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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาถงึการรบัรูต้ราสนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ LINE ทีม่คีวามสมัพนัธก์บั

พฤติกรรมการซื้อสนิค้าและบรกิารของผู้บรโิภค กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในงานวจิยั คอื ผู้ทีใ่ชง้านแอพพลเิคชัน่ LINE ใน

ประเทศไทยจาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  

 ผลการวจิยัพบว่า 

 ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิอายุระหว่าง 25-34ปีจบการศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า ประกอบ

อาชพีพนกังานบรษิทั/ลกูจา้ง มสีถานภาพโสด และมรีายไดต่้อเดอืน 20,001-30,000 บาท 

 ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมการใชแ้อพพลเิคชัน่ LINE สว่นใหญ่มกีารใชง้านแอพพลเิคชัน่ LINE ทุกวนัและผูบ้รโิภค

มกีารรบัรูต้ราสนิคา้ของผูบ้รโิภค โดยรวมมกีารรบัรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 

 การรบัรูต้ราสนิคา้ของผูบ้รโิภคดา้นการอ่านหรอืดูข่าวสารของตวัสนิคา้ในแอพพลเิคชัน่ LINE และดา้นการ

เขา้ร่วมกจิกรรมในช่วงเวลา ON AIR มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้หรอืบรกิารของผูบ้รโิภค ดา้นการซือ้

สนิคา้หรอืบรกิารหลงัจากทีไ่ดร้บัขอ้มูลจากเจา้ของสนิค้าหรอืบรกิารในแอพพลเิคชัน่ LINE โดยมคีวามสมัพนัธ์ไปใน

ทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่า และในระดบัค่อนขา้งตํ่า ตามลาํดบั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั 0.01 

 การรบัรูต้ราสนิคา้ของผูบ้รโิภคดา้นการอ่านหรอืดขู่าวสารของตวัสนิคา้ในแอพพลเิคชัน่ LINEมคีวามสมัพนัธ์

กบัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้หรอืบรกิารของผูบ้รโิภค ดา้นความถี่ในการซือ้สนิค้าหรอืบรกิารหลงัจากทีไ่ดร้บัขอ้มูลจาก

เจา้ของสนิคา้หรอืบรกิารในแอพพลเิคชัน่ LINE ภายในระยะเวลา 1 ปีโดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั ใน

ระดบัตํ่าอย่างมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั 0.05 

การรบัรูต้ราสนิคา้ของผูบ้รโิภคดา้นการอ่านหรอืดูข่าวสารของตวัสนิคา้ในแอพพลเิคชัน่ LINE และดา้นการ

เขา้ร่วมกจิกรรมในช่วงเวลา ON AIR มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้หรอืบรกิารของผูบ้รโิภค ดา้นค่าใชจ้่าย

ในการซือ้สนิคา้หรอืบรกิารจากรา้นคา้ในแอพพลเิคชัน่ LINE ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทาง

เดยีวกนั ในระดบัค่อนขา้งตํ่าอย่างมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั 0.01 และในระดบัตํ่าอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติริะดบั 0.05 

ตามลาํดบั 

 

คาํสาํคญั: การรบัรูต้ราสนิคา้ แอพพลเิคชัน่ LINE พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
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Abstract 

 

 This research aimed at studying brand perception via LINE application relating to consumers' buying 

behavior on product and service. Questionnaires were distributed to collect data from a sampling group of 

400 LINE application users in Thailand.  

 The research found that; 

 Majority of the consumers were female aged between 25-34 years old. Most consumers were single, 

graduated Bachelor Degree or equivalent and were employees with average salary between THB 20,001-

30,000.  

 Most consumers used LINE application every day. 

 In general, brand perception of consumers was at moderate level. 

Results from hypotheses testing revealed that. 

 Consumers’ brand perceptions in exposure to product and service in LINE application, and activity 

participation during ON AIR period were correlated to the buying behavior on product and service after 

receiving information from product owners in LINE application in the same direction at low level and at rather 

low level respectively at 0.01 level of statistical significance. 

 Consumers’ brand perception towardsexposure to product and service in LINE applicationwas 

correlated to consumers’ buying behavior on frequency in purchasing product and service after receiving 

information from product owners in LINE application within one year in the same direction at low level at 0.05 

level of statistical significance. 

 Consumers’ brand perceptions towards exposure to product and service in LINE application, and 

activity participation during ON AIR period were correlated to consumers’ buying behavior on purchasing 

product and service from owners in LINE application within one year in the same direction at very low level at 

0.01 level of statistical significance and at low level at 0.05 level of statistical significance respectively. 

 

Keywords : Brand Perception, Application LINE, Consumers' Buying Behavior 

 

บทนํา 

 ในปจัจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มามบีทบาทสาํคญัในการขบัเคลื่อนของเศรษฐกจิโลก ซึง่นับวนัจะมกีาร

ขยายตวัอย่างรวดเรว็ ทําใหก้ารผลติสนิคา้มรีาคาถูกแต่มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ การสื่อสารการตลาดทีก่า้วหน้าและ

เพิม่ขยายศกัยภาพทีส่งูขึน้มาก ทําใหผู้บ้รโิภคสามารถคน้หาและเขา้ถงึขอ้มูลข่าวสารไดม้ากยิง่ขึน้ พรอ้มกบัสามารถ

เชื่อมโยงถงึกนัไดท้ัว่ทัง้โลกดว้ยระบบอนิเทอรเ์น็ต และสามารถใหม้กีารกระจายสนิคา้ไปในทีต่่าง ๆ ทัว่ทุกมุมโลกได้

อย่างรวดเรว็ดว้ยระบบการขนสง่ทีท่นัสมยั ทาํใหธุ้รกจิต่างตอ้งแขง่ขนัในทุกแห่งทัว่โลก (ธงชยั สนัตวิงษ์,  2546,  หน้า 1) 

 การโฆษณาเป็นเครื่องมอืสือ่สารทางการตลาดทีเ่ป็นทีนิ่ยม และมปีระสทิธภิาพในการบอกกล่าวผูบ้รโิภคใหรู้้

ถงึคุณค่า ความแตกต่าง และก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ ซึง่ในปจัจุบนัการโฆษณาทําไดใ้นสื่อ

ต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วทิยุ สิง่พมิพ ์และป้ายโฆษณา เป็นต้น แต่เน่ืองจากภาวะเศรษฐกจิในปจัจุบนั ธุรกจิต่างๆ ต้อง

ประสบปญัหาทางการเงนิและตอ้งรกัษาธุรกจิตนเองใหอ้ยู่รอด จงึพยายามตดัค่าใชจ้่ายต่างๆ ลง ซึง่ค่าใชจ้่ายนัน้กค็อื 

งบประมาณทางการตลาด นอกจากน้ีพฤติกรรมของผูบ้รโิภคไดม้กีารเปลีย่นแปลงไปจากเดมิอนัเน่ืองมาจากอทิธพิล

ของอนิเทอรเ์น็ตทีเ่ขา้มามบีทบาทต่อการดําเนินชวีติประจําวนัมากยิง่ขึน้ โดยพจิารณาจากสถิติผู้ใช้อนิเทอร์เน็ตใน
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ประเทศไทย ในปี 2556 มผีูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตมากกว่า 23 ลา้นคน (The Association of Thai ICT Industry, 2013)

อนิเทอรเ์น็ตจงึเป็นอกีช่องทางหน่ึงทีธุ่รกจิใชใ้นการสือ่สารกบัผูบ้รโิภค เน่ืองจากมคี่าใชจ้่ายตํ่า และสามารถเขา้ถงึกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมายได้ดกีว่าการโฆษณาแบบเดมิที่เน้นกลุ่มลูกค้ามวลชน (Mass Communication) ซึ่งพจิารณาได้จาก

อตัราการเตบิโตของตลาดโฆษณาออนไลน์ของประเทศไทยในปี 2552 ซึง่คาดการณ์ว่าจะมกีารเตบิโตประมาณ 40% 

(ประชาชาตธิุรกจิ, 2552: ออนไลน์) 

 สําหรบัเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ที่กําลงัได้รบัความนิยมอย่างสูงอยู่ในขณะน้ีคือ การสื่อสารผ่าน

แอพพลเิคชัน่บนมอืถอืสมารท์โฟน ซึง่แอพพลเิคชัน่ทีไ่ดร้บัความนิยมอย่างมากในขณะน้ีคอื LINE Mobile Messenger 

Chat Application หรอืทีเ่รารูจ้กักนัในชื่อแอพพลเิคชัน่ LINE เน่ืองจากในปจัจุบนัมจีํานวนผูใ้ชง้านอยู่เป็นจํานวนมาก 

ซึง่รปูแบบการใชง้านบนแอพพลเิคชัน่นัน้ไม่ไดแ้ตกต่างจากแอพพลเิคชัน่อื่น เช่น What’s App, MSN Messenger หรอื 

WeChat ซึ่งผู้ใช้สามารถสนทนาโดยตรงกบัผู้ใช้งานในแอพพลิเคชัน่เดียวกนั ด้วยการส่งข้อความ การสร้างกลุ่ม

สนทนา รวมถงึการแชรภ์าพ วดีโีอ เสยีง ระหว่างการสนทนา แต่จุดเด่นของแอพพลเิคชัน่ LINE คอื Voice Call ซึง่เป็น

ฟีเจอรใ์ชแ้ทนโทรศพัทไ์ด ้ทัง้ในและต่างประเทศโดยไม่เสยีเงนิ อย่างไรกต็าม Voice Call กย็งัสูไ้ม่ไดก้บั Sticker ที่

ได้รบัความนิยมจากผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก เน่ืองจากตวัการ์ตูน Sticker ที่ใช้นัน้สามารถใช้แสดงอารมณ์ขณะกําลงั

สนทนา จึงทําให้การสนทนาผ่านแอพพลิเคชัน่ LINE มีเอกลักษณ์และได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ 

(www.marketingoops.com สบืคน้ ณ วนัที ่20 มกราคม 2557)  

 จากกระแสความนิยมการใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์มีมากขึ้นทุกขณะ ซึ่งวัดได้จากอัตราการเติบโต โดย

เปรยีบเทยีบกบั Facebook และ Twitter จะเหน็ได้ว่า LINE ใชเ้วลาเพยีง 1 ปี 34 วนั มจีํานวนผู้ใชง้านทัว่โลกถึง        

50 ลา้นคน ซึง่เมื่อเทยีบกบั Facebook และ Twitter แลว้ ต้องใชเ้วลาถงึ 3 ปี ในการมสีมาชกิ 50 ลา้นคนทัว่โลก จงึ

อาจเรยีกได้ว่า LINE เป็นสื่อที่มผีู้ใช้งานเติบโตเรว็ที่สุดในขณะน้ี (www.marketingoops.com สบืค้น ณ วนัที่ 20 

มกราคม 2557) 

 ดว้ยเหตุน้ีทาํใหน้กัการตลาดมองแอพพลเิคชัน่ LINE เป็นเครื่องมอืทางการตลาดใหม่ทีม่ปีระสทิธภิาพในการ

โฆษณาสนิค้าและบรกิารของตนสู่ผู้บรโิภค โดย LINE ได้เปิดช่องทางให้ตราสนิค้าต่าง ๆ เขา้มาทําการตลาดผ่าน 

LINE ได ้2 ช่องทาง คอื LINE Official Account และ LINE Sponsored Sticker แต่อย่างไรกต็ามการทีจ่ะประสบ

ความสาํเรจ็ในการทีจ่ะสรา้งกระบวนการรบัรูใ้นตราสนิคา้ และตดัสนิใจซือ้สนิคา้หรอืบรกิารของผูบ้รโิภค นักการตลาด

ควรตอ้งทาํความเขา้ใจกบัพฤตกิรรม ทศันคต ิและความสนใจของผูบ้รโิภคอย่างแทจ้รงิ เพื่อจะไดผ้ลติสนิคา้ทีต่รงกบั

ความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากทีส่ดุ 

 ดงันัน้ ผูว้จิยัเหน็ความสําคญัเกี่ยวกบัการรบัรู้ตราสนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ LINE จงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา

การรบัรู้ตราสนิค้าผ่านแอพพลเิคชัน่ LINE ที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าและบริการของผู้บรโิภคใน

ประเทศไทย เพื่อใหส้ามารถนําไปปรบัปรุงและกาํหนดกลยุทธก์ารโฆษณาสนิคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาการรบัรูต้ราสนิคา้ผ่านสติ๊กเกอร ์ LINE จําแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล ซึง่ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั

การศกึษา อาชพี สถานภาพการสมรส และรายได ้

 2. เพื่อศกึษาการรบัรูต้ราสนิคา้ดา้นการอ่านหรอืดูข่าวสารของตวัสนิคา้ในแอพพลเิคชัน่ LINE ดา้นการจดจํา

ตวัการต์ูนสติก๊เกอรด์า้นการเขา้ร่วมกจิกรรมในช่วงเวลา ON AIR จาํแนกตามพฤตกิรรมการใชง้าน 

 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิารของผูใ้ชแ้อพพลเิคชัน่ LINE กบัการรบัรู้

ตราสนิคา้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) 

1. ปจัจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ 

1.1 เพศ 

1) ชาย 

2) หญงิ 

1.2 อายุ 

  1)ตํ่ากว่า 15 ปี 

  2) 15 – 24 ปี 

  3) 25 – 34 ปี 

  4) 35 – 44 ปี 

  5) ตัง้แต่ 45 ปีขึน้ไป 

1.3 ระดบัการศกึษา 

1) ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

   2) ปรญิญาตร ีหรอื เทยีบเท่า 

 3) สงูกว่าปรญิญาตร ี

1.4 อาชพี 

1) นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา  

2) ธุรกจิสว่นตวั 

3) รบัราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

4) พนกังานบรษิทั/ลกูจา้ง 

5) พ่อบา้น/แม่บา้น 

6) อื่น ๆ โปรดระบุ _____________ 

1.5 สถานภาพการสมรส 

1) โสด 

2) สมรส/อยู่ดว้ยกนั 

3) หย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ 

1.6 รายได ้

1) ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 

2) 10,001 – 20,000 บาท 

3) 20,001 – 30,000 บาท 

4) 30,001 – 40,000 บาท 

5) 40,001 บาทขึน้ไป 

2. พฤตกิรรมการใชแ้อพพลเิคชัน่ LINE 

2.1. ความถีเ่ฉลีย่ในการใชแ้อพพลเิคชัน่ LINE ต่อสปัดาห ์

2.1.1.) 1-2 วนั 

  2.1.2.) 3-4 วนั 

  2.1.3.) 5-6 วนั 

  2.1.4.) ใชทุ้กวนั 
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2.2. กจิกรรมในแอพพลเิคชัน่ LINE ทีช่ื่นชอบ 

2.2.1.) พดูคุยกบัเพื่อน 

2.2.2.) แชรค์วามคดิเหน็หรอืรปูภาพในTimeline 

2.2.3.) เล่นเกมส ์

2.2.4.) ตอบคาํถามชงิรางวลั 

2.2.5.) ตดิตามขา่วสารขอ้มลู โปรโมชัน่ ของสนิคา้หรอืบรกิารต่างๆ ภายในแอพพลเิคชัน่ LINE 

2.3. กจิกรรมในแอพพลเิคชัน่ LINE ทีเ่ขา้ร่วม 

2.3.1.) พดูคุยกบัเพื่อน 

2.3.2.) แชรค์วามคดิเหน็หรอืรปูภาพในTimeline 

2.3.3.)เล่นเกมส ์

2.3.4.) ตอบคาํถามชงิรางวลั 

2.3.5.) ตดิตามขา่วสารขอ้มลู โปรโมชัน่ ของสนิคา้หรอืบรกิารต่างๆ ภายในแอพพลเิคชัน่ LINE 

ตวัแปรตาม(Dependent Variable)  

1. การรบัรูต้ราสนิคา้บนแอพพลเิคชัน่ LINE 

2. พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้หรอืบรกิารของผูใ้ชแ้อพพลเิคชัน่ LINE 

 

สมมติฐานในการวิจยั 

1. ผู้บริโภคที่มีปจัจยัส่วนบุคคล ได้แก่เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพการสมรส รายได ้           

แตกต่างกนั มกีารรบัรูต้ราสนิคา้ของผูบ้รโิภค แตกต่างกนั 

2. พฤตกิรรมการใชแ้อพพลเิคชัน่ LINE แตกต่างกนัมกีารรบัรูต้ราสนิคา้ของผูบ้รโิภคแตกต่างกนั 

3. การรบัรูต้ราสนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านแอพพลเิคชัน่ LINE มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้หรอื

บรกิารของผูใ้ชแ้อพพลเิคชัน่ LINE 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตรศ์ริวิรรณ  เสรรีตัน์ และคณะ (2538 : 41-42) ได้

กล่าวว่า ลกัษระทางประชากรศาสาตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ รายได ้อาชพี การศกึษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑท์ี่

นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะที่สําคญัและสถิติที่วดัได้ของประชากร            

ทีช่่วยกาํหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น ตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ีส่าํคญั ดงัน้ี 

 1. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดทีส่าํคญัเช่นกนั นักการตลาดควรต้องศกึษาตวัแปรตวัน้ีอย่าง

รอบคอบ เพราะในปจัจุบนัตวัแปรทางดา้นเพศมกีารเปลีย่นแปลงในพฤตกิรรมการบรโิภคการเปลีย่นแปลงดงักล่าวอาจ

มสีาเหตุมาจากทีส่ตรทีาํงานมากเกนิไป 

 2. อายุ (Age) เน่ืองจากผลติภณัฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่าง 

นกัการตลาดจงึใชป้ระโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างของส่วนตลาด นักการตลาดไดค้น้ควา้

ความตอ้งการของสว่นตลาดสว่นเลก็ (Niche Market) โดยมุ่งความสาํคญัทีต่ลาดอายุสว่นนัน้ 

 3. สถานภาพ (Marital Status) ในอดตีจนถึงปจัจุบนัลกัษณะครอบครวั เป็นเป้าหมายทีส่ําคญัของการใช้

ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมคีวามสําคญัยิง่ขึน้ในส่วนที่เกีย่วกบัหน่วยผู้บรโิภค นักการตลาดจะ

สนใจจํานวนและลกัษณะของบุคคลในครวัเรือนที่ใช้สนิค้าใดสนิค้าหน่ึง และยงัสนใจในการพิจารณาลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร ์และโครงสรา้งดา้นสือ่ทีจ่ะเกีย่วขอ้งกบัผูต้ดัสนิใจในครวัเรอืน เพื่อช่วยในการพฒันากลยุทธก์ารตลาด

ใหเ้หมาะสม 
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 4. รายได ้การศกึษา และอาชพี (Income, Education and Occupation) เป็นตวัแปรทีส่าํคญัในการกําหนด

สว่นครองของตลาด โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้รโิภคทีม่คีวามรํ่ารวย แต่อย่างไรกต็าม ครอบครวัทีม่รีายไดป้าน

กลางและมรีายไดต้ํ่าจะเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ เป็นปญัหาทีส่าํคญัในการแบ่งสว่นตลาดโดยถอืเกณฑร์ายไดอ้ย่างเดยีว

กค็ือ รายได้จะเป็นตวัชี้การมหีรอืไม่ม ีความสามารถในการจ่ายเงนิซื้อสนิค้า ในขณะเดียวกนัการเลอืกซื้อสนิค้าที่

แทจ้รงิอาจถอืเกณฑร์ปูแบบการดาํรงชวีติ รสนิยม ค่านิยม อาชพี การศกึษา ฯลฯ แมว้่ารายไดจ้ะเป็นตวัแปรทีใ่ชบ้่อย

มาก นักการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้รวมกบัตวัแปรด้านประชากรศาสตร์หรืออื่น ๆ เพื่อให้กําหนดตลาด

เป้าหมายไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ เช่น กลุ่มรายไดส้งูทีม่อีายุต่าง ๆ ถอืว่าใชเ้กณฑร์ายไดร่้วมกบัเกณฑอ์ายุ เป็นเกณฑท์ีนิ่ยม

ใชก้นัมากขึน้ เกณฑร์ายไดอ้าจเกีย่วขอ้งกบัเกณฑอ์ายุและอาชพีร่วมกนั 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการรบัรู ้

 อดุลย์  จาตุรงคกุล (2550 : 199) ได้ให้ความหมายของการเขา้ใจหรือการรบัรู้ (Comprehension or 

Perception) ว่าเป็นการแปลความหมายขา่งสารทนัททีีผู่บ้รโิภคทาํการเลอืกและมุ่งความสนใจไปทีต่วักระตุ้น การบวน

การรบัรูจ้ะถูกรวมตวั มุ่งไปทีก่ารจดัรปูแบบ (Organizing) จดัรวมเป็นหมวดหมู่เป็นจาํพวก (Categorizing) และทาํการ

แปลความหมายขา่วสารทีเ่ขา้มาสูค่วามนึกคดิ 

สุดาพร  กุณฑลบุตร (2549 : 83) กล่าวว่า การรบัรู ้(Perception) หมายถงึ การทีบุ่คคลตอบสนองต่อขอ้มูล

หรอืสิง่ต่าง ๆ รอบตวัและตคีวามหมายสิง่เหล่านัน้ออกมา มนุษยม์กีารรบัรูอ้ย่างเป็นกระบวนการ (Process) กล่าวคอื 

การสมัผสัสิง่รอบตวัโดยอวยัวะต่าง ๆ เช่น ตา ห ูจมกู และอื่น ๆ แลว้สมองตคีวามหมายออกมาจากประสบการณ์และ

การเรยีนรูท้ีผ่่านมาในชวีติ ทาํใหก้ารรบัรูข้องมนุษยใ์นสิง่เดยีวกนัอาจแตกต่างกนัได ้

ศวิฤทธิ ์ พงศกรรงัศลิป์ (2547 : 80) ไดก้ล่าวไวว้่า การรบัรู ้(Perception) คอื วธิกีารทีผู่บ้รโิภคไดร้บัขอ้มูล 

หรอืเป็นกระบวนการในการแปลความหมายของขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากสิง่แวดลอ้มภายนอก และวชัร ี กาเซน็ตมิะ (2553 : 

13) ได้กล่าวไว้ว่า (Perception) คือ กระบวนการที่บุคคลตอบสนองต่อสิง่ที่เกิดจากการกระตุ้น โดยอาศยัประสาท

สมัผสัทัง้ 5 ประกอบกบัประสบการณ์หรอืความรูเ้ดมิ เพื่อใชใ้นการเลอืกรบั จดัระเบยีบ และแปลความหมายทีไ่ดร้บั

จากขอ้มลูทีไ่ดร้บัตามความเขา้ใจของแต่ละบุคคล แลว้เกบ็สะสมไวใ้นความทรงจาํ 

แนวคิดเก่ียวกบัตราสินค้า 

 คอทเลอร ์และเคลเลอร ์(ศริวิรรณ  เสรรีตัน์. 2550 : 314; อา้งองิจาก Kotler & Keller. 2006 : 256) ไดใ้ห้

ความหมายของตราสนิคา้ว่า เป็นสิง่ทีเ่พิม่เขา้มาในผลติภณัฑห์รอืบรกิาร ทําใหผ้ลติภณัฑห์รอืบรกิารมคีวามแตกต่าง 

ซึง่อาจเป็นการทําหน้าที่ของตรา (Functional) การจูงใจดา้นเหตุผล (Rational) การแสดงสญัลกัษณ์ (Symbolic) การ

จูงใจด้านอารมณ์ (Emotional) หรอืลกัษณะที่สามารถจบัต้องได้ (Tangible) และจบัต้องไม่ได้ (Intangible) ของตรา

สนิค้าทีส่มัพนัธก์บัการปฏบิตังิานของผลติภณัฑ์และสิง่ที่ตราสนิคา้นําเสนอปราณี  จติกรณ์กจิศลิป์ (เพญ็พนัส  วมิุก

ตายน. 2549 : 15 อา้งองิจาก ปราณี  จติกรณ์กจิศลิป์. 2539 : 4) ไดใ้หค้วามหมายของของตราสนิคา้ไวว้่า เป็น

ข้อความสัน้ ๆ หรือสญัลักษณ์ที่สามารถสื่อสารให้ผู้บริโภคได้ทราบถึงบุคลิกภาพของผลิตภัณฑ์ ตําแหน่งของ

ผลติภณัฑ์ ตลอดจนประโยชน์หรอืความพงึพอใจที่ผู้บรโิภคจะได้ทราบจากการใช้ผลติภัณฑ์นัน้ ๆ และวู๊ด (Wood, 

2000) ไดก้ล่าวว่า ตราสนิคา้ คอื วธิกีารหรอืเครื่องมอื (Mechanism) ทีอ่งคก์รใชเ้พื่อช่วยสรา้งความแตกต่างใหก้บัตวั

สนิคา้ ซึง่เป็นความแตกต่างทีท่ําใหผู้บ้รโิภคไดร้บัประโยชน์หรอืเกดิความพงึพอใจ (Benefit and Satisfaction) และ

ยนิดยีอมจ่ายเงนิเพื่อซือ้สนิคา้และบรกิารนัน้รวมถงึสามารถก่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัต่อองคก์ร ดงันัน้ 

ตราสนิคา้ทีม่คีวามแขง็แกร่งจะทาํใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจและนําไปสูค่วามภคัดต่ีอตราสนิคา้ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 ซฟิแมน และคานุค (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2546 : 192; อา้งองิจาก Schitfman; Kanuk. 2000 : G 3)ใหค้วามหมายว่า 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคหมายถงึ พฤตกิรรมทีท่ําการคน้หา การคดิ การซือ้ การใช ้การประเมนิผลสนิคา้และบรกิาร ซึง่คาดว่าจะ

ตอบสนองความตอ้งการของเขา 



7 
 

ฉัตรยาพร เสมอใจ (2550 : 18) ให้ความหมายว่า พฤตกิรรมผู้บรโิภค หมายถึง กระบวนการหรอืพฤตกิรรมการ

ตดัสนิใจ การซื้อ การใช้ และการประเมนิผลการใช้สนิค้าและบรกิาร ซึ่งจะมคีวามสําคญัต่อการซื้อสนิค้าและบรกิารทัง้ใน

ปจัจุบนัและอนาคต และอดุลย ์จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล (2546 : 4) ไดใ้หค้วามหมายว่า กจิกรรมต่างๆ  ทีบุ่คคล

กระทาํเพื่อไดร้บับรโิภคสนิคา้หรอืบรกิาร 

 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผู้บริโภค ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2546 : 193-194) กล่าวว่า คําถามทีใ่ชเ้พื่อคน้หาลกัษณะ

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค คอื 6Ws และ 1H ซึง่ประกอบดว้ย Who, What, Why, Who, When, Where และ How เพื่อคน้หา

คําตอบ 7 ประการ เกี่ยวกบัพฤติกรรมผู้บริโภครวมทัง้การใช้กลยุทธ์ทางการตลาด ให้สอดคล้องกบัคําตอบเกี่ยวกับ

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model)เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําให้เกดิการ

ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ ์โดยมจีุดเริม่ตน้จากการทีเ่กดิสิง่กระตุน้ (Stimulus) ทีท่าํใหเ้กดิความตอ้งการ สิง่กระตุ้นผ่านเขา้

มาในความรู้สกึนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s black box) ซึ่งเปรยีบเหมอืนกล่องดําซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถ            

คาดคะเนได ้ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้จะไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะต่างๆ ของผูซ้ือ้ ซึง่จะนําไปสูก่ารตอบสนองของผูซ้ือ้ 

(Buyer’s Response) หรอืการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ (Buyer’s Purchase Decision) จุดเริม่ต้นของโมเดน้ีอยู่ทีม่สี ิง่กระตุ้น 

(Stimulus) ให้เกิดความต้องการก่อน แล้วทําให้เกดิการตอบสนอง (Response) ดงันัน้โมเดลน้ีจงึอาจเรยีกว่า S-R 

Theory 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผู้ที่ใช้งานแอพพลิเคชัน่ LINE ในประเทศไทย มีจํานวนกว่า 24 ล้านคน           

(ขอ้มลูจาก นิตยาสาร Marketeer ปีที ่15 ฉบบัที ่170 เดอืนเมษายน 2557) 

 กลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชก้ารวจิยั คอื ผูท้ีใ่ชง้านแอพพลเิคชัน่ LINE ในประเทศไทย เน่ืองจาก ทราบจํานวนประชากรที่

แน่นอนจงึใชว้ธิกีารคาํนวณจากกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ตูรของ Taro Yamane (Yamane. 1967) กําหนดค่าความเชื่อมัน่ 

95% ค่าความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัไดไ้ม่เกนิ 5%ดงันัน้ ขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีค่ํานวณไดเ้ท่ากบั 399.99 ตวัอย่าง 

จงึทาํการเกบ็แบบสอบถามทัง้หมด 400 ตวัอย่าง 

 วิธีการสุ่มตวัอย่าง 

สาํหรบัวธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างของการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัจะใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างโดยมขี ัน้ตอนดงัน้ี 

ขัน้ที ่1 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) แบ่งเป็น 2 แบบ คอื 1. แบบ offline โดยเลอืก

แจกแบบสอบถามบรเิวณสถานีรถไฟฟ้าสถานีจตุจกัร สถานีสยาม 2. แบบ online โดยการโพสต์ลงิคแ์บบสอบถาม

บนเวบไซดต่์างๆ เช่น www.pantip.com และ โพสตบ์นเวบเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ เช่น Facebook 

ขัน้ที ่2 การสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยแจกแบบสอบถามบรเิวณสถานีรถไฟฟ้าสถานี

จตุจกัร สถานีสยาม สถานีละ 100 ชุด เน่ืองจากผูว้จิยัพบว่าสถานีดงักล่าวเป็นสถานีทีม่ผีูท้ ีม่าใชบ้รกิารรถไฟฟ้าเป็น

จาํนวนมาก และผูโ้ดยสารสว่นใหญ่ขณะโดยสารอยู่บนรถไฟฟ้านิยมนํา Smartphone ของตนเองมาเล่น และเป็นแหล่ง

ทีค่นจากทัว่ประเทศมาใช้บรกิารผู้วจิยัจงึสนใจที่จะทําการสุ่มกลุ่มตวัอย่างจากประชากรบรเิวณน้ี 2. การโพสต์ลงิค์

แบบสอบถามบนเวบไซด์ต่างๆ เช่น www.pantip.com และ โพสต์บนเวบเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เช่น Facebook

จํานวน 200 ชุดเน่ืองจากเวบดงักล่าวเป็นทีนิ่ยมของคนไทย ผูว้จิยัจงึเหน็ว่าช่องทางน้ีสามารถเขา้ถงึกลุ่มตวัอย่างได้

อย่างสะดวก 

ขัน้ที ่3 การเลอืกตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลใหค้รบทัง้หมด

ตามจาํนวนทีไ่ดก้าํหนด 
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ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 ผลการวจิยัพบว่า 

 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิอายุระหว่าง 25-34 ปีการศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า

อาชพีพนกังานบรษิทั/ลกูจา้งสถานะโสดและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท 

 2. ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ใชแ้อพพลเิคชัน่ LINE ทุกวนักจิกรรมในแอพพลเิคชัน่ LINE ทีช่ื่นชอบและเขา้

ร่วมมากทีส่ดุ คอื การสนทนา 

 3. ผูต้อบแบบสอบถามมกีารรบัรูต้ราสนิคา้โดยรวมในระดบัปานกลางเมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า ดา้นการอ่าน

หรอืดขูา่วสารของตวัสนิคา้ในแอพพลเิคชัน่ LINE มรีะดบัการรบัรูใ้นระดบัปานกลางดา้นการจดจําตวัการต์ูนสติ๊กเกอร์

โดยรวม มกีารรบัรูใ้นระดบัมากและดา้นการเขา้ร่วมกจิกรรมในช่วงเวลา ON AIR โดยรวม มกีารรบัรูใ้นระดบัน้อย 

 4. ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความสาํคญัของพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิารของผูใ้ชแ้อพพลเิคชัน่ LINE 

ดา้นพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิารของผูใ้ชแ้อพพลเิคชัน่ LINE พบว่ามพีฤตกิรรมการซือ้ในระดบัน้อยผูบ้รโิภคมี

การซือ้สนิคา้หรอืบรกิารภายหลงัจากไดช้มโฆษณาในแอพพลเิคชัน่ LINE มากทีสุ่ดอยู่ที ่40 ครัง้ต่อปีและน้อยสุดคอื  

ไม่เคยซือ้เลย และค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิค้าจากรา้นคา้ในแอพพลเิคชัน่ LINE มคี่าใชจ้่ายในการซือ้มากที่สุด 50,000 

บาท และน้อยทีส่ดุคอืไม่เคยซือ้เลย 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 1. ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมกีารรบัรูต้ราสนิคา้ของผูบ้รโิภคแตกต่างกนั ดา้นการอ่านหรอืดขูา่วสารของตวั

สนิคา้ในแอพพลเิคชัน่ LINE อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ดา้นการจดจาํตวัการต์ูนสติก๊เกอร ์และดา้นการเขา้

ร่วมกจิกรรมในช่วงเวลา ON AIR อย่างมรีะดบันยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 2. ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมกีารรบัรูต้ราสนิคา้ของผูบ้รโิภคแตกต่างกนั ดา้นการจดจาํตวัการต์ูนสติก๊เกอร์

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 3. ผู้บรโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมกีารรบัรู้ตราสนิคา้ของผูบ้รโิภคแตกต่างกนัดา้นการอ่านหรอืดู

ขา่วสารของตวัสนิคา้ในแอพพลเิคชัน่ LINE อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 4. ผู้บริโภคที่มรีายได้แตกต่างกนัมีการรบัรู้ตราสนิค้าของผู้บริโภคแตกต่างกนัด้านการจดจําตัวการ์ตูน

สติก๊เกอร ์อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 5. ผู้บรโิภคทีม่พีฤตกิรรมการใชแ้อพพลเิคชัน่ LINE ดา้นความถี่เฉลีย่ในการใชง้านต่อสปัดาหแ์ตกต่างกนั       

มกีารรบัรูต้ราสนิคา้ของผูบ้รโิภคแตกต่างกนัดา้นการจดจาํตวัการต์ูนสติก๊เกอรอ์ย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 6. ผูบ้รโิภคทีม่พีฤตกิรรมการใชแ้อพพลเิคชัน่ LINE ดา้นกจิกรรมในแอพพลเิคชัน่ LINE ทีช่ื่นชอบแตกต่าง

กนั มกีารรบัรูต้ราสนิคา้ของผูบ้รโิภคแตกต่างกนั ดา้นการอ่านหรอืดูข่าวสารของตวัสนิคา้ในแอพพลเิคชัน่ LINE และ

ดา้นกจิกรรมในแอพพลเิคชัน่ LINE ทีเ่ขา้ร่วมแตกต่างกนั มกีารรบัรูต้ราสนิคา้ของผูบ้รโิภคแตกต่างกนั ดา้นการอ่าน

หรอืดขูา่วสารของตวัสนิคา้ในแอพพลเิคชัน่ LINE อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ตามลาํดบั 

 7. ผลการวเิคราะหผ์ลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธแ์บบสมัประสทิธิส์หพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นัระหว่างการ

รบัรู้ตราสนิค้าของผู้บริโภคผ่านแอพพลิเคชัน่ LINE โดยรวมกับพฤติกรรมการซื้อสนิค้าหรือบริการของผู้ใช้

แอพพลเิคชัน่ LINE ดา้นการซือ้สนิคา้หรอืบรกิารหลงัจากทีไ่ดร้บัขอ้มูลจากเจา้ของสนิคา้หรอืบรกิารในแอพพลเิคชัน่ 

LINE มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งตํ่าอย่างมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั 0.01 

 8. ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธแ์บบสมัประสทิธิส์หพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นัระหว่างการรบัรูต้ราสนิคา้ของ

ผูบ้รโิภคผ่านแอพพลเิคชัน่ LINE โดยรวมกบัพฤตกิรรมการซือ้สนิค้าหรอืบรกิารของผู้ใช้แอพพลเิคชัน่ LINE ดา้น

ค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้หรอืบรกิารจากรา้นคา้ในแอพพลเิคชัน่ LINE ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยรวม มคีวามสมัพนัธ์

ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่าอย่างมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั 0.01 
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ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั 

 1. ผู้ประกอบการควรกําหนดกลุ่มเป้าหมายได้แก่ เพศหญิง ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

เน่ืองจาก มกีารรบัรูต้ราสนิค้ามากทีสุ่ด เน่ืองจาก ระดบัการศกึษาทําใหค้นยุคปจัจุบนัมกีารหาขอ้มูลกบัสนิคา้ทีส่นใจ

เพิ่มมากขื้น รวมถึงเพศหญิงมักจะให้ความสนใจกับสินค้าหรือบริการที่กําลังจัดรายการส่งเสริมการขายที่มีของ   

สมนาคุณให ้หรอืผูป้ระกอบการควรมกีารจดักจิกรรมเล่นเกมเพื่อแจกรางวลั หรอืใหผู้บ้รโิภคไดม้สี่วนร่วมในการโหวด

ตวัการต์ูนสตเิกอรข์องตวัสนิคา้นัน้ ๆ เพื่อเป็นการเพิม่การรบัรูต้ราสนิคา้ของผูบ้รโิภค รวมถงึมกีารจดัรายการส่งเสรมิ

การขายออกมาอย่างต่อเน่ืองเพื่อเป็นการกระตุ้นใหผู้บ้รโิภคเกดิการรบัรูแ้ละมคีวามต้องการในตวัสนิคา้ซึง่จะส่งผลให้

เกดิเป็นพฤตกิรรมการซือ้ตามมา โดยจากการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ และระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมกีารรบัรู้

ตราสนิค้าของผู้บริโภค ด้านการอ่านหรอืดูข่าวสารของตัวสนิค้าในแอพพลิเคชัน่ LINE ด้านการจดจําตวัการ์ตูน

สติก๊เกอร ์และดา้นการเขา้ร่วมกจิกรรมในช่วงเวลา ON AIR 

 2. ผูป้ระกอบการควรปรบักลยุทธท์างการตลาดใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย โดยการสื่อสารออกมาผ่านตวั

มาสคอต ซึง่เป็นตวัแทนของตราสนิคา้นัน้ เพื่อเพิม่ความสนใจใหก้บัผูบ้รโิภค ซึง่จะทาํใหผู้บ้รโิภคจดจาํตราสนิคา้ไดเ้รว็

ยิง่ขึน้โดยผูป้ระกอบการควรกาํหนดกลุ่มเป้าหมายทีม่อีายุ 35 - 44 ปี มรีายได ้30,001 – 40,000บาท ซึง่มกีารรบัรูต้รา

สนิคา้ของผูบ้รโิภค ดา้นการจดจาํตวัการต์ูนสติก๊เกอรไ์ดม้ากทีส่ดุ เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคทีม่อีายุและรายไดด้งักล่าวจะเป็น

ช่วงทีผู่บ้รโิภคมวีุฒภิาวะและความมัน่คงทางการเงนิในระดบัหน่ึง ผูบ้รโิภคจงึเริม่ทีจ่ะแสวงหาสนิคา้หรอืบรกิารเพื่อมา

ตอบสนองความต้องการของตนเอง โดยจากการศกึษาพบว่า ผู้บรโิภคที่มอีายุและรายได้แตกต่างกนัมกีารรบัรู้ตรา

สนิคา้ของผูบ้รโิภค ดา้นการจดจาํตวัการต์ูนสติก๊เกอร ์

 3. ผูป้ระกอบการควรมกีารพฒันารูปแบบและลวดลายของสติ๊กเกอรอ์อกมาใหผู้ใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ LINE 

สามารถดาวน์โหลดสติก๊เกอรม์าใชง้านไดเ้ป็นระยะ ๆ เพื่อเป็นการสรา้งพฤตกิรรมการรบัรูต้ราสนิคา้อย่างต่อเน่ืองของ

ผู้บริโภค ซึ่งทําให้ผู้บริโภคเกิดการรบัรู้และจดจําตัวการ์ตูนและตราสนิค้าได้เป็นอย่างดีโดยผู้ประกอบการควรให้

ความสาํคญักบักลุ่มเป้าหมายทีม่กีารใชง้านแอพพลเิคชัน่ LINE ทุกวนั โดยจากการศกึษาพบว่า มกีารรบัรูต้ราสนิคา้

ของผูบ้รโิภค ดา้นการจดจําตวัการต์ูนสติ๊กเกอร์ไดม้ากทีสุ่ด ซึง่การทีผู่บ้รโิภคไดใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ LINE ทุกวนัมี

ความถีท่ีจ่ะไดเ้หน็และไดใ้ชส้ติก๊เกอรม์ากทีส่ดุ  

 4. ผูป้ระกอบการควรมกีารจดักจิกรรมใหผู้ใ้ช้แอพพลเิคชัน่ LINE เขา้มาร่วมกจิกรรมอย่างสมํ่าเสมอ เช่น 

ตอบคําถามเพื่อชงิรางวลับตัรชมภาพยนตร ์เป็นต้น รวมถงึกจิกรรมทีจ่ะใหผู้ใ้ชแ้อพพลเิคชัน่ LINE เขา้มาเล่นควรมี

ความน่าสนใจและมคีวามสรา้งสรรค ์เช่น การจดักจิกรรมวิง่เพื่อสขุภาพ เป็นตน้ นอกจากนัน้เกมในแอพพลเิคชัน่ LINE 

ยงัสามารถแทรกโฆษณาแฝงเขา้ไปในเกมได ้โดยการสรา้งรางวลัพเิศษขึน้มา และใหผู้เ้ล่นเกมทีอ่ยากไดร้างวลัพเิศษ

จากเกมตอ้งคลกิดโูฆษณา จงึจะไดร้างวลัพเิศษจากเกม ซึง่จะทําใหผู้บ้รโิภคจําเป็นต้องดูโฆษณานัน้ ซึง่เป็นการสรา้ง

การรบัรูต้ราสนิคา้ของผูบ้รโิภคไดอ้กีทางหน่ึง โดยจากการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่กีจิกรรมในแอพพลเิคชัน่ LINE ที่

ชื่นชอบ และเขา้ร่วม ไดแ้ก่ แชรค์วามคดิเหน็หรอืรปูภาพใน Timeline / เล่นเกม ฯลฯ มกีารรบัรูต้ราสนิคา้ของผูบ้รโิภค 

ดา้นการอ่านหรอืดขูา่วสารของตวัสนิคา้ในแอพพลเิคชัน่ LINE และดา้นการเขา้ร่วมกจิกรรมในช่วงเวลา ON AIR มาก

ทีส่ดุ เน่ืองจาก ผูท้ีใ่ชง้านแอพพลเิคชัน่ LINE เขา้มาร่วมกจิกรรมในแอพพลเิคชัน่ LINE ส่วนมากเพื่อชงิรางวลัในการ

ตอบคาํถาม หรอืเล่นเกม  

 5. ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสําคญักบัการสรา้งรูปแบบสื่อโฆษณาให้มคีวามชดัเจนและน่าสนใจ รวมถงึมี

การจดักจิกรรมใหก้บัผูใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ LINE อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเป็นการสรา้งการรบัรูแ้ละความสมัพนัธท์ีด่กีบั

ผูใ้ชแ้อพพลเิคชัน่ LINE ในระยะยาว ซึง่จะส่งผลใหผู้ใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ LINE เกดิพฤตกิรรมการซือ้ ความถี่ในการ

ซื้อ และค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิค้าเพิ่มมากขึน้ ซึ่งส่งผลให้เกดิความจงรกัภักดีต่อตราสนิค้าตามมาได้ เน่ืองจากผล

การศกึษาพบว่า การรบัรูต้ราสนิคา้ของผูบ้รโิภค ดา้นการอ่านหรอืดูข่าวสารของตวัสนิคา้ในแอพพลเิคชัน่ LINE และ

ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลา ON AIR มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าหรอืบรกิารของผู้ใช้
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แอพพลเิคชัน่ LINE ดา้นการซือ้สนิคา้หรอืบรกิารหลงัจากทีไ่ดร้บัขอ้มูลจากเจา้ของสนิคา้หรอืบรกิารในแอพพลเิคชัน่ 

LINE และด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิค้าหรอืบรกิารจากร้านค้าในแอพพลเิคชัน่ LINE และการรบัรู้ตราสนิค้าของ

ผูบ้รโิภค ดา้นการอ่านหรอืดขูา่วสารของตวัสนิคา้ในแอพพลเิคชัน่ LINE มคีวามสมัพนัธก์บัความถี่ในการซือ้สนิคา้หรอื

บรกิารหลงัจากทีไ่ดร้บัขอ้มลูจากเจา้ของสนิคา้หรอืบรกิารในแอพพลเิคชัน่ LINE  

 

ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ในการวจิยัครัง้ต่อไป ควรมกีารศกึษาเจาะลกึลงไปในกลุ่มสนิคา้ทีล่งโฆษณาในแอพพลเิคชัน่ LINE ต่อการ

รบัรูต้ราสนิคา้ของผูบ้รโิภค เพื่อใหผู้ป้ระกอบการสามารถนําขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผนกลยุทธ ์การทําการตลาดใหไ้ด้

ประสทิธภิาพมากทีส่ดุ 

 2. ในการวิจยัครัง้ต่อไป ควรมกีารศกึษาปจัจยัในการสร้างพฤติกรรมผู้บรโิภคให้มีการบอกต่อสนิค้ากนั  

(word of mouth) โดยใชแ้อพพลเิคชัน่ LINE เป็นสือ่กลางในการสือ่สารกนั 

 3. ในการวจิยัครัง้ต่อไป ควรมกีารศึกษาระบบบรหิารจดัการธุรกิจการขายสนิค้าผ่าน แอพลเิคชัน่ LINE 

โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในการชําระเงนิ การรบัประกนัคุณภาพสนิค้า และระบบการจดัส่งสนิค้าถึงผู้บรโิภค 

เพื่อใหผู้ป้ระกอบการสามารถนําขอ้มลูไปใชใ้นการวางแผน และพฒันาระบบใหม้คีวามน่าเชื่อถอืมากยิง่ขึน้ 

 4. ในการวิจยัครัง้ต่อไป ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการรบัรู้ตราสนิค้าบนสื่อแอพพลิเคชัน่อื่นๆ เช่น 

แอพพลเิคชัน่ Galaxy Gift บนระบบปฏบิตักิาร Android เพื่อใหผู้ป้ระกอบการสามารถกําหนดกลยุทธท์ีเ่หมาะสมใน

การทาํการตลาดใหม้ปีระสทิธภิาพ 

 

ประกาศคณูุปการ 

 สารนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเน่ืองจากความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก              

รองศาสตราจารย ์ดร.ณกัษ์ กุลสิร ์อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่านับตัง้แต่เริม่ต้นจนเสรจ็

เรียบร้อยสมบูรณ์ในการให้คําปรึกษาคาแนะนาที่มีคุณค่าช่วยเหลอืและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ซึ่งเป็น

ประโยชน์ในการทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ีผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณอย่างสงูไวณ้โอกาสน้ี 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์ุพาดา สริกุิตตา และอาจารย ์ดร.กลัยกติติ ์กรีตอิงักูร ทีก่รุณา

เป็นกรรมการเพิม่เตมิในการสอบสารนิพนธ์และใหข้อ้เสนอแนะต่างๆเพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์

และกรุณาใหค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถามอกีทัง้ยงัใหค้าํแนะนําในการวจิยั

ครัง้น้ีและใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 

 ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านใน ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย            

ศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร ที่ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้ใหค้วามช่วยเหลอืตลอดจนประสบการณ์ที่ดแีก่ผู้วจิยั          

อกีทัง้ใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 

 ผูว้จิยัขอขอบคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์เจา้หน้าทีบ่ณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน ทีค่อย

ใหค้วามช่วยเหลอืใหค้าํแนะนาเป็นอย่างดตีลอดจนผูม้สีว่นสาํเรจ็ต่องานวจิยัชิน้น้ี 

 ผูว้จิยัต้องขอขอบคุณพนักงาน และเพื่อนร่วมงาน บรษิัท ปตท จํากดั (มหาชน) ทีไ่ด้ใหค้วามอนุเคราะหใ์ห้

คาํปรกึษาตลอดจนความสะดวกอย่างดยีิง่ในการช่วยจดัเกบ็แบบสอบถาม 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ผูซ้ึง่ใหช้วีติความรกัอบรมสัง่สอนและเป็นแรงบนัดาลใจใหม้วีนัน้ี

คอยให้กาลังใจมอบโอกาสในการศึกษาเป็นวิชาความรู้ติดตัวในปจัจุบันผู้วิจ ัยขอขอบคุณเพื่อนนิสิต และรุ่นพี ่        

คณะสงัคมศาสตร์ ภาควชิาบรหิารธุรกจิ สาขาการจดัการ รุ่น 14 และรุ่น 15 ทุกคนทีค่อยช่วยเหลอืให้กําลงัใจและ          

ให้คําแนะนําในการทําสารนิพนธ์ฉบับน้ีมาโดยตลอด และขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่มีส่วนร่วมในความสําเร็จของ             

สารนิพนธฉ์บบัน้ีทีไ่ม่ไดเ้อ่ยนาม ณ ทีน้ี่ไดอ้ย่างครบถว้น 
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