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บทคดัย่อ 

 การศกึษาวจิยัครัง้นี้ มุ่งศกึษาปัจจยัที่มผีลต่อการยอมรบันวตักรรมการใช้แอพพลเิคชัน่ไลน์ของ Baby 
Boomer ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 402 คน จากเขตละ 67 คน โดยเลอืกสุ่ม 6 เขตมาจาก 6 กลุ่มเขต โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวเิคราะห์สมการถดถอย
เชงิซอ้น ผลการวจิยัพบว่า 
 1. ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ ทีม่อีายุระหว่าง 50 - 54 ปี มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 50,001 บาทขึน้ไป และมสีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั  
 2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัการรบันวตักรรมคอื กลุ่มยอมรบัปานกลาง (Early Majority: 
Deliberate) 
 3. ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็โดยรวมในระดบัดมีากต่อลกัษณะเฉพาะตวัของนวตักรรมของ
แอพพลเิคชัน่ไลน์ เมื่อพจิารณาแยกเป็นรายดา้นของลกัษณะเฉพาะตวัของนวตักรรม ผูต้อบแบบสอบถามมคีวาม
คดิเหน็ดา้นความสามารถในการสงัเกตเหน็ได ้ดา้นความไดเ้ปรยีบสมัพนัธ ์ดา้นความเขา้กนัได ้ดา้นความซบัซอ้น
ของนวตักรรม ดา้นความสามารถในการทดลองใช ้และอยู่ในระดบัดมีาก 
 4. ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการยอมรบัโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก เมื่อพจิารณาแยกเป็นรายดา้นของ
การยอมรบันวตักรรม โดยผูต้อบแบบสอบถามการยอมรบัในดา้นการน าไปใชแ้ละดา้นการยนืยนัในระดบัดมีาก 
 5. ผูต้อบแบบสอบถามทีม่เีพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มี
การยอมรบันวตักรรมการใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์ด้านการน าไปใชไ้ม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 
 6. ผูต้อบแบบสอบถามทีม่สีถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มกีารยอมรบันวตักรรมการใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์ดา้น
การน าไปใชแ้ตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 7. ผู้ตอบแบบสอบถามที่ระดับการรับนวัตกรรมที่แตกต่างกัน  มีการยอมรับนวัตกรรมการใช้
แอพพลเิคชัน่ไลน์ดา้นการน าไปใชแ้ตกต่างกนั อย่างมรีะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 
 8. ลกัษณะเฉพาะตวัของนวตักรรม ดา้นความเขา้กนัได้ ดา้นความสามารถในการทดลองใช้ และดา้น
ความสามารถในการสงัเกตเหน็ได้ สามารถท านายแนวโน้มการยอมรบันวตักรรมการใช้แอพพลเิคชัน่ไลน์ของ 
Baby Boomer ในกรุงเทพมหานครดา้นการน าไปใช ้ไดร้อ้ยละ 65 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
                                                           
1 สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
2 อาจารย ์ดร.ประจ าภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 9. ลักษณะเฉพาะตัวของนวัตกรรม ด้านความเข้ากันได้ ด้านความซับซ้อนของนวัตกรรม ด้าน
ความสามารถในการทดลองใช ้และด้านความสามารถในการสงัเกตเหน็ได้ สามารถท านายแนวโน้มการยอมรบั
นวตักรรมการใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์ของ Baby Boomer ในกรุงเทพมหานครด้านการยนืยนั ได้ร้อยละ 69 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 

 
ค าส าคญั: การยอมรบันวตักรรม แอพพลเิคชัน่ไลน์ Baby Boomer 

 
 Abstract  

 
 This research aims to study the factors affecting innovative adoption of using line application of 
baby boomer locating in Bangkok. Sample size in this research is 402 baby boomers locating in Bangkok, 
67 respondents from each 6 randomly selected districts. Questionnaire is a tool for data collection. Statistics 
for data analysis are percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way analysis of variance and 
multiple regression analysis. Results are as follows:  
 1. Most respondents were female with the age between 50 and 54 years old, holding a bachelor 
degree, working in private company, earning average monthly income of Baht 50,001 or higher and being 
married or living together.  
 2. Most respondents were in early majority adopter category. 
 3.  The respondents’ overall opinions toward the characteristics of an innovation were at very 
good level. Considering each perspectives respondents have opinions at very good level on the following 
perspectives: observability, relative advantage, compatibility, complexity and trial ability respectively.   
 4. The respondents’ overall degree of innovation adoption toward the line application was at 
very good level. Considering each perspective, respondents have opinions at very good level on the 
following perspectives: implementation and confirmation.   
 5. Respondents with different gender, age, education level, occupation and average monthly 
income had no difference in innovative adoption of using line application at statistical significance of 0.05 
levels. 
 6. Respondents with different status had difference in innovative adoption of using line 
application at statistical significance of 0.05 levels. 
 7. Respondents with different adopter category had difference in innovative adoption of using 
line application at statistical significance of 0.01 levels. 
 8. The characteristics of an innovation consisted of compatibility, trial ability and observability 
were able to predict the trends of innovative adoption of using line application of baby boomer locating in 
Bangkok in implementation perspective and accounted for 65 percentage at statistical significance of 0.01 
levels.  
 9. The characteristics of an innovation consisted of compatibility, complexity, trial ability and 
observability were able to predict the trends of innovative adoption of using line application of baby boomer 
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locating in Bangkok in confirmation perspective and accounted for 69 percentage at statistical significance 
of 0.01 and 0.05 levels respectively. 
 
Keywords: Innovative Adoption, Line Application, Baby Boomer 
 
บทน า 
 ไลน์เป็นแอพพลเิคชัน่บนสมารท์โฟนทีช่่วยในการตดิต่อสือ่สารไดโ้ดยการสง่ขอ้ความโดยทนัท ี(Instant 
Messaging) ถงึผูใ้ชง้านไลน์ดว้ยกนั โดยไม่จ ากดัว่าจะอยู่ทีไ่หนของโลก เพยีงอาศยัเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต ไลน์เกดิ
ขึน้มาในปี 2011 เป็นแอพพลเิคชัน่สญัชาติญี่ปุ่ น ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทย นอกจากที่จะ
สามารถสง่ขอ้ความแลว้ ยงัสามารถสง่รปูภาพลายการต์ูนน่ารกัแสดงอาการต่างๆ (Sticker) แบ่งปันภาพถ่าย คลปิ
วดิโีอ คลปิเสยีง โทรศพัทค์ุยกนัผ่านไลน์ โทรศพัทค์ุยแบบเหน็หน้า (Video Call) 
 แอพพลิเคชัน่ไลน์มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย สะดวก รวดเร็ว และประหยดั
ค่าใช้จ่าย ท าให้มคีวามนิยมในการใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์กนัอย่างแพร่หลาย และมปีรมิาณการใชง้านเพิม่ขึน้ของ
ผูใ้ชบ้รกิารอย่างรวดเรว็ 
 ผูส้งูอายุ (Older person) หมายถงึ ประชากรทัง้เพศชายและหญงิทีม่อีายุมากกว่า 60 ปีขึน้ไป ส าหรบั
ประเทศไทย ส านักงานสถิติแห่งชาติ สรุปว่าประเทศไทยก าลงัก้าวเข้าสู่สงัคมผู้สูงอายุ ตัง้แต่ปี 2538 โดยมี
ประชากรผูส้งูอายุ รอ้ยละ 10.4 ของประชากรทัง้ประเทศและคาดว่าจะเขา้สู่สงัคมผู้สงูอายุโดยสมบูรณ์ ในช่วงปี 
2024-2025 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศโลกตะวันตก ได้จัดแบ่งกลุ่มคนออกเป็นรุ่นต่าง ๆ 8 เจเนอ
เรชัน่ ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั ซึ่งเกณฑ์การจดัแบ่งรุ่นนี้กเ็ป็นทีน่ิยมใชก้นัไปทัว่โลกดว้ย  ซึ่งหนึ่งในนัน้คอื กลุ่ม 
Baby Boomer ซึ่งเป็นกลุ่มที่มกีารปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของตวัเอง หนัมาสนใจเทคโนโลยมีากขึน้  ไปจนถึงขัน้
เสพตดิการเชื่อมต่อ เป็นหนึ่งในกลุ่มทีม่อีานาจในการซือ้มาก 
 Baby Boomer หรอื Gen-B หมายถงึคนทีเ่กดิระหว่างปี พ.ศ. 2489-2507 หรอืในยุคสิน้สดุสงครามโลก
ครัง้ที ่2 สาเหตุ ทีเ่รยีกว่า เบบีบู้มเมอร ์กเ็พราะว่าหลงัจากสงครามโลกครัง้ที ่2 สงบลง บา้นเมอืงทีผ่่านการสูร้บ
ไดร้บัความเสยีหายอย่างหนัก ประชากรทีเ่หลอือยู่ในแต่ละประเทศจงึต้องเร่งฟ้ืนฟูประเทศให้กลบัมาแขง็ แกร่ง
มัน่คงอกีครัง้ แต่สงครามที่ผ่านพ้นไปกไ็ด้คร่าก าลงัพล และแรงงานไปเป็นจ านวนมาก ประเทศเหล่านี้จงึขาด
แรงงานในการขบัเคลื่อน ประเทศ คนในยุคนัน้จงึมคี่านิยมทีจ่ะตอ้งมลีกูหลาย ๆ คน เพื่อสรา้งแรงงานขึน้มาพฒันา
ประเทศชาต ิจงึเป็นทีม่าของค าว่า "เบบีบ้มูเมอร"์ นัน่เอง  
 ปัจจุบนัน้ี คนยุคเบบีบ้มูเมอรค์อืคนทีม่อีายุตัง้แต่ 52 ปีขึน้ไป และเริม่เขา้สูว่ยัชราแลว้ คนกลุ่มนี้จงึเป็น
คนทีม่ชีวีติเพื่อการท างาน เคารพกฎเกณฑ ์กตกิา มคีวามอดทนสงู ทุ่มเทใหก้บัการท างานและองคก์รมาก สูง้าน 
พยายามคดิและท าอะไรดว้ยตวัเอง เป็นเจา้คนนายคน ถูกครอบครวัสัง่สอนมาใหเ้ป็นคนประหยดั อดออม จงึมกีาร
ใชจ้่ายอย่างรอบคอบ และระมดัระวงั คน ในยุคอื่น ๆ อาจจะมองคนยุคเบบีบ้มูเมอรว์่าเป็นพวก "อนุรกัษนิยม" เป็น
คนทีเ่คร่งครดัในขนบธรรมเนียมประเพณี แต่คนกลุ่มนี้ถอืว่าน่าจะมจี านวนมากทีส่ดุในสงัคมปัจจุบนัเลยทเีดยีว 
 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะทราบถงึปัจจยัทีม่ผีลต่อการยอมรบันวตักรรมการใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์
ของ Baby Boomer ในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันาผลติภณัฑ์ให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภค รวมทัง้สามารถน าผลของการวจิยัไปก าหนดกลยุทธข์องผลติภณัฑแ์ละบรกิารต่อไป  
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาถึงลกัษณะประชากรศาสตร์ดงัต่อไปนี้ เพศ  อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย            
ต่อเดือน และสถานภาพ ที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมการใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์ของ Baby Boomer ใน
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาถึงระดบัการรบันวตักรรมที่มผีลต่อการยอมรบันวตักรรมการใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์ของ 
Baby Boomer ในกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศกึษาถึงลกัษณะเฉพาะตวัของนวตักรรมที่มผีลต่อการยอมรบันวตักรรมการใชแ้อพพลเิคชัน่
ไลน์ของ Baby Boomer ในกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) 
  1.1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ยเพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
และสถานภาพ 
  1.2 ระดบัการรบันวตักรรม 
  1.3 ลกัษณะเฉพาะตวัของนวตักรรม ประกอบดว้ย ดา้นความไดเ้ปรยีบสมัพนัธ์ ดา้นความเขา้กนั
ไดด้า้นความซบัซอ้นของนวตักรรม ดา้นความสามารถในการทดลองใช ้และดา้นความสามารถในการสงัเกตเหน็ได ้
 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ การยอมรับนวัตกรรมการใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์  
ประกอบดว้ยดา้นการน าไปใช ้และดา้นการยนืยนั 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ประกอบดว้ยเพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และ
สถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มกีารยอมรบันวตักรรมการใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์ของ Baby Boomer ในกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั 
 2. ระดบัการรบันวตักรรมที่แตกต่างกนั มีการยอมรบันวตักรรมการใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์ของ Baby 
Boomer ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 3. ลกัษณะเฉพาะตวัของนวตักรรมมผีลต่อกบัการยอมรบันวตักรรมการใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์ของ Baby 
Boomer ในกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์สุภาภรณ์ พลนิกร (2548: 28 - 31) กล่าวว่า ตวัแปร
ด้านประชากรศาสตร์ที่ส าคญัและนิยมน ามาใช้แบ่งส่วนตลาดมดีงันี้ อายุ เพศ สถานสภาพสมรส รายได้ อาชพี 
และการศกึษา นักการตลาดจงึนิยมน ามาใชใ้นการวางต าแหน่งของตลาดเป้าหมาย (Target Market Positioning) 
ท าใหเ้หน็แนวโน้มต่อเนื่องทีช่ีน้ าโอกาสทางธุรกจิได ้ดงันี้ 
 1. อายุ (Age) ความจ าเป็น (Need) และความสนใจในสนิค้าหลายชนิดแปรผนัตามอายุ นอกจากการ
กระท าและความคดิของผูบ้รโิภคมคีวามแตกต่างกนัตามวยัแลว้ การเป็นคนร่วมสมยัเดยีวกนั (Age Cohort) มกัจะ
ท าใหม้ลีกัษณะคลา้ยกนัหลายเรื่องเพราะอยู่สภาพแวดลอ้มทีค่ลา้ยกนั 
 2. เพศ ถูกน าไปใช้บ่อยมากในการแบ่งส่วนตลาด อย่างไรกต็ามปัจจุบนัความคาดหวงัและการแบ่ง
หน้าทีห่รอืบทบาททีเ่หมาะสมตามเพศ (Sex Roles) ไดเ้ปลีย่นแปลงไปจากอดตีมาก ท าใหผ้ลติภณัฑห์ลายชนิด
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เข้าถึงทัง้ชายและหญิง อีกทัง้การคาดหวงัอย่างจริงจงัในการกระท าบางอย่างที่เหมาะสมกบัผู้ชายหรอืผู้หญิง
เท่านัน้ไดล้ดลงไปมาก 
 3. สถานภาพสมรส (Marital Status) การแบ่งส่วนการตลาด (Market Segmentation) อาจน า
สถานภาพสมรสมาพจิารณาประกอบกบัรายได ้หรอืพจิารณาร่วมกบัรายไดแ้ละลกัษณะการซือ้ 
 4. รายได ้การศกึษา และอาชพี ตวัแปรทัง้ 3 ชนิดนี้มคีวามสมัพนัธก์นัมากและแยกไม่ไดว้า่อะไรเกดิขึน้
ก่อนหลงั หรอืตวัแปรใดเป็นตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม ดงันัน้การแบ่งส่วนตลาดนัน้รายไดเ้ป็นทีส่ าคญัมากทีส่ดุ
ในตวัแปรทัง้ 3 ชนิด เนื่องจากเป็นสิง่ทีบ่่งชีถ้งึความสามารถในการใชจ้่าย นักการตลาดนิยมน ารายไดไ้ปใชคู้กบั
ตวัแปรอื่น ๆ เช่น รายไดร้วมกบัอายุ ท าใหเ้กดิสว่นของตลาดทีเ่รยีกว่าผูส้งูอายุทีม่ ัน่คง (Affluent elderly) 
 แนวคิดเก่ียวผู้สูงอายุและยุคของประชากร องค์การสหประชาชาติได้ให้นิยาม ผู้สูงอายุ (Older 
person) หมายถึง ประชากรทัง้เพศชายและหญิงที่มอีายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป และได้แบ่งระดบัการเขา้สู่สงัคม
ผูส้งูอายุ เป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัการกา้วเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุ (Aging society) ระดบัสงัคมผูส้งูอายุโดยสมบรูณ์ 
(Aged society) และระดบัสงัคมผูส้งูอายุอย่างเตม็ที ่(Super-aged society) ส าหรบัประเทศไทย  
 ส านกังานสถติแิห่งชาต ิสรุปว่าไทยก าลงักา้วเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายุ ตัง้แต่ปี 2538 โดยมปีระชากรผูส้งูอายุ 
รอ้ยละ 10.4 ของประชากรทัง้ประเทศและคาดว่าจะเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายุโดยสมบรูณ์ ในช่วงปี 2024-2025 
 Baby Boomer (เบบี้บูมเมอร์) หรอื Gen-B หมายถึงคนที่เกดิระหว่างปี พ.ศ. 2489-2507 หรอืในยุค
สิ้นสุดสงครามโลกครัง้ที่ 2 สาเหตุ ที่เรียกว่า เบบี้บูมเมอร์ ก็เพราะว่าหลังจากสงครามโลกครัง้ที่ 2 สงบลง 
บา้นเมอืงทีผ่่านการสูร้บไดร้บัความเสยีหายอย่างหนกั ประชากรทีเ่หลอือยู่ในแต่ละประเทศจงึตอ้งเร่งฟ้ืนฟูประเทศ
ใหก้ลบัมาแขง็แกร่งมัน่คงอกีครัง้ แต่สงครามทีผ่่านพน้ไปกไ็ดค้ร่าก าลงัพล และแรงงานไปเป็นจ านวนมาก ประเทศ
เหล่านี้จึงขาดแรงงานในการขบัเคลื่อน ประเทศ คนในยุคนั ้นจึงมีค่านิยมที่จะต้องมีลูกหลายๆ คน เพื่อสร้าง
แรงงานขึน้มาพฒันาประเทศชาต ิจงึเป็นทีม่าของค าว่า "เบบีบ้มูเมอร"์ นัน่เอง  
 ปัจจุบนัน้ี คนยุคเบบีบ้มูเมอรค์อืคนทีม่อีายุตัง้แต่ 52 ปีขึน้ไป และเริม่เขา้สูว่ยัชราแลว้ คนกลุ่มนี้จงึเป็น
คนทีม่ชีวีติเพื่อการท างาน เคารพกฎเกณฑ ์กตกิา มคีวามอดทนสงู ทุ่มเทใหก้บัการท างานและองคก์รมาก สูง้าน 
พยายามคดิและท าอะไรดว้ยตวัเอง เป็นเจา้คนนายคน ถูกครอบครวัสัง่สอนมาให้เป็นคนประหยดั อดออม จงึมกีาร
ใชจ้่ายอย่างรอบคอบ และระมดัระวงัคนในยุคอื่น ๆ อาจจะมองคนยุคเบบีบู้มเมอรว์่าเป็นพวก "อนุรกัษนิยม" เป็น
คนทีเ่คร่งครดัในขนบธรรมเนียมประเพณี แต่คนกลุ่มนี้ถอืว่าน่าจะมจี านวนมากทีส่ดุในสงัคมปัจจุบนัเลยทเีดยีว 
 รปูแบบการใชช้วีติของ Baby Boomer ไดแ้บ่งออกเป็น 3 กลุ่ม  
 1. กลุ่ม Best เป็น Baby Boomer ทีม่ชี่วงอายุ 52-57 ปี ชอบความล ้าสมยั กา้วทนัเทคโนโลย ีตดิตาม
ขา่วสารเกีย่วกบัเทคโนโลยอียู่เสมอ ใหค้วามส าคญัในการดแูลสขุภาพ 
 2. กลุ่ม Bright มอีายุตัง้แต่ 56-64 ปี รูปแบบและทศันคตทิีโ่ดดเด่นที่สุดของคนในกลุ่มนี้ คอื การดูแล
สขุภาพ ทัง้ทางกายและทางใจ โดยวถิขีองธรรมชาต ิ
 3. กลุ่ม Basic อายุระหว่าง  62-70 ปี  และส่วนใหญ่จะเกษียณแล้วกิจกรรมหลักคือการดูทีวี               
อ่านนิตยสารมากกว่ากลุ่ม Bright และ Best ใหค้วามสนใจกบัสนิคา้ทีใ่ชง้านง่าย ไม่ซบัซอ้น มองเหน็ง่าย  
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการยอมรบันวตักรรม กระบวนการแพร่กระจายของนวัตกรรม                  
ซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัอตัราการยอมรบันวตักรรมขึน้อยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
 1. ลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย หรอื ระดบัการรบันวตักรรม ซึง่สามารถแบ่งประเภทบุคคลได ้5 ประเภท
คอื ผูน้ าการยอมรบั ผูย้อมรบัเรว็ ผูย้อมรบัปานกลาง ผูย้อมรบัค่อนขา้งชา้ และผูย้อมรบัชา้ 
 2. ระบบสงัคม กลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสงัคมที่แตกต่างกัน  สามารถยอมรับนวัตกรรมได้    
แตกต่างกนั การเมอืง การปกครอง มอี านาจต่อการยอมรบันวตักรรมเป็นอย่างมาก 
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 3. ระบบการสือ่สาร การยอมรบันวตักรรมจะเกดิขึน้มากกว่าและเรว็กวา่ ถา้พฤตกิรรมของ บุคคลมสีว่น
ร่วมในสงัคมและท าตวัเป็นสว่นหนึ่งของระบบสงัคมได้ด ี
 4. ลกัษณะเฉพาะของตวันวตักรรม ทีม่ผีลต่อการยอมรบันวตักรรมได ้5 ประการดงันี้ ความไดเ้ปรยีบ
สมัพนัธ์ ความเขา้กนัได้ ความซบัซ้อนของนวตักรรม ความสามารถในการทดลองใช ้และความสามารถในการ
สงัเกตเหน็ได ้
 5. ระยะเวลาหรอืเงื่อนไขของเวลา ในแต่ละขัน้ตอนของการเผยแพร่และยอมรบัอาจมชี่วงของเวลาใน
แต่ละขัน้แตกต่างกนั 
 กระบวนการตดัสินใจนวตักรรม (Innovation decision process) แบบจ าลองเกีย่วกบักระบวนการ
ตดัสนิใจเกีย่วกบันวตักรรม (Innovation Decision Process) ซึง่มยีู่ 5 ขัน้ตอนคอื ขัน้ความรู ้ข ัน้การจูงใจ ขัน้การ
ตดัสนิใจ ขัน้การน าไปใช ้และขัน้การยนืยนั 
 ขัน้การน าไปใช้ (Implementation) กระบวนการตดัสนิใจยอมรบันวตักรรมในขัน้ต้นๆ เป็นเรื่องของ
ความรู้ ความคดิ แต่ในขัน้นี้เป็นขัน้ของการปฏบิตั ิเมื่อบุคคลตดัสนิใจยอมรบันวตักรรมไปใช้ เขาจะต้องรู้ว่าจะ
สามารถหานวตักรรมนัน้มาจากไหน น าไปใชอ้ย่างไร และเมื่อน าไปใชจ้ะเกดิปัญหาอย่างไรจะสามารถแกปั้ญหาได้
อย่างไร  
 ขัน้การยืนยัน (Confirmation) ขัน้ตอนนี้ เกิดขึ้นเป็นขัน้สุดท้ายของกระบวนการตัดสินใจยอมรับ
นวตักรรมในบุคคลส่วนใหญ่กล่าวคอื เมื่อบุคคลได้ตดัสนิใจทีจ่ะยอมรบัหรอืไม่ยอมรบัไปแล้ว บุคคลจะแสวงหา
ขอ้มูลข่าวสาร แรงเสรมิ เพื่อสนับสนุนการตดัสนิใจของแต่ละบุคคล เมื่อยอมรับนวตักรรมแล้ว เขาจะพยายาม
ศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิใหเ้กดิความมัน่ใจ การรบัข่าวสารขอ้มูล การไดร้บัค าแนะน าและได้เหน็ความส าเรจ็ของ
การใช้นวตักรรม จะมอีทิธพิลต่อขึน้การยนืยนัมาก กระบวนการตดัสนิใจนี้สามารถน าไปสู่การยอมรบั หรอืการ
ปฏเิสธได ้ผูท้ีห่ยุดยอมรบั (Discontinuance) เป็นผูท้ีต่ดัสนิใจปฏเิสธนวตักรรมหลงัจากไดย้อมรบัไปแลว้ ผูท้ีห่ยุด
นี้อาจเกดิขึน้ไดเ้พราะบุคคลนัน้เกดิความรูส้กึไม่พงึพอใจต่อนวตักรรม หรอืเพราะนวตักรรมนัน้เกดิถูกแทนทีด่ว้ย
ความคดิใหม่กว่า และมคีวามเป็นไดว้่าบุคคลจะยอมรบันวตักรรมหลงัจากการตดัสนิใจปฏิเสธไปแลว้ 
 ความส าคญั วิวฒันาการ และเทคโนโลยีของการส่ือสาร การสื่อสารเป็นปัจจยัส าคญันอกเหนือ 
จากปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชวีติของมนุษย ์ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ท าให้สงัคมเจรญิก้าวหน้าอย่างไม่มี                
ที่สิน้สุด ท าให้มนุษย์มโีลกทศัน์ที่กว้างขวางขึน้ สามารถสบืทอด ส่งต่อ พฒันา เรยีนรู้ และรบัรู้วฒันธรรมของ
ตนเองและสงัคมได ้แบ่งประเภทไดด้งันี้ 
 1. ความส าคญัต่อชวีติประจ าวนั 
 2. ความส าคญัต่อความเป็นสงัคม การทีม่นุษยอ์ยู่รวมตวักนัเป็นกลุ่มเป็น จ าเป็นต้องอาศยัการสื่อสาร
เป็นพืน้ฐาน  
 3. ความส าคญัต่อการปกครอง การด าเนินการปกครองของรฐับาลจ าเป็นทีจ่ะต้องเผยแพร่ข่าวสารให้
ประชาชนไดร้บัทราบและเขา้ใจ 
 4. ความส าคญัต่ออุตสาหกรรมและธุรกจิ ความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลย ีท าใหต้อ้งอาศยัการสือ่สาร
ทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  
 5. ความส าคญัต่อการเมอืงระหว่างประเทศ พฒันาการของเทคโนโลยทีางการสื่อสาร สามารถช่วยท า
ใหป้ระเทศต่างๆ ตดิต่อแลกเปลีย่นขา่วสารและความคดิกนัไดส้ะดวกและรวดเรว็  

ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชัน่ไลน์ส าหรบัสมาร์ทโฟน ไลน์ LINE เป็น
แอพพลิเคชัน่หรือโปรแกรมส่งข้อความ พัฒนาโดยบริษัท NHN Japan Inc. ไลน์ (LINE) ในเริ่มแรกเป็น
แอพพลิเคชัน่ที่ผสมผสานบริการ Messaging และ Voice Over IP (เป็นการโทรศัพท์โดยอาศัยเครือข่าย
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อนิเตอรเ์น็ต) น ามาผนวกเขา้ดว้ยกนั จงึท าใหเ้กดิเป็นแอพพลเิคชัน่ทีส่ามารถแชท สรา้งกลุ่ม สง่ขอ้ความ โพสตร์ปู
ต่างๆ หรอืจะโทรคุยกนัแบบเสยีงกไ็ด ้ แอพพลเิคชัน่ไลน์สามารถดาวน์โหลดมาใชง้านไดแ้ละใชไ้ดด้โีดยไม่ต้อง
เสียค่าบริการเพิ่ม นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้แบบ Cross Platform นัน่คือสามารถใช้งานได้ในทุกๆ 
ระบบปฏบิตัิการไม่ว่าจะเป็น iOS Android Window Phone หรอื PC Mac Linux ได้อกีด้วย การที่จะสามารถใช้
งานแอพพลเิคชัน่ไลน์นัน้ที่ต้องใช้เบอร์โทรศพัท์เพื่อยนืยนัการใช้งานจากนัน้จะสามารถเพิม่เพื่อได้จากรายชื่อ
เบอร์ติดต่อที่อยู่ในเครื่องโทรศัพท์ได้ ด้วยความที่มีฟังก์ชัน่และลูกเล่นมากมาย สามารถ แชท แชร์รูปภาพ                   
สง่ไอคอน สง่ Sticker ตัง้ค่าคุยกนัเป็นกลุ่ม ฯลฯ ท าใหม้ผีูใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่น้ีเป็นจ านวนมาก  
 ฟังก์ชัน่การใช้งานของไลน์มีดังนี้   Add Friend, What’s Up Feature, Timeline, Chat Message, 
Group Chat, Sticker, Theme, Share Photo, Share Video, Share Location, Audio Message, Free Call, 
Video Call, LINE PC และ Official Account  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ขอบเขตของการวจิยันี้คอื การศึกษาปัจจยัที่มผีลต่อการยอมรบันวตักรรมการใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์           
ของ Baby Boomer ในกรุงเทพมหานคร 
 ประชากรที่ใช้ในการวจิยั กลุ่ม Baby Boomer ที่ใช้แอพพลเิคชัน่ไลน์ในกรุงเทพมหานคร โดยมอีายุ
ปัจจุบนัอยู่ระหว่าง 52-70 ปี 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  คือ กลุ่ม Baby Boomer ที่ใช้
แอพพลเิคชัน่ไลน์ในกรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จงึท าการหาขนาดของ            
กลุ่มตวัอย่างโดยอาศยัสตูรในการค านวณของยามาเน แบบไม่ทราบจ านวนประชากร ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
โดยยอมให้มีค่าความแปรปรวนเท่ากับ  5% จากการค านวณได้กลุ่มตัวอย่างทัง้หมด  385 คน เพื่อป้องกัน
แบบสอบถามทีเ่กดิความผดิพลาดจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง ซึง่จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถอืของ
งานวจิยัดงันัน้ จงึท าการเกบ็ตวัอย่างเพิม่อกี 17 คน รวมจ านวนกลุ่มตวัอย่างทีก่ าหนดไวท้ัง้สิน้ 402 คน 
 ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็ตวัอย่างโดยใชก้ารเกบ็ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน 
 ขัน้ตอนที่ 1 ใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย ใช้วธิสีุ่มตวัอย่างแบบง่าย โดยใช้เกณฑ์การแบ่งกลุ่มเขต
ตามการปฎบิตังิานของส านกังานเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่ที ัง้หมด 50 เขต มกีารจดัแบ่งพืน้ทีอ่อกเป็น 6 กลุ่มเขต
ได้แก่ กลุ่มกรุงธนเหนือ กลุ่มกรุงเทพกลาง กลุ่มกรุงธนใต้  กลุ่มกรุงเทพตะวันออก กลุ่มกรุงเทพใต้ และ               
กลุ่มกรุงเทพเหนือ ผูว้จิยัใชว้ธิจีบัฉลากโดยไม่ใสค่นืแต่ละกลุ่มเขตการปกครอง กลุ่มละ 1 เขต 
 ขัน้ตอนที ่2 การสุม่ตวัอย่างโดยการก าหนดโควตา (Quota Sampling) ตามจ านวนของเขตขัน้ตอนที ่1 
ดว้ยการก าหนดสดัสว่นของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 402 คนจะไดส้ดัสว่นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 67 คน ต่อเขต จ านวน
เท่าๆ กนั 
 ขัน้ตอนที่ 3 การสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเกบ็ขอ้มลูจากแหล่งชุมชน 
เช่น โรงพยาบาล หา้งสรรพสนิคา้ และสวนสาธารณะ เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
 
ผลการวิจยั 
 1. ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ ทีม่อีายุระหว่าง 50 - 54 ปี มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 50,001 บาทขึน้ไป และมสีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั  
 2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัการรบันวตักรรมคอื กลุ่มยอมรบัปานกลาง (Early Majority: 
Deliberate) 
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 3. ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็โดยรวมในระดบัดมีากต่อลกัษณะเฉพาะตวัของนวตักรรมของ
แอพพลเิคชัน่ไลน์ เมื่อพจิารณาแยกเป็นรายดา้นของลกัษณะเฉพาะตวัของนวตักรรม ผูต้อบแบบสอบถามมคีวาม
คดิเหน็ดา้นความสามารถในการสงัเกตเหน็ได ้ดา้นความไดเ้ปรยีบสมัพนัธ ์ดา้นความเขา้กนัได ้ดา้นความซบัซอ้น
ของนวตักรรม ดา้นความสามารถในการทดลองใช ้และอยู่ในระดบัดมีาก 
 4. ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการยอมรบัโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก เมื่อพจิารณาแยกเป็นรายดา้นของ
การยอมรบันวตักรรม โดยผูต้อบแบบสอบถามการยอมรบัในดา้นการน าไปใชแ้ละดา้นการยนืยนัในระดบัดมีาก 
 5. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกนั               
มีการยอมรับนวัตกรรมการใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์ด้านการน าไปใช้ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                 
ทีร่ะดบั 0.05 
 6. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพที่แตกต่างกนั มกีารยอมรบันวตักรรมการใช้แอพพลเิคชัน่ไลน์ 
ดา้นการน าไปใชแ้ตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 7. ผู้ตอบแบบสอบถามที่ระดับการรับนวัตกรรมที่แตกต่างกัน มีการยอมรับนวัตกรรมการใช้
แอพพลเิคชัน่ไลน์ดา้นการน าไปใชแ้ตกต่างกนั อย่างมรีะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 
 8. ลกัษณะเฉพาะตวัของนวตักรรม ดา้นความเขา้กนัได้ ดา้นความสามารถในการทดลองใช้ และดา้น
ความสามารถในการสงัเกตเหน็ได้ สามารถท านายแนวโน้มการยอมรบันวตักรรมการใช้แอพพลเิคชัน่ไลน์ของ 
Baby Boomer ในกรุงเทพมหานครดา้นการน าไปใช ้ไดร้อ้ยละ 65 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 9. ลักษณะเฉพาะตัวของนวัตกรรม ด้านความเข้ากันได้ ด้านความซับซ้อนของนวัตกรรม ด้าน
ความสามารถในการทดลองใช ้และด้านความสามารถในการสงัเกตเหน็ได้ สามารถท านายแนวโน้มการยอมรบั
นวตักรรมการใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์ของ Baby Boomer ในกรุงเทพมหานครด้านการยนืยนั ได้ร้อยละ 69 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 1. การวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูใ้ชก้ลุ่ม Baby Boomer ในกรุงเทพมหานคร พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ ทีอ่ายุระหว่าง 50-54 ปี ซึง่สอดคลอ้งกบักรณีศกึษาเรื่อง “Baby Boom 
ต้องรูล้กึ Lifestyle” ของ อาจารยบ์ุรมิ โอทกานนท์ ทีก่ลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น Baby Boomer ทีอ่ยู่ในกลุ่ม Best 
ชอบความล ้าสมยั กา้วทนัเทคโนโลย ีท าใหม้คีวามเขา้ใจในการใชเ้ทคโนโลยีแ่ละยอมรบันวตักรรมไดด้ ีมกีารศกึษา
ระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาทขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับ
แบบจ าลองเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม  (Innovation Decision Process) ของโรเจอร์ส 
(Rogers) ทีก่ล่าวไดว้่า สถานภาพทางเศรษฐกจิและการศกึษา ผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาสงู มสีถานภาพทางสงัคมสงู    
มรีายไดด้ ีจะเป็นผูท้ีร่บัความรูเ้กีย่วกบันวตักรรมไดเ้รว็กว่า นอกจากนี้มสีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั ซึง่สอดคลอ้ง
กบัเกณฑ์การจดัแบ่งยุคประชากรของเบบี้บูมเมอร์ที่มคี่านิยมที่จะต้องมลีูกหลายๆ คน เพื่อสร้างแรงงานขึน้มา
พฒันาประเทศชาต ิหลงัจากสิน้สุดสงครามโลกครัง้ที ่2 ทีบ่า้นเมอืงนัน้ผ่านการสูร้บไดร้บัความเสยีหายอย่างหนกั 
ประชากรทีเ่หลอือยู่ในแต่ละประเทศจงึตอ้งเร่งฟ้ืนฟูประเทศใหก้ลบัมาแขง็แกร่งมัน่คงอกีครัง้ 
 2. การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัระดบัการรบันวตักรรมของผูใ้ชก้ลุ่ม Baby Boomer ในกรุงเทพมหานคร
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการรับนวัตกรรมคือ กลุ่ม ยอมรับปานกลาง (Early Majority: 
Deliberate) กลุ่มนี้มกัจะพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะยอมรับวิทยาการแผนใหม่ หรือนวตักรรมใดๆ การ
ตดัสนิใจยอมรบันวตักรรมของคนกลุ่มนี้ใชเ้วลานานกว่ากลุ่มผูน้ าการยอมรบัและผูย้อมรบัเรว็ ซึง่สอดคลอ้งกบักลุ่ม
ระดบัการรบันวตักรรมของ Roger ที่โรเจอร์ส (นฤมล ทองปลิว. 2550; อ้างอิงจาก Everett M. Rogers. 1983) 
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แบ่งตามคุณลกัษณะและพฤตกิรรมของผู้ยอมรบันวตักรรมในระดบัต่างๆ โดยพจิารณาจากค่านิยม คุณลกัษณะ
ส่วนตัว พฤติกรรมการสื่อความรู้ และความสมัพนัธ์ทางสงัคม ซึ่งกลุ่มยอมรบัปานกลางมีประมาณ 34% ของ
ประชากรทัง้หมด 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัลกัษณะเฉพาะตัวของนวตักรรมของแอพพลิเคชัน่ไลน์  พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคดิเหน็โดยรวมในระดบัดีมากต่อลกัษณะเฉพาะตวัของนวตักรรมของแอพพลิเคชัน่ไลน์                 
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.36 เมื่อพจิารณาแยกเป็นรายด้านของลกัษณะเฉพาะตวัของนวตักรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม              
มีความคิดเห็นด้านความได้เปรียบสัมพันธ์ ด้านความเข้ากันได้ ด้านความซับซ้อนของนวัตกรรม ด้าน
ความสามารถในการทดลองใช ้และดา้นความสามารถในการสงัเกตเหน็ได้อยู่ในระดบัดมีาก ซึง่ท าใหบุ้คคลจะมี
แนวโน้มทีจ่ะตดัสนิใจยอมรบันวตักรรมและสง่ผลต่อการยอมรบันวตักรรมไดอ้ย่างรวดเรว็  ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎี
ของของโรเจอรส์ (Roger .1985) ทีก่ล่าวว่า ลกัษณะเฉพาะตวัของนวตักรรมทีก่ล่าวมานัน้จะส่งผลต่อการยอมรบั
นวัตกรรม และงานวิจัยของเทอดรัฐ แววศักดิ ์เรื่องการยอมรับนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็
อยู่ในระดบัดกีบัการยอมรบันวตักรรม ท าใหน้วตักรรมมกัจะเป็นทีย่อมรบัได ้และมผีลต่อความเรว็ในการตอบรบั
ของนวตักรรม 
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัการยอมรบันวตักรรมการใช้แอพพลเิคชัน่ไลน์ของ  Baby Boomer ใน
กรุงเทพมหานคร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการยอมรบัโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.35 
เมื่อพจิารณาแยกเป็นรายดา้นของการยอมรบันวตักรรม โดยผูต้อบแบบสอบถามการยอมรบัในดา้นการน าไปใช้
และด้านการยนืยนัในระดบัดมีาก ซึ่งสอดคล้องกบัแบบจ าลองเกี่ยวกบักระบวนการตดัสนิใจเกี่ยวกบันวตักรรม  
(Innovation Decision Process) ของโรเจอรส์ (Rogers) ว่าในขัน้การน าไปใช ้เมื่อบุคคลตดัสนิใจยอมรบันวตักรรม
ไปใช ้เขาจะตอ้งรูว้่าจะสามารถหานวตักรรมนัน้มาจากไหน น าไปใชอ้ย่างไร และเมื่อน าไปใชจ้ะเกดิปัญหาอย่างไร 
และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร และในขัน้การยนืยนั เมื่อบุคคลได้ตดัสนิใจที่จะยอมรบัหรอืไม่ยอมรบัไปแล้ว 
บุคคลจะแสวงหาขอ้มูลข่าวสาร แรงเสรมิ เพื่อสนับสนุนการตดัสนิใจของแต่ละบุคคล เมื่อยอมรบันวตักรรมแลว้ 
เขาจะพยายามศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิใหเ้กดิความมัน่ใจ การรบัข่าวสารขอ้มูล การได้รบัค าแนะน าและไดเ้หน็
ความส าเรจ็ของการใชน้วตักรรม จะมอีทิธพิลต่อขึน้การยนืยนัมาก 
 5. การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ยเพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดือน และสถานภาพที่แตกต่างกนั มีการยอมรบันวตักรรมการใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์ของ Baby Boomer ใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 Baby Boomer ผูใ้ชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์ในกรุงเทพมหานครทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนัมกีารยอมรบันวตักรรม
การใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์ ในด้านการน าไปใช้และด้านการยนืยนัไม่แตกต่างกนั  ซึ่งสอดคล้องกบับทความเรื่อง
พฤติกรรมผูบ้รโิภค ของสุภาภรณ์ พลนิกร (2548: 28 - 31) ที่กล่าวว่าปัจจุบนัความคาดหวงัและการแบ่งหน้าที่
หรอืบทบาททีเ่หมาะสมตามเพศ (Sex Roles) ไดเ้ปลีย่นแปลงไปจากอดตีมาก ท าใหผ้ลติภณัฑ์หลายชนิดเขา้ถงึ
ทัง้ชายและหญงิ อกีทัง้การคาดหวงัอย่างจรงิจงัในการกระท าบางอย่างทีเ่หมาะสมกบัผูช้ายหรอืผูห้ญงิเท่านัน้ได้
ลดลงไปมาก จงึท าใหไ้ม่มคีวามแตกต่างกนัในเรื่องเพศในการยอมรบันวตักรรมการใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์ของ Baby 
Boomer ในกรุงเทพมหานคร 
 Baby Boomer ผูใ้ชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์ในกรุงเทพมหานครทีม่อีายุทีแ่ตกต่างกนัมกีารยอมรบันวตักรรม
การใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์ ในดา้นการน าไปใชแ้ละดา้นการยนืยนัไม่แตกต่างกนั ทัง้นี้จากผลส ารวจ Baby Boomer 
อยู่ในช่วงอายุ 52 – 70 ปีอยู่ใน Generation เดยีวกนั ดงันัน้อาจมแีนวคดิและแนวปฏบิตัิทีค่ลา้ยคลงึกนั รวมทัง้ยงั
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สอดคลอ้งกบับทความเรื่องพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ของสภุาภรณ์ พลนิกร (2548: 28 - 31) ทีก่ล่าวว่า การเป็นคนร่วม
สมยัเดียวกนั (Age Cohort) มกัจะท าให้มลีกัษณะคล้ายกนัหลายเรื่องเพราะอยู่สภาพแวดล้อมที่คล้ายกนั และ
สอดคล้องกบังานวจิยัของโรเจอร์ส (Rogers; & Shoemaker. 1971; อ้างองิจาก เทอดรฐั แววศกัดิ.์ 2556; 131)               
ทีก่ล่าวในเรื่องของอายุว่าผูท้ีย่อมรบันวตักรรมเรว็ไม่มคีวามแตกต่างจากผูท้ีย่อมรบันวตักรรมชา้ 
 Baby Boomer ผูใ้ชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์ในกรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมกีารยอมรบั
นวตักรรมการใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์ ในด้านการน าไปใช้และด้านการยืนยนัไม่แตกต่างกนั  ซึ่งไม่สอดคล้องกบั
แนวคดิของโรเจอรส์ (Rogers) ทีไ่ดเ้สนอแบบจ าลองเกีย่วกบักระบวนการตดัสนิใจเกีย่วกบันวตักรรม (Innovation 
Decision Process) ทีก่ล่าวว่า ผูท้ี่มรีะดบัการศกึษาสูง มสีถานภาพทางสงัคมสงู มรีายไดด้ ีจะเป็นผูท้ีร่บัความรู้
เกีย่วกบันวตักรรมไดเ้รว็กว่าผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาต ่า มสีถานภาพทางสงัคมต ่า และมรีายไดต้ ่า 
 Baby boomer ผูใ้ชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์ในกรุงเทพมหานครทีม่อีาชพีทีแ่ตกต่างกนัมกีารยอมรบันวตักรรม
การใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์ ในด้านการน าไปใช้และด้านการยืนยนัไม่แตกต่างกนั  ซึ่งไม่สอดคล้องบทความของ
สายณัห์ แสงสุรยินั (ปัจจยัที่มผีลต่อการยอมรบันวตักรรม . 2543: ออนไลน์) กล่าวว่า สถานภาพทางเศรษฐกิจ
สงัคมของบุคคล (socioeconomic status) เช่น ระดบัการศกึษา รายได ้ฐานะทางเศรษฐกจิ อาชพี ตลอดจนการมี
ต าแหน่งเป็นผูน้ าในสงัคมลว้นเป็นปัจจยัทีส่ าคญัทีม่ผีลต่อการยอมรบั 
  Baby Boomer ผู้ใช้แอพพลเิคชัน่ไลน์ในกรุงเทพมหานครทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนที่แตกต่างกนัมกีาร
ยอมรบันวตักรรมการใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์ ในดา้นการน าไปใชแ้ละดา้นการยนืยนัไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้ง
กับแนวคิดของโรเจอร์ส (Rogers) ที่ได้เสนอแบบจ าลองเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม 
(Innovation Decision Process) ทีก่ล่าวว่า ผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาสงู มสีถานภาพทางสงัคมสงู มรีายไดด้ ีจะเป็นผูท้ี่
รบัความรู้เกี่ยวกบันวตักรรมได้เรว็กว่าผู้ที่มรีะดบัการศกึษาต ่า มสีถานภาพทางสงัคมต ่า และมรีายได้ต ่า และ                 
ไม่สอดคล้องบทความของสายณัห์ แสงสุรยินั (ปัจจยัที่มผีลต่อการยอมรบันวตักรรม. 2543: ออนไลน์) กล่าวว่า 
สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมของบุคคล (socioeconomic status) เช่น ระดับการศึกษา รายได้ ฐานะทาง
เศรษฐกจิ อาชพี ตลอดจนการมตี าแหน่งเป็นผูน้ าในสงัคมลว้นเป็นปัจจยัทีส่ าคญัทีม่ผีลต่อการยอมรบั 
 Baby Boomer ผู้ใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์ในกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพที่แตกต่างกนัมีการยอมรบั
นวตักรรมการใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์ ในดา้นการน าไปใชแ้ตกต่างกนั โดย Baby Boomer ผูใ้ชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์ใน
กรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพหม้าย /หย่าร้าง /แยกกันอยู่  จะมีค่าเฉลี่ยในการยอมรับนวัตกรรมการใช้
แอพพลเิคชัน่ไลน์อยู่ในระดบัต ่ากว่า Baby Boomer ผูใ้ชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์ในกรุงเทพมหานครทีม่สีถานภาพโสด 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เทอดรฐั แววศกัดิ ์(2556 : 128) เรื่อง การยอมรบันวตักรรมทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การซือ้แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟน ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด
เป็นกลุ่มทีม่กีารยอมรบันวตักรรมในการซือ้แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนมากทีส่ดุ โดยอา้งองิแนวความคดิของ 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538 : 212) ว่าสนิค้าที่อ านวยความสะดวก มคีุณภาพสูง เป็นที่นิยมของกลุ่มผู้บรโิภคทีเ่ป็น
โสด รวมทัง้การถือสถานภาพโสดอาจท าให้มีเวลามากพอในการใช้แอพพลิเคชัน่ ส่วนBaby Boomer ผู้ใช้
แอพพลิเคชัน่ไลน์ในกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จะมีค่าเฉลี่ยในการยอมรับ
นวตักรรมการใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์อยู่ในระดบัต ่ากว่า Baby Boomer ผูใ้ชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์ในกรุงเทพมหานครทีม่ี
สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน อาจเพราะ Baby Boomer ที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกันมีการทดลองใช้และ
สงัเกตเหน็ถงึผลหรอืประโยชน์ของนวตักรรมไดง้่าย จากการพูดคุย บอกต่อกนัระหว่างกลุ่มคนในครอบครวั และ 
Baby Boomer ผูใ้ชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์ในกรุงเทพมหานครทีม่สีถานภาพทีแ่ตกต่างกนัมกีารยอมรบันวตักรรมการใช้
แอพพลเิคชัน่ไลน์ ในดา้นการยนืยนัไม่แตกต่างกนั 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
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 สมมติฐานข้อท่ี 2 ระดบัการรบันวตักรรมที่แตกต่างกนั มกีารยอมรบันวตักรรมการใชแ้อพพลเิคชัน่
ไลน์ของ Baby Boomer ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 ระดบัการรบันวตักรรมทีแ่ตกต่างกนัการยอมรบันวตักรรมการใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์ของ Baby Boomer 
ในกรุงเทพมหานครดา้นการน าไปใชแ้ตกต่างกนั โดยพบว่า 
 Baby Boomer ผู้ใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์ในกรุงเทพมหานครที่เป็นคนช่างสงสยั  หวัโบ ราณ ฐานะไม่ดี               
ที่จ ัดอยู่ในกลุ่มผู้ยอมรับค่อนข้างช้า (Late Majority: Skeptical) จะมีค่าเฉลี่ยในการยอมรับนวัตกรรมการใช้
แอพพลิเคชัน่ไลน์อยู่ในระดบัต ่ากว่า Baby Boomer ผู้ใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์ในกรุงเทพมหานครที่เป็นคนรบัฟัง
ข้อมูลจากคนรอบข้าง เช่น เพื่อน หรือญาติ และกลัวการเป็นหนี้  ที่จ ัดอยู่ในกลุ่มผู้ยอมรับช้า (Laggards: 
Traditional) ซึ่งไม่สอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มเป้าหมายหรือระดับการรับนวัตกรรมของโรเจอร์ส (นฤมล               
ทองปลิว. 2550; อ้างอิงจาก Everett M. Rogers. 1983) ที่จ ัดให้กลุ่มผู้ยอมรับปานกลาง (Early Majority: 
Deliberate) เป็นกลุ่มทีย่อมรบัวทิยาการแผนใหม่เรว็กว่าบุคคลทีจ่ดัอยู่ในกลุ่มยอมรบัระดบัค่อนขา้งชา้ 
 Baby Boomer ผู้ใช้แอพพลเิคชัน่ไลน์ในกรุงเทพมหานครที่เป็นคนรบัฟังขอ้มูลจากคนรอบข้าง  เช่น 
เพื่อน หรือญาติ และกลวัการเป็นหนี้ ที่จดัอยู่ในกลุ่มผู้ยอมรบัช้า (Laggards: Traditional) จะมีค่าเฉลี่ยในการ
ยอมรับนวัตกรรมการใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์อยู่ ในระดับต ่ ากว่า Baby Boomer ผู้ใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์ใน
กรุงเทพมหานครที่เป็นคนชอบเป็นผูน้ า ได้รบัความนิยมทางสงัคม มกีารศกึษา ชอบความใหม่ ที่จดัอยู่ในกลุ่ม               
ผูย้อมรบัเรว็ (Early Adopters: Respectable) และ Baby Boomer ผูใ้ชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์ในกรุงเทพมหานครทีเ่ป็น
คนช่างสงสยั หวัโบราณ ฐานะไม่ด ีทีจ่ดัอยู่ในกลุ่มผูย้อมรบัค่อนขา้งชา้ (Late Majority: Skeptical) จะมคี่าเฉลีย่ใน
การยอมรับนวัตกรรมการใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์อยู่ในระดับต ่ ากว่า Baby Boomer ผู้ใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์                  
ในกรุงเทพมหานครทีช่อบเป็นผูน้ า ไดร้บัความนิยมทางสงัคม มกีารศกึษา ชอบความใหม่ ทีจ่ดัอยู่ในกลุ่มผูย้อมรบั
เรว็ (Early Adopters: Respectable) ซึ่งสอดคล้องกบัลกัษณะของกลุ่มเป้าหมายหรอืระดบัการรบันวตักรรมของ 
โรเจอร์ส (นฤมล ทองปลิว. 2550; อ้างอิงจาก Everett M. Rogers. 1983) ที่จ ัดให้กลุ่มผู้ยอมรับเร็ว (Early 
Adopters: Respectable) เป็นกลุ่มทีม่คีวามกล้าเสีย่งและกระหายที่จะทดลอง ซึ่งความสามารถในการทดลองใช ้
(Trial Ability) (Rogers. 1985) เป็นการเปิดกว้างให้สามารถทดลองใช้งานได้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรยีนรู้
นวัตกรรม และสอดคล้องกับกระบวนการตัดสินใจนวัตกรรม ( Innovation decision process) ของ โรเจอร์ส 
(Rogers) ทีก่ล่าวว่า ในขัน้การตดัสนิใจ ถ้านวตักรรมนัน้สามารถแยกส่วนย่อย ๆ ได ้ใหม้กีารทดลองใชไ้ด ้บุคคล
จะมแีนวโน้มทีจ่ะตดัสนิใจยอมรบันวตักรรมนัน้ 
 Baby Boomer ผูใ้ชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์ในกรุงเทพมหานครทีเ่ป็นคนช่างสงสยั หวัโบราณ ฐานะไม่ด ีทีจ่ดั
อยู่ในกลุ่มยอมรบัค่อนขา้งชา้ (Late Majority: Skeptical) จะมคี่าเฉลีย่ในการยอมรบันวตักรรมการใชแ้อพพลเิคชัน่
ไลน์อยู่ในระดบัต ่ากว่า Baby Boomer ผู้ใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์ในกรุงเทพมหานครที่เป็นคนรอบคอบ  ชอบแบบ
สบาย ๆ ไม่เป็นทางการ ทีจ่ดัอยู่ในกลุ่มผูย้อมรบัปานกลาง (Early Majority: Deliberate)  ซึง่สอดคลอ้งกบัลกัษณะ
ของกลุ่มเป้าหมายหรือระดับการรับนวัตกรรมของโรเจอร์ส (นฤมล ทองปลิว. 2550; อ้างอิงจาก Everett M. 
Rogers. 1983) ทีก่ล่าวว่ากลุ่มผูย้อมรบัปานกลาง (Early Majority: Deliberate) เป็นผูม้คีวามสมัพนัธส์งูกบัสมาชกิ
ในกลุ่ม และลกัษณะเฉพาะตวัของนวตักรรมที่มคีวามสามารถในการสงัเกตเหน็ได้จะกระตุ้นให้เกดิการพูดคุย  
บอกต่อกนัในระหว่างกลุ่มเพื่อนฝงู (Peer Discussion) จะก่อใหเ้กดิการยอมรบันวตักรรมไดเ้รว็ขึน้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 3 ลักษณะเฉพาะตัวของนวัตกรรมมีผลต่อกับการยอมรับนวัตกรรมการใช้
แอพพลเิคชัน่ไลน์ของ Baby Boomer ในกรุงเทพมหานคร 
 ลกัษณะเฉพาะตัวของนวตักรรมด้านความเขา้กนัได้ ด้านความสามารถในการทดลองใช้ และด้าน
ความสามารถในการสงัเกตเห็นได้ สามารถท านายการยอมรบันวตักรรมการใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์ของ Baby 
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Boomer ในกรุงเทพมหานครด้านการน าไปใช้ในทิศทางเดียวกัน เมื่อ Baby Boomer ในกรุงเทพมหานคร                  
ได้พจิารณาลกัษณะเฉพาะตวัของนวตักรรมแอพพลเิคชัน่ไลน์ด้านความเขา้กนัได้ อาจพบว่าแอพพลเิคชัน่ไลน์              
มกีารตอบสนองความตอ้งการในชวีติประจ าวนัดา้นการคุย แลกเปลีย่นรปู วดีโีอ ความตอ้งการขอ้มลูขา่วสาร และ
อรรถรสในการสือ่สารไดด้เีทยีบเท่าเดมิหรอืมากกว่าเดมิ ไดพ้จิารณาลกัษณะเฉพาะตวัของนวตักรรมแอพพลเิคชัน่
ไลน์ดา้นความสามารถในการทดลองใช ้อาจพบว่าแอพพลเิคชัน่ไลน์มกีารลงทะเบยีนและการคน้หารายชื่อง่ายและ
สะดวก มกีารแนะน ารายชื่อผูใ้ชง้านไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ และมลีูกเล่นการใชง้านทีห่ลากหลาย  เป็นการ
เปิดกว้างให้สามารถทดลองใช้ได้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ และได้พิจารณาลักษณะเฉพาะตัวของ
นวตักรรมแอพพลิเคชัน่ไลน์ด้านความสามารถในการสงัเกตเห็นได้ อาจพบว่าได้เห็นถึงการได้รบัประโยชน์                 
ของการใช้งานแอพพลิเคชัน่ไลน์ สามารถติดต่อสื่อสารกบัผู้อื่ นโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย เข้าถึงได้ง่ายจากมือถือ                
สามารท์โฟน แทบ็เลต็ หรอืคอมพวิเตอร ์และเหน็ว่าเป็นแอพพลเิคชัน่ทีใ่ชง้านอย่างแพร่หลาย จะกระตุ้นใหเ้กดิ
การพูดคุยบอกต่อกนัในกลุ่มเพื่อนฝงู (Peer Discussion) ดงันัน้ลกัษณะเฉพาะตวัของนวตักรรมดา้นความเขา้กนั
ได ้ดา้นความสามารถในการทดลองใช ้และดา้นความสามารถในการสงัเกตเหน็ไดม้ผีลต่อกบัการยอมรบันวตักรรม
การใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์ของ Baby Boomer ในกรุงเทพมหานครดา้นการน าไปใช ้โดยทีห่ลงัจากยอมรบันวตักรรม
แลว้จะเขา้สู่ข ัน้การน าไปใช ้เป็นขัน้ของการปฏบิตั ิโดย Baby Boomer ในกรุงเทพมหานครอาจจะรูว้่าจะสามารถ
หานวตักรรมนัน้มาจากไหน น าไปใชอ้ย่างไร และเมื่อน าไปใชจ้ะเกดิปัญหาอย่างไรจะสามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างไร
เป็นอย่างด ี
 ลักษณะเฉพาะตัวของนวัตกรรมด้านความเข้ากันได้ ด้านความซับซ้อนของนวัตกรรม   ด้าน
ความสามารถในการทดลองใช ้และดา้นความสามารถในการสงัเกตเหน็ได ้สามารถท านายการยอมรบันวตักรรม
การใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์ของ Baby Boomer ในกรุงเทพมหานครด้านการยนืยนัในทิศทางเดียวกนั เมื่อ Baby 
Boomer ในกรุงเทพมหานครได้พจิารณาลกัษณะเฉพาะตวัของนวตักรรมแอพพลเิคชัน่ไลน์ด้านความเขา้กนัได้ 
อาจพบว่าแอพพลเิคชัน่ไลน์มกีารตอบสนองความตอ้งการในชวีติประจ าวนัดา้นการคุย แลกเปลีย่นรปู วดีโีอ ความ
ตอ้งการขอ้มลูขา่วสาร และอรรถรสในการสือ่สารไดด้เีทยีบเท่าเดมิหรอืมากกว่าเดมิ ไดพ้จิารณาลกัษณะเฉพาะตวั
ของนวตักรรมแอพพลเิคชัน่ไลน์ดา้นความซบัซอ้นของนวตักรรม อาจพบว่าใชง้านง่าย สะดวก ไม่ซบัซอ้น ตดิตัง้
ง่าย สามารถใชง้านง่ายกว่าแอพพลเิคชัน่อื่น ๆ และสามารถเรยีนรูก้ารใชง้านไดร้วดเรว็ เขา้ใจง่าย ซึง่เป็นตวัแปร
ทีใ่หค้วามส าคญัเป็นทีสุ่ดในการตดัสนิใจรบันวตักรรม ไดพ้จิารณาลกัษณะเฉพาะตวัของนวตักรรมแอพพลเิคชัน่
ไลน์ดา้นความสามารถในการทดลองใช ้อาจพบว่าแอพพลเิคชัน่ไลน์มกีารลงทะเบยีนและการคน้หารายชื่อง่ายและ
สะดวก การแนะน ารายชื่อผูใ้ชง้านได้สอดคล้องกบัความต้องการ และมลีูกเล่นการใชง้านทีห่ลากหลาย  เป็นการ
เปิดกว้างให้สามารถทดลองใช้ได้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ และได้พิจารณาลักษณะเฉพาะตัวขอ ง
นวตักรรมแอพพลเิคชัน่ไลน์ด้านความสามารถในการสงัเกตเหน็ได้ อาจพบว่าได้เหน็ถึงการไดร้บัประโยชน์ของ
การใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ สามารถตดิต่อสื่อสารกบัผูอ้ื่นโดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย เขา้ถงึไดง้่ายจาก มอืถอื สมารท์
โฟน แทบ็เลต็ หรอืคอมพวิเตอร ์และเหน็ว่าเป็นแอพพลเิคชัน่ทีใ่ชง้านอย่างแพร่หลาย ดงันัน้ลกัษณะเฉพาะตวัของ
นวตักรรมด้านความเขา้กนัได้ ด้านความซบัซ้อนของนวตักรรม  ด้านความสามารถในการทดลองใช้ และด้าน
ความสามารถในการสงัเกตเหน็ไดม้ผีลต่อกบัการยอมรบันวตักรรมการใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์ของ Baby Boomer ใน
กรุงเทพมหานครดา้นการยนืยนั ซึง่ Baby Boomer ในกรุงเทพมหานครอาจจะพยายามศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิให้
เกิดความมัน่ใจ มีการรับข่าวสารข้อมูล มีการได้รับค าแนะน าและได้เห็นความส าเร็จของการใช้นวัตกรรม
แอพพลเิคชัน่ไลน์ จะมอีทิธพิลต่อขึน้การยนืยนัมาก กระบวนการตดัสนิใจนี้สามารถน าไปสู่การยอมรบัหรอืการ
ปฏเิสธได ้ผูท้ีห่ยุดยอมรบั (Discontinuance) เป็นผูท้ีต่ดัสนิใจปฏเิสธนวตักรรมหลงัจากไดย้อมรบัไปแลว้ ผูท้ีห่ยุด
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นี้อาจเกดิขึน้ไดเ้พราะบุคคลนัน้เกดิความรูส้กึไม่พงึพอใจต่อนวตักรรม หรอืเพราะนวตักรรมนัน้เกดิถูกแทนทีด่ว้ย
ความคดิใหม่กว่า และมคีวามเป็นไดว้่าบุคคลจะยอมรบันวตักรรมหลงัจากการตดัสนิใจปฏเิสธไปแลว้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 จากผลการศกึษาการวจิยัเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการยอมรบันวตักรรมการใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์ของ Baby 
Boomer ในกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี้ 
 1. จากการวเิคราะหข์อ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูใ้ช้กลุ่ม Baby Boomer ในกรุงเทพมหานคร 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ที่อายุระหว่าง 50-54 ปี มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพี
พนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 50,001 บาทขึน้ไป และมสีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั ดงันัน้ผลทีไ่ด้
จะท าให้ทราบถึงกลุ่มเป้าหมายที่ชดัเจนขึ้นว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร เพื่อให้ผู้พฒันาแอพพลิเคชัน่น าผลการ
วเิคราะหข์อ้มลูไปสรา้งหรอืปรบัปรุงแอพพลเิคชัน่ใหม้กีารยอมรบันวตักรรมการใชแ้อพพลเิคชัน่ไดเ้ป็นอย่างด ี
 2. การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัระดบัการรบันวตักรรมของผูใ้ชก้ลุ่ม Baby Boomer ในกรุงเทพมหานคร 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการรับนวัตกรรมคือ กลุ่มยอมรับปานกลาง (Early Majority: 
Deliberate) กลุ่มนี้มกัจะพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะยอมรับวิทยาการแผนใหม่ หรือนวตักรรมใดๆ การ
ตดัสนิใจยอมรบันวตักรรมของคนกลุ่มนี้ใช้เวลานานกว่ากลุ่มผู้น าการยอมรบัและผู้ยอมรบัเรว็ เพื่อให้ผู้พฒันา
แอพพลิเคชัน่น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปสร้างหรือปรับปรุงแอพพลิเคชัน่ให้มีการยอมรับนวตักรรมการใช้
แอพพลเิคชัน่ไดเ้ป็นอย่างด ี
 3. การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัลกัษณะเฉพาะตวัของนวตักรรมของแอพพลิเคชัน่ไลน์  พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมคีวามคดิเหน็โดยรวมในระดบัดมีากต่อลกัษณะเฉพาะตวัของนวตักรรมของแอพพลเิคชัน่ไลน์ แต่
ลกัษณะเฉพาะตวัของนวตักรรมของแอพพลเิคชัน่ไลน์ดา้นการทดลองใช ้ในการแนะน ารายชื่อผูใ้ชง้านทีส่อดคล้อง
กบัความต้องการ แมว้่าจะอยู่ในเกณฑท์ีด่แีต่กค็วรพจิารณาปรบัปรุงใหแ้อพพลเิคชัน่มกีารแนะน ารายชื่อผูใ้ชง้าน
ไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการมากกว่านี้ 
 4. การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัลกัษณะเฉพาะตวัของนวตักรรมมผีลต่อกบัการยอมรบันวตักรรมการใช้
แอพพลเิคชัน่ไลน์ของ Baby Boomer ในกรุงเทพมหานคร ท าใหท้ราบถงึลกัษณะเฉพาะตวัของนวตักรรมในดา้น
ต่างๆ ที่สามารถท านายการยอมรบันวตักรรมการใช้แอพพลเิคชัน่ไลน์ของ Baby Boomer ในกรุงเทพมหานคร 
ดงันัน้ผู้พฒันาแอพพลิเคชัน่สามารถน าผลการวเิคราะห์ขอ้มูลไปสร้างหรือปรบัปรุงแอพพลิเคชัน่ให้มีลกัษณะ
เฉพาะตวัของนวตักรรมทีส่ามารถสง่ผลต่อการยอมรบันวตักรรมการใชแ้อพพลเิคชัน่ไดเ้ป็นอย่างด ี
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ในการท าการวจิยัครัง้ต่อไปควรท าการศกึษาและวจิยักลุ่มเป้าหมายผูส้งูอายุ เพราะว่าอกีไม่กีส่บิปี
ขา้งหน้า สงัคมไทยจะกา้วเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายุอย่างเตม็ที ่
 2. ในการท าการวจิยัครัง้ต่อไปควรท าการศกึษาและวจิยักลุ่มเป้าหมายในต่างจงัหวดั เพราะว่าลกัษณะ
กลุ่มเป้าหมาย ระบบสงัคม และระบบการสื่อสาร แตกต่างกัน ซื่งอาจส่งผลต่อการยอมรบันวตักรรมการใช้
แอพพลเิคชัน่ไลน์ของ Baby Boomer ทีแ่ตกต่างกนั 
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