร์ เป็นตน้ จะเห็นไดว้า่จากท่ีผา่นมาสต๊ิกเกอร์
ไลน์ของดีแทคจะมีคาแร็กเตอร์ตวัการ์ตูนท่ีไม่ซ ้ ากนัเหมือนเอไอเอส แต่ถึงกระนั้น ดีแทคก็ยงัคง
สไตล์ความน่ารัก ส่ือทุกอารมณ์และความรู้สึก ทั้งสุข เศร้า เหงา เขิน และอีกหลากหลายอารมณ์ 
ด้วยลายเส้นสนุกสนานสีสันสดใส อีกทั้ งภาพการ์ตูนต่างๆ จะเน้นสีสันในโทนสีฟ้ามาใช้ใน
สต๊ิกเกอร์เป็นส่วนใหญ่ 
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ภาพที ่2.9  แสดงภาพตวัอยา่งหนา้ดาวน์โหลดสต๊ิกเกอร์ของเอไอเอส (AIS)  
 

ในฐานะท่ีเอไอเอสเป็นค่ายเครือข่ายโทรศพัท์มือถือท่ีออกสต๊ิกเกอร์ไลน์เป็นแบรนด์แรก
ของไทย และเป็นแบรนดท่ี์ออกสติกเกอร์ไลน์มาแบบถ่ียบิ ไม่ต ่ากวา่ 8 ชุด เฉล่ียแลว้ออกปีละ 3 – 4 
ชุด เรียกว่า แต่ละไตรมาสจะตอ้งมี 1 ชุด และออกให้ตรงกบัช่วงเทศกาล ล่าสุด เอไอเอสยงัออก 
สต๊ิกเกอร์ดุ๊กด๊ิกเป็นสต๊ิกเกอร์ท่ีสามารถเคล่ือนไหวหรือขยบัได ้ซ่ึงสามารถส่ืออารมณ์ ให้ความรู้สึก
ไดม้ากกวา่สต๊ิกเกอร์ท่ีเป็นภาพน่ิง  

จากท่ีผา่นมาจะเห็นไดว้า่คาแร็กเตอร์การ์ตูนท่ีใชใ้นการท าสต๊ิกเกอร์ไลน์ของเอไอเอสนั้น 
จะใช้คาแร็กเตอร์มาสค็อตสีเขียวเป็นน้องอุ่นใจมาโดยตลอด ซ่ึงนอ้งอุ่นใจถือเป็นคาแรคเตอร์ท่ีมี
ความน่ารัก มีการใชโ้ปรโมทในหลากหลายส่ือ และเป็นตวัแทนของเอไอเอสท่ีจะคอยเล่าเร่ืองราว
ดีๆ ของบริษทัใหก้บักลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวยั ซ่ึงแสดงถึงความอบอุ่น ใกลชิ้ด จริงใจ เป็นกนัเอง
และความมัน่คงท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดทุ้กกลุ่ม ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายเปิดใจกวา้งยินดี
ยอมรับและจดจ าแบรนดไ์ดม้ากข้ึน  

2)  ไทมไ์ลน์ (Timeline) 
หน่ึงในฟีเจอร์หลกัๆ ของไลน์แอปพลิเคชนัท่ีไดรั้บความนิยม นอกจากการแชทแลว้ 

ก็คือ ไทมไ์ลน์ (Timeline) ซ่ึงไทมไ์ลน์นั้นเป็นการโพสตเ์พื่อแสดงผลถึงล าดบัเหตุการณ์ วนั เวลา 
วา่คุณไดท้  าอะไรอย่างไรไวบ้า้ง และยงัถือว่าเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้ไลน์มีความเป็นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Network) อย่างเต็มตวั มีลกัษณะคลา้ยๆ กบัเฟซบุ๊ก หรือทวิตเตอร์ โดยให้ผูใ้ช้
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สามารถโพสต์ขอ้ความพร้อมทั้งแนบต าแหน่งท่ีอยู่ รูปภาพ คลิปวิดีโอ หรือสต๊ิกเกอร์ ลงบนไทม์
ไลน์ของตนเองไดต้ามความตอ้งการ  
 

     
 

ภาพที ่2.10  แสดงภาพตวัอยา่งหนา้ไทมไ์ลน์ (Timeline)  
 
ส าหรับการส่ือสารการตลาดผ่านทางไทม์ไลน์จะมีการโพสต์ ภาพ ขอ้ความ วิดีโอ หรือ

สต๊ิกเกอร์รูปต่างๆ โดยกรอกขอ้มูลท่ีส าคญัๆ ลงในกิจกรรมพร้อมอพัโหลดรูปภาพเก่ียวกบักิจกรรม
นั้นๆ ด้วยการน าเสนอสินคา้หรือบริการ หรือข้อมูลเหตุการณ์ส าคญั เช่น วนัเปิดตวัสินคา้ใหม่, 
แนะน าสินคา้ใหม่, โปรโมชัน่ใหม่, ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมท่ีจดัข้ึน เป็นตน้ ทั้งน้ีจะท าให้ผูบ้ริโภค
ท่ีติดตามอยูรั่บทราบขอ้มูลข่าวสารของธุรกิจ อีกทั้งยงัสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้และธุรกิจ 
โดยเปิดโอกาสใหลู้กคา้แสดงความคิดเห็น (Comment) แสดงอารมณ์ (Like) ต่อขอ้มูลท่ีไดโ้พสตล์ง
ไปในไทม์ไลน์ หรือสามารถแชร์ต่อไปยงัหน้าไทม์ไลน์ของตนเองเพื่อให้เพื่อนๆ ได้เห็นขอ้มูล
นั้นๆ ไดอี้กดว้ย 

 
 
 
 
 

จ ำนวนทีก่ดแชร์ จ ำนวนทีก่ดถกูใจ 
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3)  ส่วนของเน้ือหาภายใน 
 

 

 

 
 

ภาพที ่2.11  แสดงภาพตวัอยา่งเน้ือหาภายในของแต่ละเครือข่าย 
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เน้ือหาท่ีใช้ส่ือสารถือว่าเป็นส่ิงส าคญัมากท่ีสุด เน่ืองจากในเน้ือหาจะตอ้งแฝงความเป็น
เอกลกัษณ์ของตวัองค์กรในการส่ือสารท่ีส่งไปยงัผูบ้ริโภค โดยเน้ือหาหลกัจะเน้นการส่ือสารถึง
ความเคล่ือนไหว อพัเดทสถานการณ์หรือประชาสัมพนัธ์เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน นอกจากใช้ในการ
ส่ือสารเก่ียวกบัความเคล่ือนไหวของแบรนด์แลว้ยงัไดจ้ดักิจกรรมให้ผูบ้ริโภคร่วมสนุก อย่างเช่น 
ส่วนลดอุปกรณ์โทรศพัท์มือถือ การแจกบตัรคอนเสิร์ต และสิทธิพิเศษต่างๆ อย่างต่อเน่ืองอีก
มากมาย โดยจะส่ือสารผา่นช่องทางไลน์แอปพลิเคชนัควบคู่กบัการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ช่องทาง
อ่ืนๆ ร่วมกนั และยงัใช้เป็นอีกช่องทางหน่ึงในการรับขอ้ความแสดงความคิดเห็น การตอบรับของ
ผูใ้ชง้าน เพื่อน าไปปรับปรุงและพฒันาเน้ือหาใหดี้ยิง่ข้ึน 

จากภาพขา้งตน้ส่วนมากเน้ือหาขอ้ความท่ีแบรนด์ธุรกิจสามารถส่งผ่านไลน์ออฟฟิเชียล
แอคเคานต์ คือ ขอ้ความ ภาพ วิดีโอ เสียง หรือการลิงค์ไปยงัหนา้เวบ็ไซต์อ่ืนๆ อยา่งเฟซบุ๊ก หรือ    
ยูทูบ และข่าวสารท่ีเก่ียวกบัแบรนด์โดยตรง ซ่ึงจะมีการส่งขอ้มูลข่าวสารไปให้ผูติ้ดตามในไลน์
ออฟฟิเชียลแอคเคานตข์องแบรนด์อย่างน้อยวนัละ 1 ขอ้ความเท่านั้น เพราะถา้ส่งมากไปผูบ้ริโภค
จะรู้สึกร าคาญและท าให้เกิดการบล็อกได ้ซ่ึงแต่แบรนด์ธุรกิจจะมีลกัษณของเน้ือหาขอ้มูลท่ีใช้ใน
การส่ือสารต่างกนั เช่น การแนะน า โปรโมชัน่ ส่วนลด การสมคัรงาน กิจกรรมหรือเกมส์ให้ผูใ้ช้
ร่วมสนุก การประกาศ การประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ 
นอกจากการติดตามข่าวสาร รายการส่งเสริมการขายต่างๆ ท่ีส่งเข้าไปในไลน์ออฟฟิเชียลแอค
เคานตแ์ลว้ ส่วนท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจ คือ การใหสิ้ทธิพิเศษต่างๆ อยา่งเช่น แจกของรางวลั หรือ
แลกของรางวลัฟรี ซ่ึงการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารเหล่าน้ีจะสามารถดึงดูดความสนใจผูบ้ริโภคให้กด
เขา้ไปดูเป็นจ านวนมาก  

รูปแบบของการส่ือสารการตลาดของแต่ละองค์กรจะมีลักษณะท่ีเหมือนกัน เช่น การ
ส่ือสารการตลาดในรูปแบบขอ้ความ รูปภาพ วิดีโอ หรือการลิงค์ไปยงัหน้าเว็บไซต์อ่ืนๆ อย่าง      
เฟซบุก๊ หรือ ยทููบ ซ่ึงแต่แบรนด์ธุรกิจจะมีลกัษณะของเน้ือหาขอ้มูลท่ีใชใ้นการส่ือสารต่างกนั เช่น 
การแนะน า การเปล่ียนแปลงโปรโมชัน่ ส่วนลด ราคา หรือข่าวสารใดๆ การสมคัรงาน การประกาศ 
การประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมหรือเกมให้ผูบ้ริโภคได้ร่วมสนุก เป็นต้น เพื่อให้
ผูบ้ริโภคสามารถติดตามความเคล่ือนไหวของข้อมูลข่าวสารท่ีองค์กรอยากจะน าเสนอได้อย่าง
ทนัเวลาในทุกสถานะ 
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ภาพที ่2.12  แสดงภาพตวัอยา่งหนา้ออนแอร์ (On Air) 
 

อีกฟีเจอร์ (Feature) หน่ึงในไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตท่ี์ไดรั้บความนิยมจากแบรนด์ธุรกิจ 
นอกจากการส่งขอ้ความถึงกลุ่มผูติ้ดตามแลว้ คือ การเปิดออนแอร์ (ON AIR) โดยให้ผูติ้ดตามได้
ร่วมสนุกกบักิจกรรมพิเศษท่ีแบรนด์ธุรกิจจดัให้มีเฉพาะในไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ ซ่ึงจะมี
แพก็เกจบริการแตกต่างกนัไปตามค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือน โดยในแต่ละเดือนออฟฟิเชียลแอคเคานต์ 
ของธุรกิจสามารถเปิดออนแอร์ (ON AIR ) เพื่อโตต้อบกบัสมาชิกไดใ้น 4 – 5 คร้ังต่อเดือน เพื่อ   
โปรโมทสินคา้หรือบริการขององค์กรให้เป็นท่ีรู้จกัและช่วยสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งลูกคา้
กบัองคก์รได ้

การเปิดออนแอร์ (ON AIR) ถือวา่เป็นช่องทางการส่ือสารระหวา่งกนัของธุรกิจกบัลูกคา้
แบบ 2 ทาง (Two Way Communications) เป็นระบบท่ีช่วยให้แบรนด์ธุรกิจสามารถเปิดดูขอ้ความ
และโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ลน์ได ้ลกัษณะการท างานของออนแอร์ในไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์จะคลา้ย
กบัการออนแอร์ผ่านทางวิทยุท่ีดีเจมกัจะเปิดสายให้ผูฟั้งเขา้มาร่วมสนุกรับของรางวลั ดงัแสดงใน
ภาพท่ี 2.12 ซ่ึงจากภาพแสดงถึงช่วงเวลาท่ีดีแทคก าลงัการเปิดออนแอร์อยู ่รวมถึงจ านวนผูเ้ขา้ใชอ้ยู่
ในขณะนั้น โดยในตอนแรกจะมีการบอกถึงการเร่ิมตน้ ON AIR MODE สักพกัจะมีค าถามข้ึนมาให้
ร่วมส่งค าตอบภาย ในระยะเวลาท่ีเปิดออนแอร์ จากนั้นระบบของไลน์จะเก็บขอ้ความท่ีผูร่้วมสนุก



60 
 

ส่งเขา้มา และให้รอลุน้ตอนประกาศผล ถา้เป็นผูโ้ชคดีทางไลน์ออฟฟิเชียลของแบรนด์ก็จะท าการ
ติดต่อกลบัไป  
 ในโลกยุคดิจิทัลท าให้ผูบ้ริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางการตลาดได้มากข้ึน 
กล่าวคือ ปัจจุบนั ผูบ้ริโภคสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารไดต้ลอดเวลาผา่นโทรศพัทมื์อถือหรือสมาร์ท
โฟน ท าใหอ้งคก์รธุรกิจตอ้งเผชิญหนา้กบัคู่แข่งใหม่ๆ มากข้ึนในส่ือออนไลน์และส่ือประเภทอ่ืนๆ 
ดว้ย ซ่ึงจะเห็นไดว้่าปัจจุบนัแอปพลิเคชนัไลน์ยงัคงมีการพฒันาข้ึนอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้สามารถ
รองรับกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้านทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต ให้มีความสอดคลอ้งกบัจ านวน
สมาชิกท่ีเพิ่มมากข้ึน หากการพฒันานั้นมีความเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ก็จะเกิด
การยอมรับและเพิ่มจ านวนสมาชิกผูติ้ดตามข้ึนอยา่งรวดเร็ว จากการศึกษาขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ท า
ให้ทราบว่าช่องทางการส่ือสารการตลาดนั้นมีความส าคญัเป็นอย่างมากต่อการรับรู้ของผูรั้บสาร 
เน่ืองจากส่ือสังคมออนไลน์ไดรั้บความนิยมมากข้ึนเร่ือยๆ สามารถเขา้ถึงกลุ่มคนไดร้วดเร็วและมี
ลกัษณะหลากหลาย ส่งผลท าให้รูปแบบและเน้ือหาของการส่ือสารผา่นส่ือนั้นๆ แตกต่างกนั จึงท า
ให้เกิดการตอบสนองท่ีต่างกนัไปดว้ย ดงันั้นนกัส่ือสารการตลาดจึงตอ้งตระหนกัและวางแผนการ
ส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ โดยการน าเสนอเน้ือหาหรือขอ้มูลข่าวสารให้มี
ความสร้างสรรค์และแปลกใหม่แตกต่างจากคู่แข่งขนั รวมทั้งมีเน้ือหาท่ีทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ 
และมีประโยชน์สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดทุ้กเพศ ทุกวยั ทั้งน้ีเพื่อดึงดูดความสนใจจากผูบ้ริโภค อีก
ทั้งยงัท าใหเ้กิดความภกัดี และการจดจ าในตวัสินคา้ได ้
 

2.8  ผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

จากการศึกษาผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
พภชั เชิดชูศิลป์ (2557) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใชไ้ลน์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจและการใช้

ประโยชน์ของนักศึกษามหาวิทยาลยัศรีปทุมผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 
LINE พบว่า มีวตัถุประสงค์การใช้ คือ พูดคุยติดต่อระหว่างบุคคล รองลงมา พูดคุยในกรุ๊ปของ 
LINE เพื่อติดต่อส่ือสาร โดยใชแ้อปพลิเคชนั LINE เป็นเวลาไม่แน่นอนมากท่ีสุด จ านวนคนท่ีใช้
แอปพลิเคชนั LINE ติดต่อส่ือสารมากท่ีสุด คือ จ านวน 1 – 3 คน มีระยะเวลาโดยเฉล่ีย 10 – 20 
สถานท่ีใชง้านมากท่ีสุด คือท่ีพกัหรือหอพกั รองลงมา สถานศึกษา เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในการใช้
แอปพลิเคชนั LINE คือ โทรศพัทมื์อถือ/สมาร์ทโฟน รูปแบบการใช้งานมากท่ีสุดคือ สนทนากบั
เพื่อน และความพึงพอใจและการใชป้ระโยชน์ในแอปพลิเคชนั LINE ในการใชบ้ริการในระดบัมาก
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ท่ีสุด โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดา้นรูปแบบการใชง้าน และมีความพึงพอใจในระดบัมาก 
ไดแ้ก่ ดา้นออกแบบแอปพลิเคชนั และ ดา้นการใหบ้ริการ ตามล าดบั 
 บุญนภา จนัทรากูลพงษ ์(2542) ศึกษาเร่ืองอิทธิพลของส่ือโฆษณาในโรงภาพยนตร์ท่ีมีต่อ
ทศันคติต่อส่ือโฆษณาและพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 
จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดรับส่ือโฆษณาในโรงภาพยนตร์กบัการตดัสินใจซ้ือ
และบริการหลังจากเปิดรับส่ือโฆษณาในโรงภาพยนตร์ พบว่าการเปิดรับส่ือโฆษณาในโรง
ภาพยนตร์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการหลงัจากเปิดรับส่ือโฆษณาในโรง
ภาพยนตร์ 

ภาสกร จิตรใคร่ครวญ (2553) ศึกษาเร่ืองเทคโนโลยีของส่ือใหม่และการน าเสนอตวัตนต่อ
สังคมกบัพฤติกรรมการส่ือสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผลการวิจยัพบว่า 1) ผูใ้ช้ส่วนใหญ่ใช้
งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นประจ าทุกวนัและวนัละมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวนั 2) บริบททาง
สังคม การส่ือสารออนไลน์ การมีปฏิสัมพนัธ์ ความเป็นส่วนตวั และเทคโนโลยีของส่ือใหม่ มี
ความสัมพนัธ์กับระดับการน าเสนอตัวตนต่อสังคม 3) ระดับการน าเสนอตัวตนต่อสังคม มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการส่ือสารของผูใ้ชบ้นส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ 4) เทคโนโลยีของ
ส่ือใหม่และระดบัการน าเสนอตวัตนต่อสังคม มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการส่ือสารของผูใ้ชบ้น
เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

หทยัรัตน์ หนูแดง (2555) ศึกษาเร่ืองการรับรู้และทศันคติต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 – 30 
ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานเอกชน และรายไดเ้ฉล่ีย 10,001 – 
20,000 บาท มีพฤติกรรมในการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ทุกวนั ระยะเวลาเฉล่ีย 1 – 3 ชัว่โมงต่อ
คร้ัง เขา้ใชใ้นช่วงเวลา 20.01 – 00.00 น. สถานท่ีใช้คือ ท่ีบา้น/หอพกั ผา่นโทรศพัท์มือถือ/สมาร์ท
โฟน และใช้เฟซบุ๊กบ่อยท่ีสุด มีเหตุผลในการใช้และกิจกรรมท่ีใช้คือ ติดต่อส่ือสารกบัเพื่อนและ
สร้างเครือข่ายสังคมของตน โดยมีครอบครัว/เพื่อน/คนรู้จกัเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช ้ 

รงวไล หม่ืนสวสัด์ิ (2552) ศึกษาเร่ืองการประชาสัมพนัธ์การตลาดผา่นเฟซบุก๊แฟนเพจ็ของ 
"GSM advance" และ "1 2 call!" กบัคุณค่าตราสินคา้ งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยการ
ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกลุ่มตวัอย่างทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 23 – 32 ปีมากท่ีสุด และมี
จ านวนมากกวา่คร่ึงหน่ึงมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมาก
ท่ีสุด โดยกลุ่มตวัอยา่งมีรายได ้10,001 – 20,000 บาทมีจ านวนมากท่ีสุด 
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ฐานทศัน์ ชมภูพล (2554) ศึกษาเร่ืองการเปิดรับการสาธิตการใช้เคร่ืองส าอางผ่านส่ือ
ออนไลน์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางของผูห้ญิงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษา
พฤติกรรมการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการส่ือสารดว้ยการสาธิตการใช้เคร่ืองส าอางผ่านส่ือ
ออนไลน์ของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความถ่ีในการเขา้ชมเวบ็ไซต ์หรือบล็อกท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการสาธิตการใช้เคร่ืองส าอาง 1 คร้ังต่อสัปดาห์มากท่ีสุด ส าหรับระยะเวลาท่ีใช้ในการดู
รายละเอียดเวบ็ไซต์ หรือบล็อกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสาธิตการใช้เคร่ืองส าอาง มีระยะเวลาในการดู
รายละเอียดโดยเฉล่ีย 30 นาทีต่อคร้ังมากท่ีสุด และการเปิดรับขอ้มูลการสาธิตการใช้เคร่ืองส าอาง
ผ่านเว็บไซต์หรือบล็อก ส่วนใหญ่มีการเปิดรับขอ้มูลการสาธิตการใช้เคร่องส าอางผ่านเว็บไซต ์
www.pantip.com (หอ้งโตะ๊เคร่ืองแป้ง) มากท่ีสุด 

ภศัราภรณ์ อรัญเหม (2549) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองของผูซ้ื้อใน
กิจกรรมการส่งเสริมการขายของห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา 1) 
พฤติกรรมการตอบสนองของผูซ้ื้อในกิจกรรมการส่งเสริมการขาย ดา้นความตั้งใจ ความตอ้งการ 
และการตัดสินใจซ้ือ พบว่า ผูซ้ื้อมีพฤติกรรมการตอบสนองโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วน
พฤติกรรมการตอบสนองของผูซ้ื้อต่อกิจกรรมการส่งเสริมการขาย ดา้นความสนใจ พบว่า ผูซ้ื้อมี
พฤติกรรมการตอบสนองโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 2) เพศ อายุ และสถานภาพสมรสท่ีต่างกนั
มีพฤติกรรมการตอบสนองของผูซ้ื้อในกิจกรรมการส่งเสริมการขายของห้างสรรพสินคา้แตกต่าง
กนัในด้านความตั้งใจ ความสนใจ และความตอ้งการ 3) อาชีพ และระดับการศึกษาท่ีต่างกันมี
พฤติกรรมการตอบสนองของผูซ้ื้อในกิจกรรมการส่งเสริมการขายของห้างสรรพสินคา้แตกต่างกนั
ในดา้นความตั้งใจ ความสนใจ ความตอ้งการ และการตดัสินใจซ้ือ 4) รายไดท่ี้ต่างกนัมีพฤติกรรม
การตอบสนองของผูซ้ื้อในกิจกรรมการส่งเสริมการขายของห้างสรรพสินคา้แตกต่างกนัในด้าน
ความตอ้งการและการตดัสินใจซ้ือ 
 นุชจรินทร์ ชอบด ารงธรรม (2553) ศึกษาเร่ืองอิทธิพลของส่ือโฆษณาในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ท่ีมีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค ผลการศึกษาพบวา่ ขอ้มูลพฤติกรรมการ
ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผูใ้ช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
และใช้งานบ่อยท่ีสุดประเภท เฟซบุ๊ก (Facebook) โดยวตัถุประสงค์หลกัในการใช้งานเครือข่าย
สังคมออนไลน์คือ ตอ้งการติดต่อกบับุคคลท่ีรู้จกั ช่วงเวลาการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
20.01 น. – 00.00น. ประสบการณ์การใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์มากกวา่ 4 ปี ข้ึนไป ระยะเวลา
การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ 2 – 3 ชั่วโมงต่อวนั และความถ่ีการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ทุกวนั ขอ้มูลประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีการรับรู้ส่ือโฆษณามากท่ีสุดจากเฟซบุ๊ก 
(Facebook) และขอ้มูลระดบัการรับรู้ส่ือโฆษณาต่างๆ ในเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยรวม มีรับการ



63 
 

รับรู้ในระดบัปานกลาง ขอ้มูลประเภทกระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค พบวา่ผูใ้ชง้านเครือข่าย
สังคมออนไลน์มีค่าเฉล่ียระดบัการตอบสนองโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา่  

1) ผู ้ใช้งานเครือข่ายสั งคมออนไลน์ท่ี มี เพศ อายุ  และอาชีพแตกต่างกันมี
กระบวนการตอบสนองแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั  

2) ผู ้ใช้ง านเค รือข่ ายสั งคมออนไลน์ ท่ี มีว ัต ถุประสงค์หลักในการใช้งาน 
ประสบการณ์และระยะเวลาการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ท่ีแตกต่างกันมีกระบวนการ
ตอบสนองแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั 

3) การรับรู้ส่ือโฆษณาโดยตรงจากเครือข่ายเพื่อนในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ส่ือ
โฆษณาโดยตรงบนพื้นท่ีเครือข่ายสังคมออนไลน์ และส่ือโฆษณาโดยออ้มจากการสร้างกลุ่มใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภคทุกดา้น อย่างมี
นยัส าคญั 
 วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ (2557) ศึกษาเร่ืองส่ือดิจิตอลท่ีมีอิทธิพลต่อการตอบสนองของ
ผูบ้ริโภคในการเขา้ถึงขอ้มูลทางการตลาด ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายรุะหวา่ง 25 – 31 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทั มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีความถ่ีในการใชส่ื้อดิจิตอล 4 วนัต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่
ใช้ส่ือดิจิตอลประเภทโซเชียลมีเดียในการเขา้ถึงขอ้มูลมากท่ีสุด ในช่วงเวลาเย็น/หัวค ่า ระหว่าง 
18.01 – 24.00 น. โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการคน้หา/ แลกเปล่ียนขอ้มูลของสินคา้/ บริการ เพราะ
สามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว บุคคลท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในการเลือกใช้ส่ือดิจิตอลคือ
ตนเอง โดยผูบ้ริโภคมีการรับรู้ขอ้มูลผ่านส่ือดิจิตอลในระดบัมาก มีรูปแบบการด าเนินชีวิตในดา้น
ความคิดเห็นมากท่ีสุด ส่วนดา้นความสนใจ และดา้นกิจกรรมอยู่ในระดบัมาก มีการตอบสนองต่อ
ส่ือดิจิตอลในด้านความตั้งใจ ความสนใจ ความตอ้งการ และการตดัสินใจซ้ือในระดบัมาก โดย
ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศและระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีการตอบสนองในการเข้าถึงข้อมูลทาง
การตลาดแตกต่างกนั ส่วนการรับรู้ขอ้มูลของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัการตอบสนองต่อส่ือ
ดิจิตอลในทุกดา้น ส่วนรูปแบบการด าเนินชีวติดา้นกิจกรรมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชส่ื้อ
ดิจิตอลด้านระยะเวลาโดยเฉล่ียต่อวนั พฤติกรรมการใช้ส่ือดิจิตอลในด้านความถ่ีต่อสัปดาห์มี
ความสัมพนัธ์กบัการตอบสนองต่อส่ือดิจิตอลในดา้นความตั้งใจ และดา้นความตอ้งการ 

จากงานวิจัยท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีท่ีน ามาสู่การ
เปล่ียนแปลงของรูปแบบส่ือให้มีการตอบสนองกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน จะเห็นได้จาก
สถานการณ์ของการท าการส่ือสารการตลาดในปัจจุบนัท่ีส่ือสารผา่นส่ืออินเทอร์เน็ต อยา่งส่ือใหม่
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หรือโซเชียลมีเดีย ท าให้นกัส่ือสารการตลาดอาศยัช่องทางน้ีมาด าเนินการส่ือสารการตลาดไปยงั
ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายอย่างหลากหลาย ซ่ึงแอปพลิเคชนัไลน์ก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีไดท้  าให้แบรนด์
ธุรกิจต่างๆ หนัมาใชช่้องทางการส่ือสารการตลาดอยา่งไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตใ์นการส่งขอ้มูล
ข่าวสารไปยงัผู ้บริโภคกลุ่มเป้าหมายจึงท าให้ผู ้วิจ ัยมีความสนใจศึกษาถึงการรับรู้และการ
ตอบสนองการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตข์องเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกล่าวมาทั้งหมดนั้น ผูว้ิจยัไดน้ ามา
เป็นกรอบในการอา้งอิง และเป็นขอ้มูลพื้นฐานต่อการวจิยัในคร้ังน้ี เพื่อศึกษาถึงประเด็นต่างๆ ไม่วา่
จะเป็นแนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ แนวคิดเก่ียวกบัการรับรู้ แนวคิดเร่ืองการส่ือสาร
การตลาด แนวคิดเก่ียวกบัการตอบสนองของผูบ้ริโภค แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรม และแนวคิดเร่ือง
ส่ือใหม่นั้น มาปรับปรุงและสังเคราะห์ใหม่ใหเ้หมาะสมกบังานวจิยัน้ี โดยเฉพาะรูปแบบและเน้ือหา
ในการท าการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตแ์ละการตอบสนองของผูบ้ริโภค ทั้ง
ในดา้นการรับรู้ ความตั้งใจ ความสนใจ ความตอ้งการและพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริโภค  



 
บทที ่3 

 

ระเบียบวธีิการวจิยั 
 

การศึกษาเร่ืองการรับรู้และการตอบสนองการส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอค-
เคานต์ของเครือข่ายโทรศพัท์มือถือ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจยั
เชิงส ารวจ (Survey Method) และใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการวิจยั
คร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการศึกษาคน้ควา้ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

3.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
3.2 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.3 สมมติฐานการวิจยั 
3.4 นิยามเชิงปฏิบติัการ 
3.5 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.6 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

 3.7 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  
 3.8 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.9 วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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3.1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

        ตัวแปรอสิระ           ตัวแปรตาม 
 

 
 
ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

3.2  ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีแบ่งเป็น 2 ตวัแปร คือ ตวัแปรอิสระ และตวัแปรตามซ่ึงแต่ละ
ตวัแปรจะประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

 
3.2.1 ตัวแปรอสิระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 

3.2.1.1 ลกัษณะทางประชากร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้

ลกัษณะทางประชากร 
1.  เพศ 
2.  อาย ุ
3.  ระดบัการศึกษา 
4.  อาชีพ 
5.  รายได ้

 

 

การรับรู้การส่ือสารการตลาด
ผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ 

 

การตอบสนองของผู้บริโภค 

1.  ดา้นความตั้งใจ 

2.  ดา้นความสนใจ 

3.  ดา้นความตอ้งการ 

4.  ดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

 

พฤติกรรมและการเปิดรับ
ข่าวสาร ผ่านไลน์ออฟฟิเชียล

แอคเคานต์  
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3.2.1.2 พฤติกรรมและการเปิดรับข่าวสาร ไดแ้ก่ ความถ่ี ระยะเวลา ช่วงเวลา เหตุผล
ท่ีติดตาม รูปแบบการส่ือสารการตลาดท่ีเคยพบเห็น การตอบสนองหลงัจากไดรั้บขอ้มูล ข่าวสาร 
และระยะเวลาท่ีเปิดอ่านขอ้ความ/ขอ้มูลข่าวสารทางการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์

3.2.1.3 การรับรู้การส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์ไดแ้ก่ 
1) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ของเครือข่าย

โทรศพัทมื์อถือทั้ง 3 เครือข่าย ไดแ้ก่ ทรูมูฟ (True Move) ดีแทค (Dtac) และเอไอเอส (AIS)  
2) การรับรู้ต่อรูปแบบการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์

ได้แก่ การน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกับสินค้าและบริการผ่านตวัอกัษร, ภาพ, คลิปวิดีโอ, คลิปเสียง, 
โปรโมชัน่ คูปอง หรือส่วนลดของสินคา้และบริการ, การมอบสิทธิพิเศษให้กบัสมาชิกในการแลก
ซ้ือสินคา้พรีเม่ียม, การมีกิจกรรมต่างๆ เช่น เกม การตอบค าถามเพื่อชิงรางวลั, การเปิดให้ดาวน์
โหลดสต๊ิกเกอร์ไดฟ้รี, การเช่ือมโยงข่าวสารลิงก์ไปยงัหนา้อ่ืนๆ , การน าเสนอขอ้มูลข่าวสารต่างๆ
ไปยงัหนา้ไทมไ์ลน์ และการเปิดระบบออนแอร์ (ON AIR) 

 
3.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การตอบสนองของผูบ้ริโภค (AIDA Model) 

ไดแ้ก่  
3.2.2.1 ความตั้งใจ (Attention) 
3.2.2.2 ความสนใจ (Interest)  
3.2.2.3 ความตอ้งการ (Desire) 
3.2.2.4 การตดัสินใจซ้ือ (Action) 
 

3.3  สมมติฐานการวจิัย 
 

1) ลักษณะทางประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ท่ี
ต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั 

2) พฤติกรรมและการเปิดรับข่าวสารผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ท่ีต่างกันมีการ
ตอบสนองของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั 

3) การรับรู้การส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตมี์ความสัมพนัธ์ต่อการ
ตอบสนองของผูบ้ริโภค 
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3.4  นิยามเชิงปฏบิัติการ 
 

1) การรับรู้การส่ือสารการตลาด หมายถึง รูปแบบของการน าเสนอรายละเอียดรวมทั้ง
ลกัษณะของการวางขอ้มูลข่าวสาร และการใช้กิจกรรมต่างๆ ทางการตลาดมาท าการส่ือสารผ่าน
ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตไ์ปยงัผูบ้ริโภค เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างการตลาด โดยจะเนน้ศึกษา
ถึงรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการผา่นตวัตวัอกัษร, ภาพ, คลิปวิดีโอ, คลิปเสียง
, โปรโมชัน่ คูปอง หรือส่วนลดของสินคา้และบริการ, การมอบสิทธิพิเศษให้กบัสมาชิกในการแลก
ซ้ือสินคา้พรีเม่ียม, การมีกิจกรรมต่างๆ เช่น เกม การตอบค าถามเพื่อชิงรางวลั, การเปิดให้ดาวน์
โหลดสต๊ิกเกอร์ไดฟ้รี, การเช่ือมโยงข่าวสารลิงก์ไปยงัหนา้อ่ืนๆ , การน าเสนอขอ้มูลข่าวสารต่างๆ
ไปยงัหนา้ไทมไ์ลน์ และการเปิดระบบออนแอร์ (ON AIR) เป็นตน้ 

2) การส่ือสารการตลาดของเครือข่ายโทรศพัท์มือถือ หมายถึง การให้ขอ้มูลข่าวสารโดย
ผูผ้ลิตสินคา้ ผูใ้ห้บริการ ผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ นักการตลาด ฯลฯ เป็นผูส่้งสาร ผ่านช่องทางการ
ส่ือสารใดช่องทางหน่ึงหรือหลายช่องทางไปยงัผูรั้บสาร ซ่ึงการส่ือสารการตลาดของเครือข่าย
โทรศพัทมื์อถือในท่ีน้ี ไดแ้ก่ ทรูมูฟ ดีแทค และเอไอเอส จะท าการส่ือสารโดยส่งขอ้มูลข่าวสารไป
ยงัผูบ้ริโภค อนัมีผลให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้และเกิดการตอบสนองพฤติกรรมให้เป็นไปตามความ
มุ่งหมาย หรือสอดคลอ้งต่อวตัถุประสงคข์องผูส่้งสาร 

3) พฤติกรรมและการเปิดรับข่าวสาร หมายถึง การแสดงออกถึงปฏิกิริยา การกระท า การ
ซ้ือ การใช้ของผูบ้ริโภคแต่ละบุคคล ประกอบไปดว้ยความถ่ี ระยะเวลา ช่วงเวลา เหตุผลท่ีติดตาม 
รูปแบบการส่ือสารการตลาดท่ีเคยพบเห็น การตอบสนองหลังจากได้รับข้อมูลข่าวสาร และ
ระยะเวลาท่ีเปิดอ่านขอ้ความ/ขอ้มูลข่าวสารทางการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์

4) การตอบสนอง หมายถึง ปฏิกิริยาตอบรับของผูบ้ริโภค หลงัจากท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร 
โดยก่อให้เกิดการตอบสนองทางดา้นต่างๆ ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชข้ั้นตอนการตอบสนองไอดาโมเดล 
(AIDA Model) ดงัน้ี 

(1) ความตั้งใจ (Attention) เป็นการให้ขอ้มูลโดยผูผ้ลิตหรือนกัส่ือสารการตลาดท่ีตอ้ง
สร้างความดึงดูดใจและกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความตั้งใจในการติดตามขอ้มูลข่าวสารผ่านไลน์
ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์

(2) ความสนใจ (Interest) จะเป็นการแสดงออกของผู ้บริโภคถึงอารมณ์ ความคิด 
ความรู้สึก ซ่ึงก่อให้เกิดความสนใจในการรับขอ้มูลข่าวสารของสินคา้หรือบริการอย่างต่อเน่ือง 
ภายหลงัจากการเป็นสมาชิกติดตามรับขอ้มูลข่าวสารจากการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ผา่นไลน์ออฟ
ฟิเชียลแอคเคานต ์
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(3) ความต้องการ (Desire) เป็นการแสดงออกถึงความอยากได้รับข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกบัสินคา้และใช้บริการ ซ่ึงจะท าให้เกิดความพอใจ เม่ือความตอ้งการและความอยากไดน้ั้น
ไดรั้บการตอบสนอง ภายหลงัจากการรับขอ้มูลข่าวสารจากการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ผ่านไลน์
ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์

(4) การตดัสินใจซ้ือ (Action) เป็นการแสดงออกท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือ
ตดัสินใจหลงัจากการรับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอค
เคานต ์รวมไปถึงการเกิดพฤติกรรมท่ีจะตั้งใจซ้ือหรือตดัสินใจใชสิ้นคา้และบริการ 

5) ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ (Line Official Account) หมายถึง บญัชีอยา่งเป็นทางการ
ของเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือทั้ง 3 เครือข่าย ไดแ้ก่ ทรูมูฟ ดีแทค เอไอเอส ซ่ึงเป็นโปรแกรมสนทนา
ท่ีสามารถให้ผูบ้ริโภคไดเ้ลือกติดตามแบรนด์ธุรกิจท่ีตนเองสนใจ หรือช่ืนชอบ เพื่อติดตามอพัเดต 
ข่าวสาร และการประชาสัมพนัธ์จากแบรนดธุ์รกิจนั้นๆ  

6) ผูบ้ริโภค หมายถึง ผูท่ี้ใชง้านไลน์แอปพลิเคชนั และผูท่ี้สนใจติดตาม/รับขอ้มูลข่าวสาร
ของสินคา้และบริการผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตท่ี์อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
 

3.5  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
3.5.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี

ประชากรจ านวนทั้งส้ิน 5,686,252 คน (กรมการปกครอง, ส านกัทะเบียนกลาง, 2556) 
 
3.5.2 กลุ่มตัวอย่าง 
การก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี อาศยัสูตรของ Yamane (1973) ในการ

ค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้
ไม่เกินร้อยละ 5 หรือท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ดงัน้ี 

สูตร n =    N 
    1 + Ne2 

ก าหนดให้  
n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
N = ขนาดของประชากร 
e = ความคลาดเคล่ือนในการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
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แทนค่าตามสูตร ไดผ้ลดงัน้ี 
n = 5,686,252 
  1 + 5,686,252 (0.05)2 
 = 399.97 คน 
ดงันั้น ผูว้ิจยัจะใชข้นาดตวัอยา่ง 400 คน ในการวจิยัคร้ังน้ี 
 
3.5.3 วธีิการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ก าหนดกรอบในการสุ่มตวัอย่างส าหรับใช้ในการวิจยั โดย

พิจารณาจากการแบ่งเขตพื้นท่ีการปกครองในกรุงเทพมหานคร และใชว้ิธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบ
หลายขั้นตอน (Multiple-Stage Sampling) ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1: ใชว้ธีิการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาจง (Purposive Sampling) 
 โดยแบ่งตามเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต ไดแ้ก่ เขตบางซ่ือ เขตดุสิต 
เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตปทุมวนั เขตพระนคร เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย เขตสัมพนัธวงศ ์เขตบาง
รัก เขตดอนเมือง เขตหลกัส่ี เขตสายไหม เขตบางเขน เขตจตุจกัร เขตลาดพร้าว เขตบึงกุ่ม เขตบาง
กะปิ เขตวงัทองหลาง เขตสะพานสูง เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา เขตหนองจอก เขตลาดกระบงั เขต
ประเวศ เขตสวนหลวง เขตคนันายาว เขตดินแดง เขตห้วยขวาง เขตวฒันา เขตคลองเตย เขตบางนา 
เขตพระโขนง เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตบางขนุเทียน เขตบางบอน เขตจอมทอง 
เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตบางแค เขตบางพลดั เขตตล่ิงชัน เขต
บางกอกนอ้ย เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม และเขตทววีฒันา 
 จากทั้ง 50 เขต สามารถแบ่งออกเป็น 10 ส่วน ตามวตัถุประสงค์การใชท่ี้ดิน ดงัน้ี 1) พื้นท่ี
อุตสาหกรรม 2) พื้นท่ีสถาบนัราชการ 3) พื้นท่ีการศึกษา 4) พื้นท่ีสถาบนัศึกษา 5) พื้นท่ีนนัทนาการ 
6) พื้นท่ีเกษตรกรรม 7) พื้นท่ีโล่ง ท่ีวา่ง 8) พื้นท่ีอาศยั 9) พื้นท่ีคลงัสินคา้ 10) พื้นท่ีสถาบนัราชการ  
 ผูว้ิจยัท าการเลือกเฉพาะพื้นท่ีพาณิชยกรรมเท่านั้นมาด าเนินการเก็บขอ้มูลให้ตรงกบักลุ่ม
ตวัอย่างมากท่ีสุด เพราะพื้นท่ีดงักล่าวเป็นพื้นท่ีของแหล่งธุรกิจ อาคารส านักงาน มหาวิทยาลัย 
ร้านอาหาร และหา้งสรรพสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มท่ีตอ้งการจะศึกษาอาศยัอยูแ่ละท ากิจกรรมต่างๆ ใน
สถานท่ีเหล่าน้ีเป็นจ านวนมาก โดยพื้นท่ีดงักล่าวมีจ านวน 18 เขต ไดแ้ก่ เขตปทุมวนัเขตสาทร เขต
บางรัก เขตวฒันา เขตจตุจกัร เขตบางซ่ือ เขตพญาไท เขตดินแดง เขตห้วยขวาง เขตราชเทวี เขต
คลองเตย เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตพระโขนง เขตบางนา เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง และ
เขตราษฎร์บูรณะ 
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ขั้นตอนท่ี 2: การสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
 ผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่ายโดยการเขียนช่ือเขตทั้งหมด 18 เขต มาท าการจบั
ฉลากออกมาเป็นจ านวนทั้งส้ิน 8 เขต แลว้ท าการเก็บตวัอยา่งเขตละ 50 ตวัอยา่ง ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่3.1  รายช่ือเขตในการสุ่มตวัอยา่ง 
 

ล าดับที ่ รายช่ือเขต จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
1 เขตพญาไท 50 ตวัอยา่ง 
2 เขตจตุจกัร 50 ตวัอยา่ง 
3 เขตหว้ยขวาง 50 ตวัอยา่ง 
4 เขตดินแดง 50 ตวัอยา่ง 
5 เขตบางซ่ือ 50 ตวัอยา่ง 
6 เขตราชเทวี 50 ตวัอยา่ง 
7 เขตบางนา 50 ตวัอยา่ง 
8 เขตคลองเตย 50 ตวัอยา่ง 

 รวม 400 ตวัอยา่ง 
 
 ขั้นตอนท่ี 3:  การสุ่มตวัอยา่งตามสะดวก (Convenience Sampling) 
 จากทั้ง 8 เขตท่ีไดท้  าการเลือกไวแ้ลว้ขา้งตน้ ผูว้ิจยัจะท าการเก็บขอ้มูลตามสถานท่ีต่างๆ 
ตามแหล่งชุมชนท่ีมีประชากรแน่นหนา เช่น ย่านการค้าและย่านธุรกิจต่างๆ ห้างสรรพสินค้า 
สวนสาธารณะ เป็นตน้ จนครบจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไวท้ั้งหมด 400 คน  
 

3.6  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในส่วนน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionaire) ท่ีผูว้ิจยั

สร้างข้ึนมาจากการศึกษาเอกสารและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้น ามาประยุกตเ์ป็นลกัษณะและขอ้
ค าถามในแบบสอบถาม โดยใช้ค  าถามปลายเปิด (Open-ended Questions) และค าถามปลายปิด 
(Closed-ended Questions) โดยเน้ือหาของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกับลักษณะประชากร เป็นค าถามให้กลุ่มตวัอย่างเลือกตอบจาก
ตวัเลือกท่ีก าหนดไวใ้หอ้นัไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้รวมทั้งหมด 5 ขอ้ โดย



72 
 

ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลดงัน้ี 
1) เพศ ไดแ้ก่ เพศหญิง เพศชาย ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal 

Scale) เป็นค าถามท่ีมีสองค าตอบเลือก (Two-way Question หรือ Dichotomous Question) 
2) อาย ุโดยมีการก าหนดช่วงอาย ุ6 ช่วง ดงัน้ี ไม่เกิน 20 ปี 21 – 25 ปี 26 – 30 ปี31 – 

35 ปี 36 – 40 ปี และ41 ปีข้ึนไป ใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) เป็น
ค าถามท่ีมีหลายค าตอบใหเ้ลือก (Multiple Choices Question) 

3) ระดบัการศึกษาสูงสุด ไดแ้ก่ มธัยมตน้ มธัยมปลายหรือเทียบเท่า อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี และอ่ืนๆ (โปรดระบุ............) ใช้ระดับการวดัข้อมูล
ประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) เป็นค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choices 
Question) 

4) อาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนกังาน
บริษทัเอกชน แม่บา้น/พ่อบา้น และอ่ืนๆ (โปรดระบุ............) ใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนาม
บญัญติั (Nominal Scale) เป็นค าถามท่ีมีหลายค าตอบใหเ้ลือก (Multiple Choices Question) 

5) รายได ้โดยมีการก าหนดช่วงรายได ้6 ช่วง ดงัน้ี ต ่ากวา่ 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 บาทข้ึนไป 
ใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) เป็นค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก 
(Multiple Choices Question) 

ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมและการเปิดรับข่าวสารผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์
เป็นการสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้งานไลน์แอปพลิเคชนัและการเปิดรับข่าวสารผ่านไลน์
ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์จ านวน 7 ขอ้ ซ่ึงแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก 
(Multiple Choices Question) มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ความถ่ีการใช้งานไลน์แอปพลิเคชนั ใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั 
(Ordinal Scale) 

2) ระยะเวลาเฉล่ียในการใช้งานไลน์แอปพลิเคชัน ใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภท
เรียงล าดบั (Ordinal Scale)  

3) ช่วงเวลาท่ีใช้งานไลน์แอปพลิเคชัน ใช้ระดบัการวดัข้อมูลประเภทเรียงล าดับ 
(Ordinal Scale) 

4) เหตุผลท่ีติดตามการส่ือสารการตลาดผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ ใช้

ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) 
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5) รูปแบบการส่ือสารการตลาดท่ีเคยพบเห็นผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ ใช้
ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) 

6) การตอบสนองหลงัจากไดรั้บขอ้มูลข่าวสารผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ ใช้

ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) 

7) ระยะเวลาท่ีเปิดอ่านขอ้ความ/ขอ้มูลข่าวสารทางการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียล
แอคเคานต ์ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 

ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัการรับรู้การส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์เพื่อ
ศึกษาถึงการรับรู้รูปแบบการส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ท่ีได้รับ โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1) ขอ้มูลประเภทการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือผ่านไลน์ออฟ
ฟิเชียลแอคเคานต์ ไดแ้ก่ ทรูมูฟ (True Move) ดีแทค (Dtac) เอไอเอส (AIS) จ  านวน 3 ขอ้ โดยใช้
ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) เป็นการวดัแบบ Likert Scale ท่ีมีค  าตอบ
ใหเ้ลือก 5 ระดบั ซ่ึงมีการก าหนดระดบัคะแนน ตามขอ้ 2 

2) ขอ้มูลระดบัการรับรู้รูปแบบต่างๆ ของการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียล
แอคเคานตท่ี์ไดรั้บ จ านวน 11 ขอ้ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) 
เป็นการวดัแบบ Likert Scale ท่ีมีค  าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั ซ่ึงมีการก าหนดระดบัคะแนน ดงัน้ี 

ระดบัคะแนน 5 หมายถึง ระดบัการรับรู้อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
ระดบัคะแนน 4 หมายถึง ระดบัการรับรู้อยูใ่นระดบั มาก 
ระดบัคะแนน 3 หมายถึง ระดบัการรับรู้อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
ระดบัคะแนน 2 หมายถึง ระดบัการรับรู้อยูใ่นระดบั นอ้ย 
ระดบัคะแนน 1 หมายถึง ระดบัการรับรู้อยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
ในแบบสอบถามผูว้ิจยัใช้ระดบัการให้คะแนนเฉล่ียในแต่ละระดบัชั้นใช้สูตรการค านวณ

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น ดงัน้ี 
 Interval (I) = Range (R) 
    Class (C) 
 ให ้R แทน ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด – ขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าสุด 
 ให ้C แทน จ านวนชั้น 
   = 5 – 1 
       5 
   = 0.8 
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แสดงเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียในแบบสอบถาม ดงัน้ี 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.21 – 5.00  หมายถึง  ระดบัการรับรู้อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.41 – 4.20  หมายถึง  ระดบัการรับรู้อยูใ่นระดบั มาก 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.61 – 3.40  หมายถึง ระดบัการรับรู้อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.81 – 2.60  หมายถึง  ระดบัการรับรู้อยูใ่นระดบั นอ้ย 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.80  หมายถึง  ระดบัการรับรู้อยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
ส่วนท่ี 4 กระบวนการการตอบสนองไอดาโมเดล ประกอบดว้ย ความตั้งใจ (Attention)  

ความสนใจ (Interest) ความตอ้งการ (Desire) และการตดัสินใจซ้ือ (Action) โดยใช้ระดบัการวดั
ขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) เป็นการวดัแบบ Likert Scale ท่ีมีค  าตอบให้เลือก 5 
ระดบั ซ่ึงมีการก าหนดระดบัคะแนน ดงัน้ี 

ระดบัคะแนน 5 หมายถึง ระดบัการตอบสนองอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
ระดบัคะแนน 4 หมายถึง ระดบัการตอบสนองอยูใ่นระดบั มาก 
ระดบัคะแนน 3 หมายถึง ระดบัการตอบสนองอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
ระดบัคะแนน 2 หมายถึง ระดบัการตอบสนองอยูใ่นระดบั นอ้ย 
ระดบัคะแนน 1 หมายถึง ระดบัการตอบสนองอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
แบบสอบถามระดบัพฤติกรรมการตอบสนองของผูบ้ริโภค มีทั้งส้ินจ านวน 23 ขอ้ โดยแบ่ง

ตามกระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค ดงัน้ี 
1) ความตั้งใจ (Attention) จ านวน 5 ขอ้ 
2) ความสนใจ (Interest) จ านวน 7 ขอ้ 
3) ความตอ้งการ (Desire) จ านวน 6 ขอ้ 
4) การตดัสินใจซ้ือ (Action) จ านวน 5 ขอ้ 

ในแบบสอบถามผูว้ิจยัใช้ระดบัการให้คะแนนเฉล่ียในแต่ละระดบัชั้นใช้สูตรการค านวณ
ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น ดงัน้ี 

 Interval (I) = Range (R) 
    Class (C) 
 ให ้R แทน ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด – ขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าสุด 
 ให ้C แทน จ านวนชั้น 
   = 5 – 1 
       5 
   = 0.8 
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แสดงเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียในแบบสอบถาม ดงัน้ี 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.21 – 5.00  หมายถึง  ระดบัการตอบสนองอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.41 – 4.20  หมายถึง  ระดบัการตอบสนองอยูใ่นระดบั มาก 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดบัการตอบสนองอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.81 – 2.60  หมายถึง  ระดบัการตอบสนองอยูใ่นระดบั นอ้ย 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.80  หมายถึง  ระดบัการตอบสนองอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
 

3.7  การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื 
  

เพื่อใหไ้ดแ้บบสอบถามท่ีมีคุณภาพ ผูว้ิจยัไดท้  าการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดย
การทดสอบดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม ดงัต่อไปน้ี 

1) การหาความเท่ียงตรง (Validity) 
งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงมีความตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) โดยผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง ความ
ชดัเจนของภาษา และความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา จากนั้นน าแบบสอบถามท่ี
ไดรั้บการแนะน ามาแกไ้ขและด าเนินการต่อไป 

2) การหาความน่าเช่ือถือได ้(Reliability) 
ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาไปทดสอบก่อน

การเก็บขอ้มูลจริง (Pre-test) กบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 ตวัอยา่ง จากนั้นจึงใช้วิธีหาสัมประสิทธ์ิ
อลัฟ่าของ ครอนบคั (Cornbach’s Alpha Coefficient) ค  านวณหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
โดยก าหนดให้ไดค้่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.7 ข้ึนไป แลว้น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขและไดค้่า
ความเช่ือมัน่ 0.7 ข้ึนไปแลว้จึงน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ตวัอยา่งต่อไป 

ผลจากการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ดงัน้ี 
จากการทดสอบค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ได้ค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่า 

โดยรวมเท่ากบั 0.94 
1) ค่าความเช่ือมัน่ของค าถามเก่ียวกบัการรับรู้การส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ

เชียลแอคเคานตข์องเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.81 
2) ค่าความเช่ือมัน่ของค าถามเก่ียวกบักระบวนการตอบสนอง (AIDA Model) ของ
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ผูบ้ริโภคต่อการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์มีค่าความเช่ือมัน่โดยรวมเท่ากบั 
0.94 

(1) ค่าความเช่ือมัน่ของค าถามเก่ียวกบัการตอบสนองดา้นความตั้งใจ (Attention) 
มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.83 

(2) ค่าความเช่ือมัน่ของค าถามเก่ียวกบัการตอบสนองดา้นความสนใจ (Interest) 
มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.90 

(3) ค่าความเช่ือมัน่ของค าถามเก่ียวกบัการตอบสนองดา้นความตอ้งการ (Desire) 
มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.73 

(4) ค่าความเช่ือมั่นของค าถามเก่ียวกับการตอบสนองด้านการตัดสินใจซ้ือ 
(Action) มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.85 

 

3.8  วธิีการเกบ็รวบรวมเคร่ืองมอื 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นควา้
ประกอบดว้ย 2 ส่วนดงัน้ี 

1) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษารวบรวมขอ้มูลจากต ารา
เรียน บทความทางดา้นวิชาการและบทความท่ีเก่ียวขอ้งท่ีตีพิมพ์ในนิตยสาร รวมถึงเอกสารทาง
วชิาการต่างๆ วทิยานิพนธ์ และแหล่งขอ้มูลจากเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 

2) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Prima Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัเชิงปริมาณ ท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยใชว้ิธีส ารวจโดยการแจกแบบสอบถามกบัประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง
โดยผูว้ิจยัได้ช้ีแจงกลุ่มตวัอย่างให้เขา้ใจวตัถุประสงค์และอธิบายวิธีตอบแบบสอบถามก่อนให้
ผูต้อบแบบสอบถามเร่ิมตน้ท าและท าการเก็บรวบรวมดว้ยตวัเอง 
 

3.9  วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
  

เม่ือท าการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วผูว้ิจยัวิเคราะห์ข้อมูลโดยการน าแบบสอบถามท่ีได้
รวบรวมมาด าเนินการตรวจสอบขอ้มูล (Editing) ลงรหสั (Coding) และน ามาประมวลผลขอ้มูลดว้ย
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) เพื่อท าการวิเคราะห์ขอ้มูล
และค านวณหาค่าทางสถิติต่างๆ ดงัน้ี 
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3.9.1  การวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
1) ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงประกอบด้วยขอ้มูล

ทางดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์โดยการใช้
สถิติแจกแจงความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) เพื่อท าการวิเคราะห์และอธิบายขอ้มูล
เบ้ืองตน้เก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่ง  

2) ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์
ผูว้จิยัใชก้ารวเิคราะห์โดยการใชส้ถิติแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  

3) ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้การส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ของ
เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์โดยการใชส้ถิติแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

4) ขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการการตอบสนองไอดาโมเดล (AIDA Model) ผูว้ิจยัใช้
การวิเคราะห์โดยการใชส้ถิติแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  

 
3.9.2  การวเิคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

1) สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ลกัษณะทางประชากร ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพและรายไดท่ี้ต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั โดยแยกเป็นสมมติฐานยอ่ยได้
ดงัน้ี 

(1) เพศท่ีต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั เป็นการวิเคราะห์โดย
สถิติท่ีใชท้ดสอบคือ Independent Sample t-test  

(2) อายุท่ีต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั เป็นการวิเคราะห์โดย
ใชส้ถิติทดสอบการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) 

(3) ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั เป็นการ
วเิคราะห์โดยใชส้ถิติทดสอบการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) 

(4) อาชีพท่ีต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั เป็นการวิเคราะห์
โดยใชส้ถิติทดสอบการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) 

(5) รายไดท่ี้ต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั เป็นการวิเคราะห์
โดยใชส้ถิติทดสอบการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) 

2) สมมติฐานขอ้ท่ี 2 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตท่ี์
ต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั โดยระยะเวลาท่ีเปิดอ่านขอ้ความ/ขอ้มูลข่าวสาร
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ทางการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ท่ีแตกต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคแตกต่าง
กนั เป็นการวิเคราะห์โดยใช้สถิติทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way 
ANOVA) 

3) สมมติฐานขอ้ท่ี 3 การรับรู้การส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตมี์
ความสัมพนัธ์ต่อการตอบสนองของผูบ้ริโภค ใชก้ารวเิคราะห์ค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์
ของระหวา่งตวัแปรอิสระ และตวัแปรตามทั้งคู่ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ส่ือสาร
การตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตก์บัการตอบสนองของผูบ้ริโภค 



 
บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การศึกษาวิจยัเร่ืองการรับรู้และการตอบสนองการส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียล
แอคเคานต์ของเครือข่ายโทรศพัท์มือถือ ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ด้วยการเก็บ
แบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้มูล และก าหนด
สัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.2 การเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

4.1  สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 n  แทน จ านวนผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่ง 
 x̄  แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง (Mean) 
 S.D.  แทน ค่าความเบ่ียงเบนมาตรรฐาน (Standard Deviation) 
 r  แทน ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (Pearson Correlation) 
 t  แทน ค่าท่ีใชพ้ิจารณาใน t-distribution 
 F  แทน ค่าท่ีใชพ้ิจารณาใน F-distribution 
 Sig  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
 Ho  แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
 Ha  แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 

*  แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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4.2  การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของการวิจยัคร้ังน้ี 
ผูว้ิจยัได้น าเสนอผลการวิเคราะห์และน าเสนอผลในรูปแบบของตารางประกอบการอธิบายตาม
ขอบเขตของการศึกษา โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 5 ส่วน ตามล าดบัดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง 
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมและการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการส่ือสาร
การตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์
 ส่วนท่ี 3 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้การส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอค 
เคานตข์องเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 

ส่วนท่ี 4 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค 
 ส่วนท่ี 5 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
 

4.2.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยแจกแจงตามจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละของผูบ้ริโภค 
ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามลกัษณะทางประชากร 
 

ลกัษณะทางประชากร จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
196 
204 

 
49.0 
51.0 

รวม 400 100.0 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ)  
 

ลกัษณะทางประชากร จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ

ไม่เกิน 20 ปี 
21 – 25 ปี 
26 – 30 ปี  
31 – 35 ปี 
36 – 40 ปี  
41 ปีข้ึนไป 

 
58 
128 
91 
61 
48 
14 

 
14.5 
32.0 
22.8 
15.3 
12.0 
3.5 

รวม 400 100.0 
ระดบัการศึกษา 

มธัยมตน้ 
มธัยมปลายหรือเทียบเท่า  
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
ปริญญาตรี  
สูงกวา่ปริญญาตรี  

 
10 
72 
39 
200 
79 

 
2.5 
18.0 
9.8 
50.0 
19.8 

รวม 400 100.0 
อาชีพ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั  
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
พนกังานบริษทัเอกชน 
แม่บา้น/พอ่บา้น 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ทนายความ นกับญัชี
อิสระ พิธีกร พริตต้ี ช่างถ่ายรูปอิสระ  

 
129 
79 
62 
111 
12 
7 

 
32.3 
19.8 
15.5 
27.8 
3.0 
1.8 

รวม 400 100.0 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ)  
 

ลกัษณะทางประชากร จ านวน (คน) ร้อยละ 
รายไดต่้อเดือน 

ต ่ากวา่ 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 บาทข้ึนไป 

 
85 
125 
87 
57 
29 
17 

 
21.3 
31.3 
21.8 
14.3 
7.3 
4.3 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรของผูบ้ริโภค สามารถ
อธิบายไดด้งัน้ี 
 ดา้นเพศ พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.0 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 49.0 

ดา้นอายุ พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีอายุ 21 – 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.0 รองลงมาเป็นผูท่ี้มี

อาย ุ26 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.8 อายุ 31 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.3 อายุไม่เกิน 20 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 14.5 อาย ุ36 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.0 และอาย ุ41 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 3.5 

ดา้นระดบัการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.0 
รองลงมามีการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 19.8 มธัยมปลายหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 
18.0 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 9.8 และมธัยมตน้ คิดเป็นร้อยละ 2.5  

ด้านอาชีพพบว่า ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 32.3 
รองลงมามีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 27.8 คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อย
ละ 19.8 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 15.5 แม่บา้น/พ่อบา้น คิดเป็นร้อยละ 3.0 และอ่ืนๆ 
ไดแ้ก่ ทนายความ นกับญัชีอิสระ พิธีกร พริตต้ี ช่างถ่ายรูปอิสระ คิดเป็นร้อยละ 1.8 

ดา้นรายไดต่้อเดือนพบว่า ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 31.3 รองลงมามีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.8 มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนน้อยต ่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.3 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 



83 
 

บาท คิดเป็นร้อยละ 14.3 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.3 และมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 4.3 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมและการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการส่ือสาร
การตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์
 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมและการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาด
ผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์ไดแ้ก่ ความถ่ีในการใชง้าน ระยะเวลาในการใชง้าน ช่วงเวลาท่ีใช้
งาน เหตุผลท่ีติดตาม รูปแบบการส่ือสารการตลาดท่ีเคยพบเห็น การตอบสนองหลงัจากไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสาร และระยะเวลาท่ีเปิดอ่านขอ้ความ/ขอ้มูลข่าวสารทางการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอค
เคานตโ์ดยแจกแจงตามจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละของผูบ้ริโภค ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จ  าแนกตามพฤติกรรมและการเปิดรับ

ข่าวสารผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์
 

พฤติกรรมและการเปิดรับข่าวสารการส่ือสารการตลาด จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.  ความถ่ีในการใชง้านไลน์แอปพลิเคชนัต่อสัปดาห์
 1 – 2 วนัต่อสัปดาห์ 

3 – 4 วนัต่อสัปดาห์ 
5 – 6 วนัต่อสัปดาห์ 
ทุกวนั 

 
37 
72 
27 
246 

 
9.3 
18.0 
6.8 
66.0 

รวม 400 100.0 
2.  ระยะเวลาเฉล่ียในการใชง้านไลน์แอปพลิเคชนัต่อวนั 

นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง 
1 – 2 ชัว่โมง 
2 – 3 ชัว่โมง 
มากกวา่ 3 ชัว่โมง   

 
56 
99 
97 
148 

 
13.0 
24.8 
24.3 
37.0 

รวม 400 100.0 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมและการเปิดรับข่าวสารการส่ือสารการตลาด จ านวน (คน) ร้อยละ 
3.  ช่วงเวลาท่ีใชง้านไลน์แอปพลิเคชนัเป็นประจ ามากท่ีสุด 

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. 

 
27 
86 
103 
165 
19 

 
6.8 
21.5 
25.8 
41.3 
4.8 

รวม 400 100.0 
4.  เหตุผลท่ีติดตามการส่ือสารการตลาดผา่นทางไลน์ออฟฟิ

เชียลแอคเคานต ์
เพื่อติดตามขอ้มูลข่าวสาร  
เพื่อร่วมเล่นเกม/ ลุน้รับของรางวลั 
เพื่อดาวน์โหลดสต๊ิกเกอร์ 
เพื่อน/คนรู้จกัชกัชวนให้ติดตาม 

 
 

162 
40 
140 
58 

 
 

40.5 
10.0 
35.0 
14.5 

รวม 400 100.0 
5.  รูปแบบการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอค-

เคานตท่ี์ผูบ้ริโภคเคยพบเห็น(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
การแนะน าสินคา้ออกใหม่ 
การแจง้โปรโมชัน่/ส่วนลดราคา  
การร่วมเล่นเกมชิงรางวลั  
การแจกคูปองของสินคา้/บริการ 
การใหข้อ้มูลเก่ียวกบับริษทัผูผ้ลิต  
การใหล้งทะเบียนทดลองใชสิ้นคา้/บริการ  
การเชิญชวนใหส้มคัรเป็นสมาชิก  
การบรรยายคุณสมบติัของสินคา้/บริการ 
การแสดงคลิปวดีิโอเก่ียวกบัสินคา้/บริการ 
การแสดงภาพรายการของสินคา้/บริการ 
การลิงกไ์ปยงัหนา้อ่ืนๆ เช่น เวบ็ไซต ์เฟซบุก๊ และยทููบ 
การเปิดระบบออนแอร์(ON AIR)  

 
 

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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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมและการเปิดรับข่าวสารการส่ือสารการตลาด จ านวน (คน) ร้อยละ 
6.  การตอบสนองหลงัจากไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร  

ไม่สนใจ,ลบทิ้ง  
คลิกอ่านผา่นๆ  
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด  
คลิกเพื่อร่วมเล่นเกมชิงรางวลั 
คน้หาขอ้มูลเพิ่มเติม 
แนะน า/บอกต่อ 

 
70 
153 
128 
23 
16 
10 

 
17.5 
38.3 
32.0 
5.8 
4.0 
2.5 

รวม 400 100.0 
7.  ระยะเวลาท่ีเปิดอ่านขอ้ความ/ขอ้มูลข่าวสาร 

1 – 2 วนัต่อสัปดาห์  
3 – 4 วนัต่อสัปดาห์ 
5 – 6 วนัต่อสัปดาห์ 
ทุกวนั 

 
184 
120 
38 
58 

 
46.0 
30.0 
9.5 
14.5 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมและการเปิดรับข่าวสารผา่นไลน์
ออฟฟิเชียลแอคเคานตข์องผูบ้ริโภค สามารถอธิบายเป็นรายขอ้ไดด้งัน้ี 

ความถ่ีในการใช้งานไลน์แอปพลิเคชันต่อสัปดาห์พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการใช้
งานไลน์แอปพลิเคชนัทุกวนั คิดเป็นร้อยละ 66.0 รองลงมามีการใชง้าน 3 – 4 วนัต่อสัปดาห์ คิดเป็น
ร้อยละ 18.0 ใชง้าน 1 – 2 วนัต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 9.3 และใชง้าน 5 – 6 วนัต่อสัปดาห์ คิดเป็น
ร้อยละ 6.8 

ระยะเวลาเฉล่ียในการใชง้านไลน์แอปพลิเคชนัต่อวนัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชง้าน
มากกวา่ 3 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 37.0 รองลงมาใชง้าน 1 – 2 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 24.8 ใชง้าน 2 – 
3 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 24.3 และใชง้านนอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 13.0 

ช่วงเวลาท่ีใช้งานไลน์แอปพลิเคชนัเป็นประจ ามากท่ีสุดพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้
งานช่วงเวลา 20.01 – 24.00 น. คิดเป็นร้อยละ 41.3 รองลงมา ใชง้านช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. คิด
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เป็นร้อยละ 25.8 ใช้งานช่วงเวลา 12.01 – 16.00 น. คิดเป็นร้อยละ 21.5 ใช้งานช่วงเวลา 08.01 – 
12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 6.8 และใชง้านช่วงเวลา 24.01 – 08.00 น. คิดเป็นร้อยละ 4.8 

เหตุผลท่ีติดตามการส่ือสารการตลาดผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ติดตามการส่ือสารการตลาดเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร คิดเป็นร้อยละ 40.5 
รองลงมาเพื่อดาวน์โหลดสต๊ิกเกอร์ คิดเป็นร้อยละ 35.0 เพื่อน/คนรู้จกัชกัชวนให้ติดตาม คิดเป็นร้อย
ละ 14.5 และเพื่อร่วมเล่นเกม/ ลุน้รับของรางวลั คิดเป็นร้อยละ 10.0 

รูปแบบการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตท่ี์ผูบ้ริโภคเคยพบเห็น พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เคยพบเห็นการแจง้โปรโมชัน่/ส่วนลดราคา คิดเป็นร้อยละ 54.0 รองลงมาคือ 
การแนะน าสินคา้ออกใหม่ คิดเป็นร้อยละ 48.3 การร่วมเล่นเกมชิงรางวลั คิดเป็นร้อยละ 39.8 การ
ลิงกไ์ปยงัหนา้อ่ืนๆ เช่น เวบ็ไซต ์เฟซบุ๊ก และยทููบ คิดเป็นร้อยละ 36.0 การแสดงภาพรายการของ
สินคา้/บริการ คิดเป็นร้อยละ 35.8 การแสดงคลิปวิดีโอเก่ียวกบัสินคา้/บริการ คิดเป็นร้อยละ 31.0 
การแจกคูปองของสินคา้/บริการ คิดเป็นร้อยละ 28.3 การบรรยายคุณสมบติัของสินคา้/บริการ คิด
เป็นร้อยละ 27.3 การให้ลงทะเบียนทดลองใช้สินคา้/บริการ คิดเป็นร้อยละ 25.8 การเชิญชวนให้
สมคัรเป็นสมาชิก คิดเป็นร้อยละ 20.8 การเปิดระบบออนแอร์ (ON AIR) ให้ติดต่อสอบถามกบั
เจา้หนา้ท่ี คิดเป็นร้อยละ 17.8 และการใหข้อ้มูลเก่ียวกบับริษทัผูผ้ลิต คิดเป็นร้อยละ 16.0 

การตอบสนองหลงัจากไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการตอบสนอง
โดยการคลิกอ่านผ่านๆ คิดเป็นร้อยละ 38.3 รองลงมา มีการตอบสนองโดยการคลิกเพื่ออ่าน
รายละเอียด คิดเป็นร้อยละ 32.0 ไม่สนใจ,ลบทิ้ง คิดเป็นร้อยละ 17.5 คลิกเพื่อร่วมเล่นเกมชิงรางวลั 
คิดเป็นร้อยละ 5.8 คน้หาขอ้มูลเพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ 4.0 และแนะน า/บอกต่อ คิดเป็นร้อยละ 2.5 

ระยะเวลาท่ีเปิดอ่านขอ้ความ/ขอ้มูลข่าวสารทางการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เปิดอ่าน 1 – 2 วนัต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมาเปิดอ่าน 3 
– 4 วนัต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 30.0 เปิดอ่านทุกวนั คิดเป็นร้อยละ 14.5 และเปิดอ่าน 5 – 6 วนัต่อ
สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 9.5 

ส่วนท่ี 3 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้การส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอค 
เคานตข์องเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้การส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์
ของเครือข่ายโทรศพัท์มือถือ ไดแ้ก่ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของเครือข่ายโทรศพัท์มือถือผ่านไลน์
ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ และขอ้มูลระดบัการรับรู้รูปแบบต่างๆ ของการส่ือสารการตลาดผ่านไลน์
ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ท่ีกลุ่มตวัอย่างไดรั้บ โดยแจกแจงในรูปของจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.3  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตาม 
ประเภทการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือผา่นไลน์ออฟฟิเชียลฯ 

 
 

เครือข่าย
โทรศัพท์มือถือ 

ระดับการรับรู้  

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

 
x̄  

 
S.D. 

ระดับ 
การรับรู้ 

 จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

 

1.  ทรูมูฟ          
(True Move) 

159 
(39.8) 

79 
(19.8) 

60 
(15.0) 

54 
(13.5) 

48 
(12.0) 

3.62 1.42 มาก 

2. ดีแทค  
(Dtac) 

78 
(19.5) 

99 
(24.8) 

124 
(31.0) 

61 
(15.3) 

38 
(9.5) 

3.30 1.22 ปานกลาง 

3. เอไอเอส 
(AIS) 

79 
(19.8) 

106 
(26.5) 

97 
(24.3) 

53 
(13.3) 

65 
(16.3) 

3.20 1.34 ปานกลาง 

รวม 3.37 0.86 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของเครือข่าย
โทรศพัทมื์อถือผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์พบวา่ มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดย
มีค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้เท่ากบั 3.37 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการรับรู้ใน
ระดบัมาก คือ ทรูมูฟ (True Move) โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 และมีระดบัการรับรู้ในระดบัปาน
กลาง คือ ดีแทค (Dtac) โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30 และเอไอเอส (AIS)โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20  
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ตารางที ่4.4  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตาม
ระดบัการรับรู้รูปแบบต่างๆ ของการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์
ท่ีไดรั้บ 

 
 
 

รูปแบบต่างๆของ 
การส่ือสารการตลาด 

ระดับการรับรู้  

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

 
x̄  

 
S.D. 

ระดับ 
การ
รับรู้ 

 จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

 

1.  การน าเสนอขอ้มูล
เก่ียวกบัสินคา้และ
บริการผา่นตวัอกัษร 

102 
(25.5) 

141 
(35.3) 

121 
(30.3) 

23 
(5.8) 

13 
(3.3) 

3.74 1.01 มาก 

2.  การน าเสนอขอ้มูล
เก่ียวกบัสินคา้และ
บริการผา่นภาพ 

59 
(14.8) 

171 
(42.8) 

141 
(35.3) 

19 
(4.8) 

10 
(2.5) 

3.63 0.88 มาก 

3.  การน าเสนอขอ้มูล
เก่ียวกบัสินคา้และ
บริการผา่นคลิปวดีิโอ 

58 
(14.5) 

160 
(40.0) 

124 
(31.0) 

40 
(10.0) 

18 
(4.5) 

3.50 1.01 มาก 

4.  การน าเสนอขอ้มูล
เก่ียวกบัสินคา้และ
บริการผา่นคลิปเสียง 

50 
(12.5) 

93 
(22.8) 

152 
(38.0) 

67 
(16.8) 

38 
(9.5) 

3.12 1.13 ปาน
กลาง 

5.  การน าเสนอขอ้มูล
เก่ียวกบัโปรโมชัน่,คูปอง
,ส่วนลดของสินคา้/
บริการ  

82 
(20.5) 

154 
(38.5) 

133 
(33.3) 

26 
(6.5) 

5 
(1.3) 

3.70 0.91 มาก 

6.  การมอบสิทธิพิเศษ
ใหก้บัสมาชิกในการแลก
ซ้ือสินคา้พรีเม่ียม เช่น 
เคร่ืองด่ืมหรือร้านอาหาร  

68 
(17.0) 

145 
(36.3) 

131 
(32.8) 

45 
(11.3) 

11 
(2.8) 

3.54 0.99 มาก 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ)  
 

 
 

รูปแบบต่างๆของ 
การส่ือสารการตลาด 

ระดับการรับรู้  

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

 
x̄  

 
S.D. 

ระดับ 
การ
รับรู้ 

 จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

 

7.  การมีกิจกรรมต่างๆ 
เช่น เกม, การตอบค าถาม
เพื่อชิงรางวลั 

74 
(18.5) 

130 
(32.5) 

131 
(32.8) 

55 
(13.8) 

10 
(2.5) 

3.51 1.02 มาก 

8.  การเปิดให้ดาวน์
โหลดสต๊ิกเกอร์ไดฟ้รี 

150 
(37.5) 

104 
(26.0) 

100 
(25.0) 

37 
(9.3) 

9 
(2.3) 

3.87 1.09 มาก 

9.  การเช่ือมโยงข่าวสาร
ลิงกไ์ปยงัหนา้อ่ืนๆ เช่น 
เวบ็ไซต ์เฟซบุก๊ และยู
ทูบ  เป็นตน้ 

56 
(14.0) 

149 
(37.3) 

130 
(32.5) 

57 
(14.3) 

8 
(2.0) 

3.47 0.97 มาก 

10.  การน าเสนอขอ้มูล
ข่าวสารไปยงัหนา้ไทม์
ไลน์ 

53 
(13.3) 

122 
(30.5) 

135 
(33.8) 

72 
(18.0) 

18 
(4.5) 

3.30 1.05 ปาน
กลาง 

11.  การเปิดระบบออน
แอร์(ON AIR) ใหติ้ดต่อ
สอบถาม, พดูคุย, ร่วม
สนุกกบัเจา้หนา้ท่ี 

38 
(9.5) 

102 
(25.5) 

146 
(36.5) 

73 
(18.3) 

41 
(10.3) 

3.06 1.11 ปาน
กลาง 

รวม 3.49 0.62 มาก 
 
ตารางท่ี 4.4 การวิเคราะห์เก่ียวกบัระดบัการรับรู้รูปแบบต่างๆ ของการส่ือสารการตลาด

ผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตท่ี์กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บ พบวา่ มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้เท่ากบั 3.49 
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เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  รูปแบบต่างๆ ของการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียล
แอคเคานต์ท่ีกลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ระดบัมาก คือ การเปิดให้ดาวน์โหลดสต๊ิกเกอร์ได้ฟรี โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 รองลงมาคือ การน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการผ่านตวัอกัษรโดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 การน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัโปรโมชัน่,คูปอง,ส่วนลดของสินคา้และบริการโดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 การน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการผ่านภาพโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.63 การมอบสิทธิพิเศษให้กบัสมาชิกในการแลกซ้ือสินคา้พรีเม่ียม เช่น เคร่ืองด่ืม หรือร้านอาหาร 
เป็นตน้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 การมีกิจกรรมต่างๆ เช่น เกม, การตอบค าถามเพื่อชิงรางวลั โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 การน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัสินค้าและบริการผ่านคลิปวิดีโอ โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.50 และการเช่ือมโยงข่าวสารลิงก์ไปยงัหน้าอ่ืนๆ เช่น เวบ็ไซต ์เฟซบุ๊ก และยูทูบ เป็นตน้ 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47  

ส่วนรูปแบบต่างๆ ของการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตท่ี์กลุ่มตวัอยา่ง
มีการรับรู้ระดบัปานกลาง คือการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ไปยงัหน้าไทม์ไลน์ โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.30 รองลงมาคือ การน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการผา่นคลิปเสียง โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.18และการเปิดระบบออนแอร์ (ON AIR) ให้ติดต่อสอบถาม, พูดคุย, ร่วมสนุกกบั
เจา้หนา้ท่ี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.06 

ส่วนท่ี 4 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค (AIDA Model) ไดแ้ก่ 

ความตั้งใจ (Attention) ความสนใจ (Interest) ความต้องการ (Desire) และการตดัสินใจซ้ือ 
(Action)โดยแจกแจงในรูปของจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานดงัน้ี 
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ตารางที ่4.5  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตาม 
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค ดา้นความตั้งใจ (Attention) 

 
 

กระบวนการตอบสนอง 
ของผู้บริโภค 
ด้านความตั้งใจ 

ระดับความตั้งใจ   

ระดับ
การ
ตอบ 
สนอง 

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

 
x̄  

 
S.D. 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

 

1.  การเปิดให้ดาวน์
โหลดสต๊ิกเกอร์ฟรีท าให้
มีความตั้งใจท่ีจะติดตาม
สินคา้หรือบริการผา่น
ไลน์ออฟฟิเชียลฯ 

162 
(40.5) 

125 
(31.3) 

69 
(17.3) 

32 
(8.0) 

12 
(3.0) 

3.98 1.08 มาก 

2.  มีความตั้งใจท่ีจะ
ติดตามสินคา้หรือบริการ
ท่ีเพื่อนแนะน า/เชิญชวน
ผา่นไลน์ออฟฟิเชียลฯ 

70 
(17.5) 

140 
(35.0) 

154 
(38.5) 

32 
(8.0) 

4 
(1.0) 

3.60 0.90 มาก 

3.  สินคา้หรือบริการท่ี
เคยใชอ้ยูแ่ลว้ท าใหเ้กิด
ความตั้งใจท่ีจะติดตาม
ผา่นไลน์ออฟฟิเชียลฯ 

92 
(23.0) 

167 
(41.8) 

102 
(25.5) 

36 
(9.0) 

3 
(0.8) 

3.77 0.93 มาก 

4.  การส่ือสารผา่นป้าย
โฆษณาในสถานท่ีต่างๆ
รวมถึงศูนยบ์ริการมีส่วน
ท าใหเ้กิดความตั้งใจท่ีจะ
ติดตาม 

94 
(23.5) 

112 
(28.0) 

141 
(35.3) 

50 
(12.5) 

33 
(0.8) 

3.61 1.00 มาก 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ)  
 

 
กระบวนการตอบสนอง 

ของผู้บริโภค 
ด้านความตั้งใจ 

ระดับความตั้งใจ  
 

 

ระดับ
การ
ตอบ 
สนอง 

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

 
x̄  

 
S.D. 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

 

5.  การส่ือสารผา่นส่ือ
ต่างๆ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์
ส่ือออนไลน์มีส่วนท าให้
เกิดความตั้งใจท่ีจะ
ติดตามผา่นไลน์ออฟฟิ
เชียลฯ 

76 
(19.0) 

111 
(27.8) 

160 
(40.0) 

50 
(12.5) 

3 
(0.8) 

3.52 0.96 มาก 

รวม 3.70 0.76 มาก 
 
 ตารางท่ี 4.5 การวิเคราะห์เก่ียวกบักระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค ในดา้นความตั้งใจ 
(Attention) มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 

เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีการตอบสนองในดา้นความตั้งใจอยูใ่นระดบัมาก คือการ
เปิดให้ดาวน์โหลดสต๊ิกเกอร์ฟรีท าให้ผูบ้ริโภคมีความตั้งใจท่ีจะติดตามสินคา้หรือบริการผ่านไลน์
ออฟฟิเชียลฯ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 รองลงมาคือสินคา้หรือบริการท่ีผูบ้ริโภคเคยใชอ้ยูแ่ลว้ท า
ใหเ้กิดความตั้งใจท่ีจะติดตามผา่นไลน์ออฟฟิเชียลฯ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 และการส่ือสารผา่น
ป้ายโฆษณาในสถานท่ีต่างๆรวมถึงศูนยบ์ริการมีส่วนท าใหเ้กิดความตั้งใจท่ีจะติดตาม โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.61 และขอ้ท่ีมีการตอบสนองในดา้นความตั้งใจอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ผูบ้ริโภคมีความ
ตั้งใจท่ีจะติดตามสินคา้หรือบริการท่ีเพื่อนแนะน า/เชิญชวนผ่านไลน์ออฟฟิเชียลฯ โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.60 และการส่ือสารผา่นส่ือต่างๆ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือออนไลน์มีส่วนท าให้เกิดความตั้งใจท่ี
จะติดตามผา่นไลน์ออฟฟิเชียลฯ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 
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ตารางที ่4.6  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตาม 
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค ดา้นความสนใจ (Interest) 

 
 

กระบวนการตอบสนอง 
ของผู้บริโภค 
ด้านความสนใจ 

ระดับความสนใจ  
 

ระดับ
การ
ตอบ 
สนอง 

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

 
x̄  

 
S.D. 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

 

6.  สนใจติดตามขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้
หรือบริการผา่นไลน์ออฟ
ฟิเชียลฯ 

91 
(22.8) 

127 
(31.8) 

118 
(29.5) 

51 
(12.8) 

13 
(3.3) 

3.58 1.07 มาก 

7.  การส่ือสารการตลาด
ผา่นไลน์ออฟฟิเชียลฯท า
ใหส้นใจในตวัสินคา้หรือ
บริการมากข้ึน 

28 
(7.0) 

124 
(31.0) 

195 
(48.8) 

42 
(10.5) 

11 
(2.8) 

3.29 0.85 ปาน
กลาง 

8.  รายละเอียดและ
เน้ือหาของขอ้มูลข่าวสาร
ท่ีไดรั้บมีความแปลกใหม่
น่าสนใจและน่าติดตาม 

42 
(10.5) 

177 
(44.3) 

125 
(31.3) 

47 
(11.8) 

9 
(2.3) 

3.49 0.91 มาก 

9.  สนใจขอ้ความท่ีแสดง
ถึงส่วนลด คูปองหรือ
สิทธิพิเศษในการซ้ือ
สินคา้หรือบริการ 

91 
(22.8) 

129 
(32.3) 

127 
(31.8) 

46 
(11.5) 

7 
(1.8) 

3.63 10.1 มาก 

10.  สนใจร่วมสนุกใน
กิจกรรมต่างๆผา่นไลน์
ออฟฟิเชียลฯ เช่น การ
ร่วมเล่นเกม , On Air 

32 
(8.0) 

122 
(30.5) 

161 
(40.3) 

65 
(16.3) 

20 
(5.0) 

3.20 0.97 ปาน 
กลาง 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ)  
 
 

กระบวนการตอบสนอง 
ของผู้บริโภค 
ด้านความสนใจ 

ระดับความสนใจ  
 

ระดับ
การ
ตอบ 
สนอง 

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

 
x̄  

 
S.D. 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

 

11.  การใชส้ต๊ิกเกอร์มี
ความน่ารัก น่าสนใจและ
เป็นเอกลกัษณ์ 

111 
(27.8) 

149 
(37.3) 

105 
(26.3) 

30 
(7.5) 

5 
(1.3) 

3.83 0.96 มาก 

12.  การใชพ้รีเซนเตอร์
เป็นดารา,นกัแสดงท่ีมี
ช่ือเสียงสามารถดึงดูด
ความสนใจและสร้าง
ความน่าเช่ือถือ 

57 
(14.3) 

130 
(32.5) 

143 
(35.8) 

58 
(14.5) 

12 
(3.0) 

3.40 1.00 ปาน
กลาง 

รวม 3.49 0.70 มาก 

 
ตารางท่ี 4.6 การวเิคราะห์เก่ียวกบักระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค ในดา้นความสนใจ  

(Interest) มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีการตอบสนองในดา้นความสนใจอยูใ่นระดบัมาก คือการ

ใช้สต๊ิกเกอร์มีความน่ารัก น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.83 รองลงมาคือ 
ผูบ้ริโภคสนใจขอ้ความท่ีแสดงถึงส่วนลด คูปองหรือสิทธิพิเศษในการซ้ือสินคา้หรือบริการ โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 สนใจติดตามขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการผ่านไลน์ออฟฟิเชียลฯ 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 และรายละเอียดและเน้ือหาของขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมีความแปลกใหม่
น่าสนใจและน่าติดตามโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 และขอ้ท่ีมีการตอบสนองในดา้นความสนใจอยูใ่น
ระดบัปานกลาง คือ การใชพ้รีเซนเตอร์เป็นดารา,นกัแสดงท่ีมีช่ือเสียงสามารถดึงดูดความสนใจและ
สร้างความน่าเช่ือถือ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 การส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลฯท าให้
ผูบ้ริโภคสนใจในตวัสินคา้หรือบริการมากข้ึนโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.29 และผูบ้ริโภคสนใจร่วม
สนุกในกิจกรรมต่างๆ ผ่านไลน์ออฟฟิเชียลฯ เช่น การร่วมเล่นเกม , On Air โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.20 
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ตารางที ่4.7  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตาม 
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค ดา้นความตอ้งการ (Desire) 

 
 

กระบวนการตอบสนอง 
ของผู้บริโภค 

ด้านความต้องการ 

ระดับความต้องการ  
 

ระดับ
การ 
ตอบ 
สนอง 

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

 
x̄  

 
S.D. 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

 

13.  ตอ้งการรายละเอียด
และเน้ือหาของขอ้มูล
ข่าวสารท่ีทนัสมยั ทนัต่อ
เหตุการณ์และน่าเช่ือถือ 

164 
(41.0) 

160 
(40.0) 

67 
(16.8) 

6 
(1.5) 

3 
(0.8) 

4.19 0.82 มาก 

14.  ตอ้งการขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้
หรือบริการท่ีมีประโยชน์  

96 
(24.0) 

169 
(42.3) 

121 
(30.3) 

11 
(2.8) 

3 
(0.8) 

3.86 0.84 มาก 

15.  ตอ้งการขอ้ความท่ี
แสดงถึงส่วนลด คูปอง
หรือสิทธิพิเศษในการซ้ือ
สินคา้และบริการ 

88 
(22.0) 

177 
(44.3) 

117 
(29.3) 

16 
(4.0) 

2 
(0.5) 

3.83 0.83 มาก 

16.  ตอ้งการมีส่วนร่วม
สนุกในกิจกรรม เช่น 
การร่วมเล่นเกม , On Air 

58 
(14.5) 

119 
(29.8) 

146 
(36.5) 

65 
(16.3) 

12 
(3.0) 

3.37 1.02 ปาน
กลาง 

17.  ตอ้งการใหมี้
สต๊ิกเกอร์ท่ีหลากหลาย
อารมณ์ต่อการใชง้าน 

120 
(30.0) 

136 
(34.0) 

111 
(27.8) 

33 
(8.3) 

0 
(0) 

3.86 0.94 มาก 
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ตารางที ่4.7  (ต่อ)  
 
 

กระบวนการตอบสนอง 
ของผู้บริโภค 

ด้านความต้องการ 

ระดับความต้องการ  
 

ระดับ
การ
ตอบ 
สนอง 

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

 
x̄  

 
S.D. 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

 

18.  การส่ือสารการตลาด
ผา่นไลน์ออฟฟิเชียลฯ
กระตุน้ใหเ้กิดความ
ตอ้งการในตวัสินคา้หรือ
บริการ 

46 
(11.5) 

150 
(37.5) 

145 
(36.3) 

48 
(12.0) 

11 
(2.8) 

3.43 0.94 มาก 

รวม 3.76 0.58 มาก 
 

ตารางท่ี 4.7 การวิเคราะห์เก่ียวกับกระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค ในด้านความ
ตอ้งการ (Desire) มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 

เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีการตอบสนองในดา้นความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก คือ 
ผูบ้ริโภคตอ้งการรายละเอียดและเน้ือหาของขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์และน่าเช่ือถือ
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 รองลงมาคือ ผูบ้ริโภคตอ้งการให้มีสต๊ิกเกอร์ท่ีหลากหลายอารมณ์ต่อการ
ใช้งานโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 ผูบ้ริโภคต้องการขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีมี
ประโยชน์โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 ผูบ้ริโภคตอ้งการขอ้ความท่ีแสดงถึงส่วนลด คูปองหรือสิทธิ
พิเศษในการซ้ือสินคา้และบริการโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 และการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟ
ฟิเชียลฯกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการในตวัสินคา้หรือบริการ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 
และขอ้ท่ีมีการตอบสนองในดา้นความตอ้งการอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ผูบ้ริโภคตอ้งการมีส่วน
ร่วมสนุกในกิจกรรม เช่น การร่วมเล่นเกม , On Airโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 
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ตารางที ่4.8  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตาม 
 กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค ดา้นการตดัสินใจซ้ือ (Action) 

 
 

กระบวนการตอบสนอง 
ของผู้บริโภค 

ด้านการตัดสินใจซ้ือ 

ระดับการตัดสินใจซ้ือ  
 

ระดับ
การ
ตอบ 
สนอง 

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

 
x̄  

 
S.D. 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

 

19.  การส่ือสารการตลาด
ผา่นไลน์ออฟฟิเชียลฯมี
ส่วนช่วยใหต้ดัสินใจซ้ือ
สินคา้หรือบริการเร็วข้ึน 

 39 
(9.8) 

155 
(38.8) 

152 
(38.0) 

33 
(8.3) 

21 
(5.3) 

3.40 0.96 ปาน
กลาง 

20.  รายละเอียดและ
เน้ือหาของขอ้มูลข่าวสาร
ท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้หรือบริการ 

41 
(10.3) 

156 
(39.0) 

154 
(38.5) 

28 
(7.0) 

21 
(5.3) 

3.42 0.95 มาก 

21.  การจดัโปรโมชัน่ 
ส่วนลด คูปองหรือสิทธิ
พิเศษมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือ
บริการ 

47 
(11.8) 

153 
(38.3) 

147 
(36.8) 

35 
(8.8) 

18 
(4.5) 

3.44 0.96 มาก 

22. การมีส่วนร่วมสนุก
ในกิจกรรม เช่น การร่วม
เล่นเกม , On Air มีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือสินคา้
และบริการ 

31 
(7.8) 

147 
(36.8) 

152 
(38.0) 

47 
(11.8) 

23 
(5.8) 

3.29 0.97 ปาน
กลาง 
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ตารางที ่4.8  (ต่อ)  
 
 

กระบวนการตอบสนอง 
ของผู้บริโภค 

ด้านการตัดสินใจซ้ือ 

ระดับการตัดสินใจซ้ือ  
 

ระดับ
การ
ตอบ 
สนอง 

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

 
x̄  

 
S.D. 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

 

23.  เพื่อน ครอบครัวหรือ
บุคคลอ่ืนมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือ
บริการผา่นไลน์ออฟฟิ
เชียลฯ 

28 
(7.0) 

142 
(35.5) 

157 
(39.3) 

50 
(12.5) 

23 
(5.8) 

3.25 0.96 ปาน
กลาง 

รวม 2.67 0.72 ปาน
กลาง 

 
ตารางท่ี 4.8 การวิเคราะห์เก่ียวกับกระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค ในด้านการ

ตดัสินใจซ้ือ (Action) มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.67 
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีการตอบสนองในดา้นการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัมาก คือ 

การจดัโปรโมชัน่ ส่วนลด คูปองหรือสิทธิพิเศษมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 รองลงมา คือ รายละเอียดและเน้ือหาของขอ้มูลข่าวสารท าให้เกิดการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้หรือบริการ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 และขอ้ท่ีมีการตอบสนองในดา้นการตดัสินใจซ้ืออยู่
ในระดบัปานกลาง คือ การส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลฯมีส่วนช่วยให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้หรือบริการเร็วข้ึน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 การมีส่วนร่วมสนุกในกิจกรรม เช่น การร่วม
เล่นเกม , On Air มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.29 และเพื่อน 
ครอบครัวหรือบุคคลอ่ืนมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการผ่านไลน์ออฟฟิเชียลฯ โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.25 
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ตารางที่ 4.9  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามกระบวนการ  
ตอบสนองของผูบ้ริโภค (AIDA Model) โดยรวมทั้ง 4 ดา้น 
 

 

กระบวนการตอบสนอง 
 

x̄  
 

S.D. 
ระดับการ
ตอบสนอง 

ดา้นความตั้งใจ (Attention)  3.70 0.76 มาก 
ดา้นความสนใจ (Interest) 3.49 0.70 มาก 
ดา้นความตอ้งการ (Desire) 3.76 0.58 มาก 
ดา้นการตดัสินใจซ้ือ (Action) 2.67 0.72 ปานกลาง 

รวม 3.40 0.49 ปานกลาง 
 

 ตารางท่ี 4.9 การวิเคราะห์เก่ียวกับกระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภคต่อการส่ือสาร
การตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 
3.40 
 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า โดยค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นความตอ้งการ (Desire) มีค่าเฉล่ีย
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.76 รองลงมา คือ ด้านความตั้งใจ (Attention) มี
ค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 ดา้นความสนใจ (Interest) มีค่าเฉล่ีย
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 และด้านการตดัสินใจซ้ือ (Action) มีค่าเฉล่ีย
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.67 
 ส่วนท่ี 5 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 

1) สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ลกัษณะทางประชากร ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพและรายไดท่ี้ต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั โดยแยกเป็นสมมติฐานยอ่ยได ้
ดงัน้ี 

(1) เพศท่ีต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคในการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์
ออฟฟิเชียลแอคเคานตแ์ตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 

Ho: เพศท่ีต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคในการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์
ออฟฟิเชียลแอคเคานตไ์ม่แตกต่างกนั 

H1: เพศท่ีต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคในการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์
ออฟฟิเชียลแอคเคานตแ์ตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.10  แสดงการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบักระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค จ าแนก 
ตามเพศ 
 

 

กระบวนการตอบสนอง 
t-test for Equality of Means 

เพศ x̄  S.D. t 
Sig. 
(2-

tailed) 
ดา้นความตั้งใจ (Attention) ชาย 3.61 0.79 -2.216* 0.027 

หญิง 3.78 0.71   
ดา้นความสนใจ (Interest) ชาย 3.47 0.71 -0.447 0.655 

หญิง 3.50 0.69   
ดา้นความตอ้งการ (Desire) ชาย 3.76 0.54 -0.25 0.980 

หญิง 3.76 0.63   
ดา้นการตดัสินใจซ้ือ (Action) ชาย 2.61 0.76 -1.677 0.094 

หญิง 2.73 0.68   
รวมกระบวนการตอบสนอง (AIDA) ชาย 3.36 0.49 -1.642 0.101 

หญิง 3.44 0.49   
 

จากตารางท่ี 4.10 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบักระบวนการตอบสนองของ
ผูบ้ริโภค จ าแนกตามเพศ โดยใชส้ถิติการวเิคราะห์ค่า Independent t-test ในการทดสอบ พบวา่  

กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภคดา้นความตั้งใจ (Attention) พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากบั 0.027 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนัมีการตอบสนองในการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิ
เชียลแอคเคานต ์ดา้นความตั้งใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้และพบวา่เพศหญิงมีกระบวนการตอบสนองดา้นความตั้งใจมากกวา่เพศชาย 

กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค ดา้นความสนใจ (Interest) พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากบั 0.655 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนัมีการตอบสนองในการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิ
เชียลแอคเคานต ์ดา้นความสนใจ ไม่แตกต่างกนั 

กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภคดา้นความตอ้งการ (Desire) พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากบั 0.980 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
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(H1) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนัมีการตอบสนองในการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิ
เชียลแอคเคานต ์ดา้นความตั้งใจ ไม่แตกต่างกนั 

กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภคด้านการตดัสินใจซ้ือ (Action) พบว่า มีค่า Sig.(2-
tailed) เท่ากบั 0.094 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนัมีการตอบสนองในการส่ือสารการตลาดผ่าน
ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์ดา้นความตั้งใจ ไม่แตกต่างกนั 

กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค (AIDA) โดยรวมทั้ง 4 ดา้น พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากบั 0.101 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนัมีการตอบสนองในการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิ
เชียลแอคเคานตโ์ดยรวม ไม่แตกต่างกนั 

(2) อายท่ีุต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคในการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์
ออฟฟิเชียลแอคเคานตแ์ตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 

Ho: อายท่ีุต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคในการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์
ออฟฟิเชียลแอคเคานตไ์ม่แตกต่างกนั 

H1: อายท่ีุต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคในการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์
ออฟฟิเชียลแอคเคานตแ์ตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.11  แสดงการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบักระบวนการตอบสนอง จ าแนกตามอาย ุ
 

กระบวนการตอบสนอง อายุ x̄  S.D. F 
Sig. 

(2-tailed) คู่แตกต่าง 

ดา้นความตั้งใจ  
(Attention) 

ไม่เกิน 20 ปี 3.84 0.70 2.406* 0.036 1 > 4, 1 > 
5 

21 – 25 ปี 3.68 0.79   6 > 2, 6 > 
4, 

26 – 30 ปี 3.76 0.71   6 > 5 
31 – 35 ปี 3.55 0.85    
36 – 40 ปี 3.51 0.64    

  41 ปีข้ึนไป 4.10 0.76    
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ตารางที ่4.11  (ต่อ)  
 

กระบวนการตอบสนอง อายุ x̄  S.D. F 
Sig. 

(2-tailed) คู่แตกต่าง 

ดา้นความสนใจ 
(Interest) 

ไม่เกิน 20 ปี 3.68 0.72 4.115* 0.001 1 > 2, 1 > 5 
21 – 25 ปี 3.45 0.67   2 > 5 
26 – 30 ปี 3.56 0.67   3 > 5 
31 – 35 ปี 3.47 0.69   4 > 5 
36 – 40 ปี 3.15 0.75   6 > 5 
  41 ปีข้ึนไป 3.83 0.81    

ดา้นความตอ้งการ  
(Desire) 

ไม่เกิน 20 ปี 4.00 0.57 7.482* 0.000 1 > 2, 1 > 3, 
21 – 25 ปี 3.71 0.55   1 > 4, 1 > 5 
26 – 30 ปี 3.80 0.57   2 > 5 
31 – 35 ปี 3.77 0.49   3 > 5 
36 – 40 ปี 3.40 0.63   4 > 5 
  41 ปีข้ึนไป 4.08 0.65   6 > 2 

ดา้นการตดัสินใจซ้ือ 
(Action) 

ไม่เกิน 20 ปี 2.59 0.61 3.639* 0.003 2 > 1, 2 > 4, 
21 – 25 ปี 2.83 0.66   2 > 5 
26 – 30 ปี 2.68 0.81   6 > 5 
31 – 35 ปี 2.60 0.74    
36 – 40 ปี 2.36 0.72    
  41 ปีข้ึนไป 2.86 0.75    

รวมการตอบสนอง  
(AIDA) 

ไม่เกิน 20 ปี 3.53 0.50 6.162* 0.000 1 > 4, 1 > 5 
21 – 25 ปี 3.42 0.48   2 > 5 
26 – 30 ปี 3.45 0.44   3 > 5 
31 – 35 ปี 3.32 0.50   4 > 5 
36 – 40 ปี 3.11 0.48   6 > 2, 6 > 3, 
  41 ปีข้ึนไป 3.72 0.40   6 > 4, 6 > 5 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.11 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบักระบวนการตอบสนองของ
ผูบ้ริโภค จ าแนกตามอายุ โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One – Way ANOVA 
(F - test) ในการทดสอบ พบวา่  

กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค ดา้นความตั้งใจ (Attention) พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากบั 0.036 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกนัมีการตอบสนองในการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิ
เชียลแอคเคานต ์ดา้นความตั้งใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้ดงันั้นจึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีทางสถิติแบบ Least 
Significant Difference (LSD) พบวา่ ผูท่ี้มีอายุไม่เกิน 20 ปีมีกระบวนการตอบสนองในดา้นความ
ตั้งใจมากกวา่ผูท่ี้มีอายุ 31 – 35 ปีและผูท่ี้มีอายุ 36 – 40 ปี และผูท่ี้มีอายุ 41 ปีข้ึนไปมีกระบวนการ
ตอบสนองในดา้นความตั้งใจมากกวา่ผูท่ี้มีอายุ 21 – 25 ปี ผูท่ี้มีอายุ 31 – 35 ปีและผูท่ี้มีอายุ 36 – 40 
ปี 

กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค ดา้นความสนใจ (Interest) พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากบั 0.001 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกนัมีการตอบสนองในการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิ
เชียลแอคเคานต์ ดา้นความสนใจแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้ดงันั้นจึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีทางสถิติแบบ 
Least Significant Difference (LSD) พบวา่ ผูท่ี้มีอายุไม่เกิน 20 ปีมีกระบวนการตอบสนองในดา้น
ความสนใจ มากกวา่ผูท่ี้มีอายุ 21 – 25 ปีและผูท่ี้มีอายุ 36 – 40 ปี ผูท่ี้มีอายุ 21 – 25 ปีมีกระบวนการ
ตอบสนองในด้านความสนใจมากกว่าผูท่ี้มีอายุ 36 – 40 ปี ผูท่ี้มีอายุ 26 – 30 ปีมีกระบวนการ
ตอบสนองในด้านความสนใจมากกว่าผูท่ี้มีอายุ 36 – 40 ปี ผูท่ี้มีอายุ 31 – 35 มีกระบวนการ
ตอบสนองในดา้นความสนใจ มากกวา่ผูท่ี้มีอายุ 36 – 40 ปี และผูท่ี้มีอายุ 41 ปีข้ึนไปมีกระบวนการ
ตอบสนองในดา้นสนใจมากกวา่ผูท่ี้มีอาย ุ36 – 40 ปี 

กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค ดา้นความตอ้งการ (Desire) พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกนัมีการตอบสนองในการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิ
เชียลแอคเคานต ์ดา้นความตอ้งการแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้ดงันั้นจึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีทางสถิติแบบ 
Least Significant Difference (LSD) พบวา่ ผูท่ี้มีอายุไม่เกิน 20 ปีมีกระบวนการตอบสนองในดา้น
ความตอ้งการมากกวา่ผูท่ี้มีอาย ุ21 – 25 ปี ผูท่ี้มีอาย ุ26 – 30 ปี ผูท่ี้มีอาย ุ31 – 35 ปีและผูท่ี้มีอายุ 36 – 
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40 ปี ผูท่ี้มีอาย ุ21 – 25 ปีมีกระบวนการตอบสนองในดา้นความตอ้งการมากกวา่ผูท่ี้มีอายุ 36 – 40 ปี 
ผูท่ี้มีอาย ุ26 – 30 ปีมีกระบวนการตอบสนองในดา้นความตอ้งการมากกวา่ผูท่ี้มีอายุ 36 – 40 ปี ผูท่ี้มี
อาย ุ31 – 35 ปีมีกระบวนการตอบสนองในดา้นความตอ้งการมากกวา่ผูท่ี้มีอายุ 36 – 40 ปี และผูท่ี้มี
อาย ุ41 ปีข้ึนไปมีกระบวนการตอบสนองในดา้นความตอ้งการมากกวา่ผูท่ี้มีอาย ุ21 – 25 ปี 

กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค ดา้นการตดัสินใจซ้ือ (Action) พบว่า มีค่า Sig.(2-
tailed) เท่ากบั 0.003 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกนัมีการตอบสนองในการส่ือสารการตลาดผ่าน
ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์ดา้นการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้ดงันั้นจึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีทาง
สถิติแบบ Least Significant Difference (LSD) พบวา่ ผูท่ี้มีอายุ 21 – 25 ปีมีกระบวนการตอบสนอง
ในดา้นการตดัสินใจซ้ือมากกวา่ผูท่ี้มีอายุไม่เกิน 20 ปี ผูท่ี้มีอายุ 31 – 35 ปีและผูท่ี้มีอายุ 36 – 40 ปี 
และผูท่ี้มีอาย ุ41 ปีข้ึนไปมีกระบวนการตอบสนองในดา้นการตดัสินใจซ้ือมากกวา่ผูท่ี้มีอายุ 36 – 40 
ปี 

กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค (AIDA) โดยรวมทั้ง 4 ดา้น พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกนัมีการตอบสนองในการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิ
เชียลแอคเคานตโ์ดยรวมทั้ง 4 ดา้นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้ดงันั้นจึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีทางสถิติแบบ 
Least Significant Difference (LSD) พบวา่ ผูท่ี้มีอายุไม่เกิน 20 ปีมีกระบวนการตอบสนองโดยรวม
ทั้ง 4 ดา้นมากกวา่ผูท่ี้มีอายุ 31 – 35 ปีและผูท่ี้มีอายุ 36 – 40 ปี ผูท่ี้มีอายุ 21 – 25 ปีมีกระบวนการ
ตอบสนองโดยรวมทั้ง 4 ดา้นมากกวา่ผูท่ี้มีอายุ 36 – 40 ปี ผูท่ี้มีอายุ 26 – 30 ปีมีกระบวนการ
ตอบสนองโดยรวมทั้ง 4 ดา้นมากกวา่ผูท่ี้มีอายุ 36 – 40 ปี ผูท่ี้มีอายุ 31 – 35 ปีมีกระบวนการ
ตอบสนองโดยรวมทั้ง 4 ดา้นมากกวา่ผูท่ี้มีอายุ 36 – 40 ปี และผูท่ี้มีอายุ 41 ปีข้ึนไปมีกระบวนการ
ตอบสนองโดยรวมทั้ง 4 ดา้นมากกวา่ผูท่ี้มีอายุ 21 – 25 ปี ผูท่ี้มีอายุ 26 – 30 ปี ผูท่ี้มีอายุ 31 – 35 ปี
และผูท่ี้มีอาย ุ36 – 40 ปี 
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(3) ระดับการศึกษาท่ี ต่างกันมีการตอบสนองของผู ้บริโภคในการส่ือสาร
การตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตแ์ตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 

Ho: ระดับการศึกษาท่ีต่างกันมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคในการส่ือสาร
การตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตไ์ม่แตกต่างกนั 

H1: ระดับการศึกษาท่ี ต่างกันมีการตอบสนองของผู ้บริโภคในการส่ือสาร
การตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตแ์ตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.12  แสดงการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบักระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค จ าแนก 
 ตามระดบัการศึกษา 

 
กระบวนการ
ตอบสนอง 

ระดับการศึกษา x̄  S.D. F 
Sig. 

(2-tailed) 
คู่

แตกต่าง 
ดา้นความตั้งใจ 
(Attention) 

มธัยมตน้ 3.74 0.56 1.438 0.221 - 
มธัยมปลาย/เทียบเท่า 3.83 0.71    
อนุปริญญา/เทียบเท่า 3.70 0.62    
ปริญญาตรี 3.71 0.75    
สูงกวา่ปริญญาตรี 3.54 0.87    

ดา้นความสนใจ  
(Interest) 

มธัยมตน้ 3.46 0.66 1.465 0.212 - 
มธัยมปลาย/เทียบเท่า 3.65 0.71    
อนุปริญญา/เทียบเท่า 3.45 0.59    
ปริญญาตรี 3.48 0.67    
สูงกวา่ปริญญาตรี 3.38 0.79    

ดา้นความตอ้งการ 
(Desire) 

มธัยมตน้ 3.45 0.40 6.344* 0.000 2 > 1,                 
มธัยมปลาย/เทียบเท่า 4.04 0.54   2 > 3, 
อนุปริญญา/เทียบเท่า 3.61 0.60   2 > 4, 
ปริญญาตรี 3.70 0.58   2 > 5 
สูงกวา่ปริญญาตรี 3.75 0.57    
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ตารางที ่4.12  (ต่อ) 
 

กระบวนการ
ตอบสนอง 

ระดับการศึกษา x̄  S.D. F 
Sig. 

(2-tailed) 
คู่

แตกต่าง 
ดา้นการตดัสินใจ
ซ้ือ (Action) 

มธัยมตน้ 2.66 0.94 1.455 0.215 - 
มธัยมปลาย/เทียบเท่า 2.67 0.68    
อนุปริญญา/เทียบเท่า 2.52 0.90    
ปริญญาตรี 2.75 0.66    
สูงกวา่ปริญญาตรี 2.56 0.78    

รวมการ
ตอบสนอง 
(AIDA) 

มธัยมตน้ 2.66 0.94 2.747* 0.028 2 > 3, 
มธัยมปลาย/เทียบเท่า 2.67 0.68   2 > 4, 
อนุปริญญา/เทียบเท่า 2.52 0.90   2 > 5 
ปริญญาตรี 2.75 0.66    
สูงกวา่ปริญญาตรี 2.56 0.78    

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.12 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบักระบวนการตอบสนองของ

ผูบ้ริโภค จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยใชส้ถิติการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One – Way 
ANOVA (F - test) ในการทดสอบ พบวา่  
 กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค ดา้นความตั้งใจ (Attention) พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากบั 0.221 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีการตอบสนองในการส่ือสารการตลาดผา่น
ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์ดา้นความตั้งใจไม่แตกต่างกนั 
 กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค ดา้นความสนใจ (Interest) พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากบั 0.212 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีการตอบสนองในการส่ือสารการตลาดผา่น
ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์ดา้นความสนใจไม่แตกต่างกนั 
 กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค ดา้นความตอ้งการ (Desire) พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีการตอบสนองในการส่ือสารการตลาดผา่น
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ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์ดา้นความตอ้งการแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้ดงันั้นจึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีทาง
สถิติแบบ Least Significant Difference (LSD) พบวา่ ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมปลาย/
เทียบเท่า มีกระบวนการตอบสนองในดา้นความตอ้งการมากกวา่ระดบัมธัยมตน้ ระดบัอนุปริญญา/
เทียบเท่า ระดบัปริญญาตรีและระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี 
 กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค ดา้นการตดัสินใจซ้ือ (Action) พบว่า มีค่า Sig.(2-
tailed) เท่ากบั 0.215 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีการตอบสนองในการส่ือสาร
การตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์ดา้นการตดัสินใจซ้ือไม่แตกต่างกนั 
 กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค (AIDA) โดยรวมทั้ง 4 ดา้น พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากบั 0.028 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีการตอบสนองในการส่ือสารการตลาดผา่น
ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตโ์ดยรวมทั้ง 4 ดา้นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้ดงันั้นจึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีทาง
สถิติแบบ Least Significant Difference (LSD) พบวา่ ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมปลาย/
เทียบเท่า มีกระบวนการตอบสนองโดยรวมทั้ง 4 ดา้นมากกวา่ระดบัอนุปริญญา/เทียบเท่า ระดบั
ปริญญาตรีและระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี 

(4) อาชีพท่ีต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคในการส่ือสารการตลาดผ่าน
ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตแ์ตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 

Ho: อาชีพท่ีต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคในการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์
ออฟฟิเชียลแอคเคานตไ์ม่แตกต่างกนั 

H1: อาชีพท่ีต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคในการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์
ออฟฟิเชียลแอคเคานตแ์ตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.13  แสดงการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบักระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค จ าแนก 
ตามอาชีพ 

 
กระบวน 

การตอบสนอง 
อาชีพ x̄  S.D. F 

Sig. 
(2-tailed) 

คู่
แตกต่าง 

ดา้นความตั้งใจ 
(Attention) 

นกัเรียน/นกัศึกษา 3.65 0.78 0.803 0.524 - 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 3.80 0.74    
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 3.63 0.64    
พนกังานบริษทัเอกชน 3.76 0.76    
แม่บา้น/พอ่บา้น 3.78 0.90    

ดา้นความสนใจ  
(Interest) 

นกัเรียน/นกัศึกษา 3.44 0.77 0.628 0.643 - 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 3.58 0.65    
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 3.52 0.61    
พนกังานบริษทัเอกชน 3.45 0.68    
แม่บา้น/พอ่บา้น 3.54 0.81    

ดา้นความตอ้งการ 
(Desire) 

นกัเรียน/นกัศึกษา 3.77 0.59 1.502 0.201 - 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 3.85 0.52    
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 3.68 0.60    
พนกังานบริษทัเอกชน 3.70 0.60    
แม่บา้น/พอ่บา้น 3.96 0.66    

ดา้นการตดัสินใจ
ซ้ือ (Action) 

นกัเรียน/นกัศึกษา 2.69 0.66 1.827 0.123 - 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 2.82 0.74    
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 2.60 0.74    
พนกังานบริษทัเอกชน 2.64 0.76    
แม่บา้น/พอ่บา้น 2.30 0.93    
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ตารางที ่4.13  (ต่อ) 
 

กระบวนการ
ตอบสนอง 

อาชีพ x̄  S.D. F 
Sig. 

(2-tailed) 
คู่

แตกต่าง 
รวมการ
ตอบสนอง 
(AIDA) 

นกัเรียน/นกัศึกษา 3.39 0.52 1.181 0.319 - 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 3.51 0.48    
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 3.36 0.42    
พนกังานบริษทัเอกชน 3.39 0.48    
แม่บา้น/พอ่บา้น 3.39 0.65    

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.13 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบักระบวนการตอบสนองของ
ผูบ้ริโภค จ าแนกตามอาชีพ โดยใชส้ถิติการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One – Way ANOVA         
(F - test) ในการทดสอบ พบวา่  

กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค ดา้นความตั้งใจ (Attention) พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากบั 0.524 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนัมีการตอบสนองในการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟ
ฟิเชียลแอคเคานต ์ดา้นความตั้งใจไม่แตกต่างกนั 

กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค ดา้นความสนใจ (Interest) พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากบั 0.643 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนัมีการตอบสนองในการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟ
ฟิเชียลแอคเคานต ์ดา้นความสนใจไม่แตกต่างกนั 
 กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค ดา้นความตอ้งการ (Desire) พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากบั 0.201 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนัมีการตอบสนองในการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟ
ฟิเชียลแอคเคานต ์ดา้นความตอ้งการไม่แตกต่างกนั 
 กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค ด้านการตดัสินใจซ้ือ (Action) พบว่า มีค่า Sig.(2-
tailed) เท่ากบั 0.123 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนัมีการตอบสนองในการส่ือสารการตลาดผา่น
ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์ดา้นการตดัสินใจซ้ือไม่แตกต่างกนั 
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 กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค (AIDA) โดยรวมทั้ง 4 ดา้น พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากบั 0.319 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนัมีการตอบสนองในการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟ
ฟิเชียลแอคเคานต ์โดยรวมทั้ง 4 ดา้นไม่แตกต่างกนั 

(5) รายได้ท่ีต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคในการส่ือสารการตลาดผ่าน
ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตแ์ตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 

Ho: รายไดท่ี้ต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคในการส่ือสารการตลาดผ่าน
ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตไ์ม่แตกต่างกนั 

H1: รายได้ท่ีต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคในการส่ือสารการตลาดผ่าน
ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตแ์ตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.14  แสดงการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบักระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค จ าแนก

ตามรายไดต่้อเดือน 
 

กระบวนการ
ตอบสนอง 

รายได้ x̄  S.D. F 
Sig. 

(2-tailed) 
คู่

แตกต่าง 
ดา้นความตั้งใจ 
(Attention) 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 3.87 0.79 1.459 0.202 - 
10,000 – 20,000 บาท 3.69 0.74    
20,001 – 30,000 บาท 3.63 0.71    
30,001 – 40,000 บาท 3.62 0.74    
40,001 – 50,000 บาท 3.52 0.85    

 50,001 บาทข้ึนไป 3.78 0.79    
ดา้นความสนใจ  
(Interest) 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 3.55 0.78 1.550 0.173 - 
10,000 – 20,000 บาท 3.60 0.62    
20,001 – 30,000 บาท 3.40 0.63    
30,001 – 40,000 บาท 3.37 0.74    
40,001 – 50,000 บาท 3.37 0.70    

 50,001 บาทข้ึนไป 3.45 0.90    
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ตารางที ่4.14  (ต่อ) 
 

กระบวนการ
ตอบสนอง 

รายได้ x̄  S.D. F 
Sig. 

(2-tailed) 
คู่

แตกต่าง 
ดา้นความ
ตอ้งการ 
(Desire) 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 3.84 0.61 1.197 0.310 - 
10,000 – 20,000 บาท 3.80 0.60    
20,001 – 30,000 บาท 3.71 0.55    
30,001 – 40,000 บาท 3.65 0.50    
40,001 – 50,000 บาท 3.74 0.49    

 50,001 บาทข้ึนไป 3.62 0.84    
ดา้นการ
ตดัสินใจซ้ือ 
(Action) 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 2.70 0.60 3.349* 0.006 1 > 5 
10,000 – 20,000 บาท 2.82 0.72   2 > 4, 
20,001 – 30,000 บาท 2.67 0.73   2 > 5 
30,001 – 40,000 บาท 2.52 0.75   3 > 5 
40,001 – 50,000 บาท 2.28 0.85    

 50,001 บาทข้ึนไป 2.68 0.75    
รวมการ
ตอบสนอง 
(AIDA) 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 3.49 0.50 2.698* 0.021 1 > 4,  
10,000 – 20,000 บาท 3.48 0.48   1 > 5, 
20,001 – 30,000 บาท 3.35 0.46   2 > 4, 
30,001 – 40,000 บาท 3.29 0.45   2 > 5 
40,001 – 50,000 บาท 3.23 0.51    

 50,001 บาทข้ึนไป 3.38 0.63    
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.14 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบักระบวนการตอบสนองของ
ผูบ้ริโภค จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One – Way 
ANOVA (F - test) ในการทดสอบ พบวา่  
 กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค ดา้นความตั้งใจ (Attention) พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากบั 0.202 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้างกนัมีการตอบสนองในการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟ
ฟิเชียลแอคเคานต ์ดา้นความตั้งใจไม่แตกต่างกนั 



112 
 

 กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค ดา้นความสนใจ (Interest) พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากบั 0.173 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้างกนัมีการตอบสนองในการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟ
ฟิเชียลแอคเคานต ์ดา้นความสนใจไม่แตกต่างกนั 
 กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค ดา้นดา้นความตอ้งการ (Desire) พบวา่ มีค่า Sig.(2-
tailed) เท่ากบั 0.310 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้างกนัมีการตอบสนองในการส่ือสารการตลาดผา่น
ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์ดา้นความตอ้งการไม่แตกต่างกนั 

กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค ดา้นการตดัสินใจซ้ือ (Action) พบว่า มีค่า Sig.(2-
tailed) เท่ากบั 0.006 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้างกนัมีการตอบสนองในการส่ือสารการตลาดผา่น
ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์ดา้นการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้ดงันั้นจึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีทาง
สถิติแบบ Least Significant Difference (LSD) พบวา่ ผูท่ี้มีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาทมีกระบวนการ
ตอบสนองในดา้นการตดัสินใจซ้ือมากกวา่ผูท่ี้มีรายได ้40,001 – 50,000 บาท ผูท่ี้มีรายได ้10,000 – 
20,000 บาทมีกระบวนการตอบสนองในดา้นการตดัสินใจซ้ือมากกวา่ผูท่ี้มีรายได ้30,001 – 40,000 
บาทและผูท่ี้มีรายได้ 40,001 – 50,000 บาท และผูท่ี้มีรายได ้20,001 – 30,000 บาทมีกระบวนการ
ตอบสนองในดา้นการตดัสินใจซ้ือมากกวา่ผูท่ี้มีรายได ้40,001 – 50,000 บาท 

 กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค (AIDA) โดยรวมทั้ง 4 ดา้น พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากบั 0.021 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้างกนัมีการตอบสนองในการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟ
ฟิเชียลแอคเคานต์โดยรวมทั้ ง 4 ด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้ดงันั้นจึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีทาง
สถิติแบบ Least Significant Difference (LSD) พบวา่ ผูท่ี้มีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาทมีกระบวนการ
ตอบสนองโดยรวมทั้ง 4 ดา้นมากกวา่ผูท่ี้มีรายได ้30,001 – 40,000 บาทและผูท่ี้มีรายได ้40,001 – 
50,000 บาท และผูท่ี้มีรายได ้10,000 – 20,000 บาท มีกระบวนการตอบสนองโดยรวมทั้ง 4 ดา้น
มากกวา่ผูท่ี้มีรายได ้30,001 – 40,000 บาทและผูท่ี้มีรายได ้40,001 – 50,000 บาท 
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2) สมมติฐานขอ้ท่ี 2 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตท่ี์
ต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ระยะเวลาท่ีเปิดอ่านขอ้ความ/ขอ้มูลข่าวสารทางการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียล
แอคเคานตท่ี์ต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ
ไดด้งัน้ี 

Ho: ระยะเวลาท่ีเปิดอ่านขอ้ความ/ขอ้มูลข่าวสารทางการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ
เชียลแอคเคานตท่ี์ต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนั 

H1: ระยะเวลาท่ีเปิดอ่านขอ้ความ/ขอ้มูลข่าวสารทางการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ
เชียลแอคเคานตท่ี์ต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.15  แสดงการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของผูบ้ริโภค

จ าแนกตามระยะเวลาท่ีเปิดอ่านขอ้ความ/ขอ้มูลข่าวสารทางการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิ
เชียลแอคเคานต ์

 
กระบวนการ
ตอบสนอง 

ระยะเวลาทีเ่ปิดอ่าน x̄  S.D. F 
Sig. 

(2-tailed) 
คู่

แตกต่าง 
ดา้นความตั้งใจ 
(Attention) 

1-2 วนัต่อสัปดาห์ 3.73 0.74 1.236 0.296 - 
3-4 วนัต่อสัปดาห์ 3.59 0.75    
5-6 วนัต่อสัปดาห์ 3.82 0.69    

ทุกวนั 3.72 0.86    
ดา้นความสนใจ  
(Interest) 

1-2 วนัต่อสัปดาห์ 3.45 0.68 0.770 0.511 - 
3-4 วนัต่อสัปดาห์ 3.49 0.74    
5-6 วนัต่อสัปดาห์ 3.50 0.78    

ทุกวนั 3.61 0.59    
ดา้นความตอ้งการ 
(Desire) 

1-2 วนัต่อสัปดาห์ 3.72 0.58 0.387 0.762 - 
3-4 วนัต่อสัปดาห์ 3.78 0.58    
5-6 วนัต่อสัปดาห์ 3.79 0.67    

ทุกวนั 3.79 0.55    
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ตารางที ่4.15  (ต่อ) 
 

กระบวนการ
ตอบสนอง 

ระยะเวลาทีเ่ปิดอ่าน x̄  S.D. F 
Sig. 

(2-tailed) 
คู่

แตกต่าง 
ดา้นการตดัสินใจ
ซ้ือ (Action) 

1-2 วนัต่อสัปดาห์ 2.76 0.72 2.982* 0.031 1 > 2, 
3-4 วนัต่อสัปดาห์ 2.57 0.74   1 > 3 
5-6 วนัต่อสัปดาห์ 2.47 0.89    

ทุกวนั 2.76 0.54    
รวมการ
ตอบสนอง 
(AIDA) 

1-2 วนัต่อสัปดาห์ 3.42 0.49 0.666 0.573 - 
3-4 วนัต่อสัปดาห์ 3.36 0.51    
5-6 วนัต่อสัปดาห์ 3.40 0.50    

ทุกวนั 3.46 0.44    
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.15 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
ของผูบ้ริโภค จ าแนกตามระยะเวลาท่ีเปิดอ่านขอ้ความ/ขอ้มูลข่าวสารทางการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิ
เชียลแอคเคานต์ โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One – Way ANOVA (F - test) 
ในการทดสอบ พบวา่  
 กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค ดา้นความตั้งใจ (Attention) พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่า กบั 0.296 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดอ่านขอ้ความ/ขอ้มูลข่าวสารทางการตลาดผา่นไลน์
ออฟฟิเชียลแอคเคานตต่์างกนัมีการตอบสนอง ดา้นความตั้งใจไม่แตกต่างกนั 
 กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค ดา้นความสนใจ (Interest) พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่า กบั 0.511 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดอ่านขอ้ความ/ขอ้มูลข่าวสารทางการตลาดผา่นไลน์
ออฟฟิเชียลแอคเคานตต่์างกนัมีการตอบสนอง ดา้นความสนใจไม่แตกต่างกนั 

กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค ดา้นความตอ้งการ (Desire) พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่า กบั 0.726 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดอ่านขอ้ความ/ขอ้มูลข่าวสารทางการตลาดผา่นไลน์
ออฟฟิเชียลแอคเคานตต่์างกนัมีการตอบสนอง ดา้นความตอ้งการไม่แตกต่างกนั 
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กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค ดา้นการตดัสินใจซ้ือ (Action) พบว่า มีค่า Sig.(2-
tailed)เท่ากบั 0.031 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ ท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดอ่านขอ้ความ/ขอ้มูลข่าวสารทางการตลาดผา่นไลน์
ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ต่างกนัมีการตอบสนอง ดา้นการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้ดงันั้นจึงท าการทดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีทางสถิติแบบ Least Significant Difference (LSD) พบว่า ผูท่ี้มีระยะเวลาเปิด
อ่านขอ้ความ 1 – 2 วนัต่อสัปดาห์มีกระบวนการตอบสนองในดา้นการตดัสินใจซ้ือมากกว่าผูท่ี้มี
ระยะเวลาเปิดอ่านขอ้ความ 3 – 4 วนัต่อสัปดาห์และผูท่ี้มีระยะเวลาเปิดอ่านขอ้ความ 5 – 6 วนัต่อ
สัปดาห์ 

3) สมมติฐานขอ้ท่ี 3 การรับรู้การส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตมี์
ความสัมพนัธ์ต่อการตอบสนองของผูบ้ริโภค 

การรับรู้การส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตมี์ความสัมพนัธ์กบั
การตอบสนองของผูบ้ริโภค สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 

Ho: การรับรู้การส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการตอบสนองของผูบ้ริโภค 

H1: การรับรู้การส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตมี์ความสัมพนัธ์
กบัการตอบสนองของผูบ้ริโภค 
 
ตารางที่ 4.16  แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้การส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟ 

ฟิเชียลแอคเคานตก์บัการตอบสนอง 
 

 

กระบวนการตอบสนอง 
การรับรู้การส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ 

r Sig.(2-tailed) ความสัมพนัธ์ 
ดา้นความตั้งใจ (Attention)  0.326* 0.000 มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
ดา้นความสนใจ (Interest) 0.678* 0.000 มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 

ดา้นความตอ้งการ (Desire) 0.591* 0.000 มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 

ดา้นการตดัสินใจซ้ือ (Action) -0.008 0.870 มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกนั 

รวมการตอบสนอง (AIDA) 0.540* 0.000 มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.15 แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้การส่ือสารการตลาด
ผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์กับการตอบสนอง โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบ 
พบวา่ 

กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค ดา้นความตั้งใจ (Attention) พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา่ การรับรู้การส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตมี์ความสัมพนัธ์กบั
การตอบสนองด้านความตั้ งใจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.326 แสดงวา่ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัและมี
ความสัมพนัธ์ในระดบัน้อย กล่าวคือ เม่ือผูบ้ริโภคมีการรับรู้การส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ
เชียลแอคเคานต ์ในระดบัท่ีเพิ่มข้ึนจะท าใหเ้กิดความตั้งใจในการตอบสนองเพิ่มข้ึนในระดบันอ้ย 

กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค ดา้นความสนใจ (Interest) พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา่ การรับรู้การส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตมี์ความสัมพนัธ์กบั
การตอบสนองด้านความสนใจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.678 แสดงวา่ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัและมี
ความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง กล่าวคือ เม่ือผูบ้ริโภคมีการรับรู้การส่ือสารการตลาดผ่านไลน์
ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์ในระดบัท่ีเพิ่มข้ึนจะท าใหเ้กิดความสนใจในการตอบสนองเพิ่มข้ึนในระดบั
ปานกลาง 

กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค ดา้นความตอ้งการ (Desire) พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา่ การรับรู้การส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตมี์ความสัมพนัธ์กบั
การตอบสนองด้านความต้องการ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.591 แสดงวา่ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัและมี
ความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง กล่าวคือ เม่ือผูบ้ริโภคมีการรับรู้การส่ือสารการตลาดผ่านไลน์
ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ ในระดบัท่ีเพิ่มข้ึนจะท าให้เกิดความตอ้งการในการตอบสนองเพิ่มข้ึนใน
ระดบัปานกลาง 

กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค ดา้นการตดัสินใจซ้ือ (Action) พบว่า มีค่า Sig.(2-
tailed) เท่ากบั 0.870 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า การรับรู้การส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ไม่มี
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ความสัมพนัธ์กบัการตอบสนองดา้นการตดัสินใจซ้ือ แสดงวา่ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์เป็นไป
ในทิศทางตรงกนัขา้มกนั กล่าวคือ เม่ือผูบ้ริโภคมีการรับรู้การส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียล
แอคเคานต ์ในระดบัท่ีเพิ่มข้ึนจะท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือในการตอบสนองท่ีลดลง 

กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค (AIDA) โดยรวมทั้ง 4 ดา้นมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 
0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ การรับรู้การส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตมี์ความสัมพนัธ์กบัการ
ตอบสนองโดยรวมทั้ ง 4 ด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.540 แสดงวา่ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัและมี
ความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง กล่าวคือ เม่ือผูบ้ริโภคมีการรับรู้การส่ือสารการตลาดผ่านไลน์
ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ ในระดบัท่ีเพิ่มข้ึนจะท าให้เกิดการตอบสนองโดยรวมทั้ง 4 ดา้นเพิ่มข้ึนใน
ระดบัปานกลาง 

 
4.2.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

1) สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ลกัษณะทางประชากร ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพและรายไดท่ี้ต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั  
 
ตารางที่ 4.17  แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานของลักษณะทางประชากรท่ีต่างกันมีการ

ตอบสนองของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั 
  

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
(1)  เพศท่ีต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคในการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอค

เคานตแ์ตกต่างกนั  
ดา้นความตั้งใจ (Attention)  สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ดา้นความสนใจ (Interest) ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

ดา้นความตอ้งการ (Desire) ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

ดา้นการตดัสินใจซ้ือ (Action) ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

รวมการตอบสนอง (AIDA) ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตารางที ่4.17  (ต่อ) 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
(2)  อายท่ีุต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคในการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอค

เคานตแ์ตกต่างกนั  
ดา้นความตั้งใจ (Attention)  สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ดา้นความสนใจ (Interest) สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

ดา้นความตอ้งการ (Desire) สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

ดา้นการตดัสินใจซ้ือ (Action) สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

รวมการตอบสนอง (AIDA) สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

(3)  ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคในการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟ
ฟิเชียลแอคเคานตแ์ตกต่างกนั  

ดา้นความตั้งใจ (Attention)  ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ดา้นความสนใจ (Interest) ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

ดา้นความตอ้งการ (Desire) สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

ดา้นการตดัสินใจซ้ือ (Action) ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

รวมการตอบสนอง (AIDA) สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

(4)  อาชีพท่ีต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคในการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียล
แอคเคานตแ์ตกต่างกนั  

ดา้นความตั้งใจ (Attention)  ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ดา้นความสนใจ (Interest) ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

ดา้นความตอ้งการ (Desire) ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

ดา้นการตดัสินใจซ้ือ (Action) ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

รวมการตอบสนอง (AIDA) ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

(5)  รายไดท่ี้ต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคในการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียล
แอคเคานตแ์ตกต่างกนั  

ดา้นความตั้งใจ (Attention)  ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ดา้นความสนใจ (Interest) ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

ดา้นความตอ้งการ (Desire) ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

ดา้นการตดัสินใจซ้ือ (Action) สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

รวมการตอบสนอง (AIDA) สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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2) สมมติฐานขอ้ท่ี 2 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตท่ี์
ต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั 

 

ตารางที ่4.18  แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานของพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผา่นไลน์ออฟ
ฟิเชียลแอคเคานตท่ี์ต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ระยะเวลาท่ีเปิดอ่านขอ้ความ/ขอ้มูลข่าวสารทางการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตท่ี์
ต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั 

ดา้นความตั้งใจ (Attention) สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ดา้นความสนใจ (Interest) ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

ดา้นความตอ้งการ (Desire) ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

ดา้นการตดัสินใจซ้ือ (Action) ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

รวมการตอบสนอง (AIDA) ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 

3) สมมติฐานขอ้ท่ี 3 การรับรู้การส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตมี์
ความสัมพนัธ์ต่อการตอบสนองของผูบ้ริโภค 
 

ตารางที ่4.19  แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานของการรับรู้การส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟ
ฟิเชียลแอคเคานตมี์ความสัมพนัธ์ต่อการตอบสนองของผูบ้ริโภค 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
การรับรู้การส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตมี์ความสัมพนัธ์กบัการตอบสนอง
ของผูบ้ริโภค 

ดา้นความตั้งใจ (Attention)  สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ดา้นความสนใจ (Interest) สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

ดา้นความตอ้งการ (Desire) สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

ดา้นการตดัสินใจซ้ือ (Action) ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

รวมการตอบสนอง (AIDA) สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 



 
บทที ่5 

 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเร่ืองการรับรู้และการตอบสนองการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอค-      
เคานต์ของเครือข่ายโทรศพัท์มือถือ มีวตัถุประสงค์ในการศึกษา 1) เพื่อศึกษาถึงลักษณะทาง
ประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ท่ีมีต่อการตอบสนองของ
ผูบ้ริโภค 2) เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ต่อการ
ตอบสนองของผูบ้ริโภค 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้การส่ือสารการตลาดผา่นไลน์
ออฟฟิเชียลแอคเคานตต่์อการตอบสนองของผูบ้ริโภค  

ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบบส ารวจ (Survey 
Research) โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูใ้ช้งานไลน์แอปพลิเคชันท่ีอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ การหาสถิติขั้นพื้นฐานโดย
การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) การทดสอบค่า t-test การวิเคาระห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
Anova Analysis) และการใช้สถิติการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
Correlation) เพื่อการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันยัส าคทัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

5.1 สรุปผลการวจิยั 
5.2 การอภิปรายผล 
5.3 ขอ้เสนอแนะ 
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5.1  สรุปผลการวจิัย 
  
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการวิจยัเร่ืองการรับรู้และการตอบสนองการส่ือสารการตลาด
ผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ สามารถสรุปและวิเคราะห์ผล
การศึกษาโดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 5 ส่วนดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง อนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน  
พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหท่เป็นเพศหทิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 21 – 25 ปี มี

การศึกษาอยูใ่นระดบัปริททาตรี ส่วนใหท่เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 
– 20,000 บาท 
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมและการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการส่ือสาร
การตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมและการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการส่ือสาร
การตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ความถ่ีในการใชง้านไลน์แอปพลิเคชนัต่อสัปดาห์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหท่มี
การใชง้านไลน์แอปพลิเคชนัทุกวนัต่อสัปดาห์ รองลงมา ใชง้าน 3 – 4 วนัต่อสัปดาห์  

2) ระยะเวลาเฉล่ียในการใช้งานไลน์แอปพลิเคชนัต่อวนั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหท่ใชง้านมากกวา่ 3 ชัว่โมง รองลงมา ใชง้าน 1 – 2 ชัว่โมง  

3) ช่วงเวลาท่ีใชง้านไลน์แอปพลิเคชนัเป็นประจ ามากท่ีสุด พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหท่ใชง้านช่วงเวลา 20.01 – 24.00 น. รองลงมา ใชง้านช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น.  

4) เหตุผลท่ีติดตามการส่ือสารการตลาดผา่นทางไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหท่ติดตามการส่ือสารการตลาดเพื่อติดตามขอ้มูลข่าวสาร รองลงมา เพื่อดาวน์
โหลดสต๊ิกเกอร์  

5) รูปแบบการส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ท่ีผูบ้ริโภคเคยพบ
เห็น พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหท่เคยพบเห็นการแจง้โปรโมชัน่/ส่วนลดราคา รองลงมาคือ การ
แนะน าสินคา้ออกใหม่  

6) การตอบสนองหลงัจากไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหท่มีการ
ตอบสนองโดยการคลิกอ่านผา่นๆ รองลงมา มีการตอบสนองโดยการคลิกเพื่ออ่านรายละเอียด  
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7) ระยะเวลาท่ีเปิดอ่านขอ้ความ/ขอ้มูลข่าวสารทางการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียล
แอคเคานตพ์บวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหท่เปิดอ่าน 1 – 2 วนัต่อสัปดาห์ รองลงมา เปิดอ่าน 3 – 4 วนั
ต่อสัปดาห์ 

ส่วนท่ี 3 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้การส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอค
เคานตข์องเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้การส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอค
เคานต ์ของเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ ไดแ้ก่ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือผา่น
ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ และขอ้มูลระดบัการรับรู้รูปแบบต่างๆ ของการส่ือสารการตลาดผ่าน
ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์

1) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเครือข่ายโทรศพัท์มือถือผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอค
เคานต ์มีระดบั การรับรู้โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือศึกษาในรายละเอียดแลว้ พบวา่ เครือข่าย
โทรศพัท์มือถือท่ีมีระดบัการรับรู้อยู่ในระดบัมาก คือ เครือข่ายโทรศพัท์มือถือของทรูมูฟ (True 
Move) ส่วนเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือท่ีมีระดบัการรับรู้ในระดบัปานกลาง คือ ดีแทค (Dtac) และเอ
ไอเอส (AIS) 

2) การรับรู้รูปแบบต่างๆ ของการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตท่ี์
กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บ มีระดบัการรับรู้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือศึกษาในรายละเอียดแลว้ พบวา่ ขอ้
ท่ีมีระดบัการรับรู้อยู่ในระดบัมาก คือ การเปิดให้ดาวน์โหลดสต๊ิกเกอร์ได้ฟรี รองลงมาคือ การ
น าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการผา่นตวัอกัษร การน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัโปรโมชัน่,คูปอง,
ส่วนลดของสินคา้และบริการ การน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการผา่นภาพ การมอบสิทธิ
พิเศษให้กับสมาชิกในการแลกซ้ือสินค้าพรีเม่ียม เช่น เคร่ืองด่ืม หรือร้านอาหาร เป็นตน้ การมี
กิจกรรมต่างๆ เช่น เกม, การตอบค าถามเพื่อชิงรางวลั การน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการ
ผา่นคลิปวิดีโอ และการเช่ือมโยงข่าวสารลิงก์ไปยงัหนา้อ่ืนๆ เช่น เวบ็ไซต ์เฟซบุ๊ก และยูทูบ ส่วน
ขอ้ท่ีผูบ้ริโภคมีการรับรู้ระดบัปานกลาง คือการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ไปยงัหน้าไทม์ไลน์ 
รองลงมาคือ การน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการผา่นคลิปเสียง และการเปิดระบบออนแอร์ 
(ON AIR) ใหติ้ดต่อสอบถาม, พดูคุย, ร่วมสนุกกบัเจา้หนา้ท่ี 

ส่วนท่ี 4 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค (AIDA Model) ไดแ้ก่

ความตั้งใจ (Attention) ความสนใจ (Interest) ความตอ้งการ (Desire) และการตดัสินใจซ้ือ (Action) 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหท่มีกระบวนการตอบสนองโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา
รายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีระดบัการตอบสนองสูงสุดคือ การตอบสนองด้านความตอ้งการ (Desire) 
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รองลงมา คือ ดา้นความตั้งใจ (Attention) ดา้นความสนใจ (Interest) และด้านการตดัสินใจซ้ือ 
(Action) ตามล าดบัเม่ือศึกษาแลว้มีรายละเอียดในแต่ละดา้นดงัน้ี 

1) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหท่มีระดบัการตอบสนองดา้นความตั้งใจ (Attention) โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีผูบ้ริโภคมีการตอบสนองด้านความตั้งใจอยู่ใน
ระดบัมาก คือ การเปิดให้ดาวน์โหลดสต๊ิกเกอร์ฟรีท าให้ผูบ้ริโภคมีความตั้งใจท่ีจะติดตามสินคา้
หรือบริการผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์รองลงมา คือ สินคา้หรือบริการท่ีผูบ้ริโภคเคยใชอ้ยูแ่ลว้
ท าใหเ้กิดความตั้งใจท่ีจะติดตามผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์และการส่ือสารผา่นป้ายโฆษณาใน
สถานท่ีต่างๆ รวมถึงศูนยบ์ริการมีส่วนท าให้เกิดความตั้งใจท่ีจะติดตาม ส่วนขอ้ท่ีผูบ้ริโภคมีการ
ตอบสนองดา้นความตั้งใจอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ผูบ้ริโภคมีความตั้งใจท่ีจะติดตามสินคา้หรือ
บริการท่ีเพื่อนแนะน า/เชิทชวนผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ และการส่ือสารผ่านส่ือต่างๆ เช่น 
ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือออนไลน์มีส่วนท าใหเ้กิดความตั้งใจท่ีจะติดตามผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์ 

2) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหท่มีระดบัการตอบสนองดา้นความสนใจ (Interest) โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีผูบ้ริโภคมีการตอบสนองด้านความสนใจอยู่ใน
ระดบัมาก คือการใช้สต๊ิกเกอร์มีความน่ารัก น่าสนใจและเป็นเอกลกัษณ์ รองลงมาคือ ผูบ้ริโภค
สนใจขอ้ความท่ีแสดงถึงส่วนลด คูปองหรือสิทธิพิเศษในการซ้ือสินคา้หรือบริการ สนใจติดตาม
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการผา่นไลน์ออฟฟิเชียลฯ และรายละเอียด/เน้ือหาของขอ้มูล
ข่าวสารท่ีไดรั้บมีความแปลกใหม่น่าสนใจและน่าติดตาม ส่วนขอ้ท่ีผูบ้ริโภคมีการตอบสนองดา้น
ความสนใจอยู่ในระดบัปานกลาง คือ การใช้พรีเซนเตอร์เป็นดารา, นกัแสดงท่ีมีช่ือเสียงสามารถ
ดึงดูดความสนใจและสร้างความน่าเช่ือถือ การส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลฯท าให้
ผูบ้ริโภคสนใจในตวัสินคา้หรือบริการมากข้ึน และผูบ้ริโภคสนใจร่วมสนุกในกิจกรรมต่างๆ ผา่น
ไลน์ออฟฟิเชียลฯ เช่น การร่วมเล่นเกม, On Air 

3) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหท่มีระดบัการตอบสนองดา้นความตอ้งการ (Desire) โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีผูบ้ริโภคมีการตอบสนองดา้นความตอ้งการอยูใ่น
ระดับมาก คือ ผูบ้ริโภคต้องการรายละเอียดและเน้ือหาของข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัย ทันต่อ
เหตุการณ์และน่าเช่ือถือ รองลงมาคือ ผูบ้ริโภคตอ้งการให้มีสต๊ิกเกอร์ท่ีหลากหลายอารมณ์ต่อการ
ใช้งาน ผูบ้ริโภคตอ้งการขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีมีประโยชน์ ผูบ้ริโภคตอ้งการ
ข้อความท่ีแสดงถึงส่วนลด คูปองหรือสิทธิพิเศษในการซ้ือสินค้าและบริการ และการส่ือสาร
การตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลฯกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการในตวัสินคา้หรือบริการ ส่วน
ขอ้ท่ีผูบ้ริโภคมีการตอบสนองดา้นความตอ้งการอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ผูบ้ริโภคตอ้งการมีส่วน
ร่วมสนุกในกิจกรรม เช่น การร่วมเล่นเกม, On Air 
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4) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหท่มีระดับการตอบสนองด้านการตัดสินใจซ้ือ (Action) 
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีผูบ้ริโภคมีการตอบสนองดา้นการ
ตดัสินใจซ้ืออยู่ในระดับมาก คือ การจดัโปรโมชั่น ส่วนลด คูปองหรือสิทธิพิเศษมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ รองลงมา คือ รายละเอียดและเน้ือหาของขอ้มูลข่าวสารท าให้เกิดการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ ส่วนขอ้ท่ีผูบ้ริโภคมีการตอบสนองดา้นการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบั
ปานกลาง คือ การส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลฯมีส่วนช่วยให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้
หรือบริการเร็วข้ึน การมีส่วนร่วมสนุกในกิจกรรม เช่น การร่วมเล่นเกม, On Air มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ และเพื่อน ครอบครัวหรือบุคคลอ่ืนมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
หรือบริการผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์

ส่วนท่ี 5 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ลกัษณะทางประชากร ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและ

รายไดท่ี้ต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั โดยจ าแนกไดด้งัน้ี 
 

ตารางที ่5.1  สรุปสมมติฐานขอ้ท่ี 1 
 

ลกัษณะทาง 
ประชากร 

กระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค (AIDA Model) 

ความตั้งใจ ความสนใจ ความต้องการ การตัดสินใจซ้ือ ภาพรวม 
1.  เพศ      

2.  อาย ุ      

3.  การศึกษา      
4.  อาชีพ      

5.  รายได ้      

 
หมายเหตุ: สัทลกัษณ์  คือ แตกต่างกนั   

สัทลกัษณ์  คือ ไม่แตกต่างกนั 
 

1) เพศท่ีต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคในการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟ
ฟิเชียลแอคเคานตแ์ตกต่างกนั  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนัมีการตอบสนองในการ
ส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ โดยรวมทั้ง 4 ดา้น ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณา
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รายละเอียดในแต่ละดา้น พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนัมีการตอบสนองดา้นความตั้งใจ (Attention) 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคทัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยเพศหทิงมี
การตอบสนองดา้นความตั้งใจมากกว่าเพศชาย ในขณะท่ีผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนัมีการตอบสนอง
ดา้นความสนใจ (Interest) ดา้นความตอ้งการ (Desire) และด้านการตดัสินใจซ้ือ (Action) ไม่
แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

2) อายท่ีุต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคในการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟ
ฟิเชียลแอคเคานตแ์ตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกนัมีการตอบสนองในการ
ส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ โดยรวมทั้ง 4 ด้าน แตกต่างกัน เม่ือพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละดา้น พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุ่างกนัมีการตอบสนองดา้นความตั้งใจ (Attention) 
ดา้นความสนใจ (Interest) ดา้นความตอ้งการ (Desire) และดา้นการตดัสินใจซ้ือ (Action) แตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคทัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

3) ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคในการส่ือสารการตลาด
ผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตแ์ตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ผู ้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีการ
ตอบสนองในการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ โดยรวมทั้ง 4 ดา้น แตกต่างกนั 
เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละดา้น พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีการตอบสนอง
ด้านความต้องการ (Desire) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคทัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ในขณะท่ีผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีการตอบสนองด้านความตั้งใจ 
(Attention) ดา้นความสนใจ (Interest) และดา้นการตดัสินใจซ้ือ (Action) ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

4) อาชีพท่ีต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคในการส่ือสารการตลาดผ่านไลน์
ออฟฟิเชียลแอคเคานตแ์ตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนัมีการตอบสนองในการ
ส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ โดยรวมทั้ง 4 ดา้น ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า ผู ้บริโภคท่ีมีอาชีพต่างกันมีการตอบสนองด้านความตั้ งใจ 
(Attention) ด้านความสนใจ (Interest) ด้านความตอ้งการ (Desire) และด้านการตดัสินใจซ้ือ 
(Action) ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

5) รายไดท่ี้ต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคในการส่ือสารการตลาดผ่านไลน์
ออฟฟิเชียลแอคเคานตแ์ตกต่างกนั 



  126 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้างกนัมีการตอบสนองในการ
ส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ โดยรวมทั้ง 4 ด้าน แตกต่างกัน เม่ือพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละดา้น พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้างกนัมีการตอบสนองด้านการตดัสินใจซ้ือ 
(Action) แตกต่างกัน ในขณะท่ีผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้ต่างกันมีการตอบสนองด้านความตั้ งใจ 
(Attention) ด้านความสนใจ (Interest) และด้านความต้องการ (Desire) ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 พฤติกรรมและการเปิดรับข่าวสารผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ท่ี
ต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั  
 
ตารางที ่5.2  สรุปสมมติฐานขอ้ท่ี 2 
 
พฤติกรรม
การเปิดรับ 

กระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค (AIDA Model) 

ความตั้งใจ ความสนใจ ความต้องการ การตัดสินใจซ้ือ ภาพรวม 
ระยะเวลา      

 
หมายเหตุ: สัทลกัษณ์  คือ แตกต่างกนั 

สัทลกัษณ์  คือ ไม่แตกต่างกนั 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีระยะเวลาเปิดอ่านขอ้ความ/ข้อมูล
ข่าวสารทางการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตท่ี์ต่างกนัมีการตอบสนอง โดยรวมทั้ง 4 ดา้น 
ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละดา้น พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีระยะเวลาเปิดอ่านขอ้ความ/
ขอ้มูลข่าวสารทางการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ท่ีต่างกันมีการตอบสนองด้านการ
ตดัสินใจซ้ือ (Action) แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคทัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้ในขณะท่ีผูบ้ริโภคท่ีมีระยะเวลาเปิดอ่านขอ้ความ/ขอ้มูลข่าวสารทางการตลาดผา่นไลน์ออฟ
ฟิเชียลแอคเคานตท่ี์ต่างกนัมีการตอบสนองดา้นความตั้งใจ (Attention) ดา้นความสนใจ (Interest) 
และดา้นความตอ้งการ (Desire) ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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สมมติฐานข้อท่ี 3 การรับรู้การส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์มี
ความสัมพนัธ์ต่อการตอบสนองของผูบ้ริโภค  
 
ตารางที ่5.3  สรุปสมมติฐานขอ้ท่ี 3 
 

 

ความสัมพนัธ์ 
กระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค (AIDA Model) 

ความตั้งใจ ความสนใจ ความต้องการ การตัดสินใจซ้ือ ภาพรวม 
การรับรู้      

 
หมายเหตุ: สัทลกัษณ์  คือ สัมพนัธ์กนั 

สัทลกัษณ์  คือ ไม่สัมพนัธ์กนั 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ การรับรู้การส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียล

แอคเคานตมี์ความสัมพนัธ์ต่อการตอบสนอง โดยรวมทั้ง 4 ดา้น  
1) การรับรู้การส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์มีความสัมพนัธ์     

ต่อการตอบสนองดา้นความตั้งใจ (Attention) อยา่งมีนยัส าคทัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบันอ้ย 

2) การรับรู้การส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์มีความสัมพนัธ์     
ต่อการตอบสนองดา้นความสนใจ (Interest) อย่างมีนยัส าคทัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 

3) การรับรู้การส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์มีความสัมพนัธ์     
ต่อการตอบสนองดา้นความตอ้งการ (Desire) อยา่งมีนยัส าคทัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง 

4) การรับรู้การส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ไม่มีความสัมพนัธ์
ต่อการตอบสนองดา้นการตดัสินใจซ้ือ (Action) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงวา่ตวั
แปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้มกนั 
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5.2  การอภิปรายผล 
 

จากผลการวิจยัเร่ือง การรับรู้การส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ของ
เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือท่ีมีต่อการตอบสนองของผูบ้ริโภคดงักล่าว สามารถอภิปรายผลการวิจยัได้
ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง 
จากผลการศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอย่าง พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหท่เป็นเพศหทิงมากกว่าเพศชาย เน่ืองมาจากผูบ้ริโภคเพศหทิงส่วนใหท่นั้นจะมีความสนใจ มี
การแสดงออกต่อความช่ืนชอบในส่ิงต่างๆ และมีการใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเพื่อการ
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมมากกว่าเพศชาย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของภาสกร จิตรใคร่ครวท (2553) ท่ี
พบว่าเพศหทิงมีการใชง้านบนเครือข่ายสังคมออนไลน์มากกว่าเพศชาย เม่ือพิจารณาผลการศึกษา
ในดา้นอาย ุพบวา่ อายขุองกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหท่นั้น มีอายรุะหวา่ง 21 – 25 ปี ซ่ึงเป็นช่วงวยัท่ีก าลงั
ศึกษาหรือจบการศึกษาและเร่ิมท างาน โดยจะชอบการพูดคุย พบปะสังสรรค ์สนทนา แลกเปล่ียน
ความคิดกบัเพื่อน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหท่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริททาตรี สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของรงวไล หม่ืนสวสัด์ิ (2552) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง การประชาสัมพนัธ์การตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟน
เพจ็ของ "GSM advance" และ "1 2 call!" กบัคุณค่าตราสินคา้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหท่มากกวา่
คร่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีการศึกษาในระดบัปริททาตรี นอกจากน้ีจากการศึกษายงัพบว่าส่วนใหท่เป็น
นกัเรียน/นกัศึกษา และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ (2556) ท่ีได้ท  าการศึกษาเร่ือง ส่ือดิจิตอลท่ีมีอิทธิพลต่อการตอบสนองของ
ผูบ้ริโภคในการเขา้ถึงขอ้มูลทางการตลาด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหท่เป็นเพศหทิง อายุ
ระหวา่ง 25 – 31 ปี มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริททาตรี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 
บาท  

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมและการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการส่ือสาร
การตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมและการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการส่ือสาร
การตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากมีการใชง้านไลน์แอปพลิเค
ชนัทุกวนัต่อสัปดาห์ มีระยะเวลาใชง้านไลน์แอปพลิเคชนัมากกวา่ 3 ชัว่โมงต่อวนั จะเห็นไดว้า่กลุ่ม
ตวัอยา่งมีพฤติกรรมการใชง้านไลน์แอปพลิเคชนัในระดบัท่ีค่อนขา้งมาก อาจเป็นเพราะในปัจจุบนั
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีมีส่วนท าให้ผูบ้ริโภคมีความสะดวกสบาย สามารถส่ือสารกนัได้
อยา่งไร้พรมแดน ไลน์แอปพลิเคชนัจึงไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนัของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ี
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ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ใช้งานไดต้ลอดเวลา ซ่ึงไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของภาสกร จิตรใคร่ครวท 
(2553) ท่ีศึกษาเร่ืองเทคโนโลยีของส่ือใหม่และการน า เสนอตวัตนต่อสังคมกบัพฤติกรรมการ
ส่ือสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของหทยัรัตน์ หนูแดง (2555) ท่ีศึกษา
เร่ืองการรับรู้และทศันคติต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่าผูใ้ช้
ส่วนใหท่ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็นประจ าทุกวนั และมีระยะเวลาใน
การใช้งานมากกว่า 3 ชั่วโมงข้ึนไป ส่วนช่วงเวลาท่ีผูบ้ริโภคมีการใช้งานไลน์แอปพลิเคชันเป็น
ประจ ามากท่ีสุดคือช่วงเวลา 20.01 – 24.00 น. เน่ืองจากช่วงเวลาดงักล่าวเป็นช่วงเวลาท่ีวา่งจากการ
เรียนหรือจากการท ากิจกรรม และเป็นช่วงเวลาท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีการเขา้ใชอิ้นเตอร์เน็ตเป็นอยา่งมาก 
เพื่อท าให้ตนเองรู้สึกผ่อนคลายและบนัเทิง ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่างท่ี
เป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา ส่วนเหตุผลท่ีติดตามการส่ือสารการตลาดผา่นทางไลน์ออฟฟิเชียลแอค
เคานตเ์ป็นส่วนใหท่ คือ เพื่อติดตามขอ้มูลข่าวสารมากท่ีสุด  

ส าหรับรูปแบบการส่ือสารการตลาดท่ีเคยพบเห็นผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ คือ
การแจง้โปรโมชัน่/ส่วนลดราคา หลงัจากท่ีกลุ่มตวัอย่างไดรั้บขอ้มูลข่าวสารแลว้ส่วนใหท่มีการ
ตอบสนองโดยการคลิกอ่านผา่นๆ และมีระยะเวลาท่ีเปิดอ่านขอ้ความ/ขอ้มูลข่าวสารทางการตลาด
ผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์1 – 2 วนัต่อสัปดาห์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของฐานทศัน์ ชมภูพล 
(2554) ท าการศึกษาเร่ืองการเปิดรับการสาธิตการใชเ้คร่ืองส าอางผา่นส่ือออนไลน์กบัการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองส าอางของผูห้ทิงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา่ พฤติกรรมการเปิดรับ
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับการส่ือสารด้วยการสาธิตการใช้เคร่ืองส าอางผ่านส่ือออนไลน์ของกลุ่ม
ตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความถ่ีในการเขา้ชมเวบ็ไซต์หรือบล็อกท่ีเก่ียวกบัการสาธิตการใช้
เคร่ืองส าอาง 1 คร้ังต่อสัปดาห์มากท่ีสุดส าหรับระยะเวลาในการดูรายละเอียดเวบ็ไซต์หรือบล็อก
โดยเฉล่ีย 30 นาทีต่อคร้ังมากท่ีสุด ในแต่ละวนัมีขอ้มูลข่าวสารมากมายท่ีเขา้มาในชีวิตประจ าวนั
ของเรานั้น มีมากเกินกว่าท่ีผูรั้บสารจะรับไวท้ั้งหมดได ้ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งมีการเปิดรับข่าวสาร
เฉพาะเร่ืองท่ีตนให้ความสนใจและเป็นประโยชน์ต่อตนเองเท่านั้น ซ่ึงถา้เป็นสินคา้หรือบริการท่ี
ผูบ้ริโภคให้ความสนใจ อยากรู้ ผูบ้ริโภคจะเปิดอ่านขอ้ความโดยติดตามคลิกอ่านรายละเอียด หา
ขอ้มูลข่าวสารเพิ่มมากข้ึน แต่ถา้เป็นขอ้ความท่ีผูบ้ริโภคไม่มีความสนใจก็จะมีการตอบสนองโดย
คลิกอ่านผ่านๆไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พีระ จิรโสภณ (2547) ไดอ้ธิบายกระบวนการใน
การเลือกรับข่าวสาร (Selective Process) ในขั้นตอนของการเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ (Selective 
Exposure or Selective Attention) ไวว้า่ แนวโนม้ท่ีผูรั้บสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารจาก
แหล่งหน่ึงแหล่งใดท่ีมีอยูด่ว้ยกนัหลายแหล่ง ผูรั้บสารมกัจะแสวงหาข่าวสาร เพื่อสนบัสนุนทศันคติ
เดิมท่ีมีอยูแ่ละหลีกเล่ียงข่าวสารท่ีขดัแยง้กบัความรู้สึกนึกคิดเดิมของตน  
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ส่วนท่ี 3 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้การส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอค
เคานตข์องเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือผา่นไลน์
ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์พบวา่ ส่วนใหท่มีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือทรูมูฟ 
(True Move) มากท่ีสุด โดยทรูมูฟเป็นองคก์รธุรกิจท่ีมีจ  านวนผูติ้ดตามมากท่ีสุดในไลน์ออฟฟิเชียล
แอคเคานต์ ดงันั้น การท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้การส่ือสารการตลาดของเครือข่ายโทรศพัท์มือถือ
ดีแทคและเครือข่ายโทรศพัท์มือถือเอไอเอสในจ านวนท่ีน้อยกว่าเครือข่ายโทรศพัท์มือถือทรูมูฟ 
ทั้ ง น้ีอาจ เ ป็นเพราะก ลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหท่มีความสนใจในข้อมูลข่ าวสาร ท่ี เค รือข่ าย
โทรศพัท์มือถือทรูมูฟได้ท าการส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์มากกว่า ซ่ึง
สอดคล้องกับสถิติการจัดอันดับท่ีมีจ  านวนผูติ้ดตามมากท่ีสุดในไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์
(Positioning, 2014) จึงส่งผลท าให้กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ขอ้มูลการส่ือสารการตลาดจากแบรนด์
สินคา้ดงักล่าวมากกวา่แบรนดสิ์นคา้อ่ืนๆ 

ส่วนผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้รูปแบบต่างๆ ของการส่ือสารการตลาดผ่าน
ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์พบวา่ ขอ้ท่ีมีระดบัการรับรู้สูงสุด คือ การเปิดให้ดาวน์โหลดสต๊ิกเกอร์
ได้ฟรี ทั้ งน้ี สต๊ิกเกอร์ท่ีแบรนด์ธุรกิจเปิดข้ึนมาให้ผูบ้ริโภคได้ดาวน์โหลดกนันั้นถือว่าเป็นการ
ส่ือสารการตลาดท่ีมีความส าคทัอยา่งหน่ึงในการโนม้น้าวใจให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ และเป็นการ
สร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีจดจ า ซ่ึงในการรับรู้ของผูบ้ริโภค เม่ือผูบ้ริโภครู้สึกชอบหรือให้ความสนใจ
แก่ส่ิงนั้นๆ เป็นอยา่งมาก ก็จะส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ท่ีมากข้ึนดว้ย สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
ดารา ทีปะปาล, และ ธนวฒัน์ ทีปะปาล (2553) กล่าวว่า การส่ือสารการตลาดเป็นกระบวนการ
จดัการท่ีองคก์ารจดัท าข้ึนเพื่อส่ือข่าวสารถ่ายทอดไปยงักลุ่มเป้าหมาย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อโน้ม
น้าวจูงใจให้พวกเขาเกิดการรับรู้ เกิดความเข้าใจ และเกิดทัศนคติท่ีดีต่อองค์การ และแสดง
พฤติกรรมการตอบสนองต่อผลิตภณัฑ ์หรือบริการท่ีบริษทัน าเสนอตามท่ีมุ่งหวงัไว ้ 

ส่วนท่ี 4 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค 
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค (AIDA Model) ไดแ้ก่ ความตั้งใจ (Attention) ความ

สนใจ (Interest) ความตอ้งการ (Desire) และการตดัสินใจซ้ือ (Action) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหท่
มีกระบวนการตอบสนองโดยรวมทั้ง 4 ดา้นอยู่ในระดบัมาก เม่ือศึกษาแลว้มีรายละเอียดในแต่ละ
ดา้นดงัน้ี 

1) การตอบสนองดา้นความตั้งใจ (Attention)  
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการตอบสนองดา้นความตั้งใจ (Attention) โดยรวมอยู่

ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีผูบ้ริโภคมีการตอบสนองดา้นความตั้งใจสูงสุด คือ 
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การเปิดให้ดาวน์โหลดสต๊ิกเกอร์ฟรีท าให้ผูบ้ริโภคมีความตั้งใจท่ีจะติดตามสินคา้หรือบริการผ่าน
ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์รองลงมาคือ สินคา้หรือบริการท่ีผูบ้ริโภคเคยใชอ้ยูแ่ลว้ท าให้เกิดความ
ตั้งใจท่ีจะติดตามผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ เน่ืองจากสินค้าท่ีผูบ้ริโภคได้ใช้อยู่จะท าให้
ผูบ้ริโภคมีความตั้งใจในการติดตามขอ้มูลข่าวสาร เพื่อทราบความเคล่ือนไหว กิจกรรมขององคก์ร
ท่ีไดจ้ดัข้ึน ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Assael (1998) กล่าววา่ การเปิดรับ (Exposure) 
หมายถึง การท่ีประสาทสัมผสัของผูบ้ริโภค ในท่ีน้ีหมายถึง การเห็น การไดย้ิน การสัมผสั การได้
กล่ิน ถูกกระตุน้โดยส่ิงเร้า โดยท่ีผูบ้ริโภคจะเป็นผูเ้ลือกสรรเองวา่ ส่ิงเร้าใดท่ีตรงกบัความตอ้งการ
ของตน ผูบ้ริโภคจะหลีกเล่ียงการเปิดรับในส่ิงเร้าท่ีตนเองไม่สนใจ และเห็นว่าไม่ส าคทั หาก
ผูบ้ริโภคเลือกกระบวนการเปิดรับก็จะเกิดข้ึน ทั้งน้ีการเปิดรับจะมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจ 
(Attention) ในการรับสารดว้ย โดยท่ีความสนใจ (Interest) และความเก่ียวขอ้ง (Involvement) ของ
ผูบ้ริโภคกบัส่ิงเร้านั้นจะสะทอ้นออกมาในระดบัของความตั้งใจ (Attention) ท่ีผูบ้ริโภคมีแก่ส่ิงเร้า
นั้น ดงัผลการศึกษาท่ีจะเห็นได้ว่า สต๊ิกเกอร์ท่ีเปิดให้ดาวน์โหลดได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั้น
เปรียบเสมือนส่ิงเร้าท่ีจะน าไปสู่การความตั้งใจท่ีจะดู และอ่านรายละเอียดในรูปแบบหรือเน้ือหา
ข่าวสารต่อไป  

2) การตอบสนองดา้นความสนใจ (Interest) 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการตอบสนองดา้นความสนใจ (Interest) โดยรวมอยู่

ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีผูบ้ริโภคมีการตอบสนองดา้นความสนใจสูงสุด คือ 
การใชส้ต๊ิกเกอร์มีความน่ารัก น่าสนใจและเป็นเอกลกัษณ์ รองลงมาคือ ผูบ้ริโภคสนใจขอ้ความท่ี
แสดงถึงส่วนลด คูปองหรือสิทธิพิเศษในการซ้ือสินคา้หรือบริการ หลงัจากผูบ้ริโภคเกิดความตั้งใจ
ในการติดตามขอ้มูลข่าวสารแลว้ ส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความสนใจคงเป็นสต๊ิกเกอร์ (Sticker) ของแต่ละแบ
รนดธุ์รกิจท่ีผูบ้ริโภคน ามาใชใ้นการสนทนาระหวา่งเพื่อน ซ่ึงแต่ละแบรนดไ์ดพ้ยายามดึงเอกลกัษณ์
ของแบรนดต์นเองมาใชใ้นการออกแบบสต๊ิกเกอร์ให้มีความน่าสนใจมากข้ึน เช่น การใชตุ้๊กตามาส
คอต หรือการใช้ณเดช ทาท่าท่ีเป็นพรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์มาท าเป็นสต๊ิกเกอร์ส่ืออารมณ์ได้
หลากหลาย นอกจากน้ีอีกส่ิงหน่ึงท่ีดึงดูดใจท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจในการรับข้อมูลคือ 
เน้ือหา/ขอ้ความท่ีแสดงถึงโปรโมชัน่ ส่วนลด คูปอง หรือสิทธิพิเศษต่างๆ ซ่ึงจะส่งผลให้ผูบ้ริโภค
ได้มีการรับขอ้มูลข่าวสารต่อๆ ไป ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ Kotler (2003) ท่ีได้อธิบายถึง
กระบวนการตอบสนอง (Response Process) ซ่ึงเป็นปฏิกิริยาท่ีผูรั้บข่าวสารแสดงออกมาหลงัจาก
ไดรั้บข่าวสารแลว้ เช่น พฤติกรรมการซ้ือ เน่ืองจากการซ้ือของผูบ้ริโภคไม่ไดเ้กิดข้ึนในทนัทีทนัใด 
ดังนั้ นนักการส่ือสารการตลาดจึงต้องใช้ความพยายามทางการตลาด เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดการ
ตอบสนอง โดยการท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจในตวัสินคา้ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายรูปแบบ เกิด
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ทศันคติท่ีดีต่อตวัสินคา้ และกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดพฤติกรรมในการซ้ือและใช้สินคา้ ดงันั้น ใน
การใช้สต๊ิกเกอร์ท่ีมีความน่ารัก และเป็นเอกลกัษณ์ จึงเป็นเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดหน่ึงท่ี
สามารถดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งมาก 

3) การตอบสนองดา้นความตอ้งการ (Desire)   
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการตอบสนองดา้นความตอ้งการ (Desire) โดยรวมอยู่

ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีผูบ้ริโภคมีการตอบสนองดา้นความตอ้งการสูงสุด คือ 
ผูบ้ริโภคตอ้งการรายละเอียดและเน้ือหาของขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์และน่าเช่ือถือ 
อธิบายไดว้า่ การบ่งบอกถึงขอ้มูล รายละเอียด คุณสมบติัของสินคา้ การแจง้กิจกรรมข่าวสารต่างๆ 
เม่ือมีสินคา้ใหม่ๆ ออกมาจะท าให้ผูบ้ริโภคไดรู้้จกัหรือทราบถึงตวัสินคา้ พร้อมทั้งเกิดความอยาก
ไดใ้นตวัสินคา้นั้น รวมไปถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์จะเป็นขอ้มูลท่ีสามารถช่วยให้ผูบ้ริโภค
ท าการตดัสินใจไดว้า่สินคา้นั้นมีคุณสมบติัท่ีตรงกบัความตอ้งการมากนอ้ยแค่ไหน เม่ือรายละเอียด
และเน้ือหาของขอ้มูลข่าวสารตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะเกิดการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้นั้น เพื่อตอบสนองความจ าเป็น และความตอ้งการของตนเองให้ได้รับความพึงพอใจ ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา (2540) กล่าวว่า พฤติกรรมผู ้บริโภค (Consumer 
Behavior) เป็นการศึกษาเร่ืองการตอบสนองความตอ้งการและความจ าเป็น (Needs) ของผูบ้ริโภค
ให้เกิดความพอใจ (Satisfaction) นกัการตลาดจะตอบสนองผูบ้ริโภคให้เกิดความพอใจไดน้ั้น จึง
จ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจผูบ้ริโภค เพราะถา้ไม่เขา้ใจวา่ผูบ้ริโภคคือใคร ไม่เขา้ใจวา่เขาตอ้งการอะไร
ชอบส่ิงใด ก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้ จากผลการวิจัยรองลงมา พบว่า 
ผูบ้ริโภคตอ้งการใหมี้สต๊ิกเกอร์ท่ีหลากหลายอารมณ์ต่อการใชง้านในการส่ือสารระหวา่งกนั เช่น ดี
ใจ เศร้า เสียใจ และยินดี เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2537) ได้ให้
ความหมายไวว้า่ การส่ือสารทางการตลาด หมายถึง กิจกรรมในการติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย
เพื่อสร้างความเขา้ใจ โดยมุ่งหวงัให้เกิดพฤติกรรมตอบสนองตามวตัถุประสงคข์องแผนการตลาด
ของธุรกิจ ในการส่ือสารทางการตลาดนั้น อาจจะส่ือสารผ่านภาพ ถอ้ยค า หรือสัทลกัษณ์ก็ได ้แต่
ทั้งน้ีการส่ือสารการตลาดนั้น นักการตลาดจะต้องส่ือสารได้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูบ้ริโภค โดยอาจใช้วิธีการโน้มน้าวใจ กระตุน้ความตอ้งการเพื่อให้ผูบ้ริโภคได้รับขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์และน าไปสู่การเปล่ียนแปลงทศันคติ ซ่ึงจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในท่ีสุด 

4) การตอบสนองดา้นการตดัสินใจซ้ือ (Action)   
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการตอบสนองดา้นการตดัสินใจซ้ือ (Action) โดยรวม

อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีผูบ้ริโภคมีการตอบสนองดา้นการตดัสินใจ
ซ้ือสูงสุด คือ การจดัโปรโมชัน่ ส่วนลด คูปองหรือสิทธิพิเศษมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือ
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บริการ รองลงมา คือ รายละเอียดและเน้ือหาของขอ้มูลข่าวสารท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือ
บริการ ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของเสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้อธิบายถึงการส่ือสารการตลาด 
(Marketing Communication) และการส่ือสารท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดไวว้า่ การส่ือสาร
การตลาดท่ีดีนั้นจะท าให้ผูบ้ริโภครู้จกั ยอมรับ เกิดความพึงพอใจ ในตวัสินคา้ของบริษทัมากกว่า
สินคา้ยีห่อ้อ่ืนๆ ซ่ึงเกิดไดจ้ากการอ่าน หรือฟังขอ้ความเก่ียวกบัการส่ือสาร เช่น การดูโฆษณา ไดย้ิน
ค าสัมภาษณ์ในรายการโทรทศัน์ จากการดูวิดีโอ ดูสารคดี อ่านแผ่นพบั เป็นต้น นอกจากน้ียงั
สอดคล้องกบัผลการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองของผูซ้ื้อในกิจกรรมการ
ส่งเสริมการขายของห้างสรรพสินคา้ในเขตกรุงเทพมหานครของภศัราภรณ์ อรัทเหม (2549) ท่ี
พบวา่ ผูซ้ื้อตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีน ามาจดัการส่งเสริมการขายโดยดูจากความคุม้ค่าและประโยชน์ใช้
สอย รองลงมาคือการส่งเสริมการขายมีส่วนท าให้ผูซ้ื้อตดัสินใจซ้ือไดเ้ร็วข้ึน จากผลการศึกษาจะ
เห็นไดว้่า การส่งเสริมการขายโดยการจดัโปรโมชัน่ ส่วนลด คูปองหรือสิทธิพิเศษของสินคา้และ
บริการจะมีบทบาทอยา่งมากต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ทั้งน้ีเป็นเพราะนิสัยส่วน
ใหท่ของคนไทยชอบซ้ือสินคา้/บริการท่ีมีการจดัโปรโมชัน่ ส่วนลดหรือมีของแถมอยูแ่ลว้จึงท าให้
เกิดการตดัสินใจซ้ือไดเ้ร็วข้ึน รวมไปถึงการให้รายละเอียดและเน้ือหาของขอ้มูลข่าวสารหากเป็น
ขอ้มูลท่ีน่าสนใจ ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคก็จะตวัช่วยกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมการการ
ตดัสินใจซ้ือไดม้ากยิง่ข้ึน  

ส่วนท่ี 5 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ลกัษณะทางประชากร ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายได้

ท่ีต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั จากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ 
1) เพศท่ีต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคในการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟ

ฟิเชียลแอคเคานตแ์ตกต่างกนั ในดา้นความตั้งใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากร
ของปรมะ สตะเวทิน (2546) ท่ีระบุวา่ เพศหทิงและเพศชายมีความแตกต่างกนัอยา่งมาก ทั้งในเร่ือง
ของความคิด ค่านิยม ทศันคติ รวมถึงพฤติกรรม ตลอดจนตวามตอ้งการต่างๆ ทั้งน้ีเพราะวฒันธรรม
และสังคมไดก้ าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวแ้ตกต่างกนั ดงันั้น ความแตกต่างทาง
เพศจึงท าให้ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการตอบสนองท่ีแตกต่างกันด้วย ซ่ึงหากอา้งแนวคิดเก่ียวกับ
ลกัษณะทางประชากรของพีระ จิรโสภณ (2547) ท่ีกล่าววา่ผูห้ทิงโดยทัว่ไปมกัมีลกัษณะชอบความ
สวยงาม มีความนุ่มนวล และอารมณ์อ่อนไหวจึงมกัจะถูกโน้มน้าวใจไดง่้ายกว่าผูช้าย อาจอธิบาย
ผลการวิจยัส่วนน้ีไดว้า่ การส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์มีรูปแบบเน้ือหาของ
ขอ้มูลข่าวสารท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเพศหทิง ท าให้เพศหทิงมีการตอบสนองดา้นความ
ตั้งใจในการติดตามขอ้มูลข่าวสารผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตม์ากกวา่เพศชาย 
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2) อายท่ีุต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคในการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟ
ฟิเชียลแอคเคานตแ์ตกต่างกนัโดยรวมทั้ง 4 ดา้น ทั้งในดา้นความตั้งใจ ดา้นความ ดา้นความตอ้งการ 
และดา้นการตดัสินใจ ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากรของศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
(2538) ท่ีระบุว่าอายุเป็นปัจจัยท่ีท าให้ผูบ้ริโภคมีความแตกต่างกันในเร่ืองของความคิดและ
พฤติกรรม เช่นเดียวกบัแนวคิดของกิติมา สุรสนธิ (2544) ท่ีไดก้ล่าววา่อายเุป็นปัจจยัส าคทัท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการส่ือสารของมนุษย ์เน่ืองจากอายุเป็นตวัก าหนดหรือบ่งบอกเก่ียวกบัความเป็นผูท่ี้มี
ประสบการณ์ในเร่ืองต่างๆ ของบุคคล ซ่ึงคนท่ีมีอายุนอ้ยจะมีความคิดเชิงเสรีนิยมมากกวา่คนอายุ
มาก ใจร้อนกว่า มองโลกในแง่ดีกว่า ส่วนคนอายุมากจะมีความระมดัระวงัในเร่ืองต่างๆ มากกว่า 
มองโลกในแง่ร้าย และไม่ชอบการเปล่ียนแปลง ดงันั้น คนอายนุอ้ยจึงมกัเป็นผูท่ี้ถูกชกัจูงไดง่้ายกวา่
คนอายุมาก และมีพฤติกรรมในการส่ือสารท่ีชอบเปิดรับข่าวสารดา้นความบนัเทิง ขณะท่ีคนอายุ
มากจะเปิดรับข่าวสารประเภทหนักๆ เช่น ข่าวการเมือง สังคม หรือเศรษฐกิจ เป็นต้น จาก
ผลการวิจยัท่ีพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีอายุ 21 – 25 ปี จึงอธิบายได้ว่า ผูท่ี้มีอายุน้อยกว่า 25 ปีจะมี
พฤติกรรมการตอบสนองต่อการส่ือสารการตลาดของเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือผา่นไลน์ออฟฟิเชียล
แอคเคานตม์ากกวา่ผูท่ี้มีอายมุาก แสดงใหเ้ห็นวา่หากผูบ้ริโภคท่ีมีอายุนอ้ยก็มีโอกาสท่ีจะถูกกระตุน้
และโนม้นา้วใจไปตามส่ือหรือส่ิงย ัว่ยตุ่างๆ มากกวา่ผูท่ี้มีอายมุาก 

3) ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคในการส่ือสารการตลาด
ผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตแ์ตกต่างกนั ในดา้นความตอ้งการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบั
ลกัษณะประชากรของปรมะ สตะเวทิน (2546) ท่ีระบุว่าการศึกษาเป็นปัจจยัท่ีท าให้คนมีความคิด 
ค่านิยม ทศันคติ และพฤติกรรมแตกต่างกนั คนท่ีมีการศึกษาสูงจะเป็นคนท่ีไม่เช่ืออะไรง่ายๆ ถา้ไม่
มีหลกัฐานหรือเหตุผลเพียงพอ และผลการวิจยัคร้ังน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัเร่ืองส่ือดิจิตอลท่ีมี
อิทธิพลต่อการตอบสนองของผูบ้ริโภคในการเขา้ถึงขอ้มูลทางการตลาดของวิภาดา พิทยาวิรุฬห์ 
(2556) ท่ีพบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีการตอบสนองต่อส่ือดิจิตอลในการเขา้ถึงขอ้มูลทาง
การตลาดในดา้นความตอ้งการแตกต่างกนั โดยกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริททาตรีมี
การตอบสนองในการเขา้ถึงขอ้มูลทางการตลาดด้านความตอ้งการมากกว่ากลุ่มผูบ้ริโภคระดับ
การศึกษาปริททาตรี ทั้งน้ี เน่ืองจากผูท่ี้มีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริททาตรีอาจมีความตอ้งการและมี
ความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายมากกวา่ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูง ดงันั้น ระดบัการศึกษา
ถือว่าเป็นปัจจยัท่ีท าให้บุคคลเกิดความคิด ความตอ้งการ ตลอดจนการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ี
แตกต่างกนัได ้ 

4) อาชีพท่ีต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคในการส่ือสารการตลาดผ่านไลน์
ออฟฟิเชียลแอคเคานตไ์ม่แตกต่างกนั โดยรวมทั้ง 4 ดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของณัฐกรานต ์
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รัตนสุภา (2555) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ืองรูปแบบของเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook และ
พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook ท่ีมีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมี
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนั ซ่ึงผลการวจิยัคร้ังน้ีไม่สอดคลอ้งสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตอบสนองของผูซ้ื้อในกิจกรรมการส่งเสริมการขายของ
หา้งสรรพสินคา้ในเขตกรุงเทพมหานครของภศัราภรณ์ อรัทเหม (2549) ท่ีพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ
ท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมการตอบสนองของผูซ้ื้อต่อกิจกรรมการส่งเสริมการขายของห้างสรรพสินคา้
แตกต่างกนั ในดา้นความตั้งใจ ความสนใจ ความตอ้งการ และการตดัสินใจซ้ืออยา่งมีนยัส าคทัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงหากเช่ือมโยงกบัทฤษฏีแลว้ผลการวิจยัน้ีไม่สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ    
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ท่ีกล่าววา่ อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความตอ้งการ
สินคา้ท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากผูท่ี้มีอาชีพต่างกนัยอ่มมีความคิด ทศันคติ ค่านิยม ท่ีแตกต่างกนั จึงจะ
ส่งผลใหมี้พฤติกรรมการตอบสนองของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกนั  

5) รายไดท่ี้ต่างกนัมีการตอบสนองของผูบ้ริโภคในการส่ือสารการตลาดผ่านไลน์
ออฟฟิเชียลแอคเคานตแ์ตกต่างกนัในดา้นการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของปรมะ สตะ
เวทิน (2546) ท่ีอธิบายว่า รายไดห้รือสถานภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละบุคคลจะกระทบต่อสินคา้
และบริการท่ีเขาตดัสินใจซ้ือ สถานภาพเหล่าน้ีจะประกอบดว้ยรายได ้การออมทรัพย ์อ านาจการซ้ือ
และทศันคติ ซ่ึงรายไดจ้ะมีผลต่ออ านาจในการตดัสินใจซ้ือ บุคคลท่ีมีรายไดต้  ่าจะซ้ือสินคา้ท่ีจ  าเป็น
ต่อการครองชีพและมีความไวต่อราคามาก ส่วนคนท่ีมีรายไดสู้งจะมุ่งซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีและ
ราคาสูง โดยเนน้ท่ีภาพพจน์ของตราสินคา้เป็นหลกั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตท่ี์ต่างกนัมี
การตอบสนองของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั จากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ 

ผูบ้ริโภคท่ีมีระยะเวลาเปิดอ่านขอ้ความ/ขอ้มูลข่าวสารทางการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิ
เชียลแอคเคานตท่ี์ต่างกนัมีการตอบสนองดา้นการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคทัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ในขณะท่ีผูบ้ริโภคท่ีมีระยะเวลาเปิดอ่านขอ้ความ/
ขอ้มูลข่าวสารทางการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ท่ีต่างกนัมีการตอบสนองด้านความ
ตั้งใจ (Attention) ดา้นความสนใจ (Interest) และดา้นความตอ้งการ (Desire) ไม่แตกต่างกนั แต่มี
การตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของนุชจรินทร์ ชอบด ารงธรรม (2553) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง อิทธิพลของส่ือโฆษณาในเครือข่าย
สังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค พบว่า ผูใ้ช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ท่ีมีระยะเวลาการใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีแตกต่างกนัมีกระบวนการตอบสนอง
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ด้านความตั้งใจ ด้านความสนใจ และด้านความตอ้งการแตกต่างกนั แต่ด้านการตดัสินใจซ้ือไม่
แตกต่างกัน โดยผูบ้ริโภคท่ีมีระยะเวลาการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมาก จะส่งผลต่อ
กระบวนการตอบสนองท่ีมากข้ึน ดังนั้น หากนักการตลาดมีการน าเสนอข้อมูลหรือข่าวสารท่ี
น่าสนใจ แปลกใหม่ และทันสมยัอาจท าให้สามารถดึงดูดใจให้ผูบ้ริโภคมีระยะเวลาเปิดอ่าน
ขอ้ความ/ขอ้มูลข่าวสารทางการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ท่ีมากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตอบสนองท่ีมากยิง่ข้ึนไปดว้ย จากผลการศึกษาจะเห็นไดว้า่ผูบ้ริโภคมีระยะเวลาเปิด
อ่านขอ้ความ/ขอ้มูลข่าวสารทางการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตเ์พียง 1 – 2 วนัต่อสัปดาห์
ซ่ึงถือว่ามีระยะเวลาในการเปิดอ่านท่ีน้อย จึงส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการตอบสนองด้านการ
ตดัสินใจซ้ือท่ีนอ้ยตามไปดว้ย  

สมมติฐานข้อท่ี 3 การรับรู้การส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์มี
ความสัมพนัธ์ต่อการตอบสนองของผูบ้ริโภค จากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ 

การรับรู้การส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตมี์ความสัมพนัธ์ต่อการ
ตอบสนองดา้นความตั้งใจ ดา้นความสนใจ และดา้นความตอ้งการอยา่งมีนยัส าคทัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าว
ไวว้่า การตอบสนองของผูบ้ริโภคจะข้ึนอยู่กบัการรับรู้ ผูบ้ริโภคจะมีการตอบสนองต่อส่ิงต่างๆ 
แตกต่างกนั ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของแต่ละบุคคล รวมทั้งประสบการณ์ในอดีตและปัจจุบนั
ท่ีส่งผลท าใหเ้กิดการรับรู้ท่ีแตกต่างกนั  

ในขณะท่ีการรับรู้การส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการตอบสนองดา้นการตดัสินใจซ้ือ (Action) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้แสดงวา่ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้มกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของบุทนภา จันทรากูลพงษ์ (2542) ซ่ึงได้ท าการศึกษาเร่ือง อิทธิพลของส่ือโฆษณาในโรง
ภาพยนตร์ท่ีมีต่อทศันคติต่อส่ือโฆษณาและพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการของวยัรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่การเปิดรับส่ือโฆษณาใน โรงภาพยนตร์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้และบริการหลงัจากเปิดรับส่ือโฆษณา ในโรงภาพยนตร์ ซ่ึงจากผลการศึกษาอธิบายไดว้่า 
ผูบ้ริโภคยงัไม่มีการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ แมจ้ะมีการรับรู้การส่ือสารการตลาดผ่านไลน์
ออฟฟิเชียลแอคเคานตก์บัการตอบสนองในดา้นความตั้งใจ ดา้นความสนใจ และดา้นความตอ้งการ
แลว้ก็ตาม ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริโภคยงัไม่มีความคิดท่ีจะซ้ือสินคา้นั้นๆ ดงันั้นการกระตุน้ให้
ผูบ้ริโภคเกิดการซ้ือสินคา้และบริการจึงเป็นส่ิงส าคทั ในการโนม้นา้วใจให้ผูบ้ริโภคอยากใชสิ้นคา้
และบริการมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) ท่ีอธิบายถึง
ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือไวว้่าตามปกติผูบ้ริโภคจะมีกระบวนการในการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอน
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ไดแ้ก่ 1) การรับรู้ถึงความตอ้งการ (Need Recognition) ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากความตอ้งการภายในของ
ตนเองหรือเกิดจากส่ิงกระตุน้ เช่น โปรโมชัน่ท่ีมาในรูปแบบของคูปอง ส่วนลด หรือสิทธิพิเศษใน
การซ้ือสินคา้ และกิจกรรมให้ร่วมเล่นเกมลุ้นรับของรางวลั 2) การค้นหาขอ้มูล (Information 
Search) ถา้ความตอ้งการถูกกระตุน้มากพอผูบ้ริโภคจะด าเนินการคน้หาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ 
เพิ่มเติม 3) การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) เม่ือผูบ้ริโภคไดข้อ้มูลมาแลว้จาก
ขั้นท่ี 2 ผูบ้ริโภคจะเกิดความเข้าใจและประเมินผลทางเลือกต่างๆ เช่น การพิจารณาสินค้าว่ามี
คุณสมบติัอะไรบา้ง และมีความเช่ือถือแค่ไหน 4) การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) จากการ
ประเมินผลพฤติกรรมในขั้นท่ี 3 จะช่วยให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีเขาชอบมากท่ีสุดและ
ปฏิเสธซ้ือสินคา้ท่ีตนเองไม่มีความพอใจท่ีจะซ้ือ 5) พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post Purchase 
Behavior) หลงัจากซ้ือและทดลองใชสิ้นคา้ไปแลว้ผูบ้ริโภคจะมีประสบการณ์เก่ียวกบัสินคา้ ถา้เกิด
ความพึงพอใจก็จะมีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือซ ้ า แต่ถา้ไม่ตรงกบัความคาดหวงั ก็จะท าให้ไม่พอใจและไม่
ซ้ือซ ้ า 

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจัิยไปประยุกต์ใช้ 
5.3.1.1 จากผลการศึกษา พบวา่ ส่วนใหท่เป็นเพศหทิงมากกวา่เพศชาย มีอายุระหวา่ง 

21 – 25 ปี มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริททาตรี ส่วนใหท่เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 10,000 – 20,000 บาท การท่ีบุคคลมีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนัยอ่ม
ส่งผลใหมี้การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและพฤติกรรมการตอบสนองท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย ดงันั้น องคก์ร
ตอ้งมีการตระหนกัถึงการส่ือสารการตลาดไปยงักลุ่มเป้าหมาย โดยใชส่ื้อทางการตลาดท่ีเหมาะสม 
ซ่ึงในปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่ผูบ้ริโภคมีการบริโภคส่ือหลกัลดนอ้ยลง เพราะไดห้นัมาใชส่ื้อออนไลน์
กนัมากข้ึน ดงันั้น ควรเนน้ท าการส่ือสารการตลาดผา่นส่ือออนไลน์โดยเฉพาะนอกจากไลน์ออฟฟิ
เชียล เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ยูทูบ หรืออินสตาแกรมไปพร้อมๆ กนั เน่ืองจากส่ือออนไลน์จะไดรั้บ
การตอบรับจากผูบ้ริโภคมากกว่าส่ืออ่ืนๆ ซ่ึงองค์กรธุรกิจสามารถน าผลท่ีได้จากการศึกษาน้ีไป
ประยุกต์ใช้เป็นขอ้มูลในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายโดยการส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียล
แอคเคานตใ์หมี้ความสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายและเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด 

5.3.1.2 จากผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหท่มีการใชง้านไลน์แอปพลิเคชนัทุก
วนัและยงัมีระยะเวลาในการใช้งานมากกว่า 3 ชั่วโมงข้ึนไป ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคให้
ความส าคทักบัการใช้งานผ่านไลน์แอปพลิเคชันน้ีเป็นจ านวนมาก นอกจากน้ีช่วงเวลา 20:01 – 
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24:00 น. ยงัเป็นช่วงเวลาท่ีผูบ้ริโภคไดมี้การใชง้านเป็นประจ ามากท่ีสุด ดงันั้นควรท าการส่ือสาร
การตลาดกบัผูบ้ริโภคในช่วงเวลาน้ี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผูบ้ริโภคได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมท่ีองคก์รธุรกิจไดจ้ดัข้ึน เช่น การส่งขอ้ความ หรือการมีกิจกรรมให้ร่วมเล่นเกมเพื่อลุน้รับ
ของรางวลั และสามารถพูดคุยสอบถามรายละเอียดของสินคา้หรือบริการ โดยการเปิดระบบออน
แอร์ (On Air) เนน้การส่ือสารแบบสองทาง ท าให้เกิดการโตต้อบระหวา่งองคก์รธุรกิจกบัผูบ้ริโภค 
เพื่อสร้างความผกูพนั ความเขา้ใจ โนม้น้าวใจให้ผู ้บริโภคเกิดการตอบสนองและเป็นส่วนหน่ึงกบั
ธุรกิจอนัจะน าไปสู่ความภกัดีและเกิดการเชิทชวนหรือแนะน าไปยงับุคคลอ่ืนๆ ต่อไป 

5.3.1.3 จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหท่มีการรับรู้ถึงการเปิดให้ดาวน์
โหลดสต๊ิกเกอร์ได้ฟรีมากท่ีสุด ซ่ึงโดยทัว่ไปแล้วผูบ้ริโภคจะมีพฤติกรรมช่ืนชอบต่อส่ิงท่ีเป็น
ลกัษณะให้ผลตอบแทน ทั้งน้ี การเปิดให้ดาวน์โหลดสต๊ิกเกอร์ไดฟ้รีโดยไม่มีค่าใชจ่้ายนั้นถือเป็น
การเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอย่างดี หากสต๊ิกเกอร์ของแบรนด์ธุรกิจนั้นๆ มีความน่าสนใจก็จะ
สามารถดึงดูดใจใหผู้บ้ริโภคเปิดรับ และรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่อไป ยิ่งในปัจจุบนัทุกแบรนด์ธุรกิจได้
หันมาท าการส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลฯโดยการออกสต๊ิกเกอร์ให้ผูบ้ริโภคได้เลือก
ดาวน์โหลดกนัอย่างหลากหลาย ดงันั้น ควรมีการพฒันา และสร้างสรรค์ออกแบบให้สต๊ิกเกอร์มี
ความน่าดึงดูดใจ ไม่วา่จะเป็นการออกสต๊ิกเกอร์ดว้ยสัทลกัษณ์ มาสคอต ตวัการ์ตูน ดารา นกัแสดง 
หรือแมแ้ต่การพฒันาใหส้ต๊ิกเกอร์สามารถเคล่ือนไหวหรือมีเสียงประกอบไปพร้อมๆ กนัได ้รวมไป
ถึงการพฒันารูปแบบในการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารผ่านไลน์ออฟฟิเชียลฯ เช่น การน าเสนอขอ้มูล
ดว้ยตวัอกัษร ภาพ และวิดีโอ ให้มีความน่าสนใจ สร้างจุดเด่น ทนัสมยัและมีความแปลกใหม่ให้
แตกต่างจากแบรนด์ธุรกิจอ่ืนๆ ก็จะท าให้ผูบ้ริโภคมีการรับรู้การส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ
เชียลฯมากยิง่ข้ึน  

5.3.1.4 จากผลการศึกษาเก่ียวกบัการตอบสนองของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการส่ือสารการตลาด
ผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์มีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี  

1) การตอบสนองดา้นความตั้งใจ พบวา่ การการเปิดใหด้าวน์โหลดสต๊ิกเกอร์ฟรี
ท าให้ผูบ้ริโภคมีความตั้งใจท่ีจะติดตามสินค้าหรือบริการผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ การ
ตอบสนองด้านความตั้ งใจ ถือว่าเป็นขั้นตอนการตอบสนองขั้นแรกท่ีนักการตลาดควรให้
ความส าคทั และใชค้วามพยายามเป็นอยา่งมากในการสร้างสรรคเ์น้ือหา รูปแบบของขอ้มูลข่าวสาร
ให้มีความน่าสนใจ ซ่ึงการท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความตั้งใจเปิดรับขอ้มูลข่าวสารไดน้ั้น จะตอ้งมี
ส่ิงเร้ามากระตุน้ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคให้เกิดการยอมรับ โดยอาจใช้เทคนิค หรือการให้
ขอ้เสนอต่างๆ ท่ีน่าสนใจ ซ่ึงจะส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดความตั้งใจท่ีจะรับขอ้ความท่ีแบรนด์ส่งมาให้
ในคร้ังต่อๆ ไป 
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2) การตอบสนองดา้นความสนใจ พบวา่ การใชส้ต๊ิกเกอร์มีความน่ารัก น่าสนใจ
และเป็นเอกลกัษณ์ หลงัจากการท่ีผูบ้ริโภคเกิดความตั้งใจในการติดตามขอ้มูลข่าวสารแลว้ ก็เขา้สู่
ขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคจะเข้าไปสนใจในเน้ือหาท่ีได้รับ ตั้ งใจท่ีจะอ่าน ดู และฟังก่อนท่ีจะท าการ
ตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น นักการตลาดควรสร้างให้เกิดความสนใจติดตามข่าวสารต่อไป โดยท าการ
วางแผนปรับปรุงรูปแบบเน้ือหาขอ้มูลข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบสต๊ิกเกอร์ การน าเสนอ
โดยรูปภาพ ตวัอกัษร วีดิโอ รวมไปถึงการส่งเสริมการขายมาใชใ้นการส่ือสารการตลาดให้ตรงกบั
ความตอ้งการและการรับรู้ของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริโภคก็จะเกิดความสนใจรับ
ขอ้มูลข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง 

3) การตอบสนองดา้นความตอ้งการ ผูบ้ริโภคตอ้งการรายละเอียดและเน้ือหา
ของขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์และน่าเช่ือถือมากท่ีสุด นกัการตลาดจ าเป็นตอ้งให้
ความสนใจเก่ียวกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค เน่ืองจากก่อนท่ีผูบ้ริโภคจะท าการตดัสินใจซ้ือ 
ผูบ้ริโภคจะท าการแสวงหาขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัประเภทสินคา้ ราคาสินคา้ สถานท่ีจ าหน่าย และ
ขอ้เสนอพิเศษต่างๆ เก่ียวกบัสินคา้ท่ีตอ้งการ ดงันั้น นกัการตลาดควรน าเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีตรง
กบัความสนใจของผูบ้ริโภค มีการอพัเดตข่าวสารใหม่ๆ อยา่งสม ่าเสมอ และพยายามส่ือสารให้เห็น
ถึงประโยชน์ของการซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการ ทั้งน้ี เม่ือนกัการตลาดมีความเขา้ใจถึงความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค ก็สามารถน าความตอ้งการนั้นมาเป็นส่วนหน่ึงในการส่ือสารการตลาดให้สอดคลอ้ง
กบัตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

4) การตอบสนองดา้นการตดัสินใจซ้ือ การจดัโปรโมชัน่ ส่วนลด คูปองหรือ
สิทธิพิเศษมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการ จากสภาวะการแข่งขนัทางการตลาดท่ีสูงข้ึน 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปรับกลยุทธ์ในการส่งเสริมการขายให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบนั ดงันั้นควรให้ความส าคทักบักรส่งเสริมการขาย โดยสร้างความภกัดี การ
ตอกย  ้าถึงแบรนด์ สร้างการจดจ าท่ีจะกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดพฤติกรรมการซ้ือ เช่น การให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัโปรโมชัน่ ส่วนลด หรือสิทธิพิเศษ และการเปิดออนแอร์ให้ผูบ้ริโภคร่วมสนุกกบัเกมเพื่อ
ชิงของรางวลั เป็นตน้ จะเห็นไดว้่าการส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลฯถือเป็นอีกช่องทาง
หน่ึงในการใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ผูบ้ริโภคและเป็นเพียงส่วนหน่ึงท่ีช่วยให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการเท่านั้น ดงันั้น นกัการตลาดจึงควรมีการส่ือสารการตลาดร่วมไปกบัส่ืออ่ืนๆ 
เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือโทรทศัน์ ส่ือวิทยุ ส่ืออินเตอร์เน็ต หรือแมก้ระทัง่การใช้พนกังานขายอธิบาย
ขอ้มูลรายละเอียดของสินคา้แก่ผูบ้ริโภคใหเ้กิดการตอบสนองในการตดัสินใจซ้ือมากข้ึน  
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5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยคร้ังต่อไป 
5.3.2.1 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี มุ่งเน้นศึกษาในส่วนของผูบ้ริโภคเพียงด้านเดียว 

ไม่ได้ศึกษาในด้านขององค์กรธุรกิจ หรือการตลาดของแบรนด์ธุรกิจนั้นๆ ซ่ึงถ้าหากมีการศึกษา
เพิ่มเติมจะท าให้สามารถเขา้ใจและรับรู้ถึงภาพรวมของการส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียล
แอคเคานต ์(Line Official Account) ไดดี้ยิง่ข้ึน 

5.3.2.2 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี มุ่งเน้นศึกษาเฉพาะเครือข่ายโทรศพัท์มือถือ ซ่ึง
ไดแ้ก่ ทรูมูฟ (True Move) ดีแทค (Dtac) เอไอเอส (AIS) ดงันั้น ในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป จึงควร
ศึกษาแบรนดสิ์นคา้ประเภทอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากน้ี เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อ
สินคา้ประเภทอ่ืน เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลและผลการวจิยัไปใชใ้หป้ระโยชน์มากยิง่ข้ึน 

5.3.2.3 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยการ
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นการเก็บขอ้มูลเพียงอย่างเดียว ดงันั้นจึงควรท าการวิจยัเชิง
คุณภาพควบคู่กนัไปดว้ย เช่น กาสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Dept Interview) หรือการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) เพื่อท่ีจะช่วยให้เขา้ใจถึงการรับรู้ ความตอ้งการและพฤติกรรมการตอบสนองของ
ผูบ้ริโภคท่ีเหมาะสมต่อการส่ือสารการตลาดไดอ้ยา่งครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 

5.3.2.4 การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี มุ่งศึกษาแต่ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตผ์า่นไลน์แอป
พลิเคชนั ซ่ึงในปัจจุบนัมีแอปพลิเคชนัท่ีเป็นโปรแกรมสนทนาหลากหลายท่ีผูบ้ริโภคให้ความสนใจ 
ดงันั้น จึงควรท าการศึกษาเปรียบเทียบกบัแอปพลิเคชนัอ่ืนๆ เช่น WhatsApp, Facebook Messenger, 
KakaoTalk, WeChat เป็นตน้ เพื่อทราบถึงแนวโนม้การใชง้านของผูบ้ริโภค และน าไปพฒันาแอป
พลิเคชนัใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง การรับรู้และการตอบสนองการส่ือสารการตลาด 

ผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ของเครือข่ายโทรศัพท์มอืถือ 
 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการท าวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศิลปศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมการส่ือสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ เพื่อศึกษาถึง
การรับรู้และการตอบสนองของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ ผูว้ิจยั
ขอขอบคุณทุกท่านท่ีเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามฉบบัน้ี ทั้ งน้ีขอ้มูลท่ีท่านตอบในแบบสอบถาม
ทั้งหมดจะถือเป็นความลบั และเพ่ือน าผลท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ทางการศึกษาต่อไป 

ส่วนที ่1: ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค ำช้ีแจง  กรุณาตอบแบบสอบถาม ดว้ยการท าเคร่ืองหมายหนา้ขอ้ท่ีตรงกบัความเห็นของท่านมากท่ีสุด 

1.  เพศ 

 (   ) 1.ชาย    (   ) 2. หญิง 

2.  อาย ุ

  (   ) 1.ไม่เกิน 20 ปี   (   ) 2. 21 – 25 ปี   (   ) 3. 26 – 30 ปี  
 (   ) 4. 31 – 35 ปี   (   ) 5. 36 – 40 ปี   (   ) 6. 41 ปีข้ึนไป 

3.  ระดบัการศึกษา 

  (   ) 1. มธัยมตน้    (   ) 2. มธัยมปลายหรือเทียบเท่า  
  (   ) 3. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  (   ) 4. ปริญญาตรี    
  (   ) 5. สูงกวา่ปริญญาตรี   (   ) 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................... 

4.  อาชีพ 

 (   ) 1. นกัเรียน/นกัศึกษา   (   ) 2. คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั   
 (   ) 3. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  (   ) 4. พนกังานบริษทัเอกชน 
 (   ) 5. แม่บา้น/พอ่บา้น   (   ) 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................... 

5.  รายไดต้่อเดือน 

 (   ) 1. ต ่ากวา่ 10,000 บาท   (   ) 2. 10,000 – 20,000 บาท   
 (   ) 3. 20,001 – 30,000 บาท   (   ) 4. 30,001 – 40,000 บาท   
 (   ) 5. 40,001 – 50,000 บาท   (   ) 6. 50,001 บาทข้ึนไป 
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ส่วนที ่2: พฤตกิรรมและการเปิดรับข่าวสารผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ 

ค ำช้ีแจง  กรุณาตอบแบบสอบถาม ดว้ยการท าเคร่ืองหมายหนา้ขอ้ท่ีตรงกบัความเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ (Line Official Account) หมายถึง บญัชีอย่างเป็นทางการของธุรกิจ
เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือทั้ง 3 เครือข่าย ไดแ้ก่ ทรูมูฟ ดีแทค และเอไอเอส ซ่ึงจะส่ือสารกบัผูบ้ริโภค โดยอาศยั
ช่องทางน้ีท าการส่ือสารการตลาด ในการส่งขอ้ความเก่ียวกบัการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ และการส่งเสริม
การขายของสินคา้และบริการ โดยอาศยัแอปพลิเคชนัไลน์เป็นตวักลางในการติดต่อส่ือสาร เช่น การน าเสนอ
ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการหรือกิจกรรมต่างๆ เป็นตน้ 

 

1.  ความถ่ีในการใชง้านไลน์แอปพลิเคชนัของท่าน ต่อสปัดาห์ 
  (   ) 1 – 2 วนัต่อสปัดาห์   (   ) 3 – 4 วนัต่อสปัดาห์ 
  (   ) 5 – 6 วนัต่อสปัดาห์   (   ) ทุกวนั 
2.  ระยะเวลาเฉล่ียในการใชง้านไลน์แอปพลิเคชนั ต่อวนั 
 (   ) นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง (   ) 1 – 2 ชัว่โมง  
 (   ) 2 – 3 ชัว่โมง  (   ) มากกวา่ 3 ชัว่โมง  

3.  ช่วงเวลาท่ีใชง้านไลน์แอปพลิเคชนัเป็นประจ ามากท่ีสุด 
  (   ) 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. 

4.  เหตุผลท่ีท่านติดตามการส่ือสารการตลาดผา่นทางไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตข์องสินคา้และบริการมากท่ีสุด 
  (   ) เพ่ือติดตามขอ้มูลข่าวสาร  (   ) เพ่ือร่วมเล่นเกม/ ลุน้รับของรางวลั 
  (   ) เพ่ือดาวน์โหลดสต๊ิกเกอร์  (   ) เพ่ือน/คนรู้จกัชกัชวนใหท่้านติดตาม 
5.  ท่านเคยพบเห็นการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตใ์นรูปแบบใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  (   ) การแนะน าสินคา้ออกใหม่  (   ) การแจง้โปรโมชัน่/ส่วนลดราคา   
  (   ) การร่วมเล่นเกมชิงรางวลั   (   ) การแจกคูปองของสินคา้/บริการ 
  (   ) การใหข้อ้มูลเก่ียวกบับริษทัผูผ้ลิต  (   ) การใหล้งทะเบียนทดลองใชสิ้นคา้/บริการ  
  (   ) การเชิญชวนใหส้มคัรเป็นสมาชิก  (   ) การบรรยายคุณสมบติัของสินคา้/บริการ  
  (   ) การแสดงคลิปวดีิโอเก่ียวกบัสินคา้/บริการ (   ) การแสดงภาพรายการของสินคา้/บริการ 
  (   ) การลิงคไ์ปยงัหนา้อ่ืนๆ เช่น เวบ็ไซต ์เฟซบุ๊ก และยทููบ 
  (   ) การเปิดระบบออนแอร์ (ON AIR) ใหติ้ดต่อสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ี 

6.  ท่านมีการตอบสนองอยา่งไรหลงัจากไดรั้บขอ้มูลข่าวสารผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตข์องเครือข่าย
โทรศพัทมื์อถือ (ทรูมูฟ ดีแทค เอไอเอส) ท่ีท่านเป็นสมาชิก/ติดตาม  

  (   )ไม่สนใจ,ลบท้ิง    (   ) คลิกอ่านผา่นๆ  
  (   ) คลิกเพ่ืออ่านรายละเอียด   (   ) คลิกเพ่ือร่วมเล่นเกมชิงรางวลั 
  (   ) คน้หาขอ้มูลเพ่ิมเติม   (   ) แนะน า/บอกต่อ 
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7.  ระยะเวลาท่ีท่านเปิดอ่านขอ้ความ/ขอ้มูลข่าวสารทางการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตต์อ่สปัดาห์ 

 (   ) 1 – 2 วนัต่อสปัดาห์   (   ) 3 – 4 วนัต่อสปัดาห์ 

 (   ) 5 – 6 วนัต่อสปัดาห์   (   ) ทุกวนั 

ส่วนที ่3: การรับรู้การส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ 

ค ำช้ีแจง  กรุณาตอบแบบสอบถาม ดว้ยการท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
หมำยเหตุ ** การรับรู้ หมายถึง การท าความเขา้ใจ การตีความจากขอ้ความ และภาพประกอบต่างๆ ในขอ้มลูการส่ือสาร- 

 การตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต ์

3.1) ท่านมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตข์องเครือข่ายโทรศพัทต์่อไปน้ีท่ีระดบัใด   
 

 
เครือข่ายโทรศัพท์มอืถือ 

ระดบัการรับรู้ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 
1.  ทรูมูฟ (True Move)       
2.  ดีแทค (Dtac)       
3.  เอไอเอส (AIS)      

3.2) จากขอ้ 3.1 ท่านมีการรับรู้ต่อรูปแบบการส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตท่ี์ไดรั้บระดบัใด 

 

 
รูปแบบของการส่ือสารการตลาด 

ระดบัการรับรู้ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 
1.  การน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการผา่นตวัอกัษร      
2.  การน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการผา่นภาพ      
3.  การน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการผา่นคลิป

วดีิโอ 
     

4.  การน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการผา่นคลิปเสียง      
5.  การน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัโปรโมชัน่,คูปอง,ส่วนลดของ

สินคา้และบริการ  
     

6.  การมอบสิทธิพิเศษใหก้บัสมาชิกในการแลกซ้ือสินคา้         
พรีเม่ียม เช่น เคร่ืองด่ืม หรือร้านอาหาร เป็นตน้ 

     

7.  การมีกิจกรรมต่างๆ เช่น เกม, การตอบค าถามเพ่ือชิง
รางวลั 
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รูปแบบของการส่ือสารการตลาด 

ระดบัการรับรู้ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 
8.  การเปิดใหด้าวน์โหลดสต๊ิกเกอร์ไดฟ้รี      
9.  การเช่ือมโยงข่าวสารลิงคไ์ปยงัหนา้อ่ืนๆ เช่น เวบ็ไซต ์    

เฟซบุ๊ก และยทููบ  เป็นตน้ 
     

10.  การน าเสนอขอ้มูลข่าวสารตา่งๆไปยงัหนา้ไทมไ์ลน ์      
11.  การเปิดระบบออนแอร์ (ON AIR) ใหติ้ดต่อสอบถาม, 

พดูคุย, ร่วมสนุกกบัเจา้หนา้ท่ี 
     

ส่วนที ่4: กระบวนการการตอบสนองไอดาโมเดล ประกอบด้วย ความตั้งใจ (Attention) ความสนใจ (Interest) 

ความต้องการ (Desire) และการตดัสินใจซ้ือ (Action) 

ค ำช้ีแจง  กรุณาตอบแบบสอบถาม ดว้ยการท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 
 

การตอบสนองต่อการส่ือสารการตลาด 

ผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ 

ระดบัความตั้งใจ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

ด้านความตั้งใจ (Attention)      
1.  การเปิดใหด้าวน์โหลดสต๊ิกเกอร์ฟรีท าใหท่้านมีความ

ตั้งใจท่ีจะติดตามสินคา้หรือบริการผา่นไลน์ออฟฟิเชียลฯ 
     

2.  ท่านมีความตั้งใจท่ีจะติดตามสินคา้หรือบริการท่ีเพ่ือน 
     แนะน า/เชิญชวนผา่นไลน์ออฟฟิเชียลฯ 

     

3.  สินคา้หรือบริการท่ีท่านเคยใชอ้ยูแ่ลว้ท าใหท่้านเกิดความ 
     ตั้งใจท่ีจะติดตามผา่นไลน์ออฟฟิเชียลฯ 

     

4.  การส่ือสารผา่นป้ายโฆษณาในสถานท่ีต่างๆรวมถึง 
     ศูนยบ์ริการมีส่วนท าใหเ้กิดความตั้งใจท่ีจะติดตาม 

     

5.  การส่ือสารผา่นส่ือต่างๆ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือออนไลน์มี
ส่วนท าใหเ้กิดความตั้งใจท่ีจะติดตามผา่นไลน์ออฟฟิ 
เชียลฯ 
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การตอบสนองต่อการส่ือสารการตลาด 

ผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ 

ระดบัความสนใจ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

ด้านความสนใจ (Interest)      
6.  ท่านสนใจติดตามขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ

ผา่นไลน์ออฟฟิเชียลฯ 
     

7.  การส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลฯท าใหท่้าน
สนใจในตวัสินคา้หรือบริการมากข้ึน 

     

8.  รายละเอียดและเน้ือหาของขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมีความ
แปลกใหม่น่าสนใจและน่าติดตาม 

     

9.  ท่านสนใจขอ้ความท่ีแสดงถึงส่วนลด คูปองหรือสิทธิ
พิเศษในการซ้ือสินคา้หรือบริการ 

     

10.  ท่านสนใจร่วมสนุกในกิจกรรมต่างๆผา่นไลน์ออฟฟิ
เชียล เช่น การร่วมเล่นเกมส์ , On Air 

     

11.  การใชส้ต๊ิกเกอร์มีความน่ารัก น่าสนใจและเป็น
เอกลกัษณ์ 

     

12.  การใชพ้รีเซนเตอร์เป็นดารา,นกัแสดงท่ีมีช่ือเสียง
สามารถดึงดูดความสนใจและสร้างความน่าเช่ือถือ 

     

 
 

การตอบสนองต่อการส่ือสารการตลาด 

ผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ 

ระดบัความต้องการ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

ด้านความต้องการ (Desire)      
13.  ท่านตอ้งการรายละเอียดและเน้ือหาของขอ้มูลข่าวสารท่ี

ทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์และน่าเช่ือถือ 
     

14.  ท่านตอ้งการขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีมี
ประโยชน์  

     

15.  ท่านตอ้งการขอ้ความท่ีแสดงถึงส่วนลด คูปองหรือสิทธิ
พิเศษในการซ้ือสินคา้และบริการ 

     

16.  ท่านตอ้งการมีส่วนร่วมสนุกในกิจกรรม เช่น การร่วม
เล่นเกมส์ , On Air 
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การตอบสนองต่อการส่ือสารการตลาด 

ผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ 

ระดบัความต้องการ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

ด้านความต้องการ (Desire) (ต่อ)      
17.  ท่านตอ้งการใหมี้สต๊ิกเกอร์ท่ีหลากหลายอารมณ์ต่อการ

ใชง้าน 
     

18.  การส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลฯกระตุน้ให้
ท่านเกิดความตอ้งการในตวัสินคา้หรือบริการ 

     

 
 

การตอบสนองต่อการส่ือสารการตลาด 

ผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ 

ระดบัการตดัสินใจซ้ือ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

ด้านการตดัสินใจซ้ือ (Action)      
19.  การส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลฯมีส่วนช่วยให้

ท่านตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการเร็วข้ึน 
     

20.  รายละเอียดและเน้ือหาของขอ้มูลข่าวสารท าใหเ้กิดการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ 

     

21.  การจดัโปรโมชัน่ ส่วนลด คูปองหรือสิทธิพิเศษมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ 

     

22.  การมีส่วนร่วมสนุกในกิจกรรม เช่น การร่วมเล่นเกมส์ , 
On Air มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ 

     

23.  เพ่ือน ครอบครัวหรือบุคคลอ่ืนมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้หรือบริการผา่นไลน์ออฟฟิเชียลฯ 

     

 

 

 

.ขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามค่ะ. 
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