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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อแอพพลิเคชั่น “ไลน์” (LINE) ในรูปแบบ
ของการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts LINE)” ใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณที่
มุ่งศึกษาท าความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังประโยชน์ พฤติกรรมการเปิดรับ ความ
พึงพอใจ กับแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับของผู้ใช้แอพพลิเคชั่น “ไลน์” (LINE) ในรูปแบบของการ
สื่ อสารผ่ านบัญชีอย่ าง เป็นทางการ (Official Accounts LINE)  ที่ มีอายุ ระหว่ าง  13 -33 ปี  
(Generation Y)  

ในการศึกษาครั้งนี้ใช้การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 300 คน ใช้การวิเคราะห์โดยน าเสนอในรูปตารางเป็นค่าจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยใช้ สถิติ Pearson Correlation Coefficient ที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 และ 0.01 

ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า 
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 22-24 ปี และอายุระหว่าง 28-30 ปี มี

อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาทข้ึน
ไป 

2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ 
(Official Accounts LINE) ประมาณ 1 ปี 3 เดือน มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านบัญชีอย่างเป็น
ทางการ (Official Accounts LINE) โดยเฉลี่ยประมาณ 5 วัน ต่อสัปดาห์  และประมาณ 8 ครั้งต่อวัน 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจาก Official Accounts LINE แบรนด์ TrueMove 
H มากที่สุด เปิดรับที่บ้าน ช่วงเวลาหลัง 18.00 น.- 24.00 น ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีลักษณะ
การเปิดรับในลักษณะตั้งใจเปิดรับบ้าง ไม่ตั้งใจเปิดรับบ้าง และเปิดรับสติ๊กเกอร์ไลน์บ่อยที่สุด  
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3. โดยภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังจากการรับข้อมูลข่าวสารในรูปแบบข้อความ 
ภาพ ไฟล์วิดีโอ หรือลิงค์ ของบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts LINE) ในประเด็นความ
ต้องการความบันเทิงมากที่สุด และ โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านรูปแบบมากที่สุด 
โดยเฉพาะในประเด็นรูปแบบสติ๊กเกอร์ Official Accounts LINE ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างมี
แนวโน้มพฤติกรรมในการเปิดรับแอพพลิเคชั่น “ไลน์” ในรูปแบบของการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็น
ทางการ (Official Accounts LINE) ในประเด็นท่านตั้งใจจะรับข้อความ ภาพ ไฟล์วิดีโอ หรือลิงค์ของ 
Official Accounts แบรนด์ที่ท่านรับอยู่ต่อไป มากที่สุด  

4. ผลของความสัมพันธ์ระหว่าง ความคาดหวังในการใช้ประโยชน์โดยรวมจากการเปิดรับกับ
พฤติกรรมการเปิดรับการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts LINE) ความถี่ (วัน
ต่อสัปดาห์) พบว่ามีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  

5. ผลของความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความถี่ (วันต่อสัปดาห์) 
กับความพึงพอใจโดยรวมจากการเปิดรับการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts 
LINE) พบว่ามีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  

6. ผลของความสัมพันธ์ระหว่าง ความพึงพอใจโดยรวมและความพึงพอใจทุกด้านจากการ
เปิดรับกับแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts 
LINE) พบว่า มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 

 
ค าส าคัญ: ความคาดหวัง, ความพึงพอใจเนื้อหา รูปแบบ ประโยชน์, แอพพลิเคชั่น “ไลน์”, บัญชี
อย่างเป็นทางการ 

Abstract 
 The subject study “Expectancy and Satisfaction on “LINE” Application” used 
quantitative methods. This Research focused to study for understand about the 
relationships between Expectation, information exposure, Satisfaction and trend of 
information exposure of “LINE” Application users on the part of Official Accounts LINE 
that are between 13-33 years old (Generation Y group ) 
 The study was carried by online questionnaires. The sample size consisted of 
300 passengers. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, and 
standard deviation. For Hypothesis testing used Pearson’s product moment correlation 
at .05 and .01 level of significance.  
 Results of the research as follows 
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1. Most of samples were female between 22-24 years old and 28-30 years old. 
They were student with bachelor’ degree education and average income of more than 
25,000 baht per month 

2. Most of samples have the period for information receiving from Official 
Accounts LINE about 1 year and 3 months. They are open Official Accounts LINE 
average about five days a week and about eight times a days. The representative 
sample open Official Accounts LINE for information receiving from True Move H most 
at home and after six o’clock to midnight. The exposure media style of representative 
sample intend some time and they don’t intend some time. More over most of 
samples open sticker “LINE” receiving most. 

3. Overall most of samples expect to information receiving messages, Pictures, 
Video files or Link on Official Accounts LINE about want to entertain most. And overall 
most of samples satisfy about form most especially form of  sticker “Official Accounts 
LINE”. On the Average most of samples intend to information continue receiving form 
primary expose. 

4. The result of relationship between overall expectations and information 
exposures (days a week) on Official Accounts LINE were significantly correlated at 0.05. 

5. The result of relationship between information exposures (days a week)  on 
Official Accounts LINE and overall satisfactions of user were significantly correlated at 
0.05. 

6. The result of relationship between overall and all sides of satisfactions of 
user and trend of information exposure of “LINE” Application users on the part of 
Official Accounts LINE were significantly correlated at 0.01. 

 
Keywords: Expectation, Satisfaction, LINE Application, Official Accounts LINE 
 

บทน า 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 แอพพลิเคชั่น “ไลน์” (Application LINE) เป็นรูปแบบการสื่อสารออนไลน์ (Online) 
รูปแบบใหม่ที่ถือว่าก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของคนรุ่นใหม่ในสังคมขณะนี้ เป็นรูปแบบการ
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สื่อสารในลักษณะของสื่อใหม่ (New Media) ที่มีจุดเด่นตรงที่เป็นรูปแบบการสื่อสารออนไลน์บน
โทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ตโฟน (Smart Phone) ที่ผู้ใช้บริการสามารถน าติดตัวไปได้ทุกที่ โดย
คุณสมบัติของโทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน (Smart Phone) ก็คือช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการ
เข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ซึ่งปัจจุบันจะพบว่ายอดผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ
ประเภทสมาร์ตโฟน (Smart Phone) มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่แอพพลิเคชั่น “ไลน์” 
(Application LINE) ก็มียอดการดาวน์โหลดเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆแซงหน้าแอพพลิเคชั่นการสนทนาบน
โทรศัพท์มือถืออ่ืนๆ  

แอพพลิเคชั่น “ไลน์” ได้มีการพัฒนาลูกเล่นต่างๆอย่างต่อเนื่อง จากเดิมที่เป็นแอพพลิเคชั่น
ให้บริการส่งข้อความ ก็ได้พัฒนาการบริการ เพ่ิมฟังก์ชั่นโทรฟรีระหว่างผู้ใช้ มีการปล่อยรูปแบบ
ลูกเล่นเพ่ิมเติมมากมายเพ่ือความบันเทิงและเพลิดเพลินให้กับผู้ใช้ ตั้งแต่ LINE Camera, Official 
Accounts ไปจนถึงเกมส์ต่างๆ ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ในตลาดเกมส์มือถือทุกวันนี้ ซึ่งการ
ปล่อยรูปแบบลูกเล่นใหม่ๆ ออกมาเพ่ือสร้างความตื่นเต้นให้ผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง  

Official Accounts LINE หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า “บัญชีอย่างเป็นทางการ” เป็นรูปแบบ

การสื่อสารรูปแบบหนึ่งในแอพพลิเคชั่น “ไลน์” (Application LINE) ที่เป็นช่องทางการสื่อสารไปยัง

ผู้บริโภคให้กับกลุ่มธุรกิจ องค์กรตลอดจนบุคคลผู้มีชื่อเสียง เป็นช่องทางที่แบรนด์หรือกลุ่มศิลปิน 

ดารา ผู้มีชื่อเสียงสามารถใช้เป็นช่องทางสื่อสารกับกลุ่มแฟนของตัวเอง โดยจะสามารถส่งข้อความ 

ภาพ ไฟล์วิดีโอ หรือลิงค์ก็ได้ทั้งนั้น ในขณะที่การตอบกลับของผู้บริโภคจะมีเพียงแบรนด์เท่านั้นที่เห็น

ข้อความที่แฟนๆ ส่งมา  ซึ่ง ข้อดีของการท า Official Accounts LINE ก็คือ หากว่าผู้บริโภคตอบรับ

แบรนด์นั้นๆ ด้วยการเพ่ิมเป็นเพ่ือน (Add Friend) แล้ว ข้อความที่แบรนด์ส่งมาทางไลน์ก็จะพุ่งตรง

มาท่ีแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งานรายนั้นๆ เลย  

 กล่าวคือการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ (Online Media) นอกจากสร้างแฟนเพจ 

Facebook ปั่นยอด Like ใช้ทวิตเตอร์แจ้งข่าว และส่งภาพขึ้นอินสตาแกรม (Instagram) แล้ว 

รูปแบบการสื่อสารการตลาดผ่านออนไลน์รูปแบบใหม่ที่น่าให้ความสนใจในขณะนี้ก็คือ การสื่อสาร

การตลาดผ่านแอพพลิเคชั่น “ไลน์” (LINE) โปรแกรมแชท (Chat) บนสมาร์ตโฟน (Smart Phone) ที่

แจ้งเกิดมาจากการส่ง “สติกเกอร์” (Sticker) Official Accounts LINE จนนิยมโด่งดังไปทั่วโลก  จน

น าหน้าแอพพลิเคชั่นการสนทนาบนโทรศัพท์มือถืออ่ืนๆ เช่น  whatapp ไปแล้ว จนกระทั่งวันนี้ 

“ไลน์”  (LINE) ได้กลายเป็นสื่อใหม่หรือ “นิวมีเดีย” (New Media) ที่แบรนด์ดังของไทยอาทิ เอไอ

เอส ซีพีเอฟ การบินไทย ต่างออกสติ๊กเกอร์ Official Accounts LINE เพ่ือใช้สื่อสารกับกลุ่มลูกค้า        
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อาจกล่าวได้ว่าปัจจุบันการสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่น “ไลน์” (Application LINE) ในรูปแบบ

ของการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts LINE) จึงนับได้ว่ามีความน่าสนใจ

และน่าจับตามองในฐานะที่เป็นสื่อใหม่ (New Media) ที่ก าลังอยู่ในกระแสนิยมของคนในสังคมขณะนี้ 

ทั้งในส่วนของผู้ใช้บริการและในส่วนขององค์กร กลุ่มธุรกิจต่างๆที่หันมาให้ความสนใจใช้เป็นช่องทาง

เพ่ือสื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภค ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาในมิติของผู้บริโภคหรือผู้รับสารใน

ประเด็น “ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อแอพพลิเคชั่น “ไลน์” (LINE) ในรูปแบบของการสื่อสาร

ผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts LINE)” โดยมุ่งศึกษากลุ่มตัวอย่างช่วงเจเนอเรชั่น

วาย (Generation Y) ที่เป็นกลุ่มอายุที่ผูกพันและเติบโตมากับเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ คือกลุ่มช่วง

อายุระหว่าง 13-33 ปี  

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาความคาดหวังประโยชน์จากการเปิดรับ พฤติกรรมการเปิดรับ ระดับความพึง

พอใจในการเปิดรับ และแนวโน้มพฤติกรรมในการเปิดรับการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ 
(Official Accounts LINE) 
  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังประโยชน์จากการเปิดรับกับพฤติกรรมการ
เปิดรับการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts LINE) ของผู้ใช้บริการ
แอพพลิเคชั่น“ไลน์” 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็น
ทางการ (Official Accounts LINE) กับความพึงพอใจจากการเปิดรับของผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่น 
“ไลน์” 
  4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจจากการเปิดรับกับแนวโน้มพฤติกรรมการ
เปิดรับการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts LINE) ต่อไป 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบการศึกษาเชิง
ส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบออนไลน์เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล  ใช้การวัดผลเพียงครั้งเดียว (Cross-Sectional Study) จากจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่น “ไลน์” อายุระหว่าง 13-33 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523-2543) 
จ านวน 300 คน 
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ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
1. ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 158 

คน และเพศชายจ านวน 142 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 22-24 ปี และอายุระหว่าง 28-30 ปี ระดับ
การศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 
25,000 บาทข้ึนไป และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 46.3 มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 

2. พฤติกรรมการเปิดรับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่าน
บัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts LINE) ประมาณ 1 ปี 3 เดือน มีความความถี่ในการ
เปิดรับโดยเฉลี่ยประมาณ 5 วัน ต่อสัปดาห์  และประมาณ 8 ครั้งต่อวัน กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารจาก Official Accounts LINE แบรนด์ TrueMove H มากที่สุด รองลงมาคือแบรนด์ 
AIS และ DTAC กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้สถานที่ที่บ้านเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากบัญชีอย่างเป็น
ทางการ (Official Accounts LINE) โดยช่วงเวลาที่เปิดรับบ่อยคือในช่วงหลัง 18.00 น.- 24.00 น 
ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีลักษณะการเปิดรับในลักษณะตั้งใจเปิดรับบ้าง ไม่ตั้ งใจเปิดรับบ้าง และ
เปิดรับสติ๊กเกอร์ไลน์บ่อยที่สุด  

3. ความคาดหวังประโยชน์จากการเปิดรับ โดยภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังจาก
การรับข้อมูลข่าวสารในรูปแบบข้อความ ภาพ ไฟล์วิดีโอ หรือลิงค์ ของบัญชีอย่างเป็นทางการ 
(Official Accounts LINE) โดยเฉลี่ยในระดับปานกลาง ซึ่งโดยเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังใน
ประเด็นความต้องการความบันเทิงมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.16 

4. ความพึงพอใจจากการเปิดรับ โดยภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจจากการรับข้อมูล
ข่าวสารในรูปแบบข้อความ ภาพ ไฟล์วิดีโอ หรือลิงค์ ของบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts 
LINE) ระดับปานกลาง โดยเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านรูปแบบมากที่สุดคิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 3.20 โดยเฉพาะในประเด็นรูปแบบสติ๊กเกอร์ Official Accounts LINE  

5. แนวโน้มพฤติกรรมในการเปิดรับ โดยเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมในการเปิดรับ
แอพพลิเคชั่น “ไลน์” ในรูปแบบของการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts 
LINE) ในประเด็นท่านตั้งใจจะรับข้อความ ภาพ ไฟล์วิดีโอ หรือลิงค์ของ Official Accounts แบรนด์ที่
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ท่านรับอยู่ต่อไป มากที่สุด (2.98) รองลงมา คือ ประเด็นท่านตั้งใจจะรับข้อความ ภาพ ไฟล์วิดีโอ หรือ
ลิงค์ของ Official Accounts แบรนด์อ่ืนๆต่อไป (2.87) และ ประเด็นท่านตั้งใจจะแนะน าผู้อ่ืนให้รับ
ข้อความ ภาพ ไฟล์วิดีโอ หรือลิงค์ของ Official Accounts LINE (2.78) 

 
 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ความคาดหวังในการใช้ประโยชน์จากการเปิดรับมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการเปิดรับการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts LINE) ความถี่ (วัน
ต่อสัปดาห์) 

-ความคาดหวังในการใช้ประโยชน์จากการเปิดรับ โดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
เปิดรับการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts LINE) ความถี่ (วันต่อสัปดาห์) 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย = ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 -ความคาดหวังในการใช้ประโยชน์จากการเปิดรับด้านความต้องการสารสนเทศ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts 
LINE) ความถี่ (วันต่อสัปดาห์) 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย = ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 
-ความคาดหวังในการใช้ประโยชน์จากการเปิดรับด้านความต้องการสร้างเอกลักษณ์ให้แก่

บุคคล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official 
Accounts LINE) ความถี่ (วันต่อสัปดาห์) 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย = ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
-ความคาดหวังในการใช้ประโยชน์จากการเปิดรับด้านความต้องการรวมตัวและปฏิสัมพันธ์

ทางสังคมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official 
Accounts LINE) ความถี่ (วันต่อสัปดาห์) 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย = ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
-ความคาดหวังในการใช้ประโยชน์จากการเปิดรับด้านความต้องการความบันเทิงมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts 
LINE) ความถี่ (วันต่อสัปดาห์) 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย = ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความถี่ (วันต่อสัปดาห์) มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจจากการเปิดรับการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official 
Accounts LINE) 

-พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความถี่ (วันต่อสัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจ โดยรวม จากการเปิดรับการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts LINE) 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย = ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
-พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความถี่ (วันต่อสัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับความพึง

พอใจด้านรูปแบบ จากการเปิดรับการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts LINE) 
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย = ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
-พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความถี่ (วันต่อสัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับความพึง

พอใจด้านเนื้อหา จากการเปิดรับการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts LINE) 
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย = ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
-พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความถี่ (วันต่อสัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับความพึง

พอใจด้านสารสนเทศ จากการเปิดรับการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts 
LINE) 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย = ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
-พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความถี่ (วันต่อสัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับความพึง

พอใจด้านการสร้างเอกลักษณ์ให้แก่บุคคล จากการเปิดรับการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ 
(Official Accounts Line) 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย = ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
-พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความถี่ (วันต่อสัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับความพึง

พอใจด้านการรวมตัวและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม จากการเปิดรับการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ 
(Official Accounts LINE) 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย = ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
-พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความถี่ (วันต่อสัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับความพึง

พอใจด้านความบันเทิง จากการเปิดรับการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts 
LINE) 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย = ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ความพึงพอใจจากการเปิดรับมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรม
การเปิดรับการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts LINE) 

-ความพึงพอใจ โดยรวม จากการเปิดรับมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับการ
สื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts LINE) 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย = ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 
-ความพึงพอใจด้านรูปแบบ จากการเปิดรับมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับ

การสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts LINE) 
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย = ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 
-ความพึงพอใจด้านเนื้อหา จากการเปิดรับมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับ

การสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts LINE) 
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย = ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 
-ความพึงพอใจด้านสารสนเทศ จากการเปิดรับมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการ

เปิดรับการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts LINE) 
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย = ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 
-ความพึงพอใจด้านการสร้างเอกลักษณ์ให้แก่บุคคล จากการเปิดรับมีความสัมพันธ์กับ

แนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts LINE) 
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย = ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 
-ความพึงพอใจด้านการรวมตัวและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม จากการเปิดรับมีความสัมพันธ์กับ

แนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts LINE) 
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย = ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 
-ความพึงพอใจด้านความบันเทิง จากการเปิดรับมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการ

เปิดรับการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts LINE) 
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย = ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
ส่วนที่ 1 การอภิปรายผลข้อมูลที่ค้นพบ 
 1.ลักษณะทางประชากรพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีสัดส่วนที่ใกล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพซชาย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 22-24 ปี และอายุ 28-30 ปี นั่น
อาจเป็นเพราะช่วงอายุช่วง 22 -30 ปี เป็นช่วงอายุวัยที่ เริ่มท างานมีรายได้แล้ว ดังนั้นจึงมี
ความสามารถทางการเงินที่จะใช้โทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ตโฟน (Smart Phone) เพ่ือรับข้อมูล
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สื่อสารทางออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี นั่นอาจเป็นเพราะการสื่อสาร
ผ่านแอพพลิเคชั่น “ไลน์” เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงอาจต้องมีระดับ
ความรู้มากในระดับหนึ่ง นอกจากนั้นยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 
25,000 บาทขึ้นไป เนื่องจากการสื่อสารลักษณะนี้ต้องใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ตโฟนซึ่งมี
ราคาค่อนข้างสูงกว่าปกติ ดังนั้นกลุ่มผู้ใช้บริการจึงอาจต้องมีฐานะทางการเงินมากในระดับหนึ่งเพ่ือมา
ซื้ออุปกรณ์การสื่อสารลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา  

2. พฤติกรรมการเปิดรับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่าน
บัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts LINE) ประมาณ 1 ปี 3 เดือน ซึ่งถือว่ามีการเปิดรับ
ค่อนข้างเร็วคือในช่วงแรกๆที่แอพพลิเคชั่น “ไลน์” เข้ามา มีความความถี่ในการเปิดรับโดยเฉลี่ย
ประมาณ 5 วัน ต่อสัปดาห์  และประมาณ 8 ครั้งต่อวัน กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจาก 
Official Accounts LINE แบรนด์ TrueMove H มากที่สุด รองลงมาคือแบรนด์ AIS และ DTAC ซึ่ง
อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างมีความสนใจที่จะรับข้อมูลข่าวสารจากแบรนด์ประเภทเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือทางสื่อประเภทนี้มาก นอกจากนั้นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้สถานที่ที่บ้านเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารจากบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts LINE) โดยช่วงเวลาที่เปิดรับบ่อยคือในช่วง
หลัง 18.00 น.- 24.00 น ซึ่งเป็นช่วงเวลาว่าง ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีลักษณะการเปิดรับใน
ลักษณะตั้งใจเปิดรับบ้าง ไม่ตั้งใจเปิดรับบ้าง นั่นอาจเป็นเพราะสิ่งที่แบรนด์ Official Accounts LINE 
สื่อสารมายังไม่สามารถดึงดูดกลุ่มผู้เปิดรับให้ตั้งใจเปิดรับได้มากพอ และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะ
เปิดรับสติ๊กเกอร์ไลน์บ่อยที่สุด  

3. ความคาดหวังประโยชน์จากการเปิดรับ โดยภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังจาก
การรับข้อมูลข่าวสารในรูปแบบข้อความ ภาพ ไฟล์วิดีโอ หรือลิงค์ ของบัญชีอย่างเป็นทางการ 
(Official Accounts LINE) ในประเด็นความต้องการความบันเทิงมากที่สุด  อาจเป็นเพราะกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการใช้สื่อออนไลน์เพื่อความเพลิดเพลินผ่อนคลายความตึงเครียด 

4. ความพึงพอใจจากการเปิดรับกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านรูปแบบมากที่สุด 
โดยเฉพาะในประเด็นรูปแบบสติ๊กเกอร์ Official Accounts LINE นั่นอาจเนื่องจากสติ๊กเกอร์ Official 
Accounts LINE มีรูปแบบที่หลากหลาย มีการแสดงออกทางอารมณ์ในลักษณะต่างๆ มีให้โหลดฟรี 
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างสามารถน าไปใช้สื่อสารกับเพ่ือนฝูงหรือบุคคลอ่ืนๆในการแชท ( Chat) บน
แอพพลิเคชั่น “ไลน์” (LINE) ได ้

5. แนวโน้มพฤติกรรมในการเปิดรับ โดยเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมในการเปิดรับ
แอพพลิเคชั่น “ไลน์” ในรูปแบบของการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts 
LINE) ในประเด็นท่านตั้งใจจะรับข้อความ ภาพ ไฟล์วิดีโอ หรือลิงค์ของ Official Accounts แบรนด์ที่
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ท่านรับอยู่ต่อไป มากที่สุด นั่นอาจเป็นเพราะการสื่อสารของแบรนด์สินค้า/บริการที่กลุ่มตัวอย่าง
เปิดรับอยู่นั้นกลุ่มตัวอย่างค่อนข้างมีความพึงพอใจอยู่เดิม ดังนั้นจึงไม่ปฏิเสธที่จะเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
จากแบรนด์ดังกล่าวต่อๆไป 
 
ส่วนที่ 2 การอภิปรายสมมติฐาน  
 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ความคาดหวังในการใช้ประโยชน์จากการเปิดรับมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเปิดรับ ความถี่ (วันต่อสัปดาห์) การสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official 
Accounts LINE)  
 จากผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังในการใช้ประโยชน์จากการเปิดรับการสื่อสารจาก
แอพพลิเคชั่น "ไลน์” ในรูปแบบของการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts 
LINE) โดยรวม, ด้านความต้องการสารสนเทศ และด้านความต้องการรวมตัวและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
มีความสัมพันธ์เป็นบวกกับพฤติกรรมการเปิดรับ ความถี่ (วันต่อสัปดาห์) การสื่อสารผ่านบัญชีอย่าง
เป็นทางการ (Official Accounts LINE) สอดคล้องกับทฤษฎีความคาดหวังประโยชน์ของปาล์มกรีน 
และเรย์เบิร์น (Palmgreen and Rayburn, 1985) ที่กล่าวว่า การรับสื่อของผู้รับสารเกิดจากการ
ท างานผสมผสานระหว่างการรับรู้ว่าจะได้รับประโยชน์จากสื่อ และความชอบส่วนตัวที่บุคคลนั้นมีต่อ
ประโยชน์ที่คาดเอาไว้ว่าจะเกิดขึ้น ผลนี้จะย้อนกลับมามีอิทธิพลต่อความเชื่อและความคาดหวัง
เกี่ยวกับสื่อ โดยการใช้สื่อนั้นเกิดขึ้นอย่างมีเป้าหมายและเหตุผลตามหลักการที่ว่าพฤติกรรมของ
มนุษย์จะเกิดก่อนที่มนุษย์จะลงมือกระท าสิ่งใดสิ่งนั้น และสื่อแต่ละประเภทจะให้รางวัลหรือผล
ทางบวกแกผู้รับสารในลักษณะใดบ้าง 
 ในส่วนของความคาดหวังในการใช้ประโยชน์ด้านความต้องการสร้างเอกลักษณ์ให้แก่บุคคล
และด้านความต้องการความบันเทิง จากการเปิดรับการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official 
Accounts LINE) พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับ ความถี่  (วันต่อสัปดาห์) การ
สื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts LINE) สอดคล้องกับวานวิจัยของ เอกวิทย์ 
จิตสันเทียะ ที่ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังประโยชน์ และความพึงพอใจของผู้ใช้แอพพลิเคชั่น เกม โออิชิ 
เชค มี ทู เจแปน แล้วพบว่า ความคาดหวังประโยชน์ ของผู้ ใช้แอพพลิเคชั่น เกม โออิชิ เชค มี ทู เจ
แปน ที่แบ่งเป็น 4 ด้านคือ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ด้านการสร้างเอกลักษณ์
ให้กับตนเอง และด้านความบันเทิง ไม่มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการเปิดรับ (การใช้) แอพพลิเคชั่น 
เกม โออิชิ เชค มี ทู เจแปน ซึ่งงานวิจัยของ เอกวิตย์ จิตสันเทียะ เป็นงานวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับสื่อ
ประเภทออนไลน์หรือแอพพลิเคชั่นเช่นเดียวกับงานวิจัยของผู้วิจัยชิ้นนี้  
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 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับ ความถี่ (วันต่อสัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจจากการเปิดรับการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts LINE) 
 จากผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับการสื่อสารความถี่ (วันต่อสัปดาห์) จาก
แอพพลิเคชั่น “ไลน์” ในรูปแบบของการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts 
LINE) มีความสัมพันธ์เป็นบวกกับความพึงพอใจโดยรวม, ความพึงพอใจด้านสารสนเทศ, ความพึง
พอใจด้านการสร้างเอกลักษณ์ให้แก่บุคคล และความพึงพอใจด้านการรวมตัวและปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม จากการเปิดรับการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts LINE) สอดคล้อง
กับแนวคิดของ ปาล์มกรีน และเรย์เบิร์น (Palmgreen & Rayburn, 1985) ที่ว่า ความพึงพอใจที่
เกิดขึ้นจากการใช้สื่อนั้น จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการใช้สื่ออย่างต่อเนื่องและใช้มาเป็นระยะเวลานาน
พอสมควร ซึ่งมีท้ังความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากความคาดหวังว่าจะได้รับความพึงพอใจหรือการแสวงหา
ความพึงพอใจ และการรับรู้ความพึงพอใจที่ได้รับหรือความพึงพอใจที่ได้รับจริง 
 ในส่วนของความพึงพอใจด้านรูปแบบ ด้านเนื้อหา และด้านความบันเทิง จากการเปิดรับการ
สื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่น “ไลน์” ในรูปแบบของการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official 
Accounts LINE) พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับการสื่อสารความถี่ (วันต่อสัปดาห์) 
จากแอพพลิเคชั่น “ไลน์” ในรูปแบบของการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts 
LINE) สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกวิทย์ จิตสันเทียะ ที่ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังประโยชน์ และ
ความพึงพอใจของผู้ใช้แอพพลิเคชั่น เกม โออิชิ เชค มี ทู เจแปน แล้วพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับ 
(การใช้)แอพพลิเคชั่น เกม โออิชิ เชค มี ทู เจแปน ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจทุกด้านของผู้ใช้
แอพพลิเคชั่น เกม โออิชิ เชค มี ทู เจแปน 
 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ความพึงพอใจจากการเปิดรับมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรม
การเปิดรับการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts LINE) 
 จากผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจโดยรวม และทุกๆด้านได้แก่ ด้านรูปแบบ ด้านเนื้อหา 
ด้านสารสนเทศ ด้านการสร้างเอกลักษณ์ให้แก่บุคคล ด้านการรวมตัวและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และ
ด้านความบันเทิง จากการเปิดรับแอพพลิเคชั่น “ไลน์” ในรูปแบบของการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็น
ทางการ (Official Accounts LINE) ล้วนมีความสัมพันธ์เป็นบวกกับแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับ
แอพพลิเคชั่น “ไลน์” ในรูปแบบของการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts 
LINE) คือ ถ้าความพึงพอใจจากการเปิดรับแอพพลิเคชั่น “ไลน์” ในรูปแบบของการสื่อสารผ่านบัญชี
อย่างเป็นทางการ (Official Accounts LINE) สูง แนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับแอพพลิเคชั่น “ไลน์” 
ในรูปแบบของการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts LINE) ก็จะสูงตามไปด้วย 
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สอดคล้องกับแนวคิดของ ปาล์มกรีน และเรย์เบิร์น (Palmgreen & Rayburn, 1985) ที่ว่า หากความ
พึงพอใจในการใช้สื่อที่เกิดขึ้นจริงนั้นดีกว่าที่คาดหวังเอาไว้ ก็จะมีผลท าให้ผู้รับสารมีความพอใจสื่อใน
ระดับสูงมาก ในท านองเดียวกันหากเป็นกรณีที่ความพึงพอใจที่ได้รับจริงแย่กว่ าที่คาดหวังไว้ ผลที่
เกิดขึ้นก็จะกลับกัน ซึ่งจะส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมในการเปิดรับต่อไปในอนาคต และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เอกวิทย์ จิตสันเทียะ ที่ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังประโยชน์ และความพึงพอใจของ
ผู้ใช้แอพพลิเคชั่น เกม โออิชิ เชค มี ทู เจแปน ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้แอพพลิเคชั่น 
เกม โออิชิ เชค มี ทู เจแปน มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับของผู้ใช้แอพพิเคชั่น เกม 
โออิชิ เชค มี ทู เจแปน 
 
 
 
 
 ข้อเสนอแนะ  

1. จากผลการศึกษาพบว่า แบรนด์สินค้า/บริการที่กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับบ่อยเป็นอันดับ
ต้นๆจะเป็นในส่วนของแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ได้แก่ True Move H, 
AIS, Dtac ดังนั้นในส่วนของแบรนด์และองค์กรอ่ืนๆที่ใช้บริการช่องทางบัญชีอย่างเป็นทางการ 
(Official Accounts LINE) ของแอพพลิเคชั่น “ไลน์” (LINE) จึงน่าจะลองพิจารณาวิธีการสื่อสารของ
แบรนด์ดังกล่าวเพ่ือน ามาเป็นตัวอย่างมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสาร
ผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Officail Accounts LINE) ต่อไป 
 2. จากผลการศึกษาพบว่า เกินครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างมีลักษณะการเปิดรับการสื่อสารผ่าน
บัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts LINE) แบบ ตั้งใจเปิดรับบ้าง ไม่ตั้งใจเปิดรับบ้าง ดังนั้น
สิ่งที่ แบรนด์สื่อสารมายังกลุ่มเป้าหมายจึงอาจเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ไม่ครบถ้วนกระบวนความ 
ฉะนั้นในส่วนของผู้ผลิตผู้จัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการสื่อสารที่ส่งผ่านการสื่อสารผ่าน
บัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts LINE) จึงควรคิดปรับปรุงวิธีการสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่น 
“ไลน์” (LINE) ในส่วนของบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts LINE) เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย
เข้าใจง่ายๆรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว 
 3. จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญแอพพลิเคชั่น “ไลน์” ใน
รูปแบบของการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts LINE) เฉพาะในส่วนที่เป็น
สติ๊กเกอร์ไลน์ (Sticker LINE) เสียส่วนใหญ่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับกาสื่อสารผ่านบัญชีอย่าง
เป็นทางการ (Official Accounts LINE) ด้วยเหตุผลที่แบรนด์มีให้โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ (Sticker LINE) 



 
 

บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 14 
 

ฟรี ดังนั้นแบรนด์สินค้า/บริการต่างๆจึงไม่ควรมองข้ามในส่วนของสติ๊กเกอร์ ไลน์ (Sticker LINE) 
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมักจะกีดกัน (Block) แบรนด์สินค้า/บริการที่ไม่ให้สติ๊กเกอร์ไลน์ฟรีต่อๆไป 
 4. จากผลการศึกษาพบว่า ความบ่อยครั้งในการส่งข้อมูลข่าวสารมายังกลุ่มเป้าหมายของ
บัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts LINE) มักส่งมาบ่อยครั้งจนกลุ่มผู้เปิดรับเกิดความร าคาญ 
ดังนั้น ในส่วนของการผลิตการสื่อสารจึงน่าจะเก็บไว้พิจารณาในการพัฒนาปรับปรุงการสื่อสารเพ่ือ
ไม่ให้เกิดความร าคาญแก่กลุ่มเป้าหมาย 
 5. จากผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังประโยชน์ด้าน ความต้องการสารสนเทศ และด้าน
ความต้องการการรวมตัวและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการเปิดรับความถ่ี 
(วันต่อสัปดาห์) ดังนั้น ในส่วนของผู้ผลิตเนื้อหาของการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official 
Accounts LINE) จึงควรให้ความส าคัญในส่วนของข้อมูลข่าวสารความรู้ และการสร้างความมีส่วน
ร่วมและและการน าไปใช้ประโยชน์ด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์ในสังคม  
 6. จากผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมในการเปิดรับ ความถี่ (วันต่อสัปดาห์ )มีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจด้านสารสนเทศ ด้านการสร้างเอกลักษณ์ให้แก่บุคคล และด้านการรวมตัวและ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม นั่นอาจเป็นเพราะสิ่งที่แบรนด์ Official Accounts LINE สื่อสารผ่านช่องทาง 
Official Accounts LINE ในประเด็นข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ประเด็นการสร้างเอกลักษณ์ให้แก่
ผู้ใช้บริการ และประเด็นการสร้างความสัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอยู่ในระดับดีพอสมควร 
ดังนั้นผู้ใช้บริการที่มีความถี่ในการเปิดรับด้านต่างๆเหล่านี้มากจึงมีความพึงพอใจมากตามไปด้วย ทั้งนี้ 
แบรนด์ Ofiicial Accounts LINE ก็ไม่ควรละเลยการพัฒนาในส่วนของเนื้อหาและรูปแบบการ
น าเสนอในด้านอื่นๆด้วยเพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในทุกๆด้าน 
 7. จากผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจทุกๆด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแนวโน้ม
พฤติกรรมการเปิดรับแอพพลิเคชั่น "ไลน์” (LINE) ในรูปแบบของการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็น
ทางการ (Official Accounts LINE) ดังนั้น ผู้ผลิตหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตสารผ่านบัญชี
อย่างเป็นทางการ (Official Accounts LINE) จึงควรใส่ใจกับการสื่อสารในลักษณะที่หลากหลายและ
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการให้มากที่สุดเพ่ือสร้างความพึงพอใจ ซึ่งเมื่อผู้ใช้บริการพึงพอใจ
มากก็จะส่งผลต่อตัวองค์กรหรือแบรนด์ต่างๆใน Official Accounts LINE ในรูปแบบของแนวโน้มใน
การเปิดรับ ที่ผู้ใช้บริการจะตั้งใจเปิดรับแบรนด์เดิม และแบรนด์อ่ืนๆต่อไป และตั้งใจแนะน าผู้อ่ืนให้
เปิดรับผ่านช่องทาง Official Accounts LINE ด้วย 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยในอนาคต 
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1. การศึกษาครั้งนี้มีรูปแบบการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เท่านั้น 
ดังนั้น การศึกษาครั้งต่อไปจึงควรจะน าการวิจัยแบบผสมผสานมาใช้ โดยมีการศึกษาทั้งในเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ กล่าวคือ การศึกษาในเชิงคุณภาพอาจศึกษาเชิงเจาะลึก โดยใช้การสนทนากลุ่ม 
(Focus group) กับกลุ่มผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่น “ไลน์” (LINE) ในรูปแบบการสื่อสารผ่านบัญชีอย่าง
เป็นทางการ (Official Accounts LINE) เพ่ือจะน าข้อมูลมาพัฒนารายการให้ตรงใจกับกลุ่มผู้ใช้บริการ
มากยิ่งขึ้น 
 2. การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาแอพพลิเคชั่น “ไลน์” (LINE) ในรูปแบบของการสื่อสารผ่านบัญชี
อย่างเป็นทางการ (Official Accounts LINE) เฉพาะในหมวดที่เป็นแบรนด์สินค้า/บริการ และตัว
องค์กรเท่านั้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนในส่วนของ Official Accounts LINE การศึกษาครั้งต่อไปจึง
น่าจะศึกษาในส่วนอ่ืนๆของบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official Accounts Line)  ด้วย ได้แก่  
Entertainment, Artists, Games, News/Tools 
 3. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในส่วนของการ
ผลิตรูปแบบการสื่อสารที่ออกมาในลักษณะการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ (Official 
Accounts LINE) รวมทั้งในส่วนของผู้ลงทุนใช้สื่อ เพ่ือให้ทราบข้อเสนแนะเพ่ิมเติมจากมุมมองของ
ผู้ผลิตและผู้ลงทุน เพื่อน ามาปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้น 
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