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รู้จักลูกค้ามากขึ้น ด้วยข้อมูลเชิงลึก

ขอ้มลูเชงิลกึจะแสดงสถติขิองกจิกรรมตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้บน LINE 
Official Account ทัง้ขอ้ความ, แชท, เพือ่น, ไทมไ์ลน,์ คปูอง, บตัรสะสม
แตม้ ทำใหเ้ราเขา้ใจลกูคา้หรอืผูต้ดิตามของเรามากขึน้ 

โดยสามารถดเูพือ่หาความเชือ่มโยงกบักจิกรรมทางการตลาด เพือ่ให้
เขา้ใจวา่กจิกรรมหรอืคอนเทนตแ์บบใดถกูใจลกูคา้เรามากทีส่ดุ 

ขอ้มลูดงักลา่ว สามารถดเูปน็ระยะเวลา 7 วนั, 30 วนั, หรอืตาม
กำหนดได ้และสามารถดาวนโ์หลดเปน็ CSV เพือ่นำมาวเิคราะหเ์พิม่เตมิได้
อกีดว้ย

วิธีการใช้งานข้อมูลเชิงลึกบนคอมพิวเตอร์
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1. เข้าไปที่เว็บไซต ์ manager.line.biz (LINE Official Account Manager) 

*แนะนำให้ใช ้ Google Chrome

manager.line.biz
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2.  คลิก ‘ข้อมูลเชิงลึก’ เพื่อเข้าสู่หน้าผลสรุปข้อมูลเชิงลึก 
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3. เเถบเมนูด้านซ้ายจะเเบ่งข้อมูลเชิงลึกตามฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น เพื่อน, โปรไฟล์, 

ข้อความ, บรอดแคสต์, แขท, เครื่องมือต่าง ๆ 

โดยหน้าแรกจะแสดงข้อมูสรุปภาพรวม เช่น ข้อความ, เพื่อน, ไทม์ไลน์, แชท
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ข้อมูลเชิงลึก : เพื่อน 
แสดงข้อมูลจำนวนเพื่อนของบัญชีทางการของเรา แบ่งเป็น 

• เพิ่มเพื่อน : จำนวนเพื่อนทั้งหมด นับรวมทาร์เก็ตรีช, Inactive, และบล็อค 

• ทาร์เก็ตรีช : จำนวนเพื่อนที่ยัง Active และสามารถรับบรอดแคสต์หรือข้อความต่าง ๆ ได้ ซึ่ง
จำนวนนี้จะใช้คำนวณข้อความบรอดแคสต์ที่ส่งในแต่ละครั้งดว้ย 

• บล็อค : จำนวนเพื่อนที่บล็อคบัญชีทางการของเรา 

สามารถดูรายละเอียดตามชว่งเวลาในตารางดา้นล่าง 

นอกจากนี้ สามารถดูข้อมูลคุณสมบัติของเพื่อนตามเพศ, อายุ, พื้นที่ใช้งาน และรูปแบบการเพิ่ม
เพื่อนได้ด้วย
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ข้อมูลเชิงลึก : โปรไฟล์ 
แสดงข้อมูล เพจวิว และ จำนวนผู้ใช้แบบไม่นับซ้ำ สามารถดูรายละเอียดตามช่วงเวลาในตารางด้าน
ล่าง
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ข้อมูลเชิงลึก : ข้อความ 
แสดงข้อมูลสถิติของข้อความประเภทต่าง ๆ ที่ส่ง ได้แก่  

รวม (ข้อความทั้งหมด) : สถิติรวมทุกข้อความ 

บรอดแคสต์ (เพื่อนทั้งหมด) : สถิติของบรอดแคสต์ที่ส่งใหเ้พื่อนทั้งหมด 

บรอดแคสต์ (เพื่อนทั้งหมด) : สถิติของบรอดแคสต์ที่ส่งใหเ้พื่อนแบบระบุเปา้หมาย 

สเต็ปเมสเสจ : สถิติของข้อความในสเต็ปเมสเสจที่ส่ง 

ข้อความอัตโนมัติ : สถิติของข้อความอัตโนมัติที่ส่ง 

ทักทาย : สถิติของข้อความทักทายเพื่อนใหม่ 

แชท : สถิติของแชทแบบเมนวลที่ส่ง 

Push : สถิติของบรอดแคสต์แบบ Push API 

Multicast :  สถิติของบรอดแคสต์แบบ Multicast API
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ข้อมูลเชิงลึก : บรอดแคสต์ 
แสดงข้อมูลสถิติของแต่ละบรอดแคสต์ที่ส่ง และสามารถกดเพื่อดูรายละเอียดแตล่ะบรอดแคสตเ์พิ่ม
เติมได้  

วันส่ง : วันที่บรอดแคสตถ์ูกส่ง 

ข้อความ : แสดงตัวอยา่งข้อความ กรณีที่มีการเลือกขั้นสูงจะแสดง ‘จำนวน’ กรณีบรอดแคส์แบบ
ระบุจำนวน, ‘A/B Test’ กรณีบรอดแคสต์แบบ A/B Test 

ส่ง : จำนวนผู้ใชท้ี่บรอดแคสต์ส่งถึง 

เปิด : จำนวนผู้ใช้ที่เข้าไปในห้องแชทแล้วมีข้อความแสดงขึ้นมา แต่ไม่รวมผู้ใช้ที่เปลี่ยนสถานะ
ข้อความเป็น “อ่านแล้ว” โดยไม่ได้เข้าไปในห้องแชท 

ผู้ใช้ที่คลิก : จำนวนผู้ใช้ที่คลิกลิงก์ในข้อความ 

ผู้ใช้ที่เริ่มดู : จำนวนผู้ใช้ที่เปิดวิดีโอหรือคลิปเสียงในข้อความ 

ผู้ใช้ที่ดูจนจบ : จำนวนผู้ใช้ที่ดูวิดีโอหรือฟังคลิปเสียงในข้อความจนจบ 

อัตราการเปิดอ่าน : ค่าที่ได้จากการนำจำนวนการเปิดอ่านหารด้วยจำนวนข้อความที่สง่ 

อัตราการคลิก :  ค่าที่ได้จากการนำจำนวนผู้ใช้ที่คลิกหารด้วยจำนวนการเปิดอา่น 

อัตราการเปิดดูวิดีโอ : ค่าที่ได้จากการนำจำนวนผู้ใช้ที่เปดิดูวิดีโอหารด้วยจำนวนการเปดิอ่าน 

อัตราการดูวิดีโอจนจบ : ค่าที่ได้จากการนำจำนวนผู้ใช้ที่ดูวิดีโอจนจบหารด้วยจำนวนการเปดิอ่าน 

ผู้ใช้ที่มีคอนเวอร์ชัน : จำนวนผู้ใช้ที่มีคอนเวอร์ชันจากการคลิกลิงก์สุดท้ายในข้อความที่ส่ง (คอนเว
อรชันในที่นี่ หมายถึงการคลิกลิงก์สุดท้ายและมีคอนเวอร์ชัน) 

อัตรคอนเวอร์ชัน :  ค่าที่ได้จากการนำจำนวนผู้ใช้ที่มีคอนเวอร์ชันหารด้วยจำนวนผู้ใช้ที่คลิก
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เมื่อคลิกดูรายละเอียด จะแสดงรายละเอียดย่อยต่าง ๆ ของบรอดแคสต์นั้น 
แสดงข้อมูลสถิติของแต่ละบรอดแคสต์ที่ส่ง และสามารถกดเพื่อดูรายละเอียดแตล่ะบรอดแคสตเ์พิ่ม
เติมได้  

อิมเพรสชัน : จำนวนครั้งที่บอลลูนแสดงต่อผู้ใช้ โดยสามารถดูลำดับการส่ง, รายละเอียดข้อความ, 
ประเภทข้อความ, อิมเพรสชันของแต่ละข้อความ 

คลิกลิงก์ : จำนวนคลิกลิงก์ของบรอดแคสต์ โดยสามารถดู URL, ลำดับการส่ง, จำนวนอิมเพรส
ชันแตล่ะข้อความ, จำนวนครั้งที่กดคลิกลิงก์, อัตราการคลิก, จำนวนผู้ใช้ที่คลิกลิงก์ 

* สามารถกดดูได้เฉพาะบรอดแคสต์ที่มีลิงกแ์ละมีผู้ใช้ดูมากกวา่ 20 คน 

วิดีโอ & เสียง : จำนวนการดูของวิดีโอหรือข้อความเสียง โดยสามารถดขู้อความ, ลำดับการสง่, จำ
นวนอิมเพรสชัน, และจำนวนการดูตาม % การดู ได้แก่ จำนวนครั้งการดู, สัดส่วน, จำนวนผู้ใช้ที่ดู 

* สามารถกดดูได้เฉพาะบรอดแคสต์ที่มีวิดีโอหรือข้อความเสียงและมผีู้ใช้ดูมากกวา่ 20 คน 

ดูข้อมูลเชิงลึกการ์ดเมสเสจ: จำนวนการดูของการด์เมสเสจ โดยสามารถดูจำนวนการ์ด, อิมเพรส
ชัน, ป้ายแอ็กชัน, ประเภทแอ็กชัน, จำนวนคลิก 
* สามารถกดดูได้เฉพาะบรอดแคสต์ที่มีการ์ดแมสเสจเท่านั้น 
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เมื่อคลิกดูรายละเอียดบรอดแคสแบบ A/B Test 
แสดงข้อมูลสถิติของแต่ละตัวแปร และสามารถคลิก ‘ส่ง’ บรอดแคสต์ที่ต้องการไปยังผู้ใช้ที่ยังเหลือ
อยู่ได้ 

คำอธิบาย : อธิบายข้อมูลของบรอดแคสต์ เช่น ส่งไปยังผู้รับหมดแล้ว หรือ แสดงระยะเวลาของการ
ส่งข้อแความ 

เป้าหมาย : จำนวนเป้าหมายที่ส่งไป 

ต่อตัวแปร : จำนวนเป้าหมายต่อตัวแปร 

ผู้ใช้ที่เหลือ: จำนวนผู้ใช้ที่ไม่ได้รับข้อความ 

ชื่อตัวแปร: ชื่อตัวแปร 

ส่ง: จำนวนผู้ใช้ที่บรอดแคสต์ส่งถึง 

เปิด: จำนวนผู้ใช้ที่เปิด 

ผู้ใช้ที่คลิก : จำนวนผู้ใช้ที่คลิกลิงก์ 
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ข้อมูลเชิงลึก : สเต็ปเมสเสจ 
แสดงข้อมูลสถิติของสเต็ปเมสเสจตามช่วงเวลาที่กำหนด ได้แก่  

จำนวนข้อความที่สง่ : จำนวนข้อความทั้งหมดทีี่ส่งดว้ยสเต็ปเมสเสจในช่วงเวลาที่เลือก 

จำนวนผู้ใช้ที่กระตุ้นสเต็ปเมสเสจ : จำนวนผู้ใช้ที่กระตุ้นให้สเต็ปเมสเสจเริ่มทำงานตามเงื่อนไขใน
ช่วงเวลาที่กำหนด ทั้งผู้ใช้ 1 คน สามารถกระตุ้นได้หลายครั้ง 

จำนวนผู้ใช้ที่ได้รับสเต็ปเมสเสจครบถ้วน : จำนวนของผู้ใช้ที่ได้รับสเต็ปเมสเสจอยา่งครบถ้วนตาม
ที่กำหนด 

ชื่อ : ชื่อสเต็ปเมสเสจ 

เงื่อนไขการเริ่มทำงาน : เงื่อนไขการสร้างสเต็ปเมสเสจ เช่น รูปแบบการเพิ่มเพื่อน 

สถานะ : สถานะของสเต็ปเมสเสจ 

จำนวนผู้ใช้ที่กระตุ้นสเต็ปเมสเสจ : จำนวนผู้ใช้ที่กระตุ้นให้สเต็ปเมสเสจนั้น ๆ เริ่มทำงานตาม
เงื่อนไขในช่วงเวลาที่กำหนด ทั้งผู้ใช้ 1 คน สามารถกระตุ้นได้หลายครั้ง 

จำนวนผู้ใช้ที่ได้รับสเต็ปเมสเสจครบถ้วน : จำนวนของผู้ใช้ที่ได้รับสเต็ปเมสเสจนั้น ๆ อย่างครบ
ถ้วนตามที่กำหนด 

อัตราการได้รับเสต็ปเมสเสจครบถ้วน :  ค่าที่ได้จากการนำจำนวนการกระตุ้นสเต็ปเมสเสจหารด้วย
จำนวนผู้ใช้ที่ได้รับสเต็ปเมสเสจครบถ้วน
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ข้อมูลเชิงลึก : แชท - ตอบกลับแบบแมนวล 
แสดงข้อมูลสถิติของข้อความตอบกลับแบบแมนวล  

แอคทีฟแชท : จำนวนห้องแชทที่มีการติดต่อในแต่ละวันจะถูกนำมาคำนวณตามระยะเวลาที่กำหนด 

ข้อความที่ได้รับ : จำนวนข้อความแบบแมนวลที่ได้รับ 

ข้อความที่ส่ง : จำนวนข้อความแบบแมนวลที่ส่ง

13

READY-TO-WEAR @readytowear

ข้อมูลเชิงลึก : แชท - ตอบกลับอัตโนมัติ 
แสดงข้อมูลสถิติของข้อความตอบกลับอัตโนมัติ โดยสามารถดูรายละเอียดแต่ละข้อความอัตโนมัติ
ได้ 

ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ : จำนวนข้อความอัตโนมัติที่ส่ง



ข้อมูลเชิงลึก : ไทม์ไลน์ - โพสต์ 
แสดงข้อมูลสถิติของไทม์ไลน์ที่โพสต์ตามระยะเวลาที่ตั้งใว้ โดยสามารถดูรายละเอียดคอมเม้นต์ของ
แตล่ะโพสต์ได้ด้วย  

วันโพสต์ : วันที่โพสต์ไทม์ไลน์ 

ข้อความ : ข้อความที่โพสต์ 

อิมเพรสชัน : จำนวนครั้งของการแสดงโพสต์ไทม์ไลน์ ซึ่งรวมถึงการแสดงโพสต์นอกเหนือจากบน
ไทม์ไลน์และ Explore ด้วย 

คลิก : จำนวนคลิก 

ติดตาม : จำนวนติดตาม 

ถูกใจ : จำนวนผู้ใช้ที่กดถูกใจ 

ความคิดเห็น : จำนวนความคิดเห็น 

แชร ์: จำนวนครั้งที่โพสต์ถูกแชร์
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ข้อมูลเชิงลึก : ไทม์ไลน์ - ผู้ติดตาม 
แสดงข้อมูลสถิติจำนวนผู้ติดตามบัญชีทางการของคุณ 

ผู้ติดตาม : จำนวนผู้ใช้ที่สามารถดูโพสต์บนไทม์ไลน์ของบัญชีทางการได้ ผู้ติดตามจะมีจำนวนเพิ่ม
ขึ้นเมื่อมีผู้ใช้เพิ่มเพื่อนบัญชีทางการหรือมผีู้ติดตามไทม์ไลน์เพิ่มขึ้น
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ข้อมูลเชิงลึก : คูปอง 
แสดงข้อมูลสถิติคูปองทั้งหมดที่มี โดยสามารถคลิกที่คูปองนั้น ๆ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น 
จำนวนผู้ใช้ที่ถูคูปอง, จำนวนผู้ใช้ที่รับคูปอง, จำนวนผู้ใช้ที่ใช้คูปอง, จำนวนเพจวิว 

ชื่อ : ชื่อคูปอง 

อายุใช้งาน : อายุหรือระยะเวลาใช้งานคูปอง 

สถานะ : สถานะคูปอง ได้แก่ ‘กำลังใช’้ สำหรับคูปองที่กำลังใช้งานไดอ้ยู่ หรือ ‘หมดอายุ’ สำหรับ
คูปองที่หมดอายุใช้งานแล้ว
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ข้อมูลเชิงลึก : บัตรสะสมแต้ม 
แสดงข้อมูลภาพรวมของบัตรสะสมแต้ม และรายละเอียดแจกแจงการรับแต้ม

17
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1. คลิก ‘ข้อมูลเชิงลึก’ หรือไอคอนรูปกราฟ

18

2. เลือกหัวข้อเพื่อดูข้อมูลเชิงลึกตามฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น เพื่อน, โปรไฟล์, ข้อความ, 

บรอดแคสต์, แขท, เครื่องมือต่าง ๆ

2

วิธีการใช้งานขอ้มูลเชิงลึกบนแอปพลิเคชัน

1



ข้อมูลเชิงลึก : เพื่อน 
แสดงข้อมูลจำนวนเพื่อนของบัญชีทางการของเรา แบ่งเป็น 

• เพิ่มเพื่อน : จำนวนเพื่อนทั้งหมด นับรวมทาร์เก็ตรีช, Inactive, และบล็อค 

• ทาร์เก็ตรีช : จำนวนเพื่อนที่ยัง Active และสามารถรับบรอดแคสต์หรือข้อความต่าง ๆ ได้ ซึ่ง
จำนวนนี้จะใช้คำนวณข้อความบรอดแคสต์ที่ส่งในแต่ละครั้งดว้ย 

• บล็อค : จำนวนเพื่อนที่บล็อคบัญชีทางการของเรา 

สามารถดูรายละเอียดตามชว่งเวลาในตารางดา้นล่าง 

นอกจากนี้ สามารถดูข้อมูลคุณสมบัติของเพื่อนตามเพศ, อายุ, พื้นที่ใช้งาน และรูปแบบการเพิ่ม
เพื่อนได้ด้วย
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ข้อมูลเชิงลึก : โปรไฟล์ 
แสดงข้อมูล เพจวิว และ จำนวนผู้ใช้แบบไม่นับซ้ำ สามารถดูรายละเอียดตามช่วงเวลาในตารางด้าน
ล่าง
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ข้อมูลเชิงลึก : ข้อความ 
แสดงข้อมูลสถิติของข้อความประเภทต่าง ๆ ที่ส่ง ได้แก่  

รวม (ข้อความทั้งหมด) : สถิติรวมทุกข้อความ 

บรอดแคสต์ (เพื่อนทั้งหมด) : สถิติของบรอดแคสต์ที่ส่งใหเ้พื่อนทั้งหมด 

บรอดแคสต์ (เพื่อนทั้งหมด) : สถิติของบรอดแคสต์ที่ส่งใหเ้พื่อนแบบระบุเปา้หมาย 

สเต็ปเมสเสจ : สถิติของข้อความในสเต็ปเมสเสจที่ส่ง 

ข้อความอัตโนมัติ : สถิติของข้อความอัตโนมัติที่ส่ง 

ทักทาย : สถิติของข้อความทักทายเพื่อนใหม่ 

แชท : สถิติของแชทแบบเมนวลที่ส่ง 

Push : สถิติของบรอดแคสต์แบบ Push API 

Multicast :  สถิติของบรอดแคสต์แบบ Multicast API
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ข้อมูลเชิงลึก : บรอดแคสต์ 
แสดงข้อมูลสถิติของแต่ละบรอดแคสต์ที่ส่ง และสามารถกดเพื่อดูรายละเอียดแตล่ะบรอดแคสตเ์พิ่ม
เติมได้  

วันส่ง : วันที่บรอดแคสตถ์ูกส่ง 

ข้อความ : แสดงตัวอยา่งข้อความ กรณีที่มีการเลือกขั้นสูงจะแสดง ‘จำนวน’ กรณีบรอดแคส์แบบ
ระบุจำนวน, ‘A/B Test’ กรณีบรอดแคสต์แบบ A/B Test 

บรอดแคสต์ : จำนวนผู้ใช้ที่บรอดแคสต์ส่งถึง 

เปิด : จำนวนผู้ใช้ที่เข้าไปในห้องแชทแล้วมีข้อความแสดงขึ้นมา แต่ไม่รวมผู้ใช้ที่เปลี่ยนสถานะ
ข้อความเป็น “อ่านแล้ว” โดยไม่ได้เข้าไปในห้องแชท 

ผู้ใช้ที่คลิก : จำนวนผู้ใช้ที่คลิกลิงก์ในข้อความ 

ผู้ใช้ที่เริ่มดู : จำนวนผู้ใช้ที่เปิดวิดีโอหรือคลิปเสียงในข้อความ 

ผู้ใช้ที่ดูจนจบ : จำนวนผู้ใช้ที่ดูวิดีโอหรือฟังคลิปเสียงในข้อความจนจบ 

* ดูรายละเอียดอื่น ๆ ต้องดูบนคอมพิวเตอร์
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ข้อมูลเชิงลึก : แชท - ตอบกลับแบบแมนวล 
แสดงข้อมูลสถิติของข้อความตอบกลับแบบแมนวล  

แอคทีฟแชท : จำนวนห้องแชทที่มีการติดต่อในแต่ละวันจะถูกนำมาคำนวณตามระยะเวลาที่กำหนด 

ข้อความที่ได้รับ : จำนวนข้อความแบบแมนวลที่ได้รับ 

ข้อความที่ส่ง : จำนวนข้อความแบบแมนวลที่ส่ง
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ข้อมูลเชิงลึก : แชท - ตอบกลับอัตโนมัติ 
แสดงข้อมูลสถิติของข้อความตอบกลับอัตโนมัติ โดยสามารถดูรายละเอียดแต่ละข้อความอัตโนมัติ
ได้ 

ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ : จำนวนข้อความอัตโนมัติที่ส่ง
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ข้อมูลเชิงลึก : ไทม์ไลน์ - โพสต์ 
แสดงข้อมูลสถิติของไทม์ไลน์ที่โพสต์ตามระยะเวลาที่ตั้งใว้ โดยสามารถดูรายละเอียดคอมเม้นต์ของ
แตล่ะโพสต์ได้ด้วย  

วันโพสต์ : วันที่โพสต์ไทม์ไลน์ 

ข้อความ : ข้อความที่โพสต์ 

อิมเพรสชัน : จำนวนครั้งของการแสดงโพสต์ไทม์ไลน์ ซึ่งรวมถึงการแสดงโพสต์นอกเหนือจากบน
ไทม์ไลน์และ Explore ด้วย 

คลิก : จำนวนคลิก 

ดูวิดีโอ (อย่างน้อย 3 วินาที) : จำนวนผู้ใช้ที่ดูวิดีโออย่างน้อย 3 วินาที 

ถูกใจ : จำนวนผู้ใช้ที่กดถูกใจ 

ความคิดเห็น : จำนวนความคิดเห็น 

* ดูรายละเอียดอื่น ๆ ต้องดูบนคอมพิวเตอร์
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ข้อมูลเชิงลึก : ไทม์ไลน์ - ผู้ติดตาม 
แสดงข้อมูลสถิติจำนวนผู้ติดตามบัญชีทางการของคุณ 

ผู้ติดตาม : จำนวนผู้ใช้ที่สามารถดูโพสต์บนไทม์ไลน์ของบัญชีทางการได้ ผู้ติดตามจะมีจำนวนเพิ่ม
ขึ้นเมื่อมีผู้ใช้เพิ่มเพื่อนบัญชีทางการหรือมผีู้ติดตามไทม์ไลน์เพิ่มขึ้น

26



ข้อมูลเชิงลึก : คูปอง 
แสดงข้อมูลสถิติคูปองทั้งหมดที่มี โดยสามารถคลิกที่คูปองนั้น ๆ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น 
จำนวนผู้ใช้ที่ถูคูปอง, จำนวนผู้ใช้ที่รับคูปอง, จำนวนผู้ใช้ที่ใช้คูปอง, จำนวนเพจวิว 

ชื่อ : ชื่อคูปอง 

อายุใช้งาน : อายุหรือระยะเวลาใช้งานคูปอง 

Tag : Tag บอกสถานะคูปอง ได้แก ่‘กำลังใช้’ สำหรับคูปองที่กำลังใช้งานได้อยู่ หรือ ‘หมดอายุ’ 
สำหรับคูปองที่หมดอายุใช้งานแล้ว
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ข้อมูลเชิงลึก : บัตรสะสมแต้ม 
แสดงข้อมูลภาพรวมของบัตรสะสมแต้ม และรายละเอียดแจกแจงการรับแต้ม
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เพิ่มความสามารถด้วย API



เพิ่มความสามารถด้วย API

LINE Official Account เพิม่ความสามารถใหบ้ญัชทีางการของ
คณุดว้ย Messaging API ซึง่ชว่ยใหน้กัพฒันาออกแบบการโตต้อบกบั
ลกูคา้ใหม้คีวามหลากหลาย และสะดวกสบายมากขึน้ ทัง้ยงัสามารถเชือ่ม
ตอ่กบัระบบหลงับา้นทีร่า้นคา้ใชง้านอยู ่เชน่ การจองควิ การจองโตะ๊ หรอื
การสง่ใบเสรจ็สรปุยอดสนิคา้ เปน็ตน้ 

กรณทีีร่า้นคา้หรอืบรษิทัไมม่นีกัพฒันา สามารถสอบถามรายละเอยีด
เพิม่เตมิไดท้ี ่LINE Developer และ LINE Agency Partner 
ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ https://developers.line.biz/ 

วิธีการเปิดใช้งาน API
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1. เข้าไปที่เว็บไซต ์ manager.line.biz (LINE Official Account Manager) 

*แนะนำให้ใช ้ Google Chrome

manager.line.biz

1

Ready-to-Wear

็ 

็ 

Jacket 

$10.5 

Add to Cart

https://developers.line.biz/en/


2.  คลิก ‘ตั้งค่า’
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3. คลิก ‘Messaging API’ เพื่อตั้งค่าใช้งาน 

คลิก ‘ใช้ Messaging API’ และระบุข้อมูลให้ครบถ้วน 

* ศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมที่  
https://developers.line.biz/en/services/messaging-api/

READY-TO-WEAR @readytowear
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แบบสอบถาม Survey



เเบบสอบถาม Survey

สามารถสรา้งแบบสอบถามเพือ่ใหผู้ต้ดิตามบญัชทีางการของเรา
ตอบแบบสอบถาม โดยสามารถเกบ็ขอ้มลูไดง้า่ย รวดเรว็ ตรงกลุม่เปา้
หมาย พรอ้มแนบของรางวลัทีจ่ะทำใหล้กูคา้ใหค้วามรว่มมอืกบัเรามาก
ขึน้ อกีทัง้ยงัสามารถเกบ็ขอ้มลูคณุสมบตั ิเชน่ เพศ อาย ุและพืน้ทีไ่ดอ้กี
ดว้ย

วิธีการสร้างแบบสอบถาม
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1. เข้าไปที่เว็บไซต ์ manager.line.biz (LINE Official Account Manager) 

*แนะนำให้ใช ้ Google Chrome

manager.line.biz

1

Ready-to-Wear

็ 

็ 

Jacket 

$10.5 

Add to Cart



2.  คลิก ‘เครื่องมือ’ จากนั้นคลิก ‘แบบสอบถาม’
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3. คลิก ‘สร้างใหม่’ เพื่อตั้งค่าใช้งาน 

READY-TO-WEAR @readytowear
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4.  กรอกข้อมูล ‘แบบสอบถาม’ จากนั้นคลิก ‘ต่อไป’ 
กรอกข้อมูลค่าเบื้องต้น, หน้าแนะนำแบบสอบถาม, และหนา้ของขวัญสำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม
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ชื่อแบบสอบถาม : ชือ่แบบสอบถาม 

ช่วงทำแบบสอบถาม : ตั้งเวลาวันเริ่มและวันสิ้นสุดสำหรับทำแบบสอบถาม 

รูปหลัก : รปูของแบบสอบถามทีแ่สดงในหอ้งแชท 

คำอธิบายเกี่ยวกับแบบสอบถาม : ใสคำอธิบายเพิ่มเติม 

ผู้ตอบแบบสอบถาม : ระบเุพือ่นทีส่ามารถตอบแบบสอบถาม ‘เพือ่นเทา่นัน้’ สำหรบัเฉพาะเพือ่น

บญัชทีางการของเรา หรอื ‘ผูใ้ช ้LINE ทัง้หมด’ สำหรบัใหผู้ใ้ช ้LINE ทกุคน 

ไอคอน : รูปไอคอนแบบสอบถาม 

รูปหน้าแรก : รปูทีแ่สดงในหนา้แรกของแบบสอบถาม 

ติดต่อสอบถาม : แสดงข้อมูลสำหรับติดต่อสอบถาม เช่น ชื่อบริษัท, หมายเลขโทรศัพท์ 

ความยินยอมจากผู้ใช้ : ระบขุอ้ความเพือ่ขอใหผู้ใ้ชแ้สดงความยนิยอมตอ่ขอ้กำหนดการใชบ้รกิารที่

ระบไุวก้อ่นแบบสอบถาม โดยสามารถระบเุวบ็ไซตห์รอืขอ้ความ 

ของขวัญสำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม : เลือกคูปองเพื่อส่งเป็นของขวัญให้กับผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

ข้อความขอบคุณ : ข้อความขอบคุณโดยจะแสดงหลังจากผู้ใช้ตอบแบบสอบถามเรียบร้อย

4



5.  กรอกข้อมูล ‘คำถาม’ จากนั้นคลิก ‘บันทึก’ 
ตั้งค่าคำถามคุณสมบัติผู้ใชห้รือแบบกำหนดเอง โดยสามารถคลิก ‘บันทึกร่าง’ เพื่อบันทึกร่าง
สำหรับแกไ้ขในภายหน้า
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เพศ : สอบถามเพศ โดยเพิม่ตวัเลอืกตอ่ไปดว้ยการกด Enter 

อายุ : สอบถามอาย ุโดยเพิม่ตวัเลอืกตอ่ไปดว้ยการกด Enter 

พื้นที่ : สอบถามพืน้ที ่โดยเพิม่ตวัเลอืกตอ่ไปดว้ยการกด Enter 

คำถามแบบกำหนดเอง : ตั้งค่าคำถามตามตัองการ สูงสุด 7 คำถาม โดยรองรับคำถาม 3 รูป

แบบ ได้แก่ คำตอบแบบอิสระ, คำตอบบแบบเลือกข้อเดียว, และคำตอบแบบเลือกหลายข้อ

5
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