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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย 1) เพื่อศกึษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจใช้

ไลน์ทวีแีตกต่างกนั 2) เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นความเพลดิเพลนิ (Enjoyment) ทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจใชไ้ลน์ทวีขีอง
ผูใ้ชบ้รกิารในประเทศไทย 3) เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นการสือ่สารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Word of 
Mouth) ที่มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจใช้ไลน์ทีวขีองผู้ใช้บรกิารในประเทศไทย และ 4) เพื่อศกึษาปัจจยัการยอมรบั
เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) ประกอบไปด้วย 1) ด้านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน 
(Perceived Usefulness) และ 2) ด้านการรบัรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) ที่มีอทิธพิลต่อ
ความตัง้ใจใชไ้ลน์ทวีขีองผูใ้ชบ้รกิารในประเทศไทย โดยงานวจิยัในครัง้นี้ไดใ้ชแ้นวคดิและทฤษฎคีวามเพลดิเพลนิ 
ทฤษฎกีารสือ่สารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกส ์และทฤษฎกีารยอมรบัเทคโนโลย ีซึง่กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั
ครัง้นี้  คือ ผู้ใช้บริการที่เคยมีประสบการณ์การใช้งานไลน์ทีวีในประเทศไทย จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ส าหรบัการสุม่ตวัอย่างใชว้ธิสีุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง 
และวิธสีุ่มตัวอย่างตามสะดวก สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิอนุมาน ได้แก่ การทดสอบค่าทีอสิระ (Independent 
Sample t-test) การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova) และการวเิคราะห์สมการถดถอย
พหุคณูดว้ยวธิ ีEnter (Multiple Regression Analysis by Enter Method)  

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีอ่าศยัอยู่ในประเทศไทยทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์
ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจใชไ้ลน์ทวีแีตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับสถิติ 0.05 ปัจจัยด้านความเพลิดเพลิน ปัจจัยด้านการสื่อสารแบบปากต่อปาก
อเิลก็ทรอนิกส ์และปัจจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลย ีมอีทิธพิลต่อความตัง้ใจใช้ไลน์ทวีขีองผูใ้ชบ้รกิารในประเทศ
ไทย อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบัสถติ ิ0.05 โดยปัจจยัดา้นความเพลดิเพลนิ เป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุเป็นล าดบัที ่
หนึ่ง (Beta = 0.259) รองลงมาคอื ปัจจยัด้านการรบัรูป้ระโยชน์ในการใช้งาน เป็นปัจจยัที่มอีทิธพิลเป็นล าดบัที ่
สอง (Beta = 0.247) ถดัมาคอื ปัจจยัด้านการสื่อสารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นปัจจยัที่มีอทิธพิลเป็น
ล าดบัที ่สาม (Beta = 0.228) และสดุทา้ยคอื ปัจจยัดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน เป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลเป็น
ล าดบัที ่สี ่(Beta = 0.194) ตามล าดบั 
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ค ำส ำคญั: ควำมเพลดิเพลนิ กำรสือ่สำรแบบปำกต่อปำกอเิลก็ทรอนิกส ์กำรยอมรบัเทคโนโลย ี 
 

Abstract 
 

 This research had the objective for 1) study the differentiated people that intention to 
differently use Line TV 2) study the enjoyment factor influences that intention to use Line TV of customer 
in Thailand 3) study the electronic word of mouth factor influences that intention to use Line TV of 
customer in Thailand 4)  study the technology acceptance model factor influences that intention to use 
Line TV of customer in Thailand. This research used enjoyment theory, electronic word of mouth theory 
and technology acceptance model theory. The examples that use in this research were the customer 
who had an experience to use Line TV and lives in Thailand amount 400 examples and use online 
questionnaire which collect the information. The random sampling used the purposive random sampling 
method and the convenience random sampling method. The descriptive statistics analysis was used in 
this research such as percentage, means, standard deviation. The inferential statistics analysis was used 
in this research such as independent sample t-test, one-way anova and multiple regression analysis by 
enter method. 

The hypothesis results were found that the differently personal factors such as age, the 
highest education, career and the average income per month which intention to differently use Line TV at 
the statistical significant levels of 0.05. Enjoyment factor, electronic word of mouth factor and technology 
acceptance model factor were influenced that intention to use Line TV of customer in Thailand at the 
statistical significant levels of 0.05. The enjoyment factor influenced intention to use Line TV at the first 
factor (beta = 0.259). The technology acceptance model (perceived usefulness) factor influenced 
intention to use Line TV at the second factor (beta = 0.247). The electronic word of mouth factor 
influenced intention to use Line TV at the third factor (beta = 0.228). Finally, the technology acceptance 
model (Perceived Ease of Use) factor influenced intention to use Line TV at the fourth factor           
(beta = 0.194). 

 
Keyword: Enjoyment, Electronic Word of Mouth, Technology Acceptance Model  
 

บทน ำ 
เทคโนโลยกีำรสื่อสำรในยุคปัจจุบนัมกีำรพฒันำและเจรญิก้ำวหน้ำอย่ำงมำก โดยอุปกรณ์กำรสื่อสำร               

ทีไ่ดร้บัควำมนิยม คอื โทรศพัทม์อืถอืแบบสมำรท์โฟน ซึง่สดัสว่นของยอดจ ำหน่ำยโทรศพัทม์อืถอืแบบสมำรท์โฟน
ในปัจจุบนัได้เพิม่ขึน้เป็นอย่ำงมำก สำเหตุสบืเนื่องมำจำกกำรพฒันำควำมสำมำรถของโทรศพัท์มอืถือที่แต่เดมิ             
มีไว้แค่กำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนกำรสนทนำเพียงเท่ำนัน้ แต่ในปัจจุบันผู้ใช้มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นจำกกำรใช้งำน
โทรศพัทม์อืถอื ทัง้นี้เป็นผลมำจำกแอพพลเิคชัน่บนอุปกรณ์โทรศพัทม์อืถอืแบบสมำรท์โฟน มกีำรพฒันำต่อยอด
มำกขึ้นทัง้จำกค่ำยผู้ให้บริกำรโทรศัพท์หรือจำกที่บริษัทพัฒนำซอฟต์แวร์หันมำพัฒนำแอพพลิเคชัน่บน
โทรศพัทม์อืถอื อกีทัง้ควำมสำมำรถของแอพพลเิคชัน่ทีเ่พิม่ขึน้และมปีระสทิธภิำพในกำรใชง้ำนมำกขึน้ ทัง้หมดนี้
จงึเป็นสำเหตุให้ผู้ใช้อุปกรณ์โทรศพัท์เคลื่อนที่ในรูปแบบสมำร์ทโฟน มีแนวโน้มในกำรใช้แอพพลิเคชัน่ต่ำงๆ  
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ส ำหรบัตอบสนองกจิกรรมในชวีติประจ ำวนั เช่น กำรติดต่อสื่อสำร กำรส่งขอ้ควำมหรอืรูปภำพ กำรท ำธุรกรรม
ทำงกำรเงนิ กำรเชื่อมต่อและสบืคน้ขอ้มลูบนเครอืขำ่ยอนิเทอร์เน็ต กำรชมภำพยนตรห์รอืรำยกำรโทรทศัน์รวมถงึ
รำยกำรโทรทศัน์ยอ้นหลงั กำรฟังเพลง กำรถ่ำยภำพ หรอืแมแ้ต่กำรเล่นเกมซึง่มทีัง้ออนไลน์และออฟไลน์ เป็นต้น 
ซึง่หนึ่งในแอพพลเิคชัน่ทีก่ ำลงัไดร้บัควำมนิยมเป็นอย่ำงมำกในปัจจุบนัคอื ไลน์ทวีี (ศกัรนิทร ์ตนัสพุงษ์, 2558) 

จำกขอ้มูลของไลน์ทวี ีในปี พ.ศ. 2560 มกีำรเกบ็ขอ้มูลกำรดูคอนเทนต์วดิโีอออนไลน์พบว่ำ คนไทยด ู
“คอนเทนตว์ดิโีอออนไลน์” มำกกว่ำค่ำเฉลีย่ทัว่โลก 2 เท่ำ ซึง่พฤตกิรรมกำรดคูอนเทนต ์ของคนไทย ปัจจุบนันิยม
ด ู“คอนเทนต์วดิโีอออนไลน์” ผ่ำนสมำรท์โฟนหรอือุปกรณ์อื่น ๆ โดยเฉลีย่คนไทยใชเ้วลำในกำรดูคอนเทนต์วดีโีอ
ออนไลน์ 133 นำทต่ีอวนั มำกกว่ำค่ำเฉลีย่ทัว่โลก 2 เท่ำ ขณะทีท่ ัว่โลกดู 65 นำทต่ีอวนั นี่จงึเป็นโอกำสทำงธุรกจิ
ของไลน์ทีวี ที่จะรองรับควำมต้องกำรของคนไทยในกำรเสพคอนเทนต์ ซึ่งเมื่อปีที่ผ่ำนมำมียอดวิวเพิ่มขึ้น          
รอ้ยละ 136 โดยรรอ้ยละ 80 ดูบนสมำร์ทโฟน ท ำให้ยอดดำวน์โหลดแอพพลเิคชัน่เมื่อสิน้ปี 2559 อยู่ที่ 14 ล้ำน
ดำวน์โหลด ในจ ำนวนนี้ เป็นผู้สมัครใช้บริกำรจ ำนวน ร้อยละ 60 – 70 โดยเฉลี่ยคนดูใช้เวลำชมคอนเทนต์            
บนไลน์ทีวี 152 นำทีต่อคนต่อวนั เพิ่มขึ้นจำก 84 นำทีต่อคนต่อวันเมื่อปี 2558 ส่วนช่วงเวลำไพรม์ไทม์ที่มี              
คนเข้ำมำดูมำกที่สุดอยู่ตัง้แต่ 18.00 – 23.00 น. ขณะที่กลุ่มคนดูแบ่งเป็นกลุ่มอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 50                
อำยุ 25 – 35 ปี รอ้ยละ 35 และอำยุ 35 ปีขึน้ไป รอ้ยละ 13 (Brandbuffet, 2560) 

จำกขอ้มูลที่กล่ำวมำผนวกกบัขอ้มูลทีเ่คยมผีู้วจิยัไดใ้ชต้วัแปรต้น ไดแ้ก่ ควำมเพลดิเพลนิ กำรสื่อสำร
แบบปำกต่อปำกอเิลก็ทรอนิกส ์และกำรยอมรบัเทคโนโลย ีในกำรท ำวจิยักบัผลิตภัณฑ์และบรกิำรที่มีลกัษณะ             
เป็นแอพพลเิคชัน่และสื่อสงัคมออนไลน์ต่ำง ๆ ซึ่งผลกำรวิจยัส่วนใหญ่พบว่ำตัวแปรต้นทัง้ 2 ตัวนัน้ ส่งผลต่อ  
ควำมตัง้ใจใช้แอพพลเิคชัน่และสื่อสงัคมออนไลน์ ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึมีควำมสนใจที่จะศึกษำ ปัจจยัเกี่ยวกบัด้ำน            
ควำมเพลดิเพลนิ (Enjoyment) ดำ้นกำรสื่อสำรแบบปำกต่อปำกอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Word of Mouth) และ
ดำ้นกำรยอมรบัเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model) ว่ำมอีทิธพิลต่อควำมตัง้ใจใชไ้ลน์ทวีขีองผูใ้ชบ้รกิำร
ในประเทศไทยหรอืไม่  
 
วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั   

1. เพื่อศกึษำลกัษณะดำ้นประชำกรศำสตรท์ีแ่ตกต่ำงกนั มคีวำมตัง้ใจใชไ้ลน์ทวีแีตกต่ำงกนั  
2. เพื่อศึกษำปัจจัยด้ำนควำมเพลิดเพลิน (Enjoyment) ที่มีอิทธิพลต่อควำมตัง้ใจใช้ไลน์ทีวีของ

ผูใ้ชบ้รกิำรในประเทศไทย 
3. เพื่อศกึษำปัจจยัด้ำนกำรสื่อสำรแบบปำกต่อปำกอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Word of Mouth) ที่มี

อทิธพิลต่อควำมตัง้ใจใชไ้ลน์ทวีขีองผูใ้ชบ้รกิำรในประเทศไทย 
4. เพื่อศึกษำปัจจยัด้ำนกำรยอมรับเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model) ประกอบไปด้วย              

1) ด้ำนกำรรบัรู้ประโยชน์ในกำรใช้งำน (Perceived Usefulness) และ 2) ด้ำนกำรรบัรู้ควำมง่ำยในกำรใช้งำน 
(Perceived Ease of Use) ทีม่อีทิธพิลต่อควำมตัง้ใจใชไ้ลน์ทวีขีองผูใ้ชบ้รกิำรในประเทศไทย 

 
สมมติฐำนในกำรวิจยั 

1. ผู้ใช้บริกำรในประเทศไทยที่มีลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ที่ประกอบไปด้วย เพศ อำยุ                  
ระดับกำรศึกษำสูงสุด อำชีพ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน และภูมิล ำเนำ ที่แตกต่ำงกัน มีควำมตัง้ใจใช้ไลน์ทีวี                
ทีแ่ตกต่ำงกนั 

2. ปัจจัยด้ำนควำมเพลิดเพลิน (Enjoyment) มีอิทธิพลต่อควำมตัง้ใจใช้ไลน์ทีวีของผู้ใช้บริกำร           
ในประเทศไทย 
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3. ปัจจยัด้ำนกำรสื่อสำรแบบปำกต่อปำกอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Word of Mouth) มีอิทธพิลต่อ
ควำมตัง้ใจใชไ้ลน์ทวีขีองผูใ้ชบ้รกิำรในประเทศไทย 

4. ปัจจัยด้ำนกำรยอมรบัเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) 1) ด้ำนกำรรบัรู้ประโยชน์              
ในกำรใช้งำน (Perceived Usefulness) และ 2) ด้ำนกำรรบัรู้ควำมง่ำยในกำรใช้งำน (Perceived Ease of Use)              
มอีทิธพิลต่อควำมตัง้ใจใชไ้ลน์ทวีขีองผูใ้ชบ้รกิำรในประเทศไทย 

 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฎีควำมเพลิดเพลิน (Enjoyment) 
 Seligman (2002) ไดแ้ต่ง หนังสอืชื่อ ความสุขทีแ่ทจ้รงิ (Authentic Happiness) โดยแบ่งระดบัความสุข
ของมนุษย์ออกเป็น 3 ขัน้ คอื 1) ชวีติที่ส าราญ (The Pleasant Life) เป็นความสุขขัน้แรก ของชวีติ คอื การที่มี
อารมณ์เชงิบวก เช่น ความเพลดิเพลนิ ความสนุกสนาน ความอศัจรรย์ใจ ภาวะทางอารมณ์  ที่ตอบสนองกบัสิง่
ทีม่ากระตุน้ชัว่คราวซึง่จะมรีูส้กึว่ามแีค่ชว่งแรก และระดบัของความสขุจะลดลงเรื่อยๆ ยกตวัอย่าง เช่น เราตอ้งการ
ทานขนมหวาน ตอนทานครัง้แรกจะมคีวามสขุทีไ่ดท้านขนมหวานแสนอร่อย แต่เมื่อ เราทานบ่อยๆ กจ็ะรูส้กึเฉยๆ 
2) ชีวิตที่ดี (The Good Life) เป็นความสุขขัน้ที่สองของชีวิต คือ การที่เรามีสมาธิ  จดจ่อกับสิ่งที่ท าอย่าง               
ไม่เบื่อหน่าย ท าให้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยที่เราไม่รู้ตัว เช่น การท างานที่เรารกัท าให้เรา รู้สกึสนุกและ             
อยากท างานอย่างเตม็ที่ 3) ชวีติทีม่คีวามหมาย (The Meaningful Life) เป็นความสุขขัน้สูงสุด ในชวีติ คอื การที่
ไดท้ าสิง่ทีเ่รารกัแลว้สิง่นัน้ส่งผลดต่ีอใหค้นรอบขา้งและท าใหเ้ราไดม้คีวามสขุไปดว้ย เป็นการเตมิเตม็ความหมาย
ใหแ้ก่ชวีติ เช่น การไดท้ าประโยชน์ใหส้งัคม เป็นตน้  
 Seligman (2011) ได้พฒันาทฤษฎี "P.E.R.M.A." เป็นแนวคดิในการพฒันาความสุข (Happiness) และ
สุขภาวะ (Well-being) ในหนังสอืชื่อ “Flourish” โดยมคี าย่อขององค์ประกอบหลกั ของความสุข 5 องคป์ระกอบ 
คือ 1) สภาวะของอารมณ์ที่ดี (Positive Emotion) เป็นความรู้สกึและอารมณ์ ที่มีผลดีต่อบุคคล เช่น ความสุข 
ความเพลดิเพลนิ ความตื่นเต้น ความพอใจ ความภูมใิจ และความอศัจรรย์ใจ  2) ความผูกพนัในการท ากจิกรรม 
(Engagement) เป็นความรูส้กึเพลดิเพลนิกบัการท ากจิกรรมจนกระทัง่ลมืเวลาทีก่ าลงัผ่านไป โดยกจิกรรมต้องใช้
ทกัษะความสามารถที่มคีวามท้าทาย แต่ว่ายงัเป็นสิง่ที่เป็นไปได ้ท าใหม้คีวามปรารถนาแรงกลา้ทีจ่ะท ากจิกรรม
นัน้ใหบ้รรลุเป้าหมาย 3) ความสมัพนัธท์ีด่ ี(Relationships) เป็นความรูส้กึไดร้บัการยอมรบัจากสงัคมรอบขา้งไม่วา่
จะเกี่ยวกับอาชีพการงาน ครอบครัว คู่ชีวิต และความสัมพันธ์แบบอื่นๆ  4) การรู้สึกว่าชีวิตมีความหมาย 
(Meaning) เป็นการค้นหาความหมายของชีวิตและการเรียนรู้ว่ามีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าตน เพื่อช่วยให้พยายาม              
ท าตามเป้าหมาย 5) การบรรลุถึงเป้าหมาย (Accomplishment) เป็นการสร้างความส าเรจ็และความเชี่ยวชาญ              
ใหบ้รรลุถงึเป้าหมายความต้องการทีต่ัง้ไวอ้ย่างเป็นรปูธรรม 
 Kim (2011)  กล่าวว่า ความเพลดิเพลนิ หมายถึง ความเพลดิเพลนิเป็นตวัแทนด้านบวกที่สามารถใช้
อธิบายความตัง้ใจอย่างต่อเนื่ องในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งความเพลิดเพลินนัน้เป็นที่ร ับรู้กันว่า                  
เป็นความรูส้กึสนุกสนานทีไ่ดจ้ากการใชง้านสือ่สงัคมออนไลน์ทีม่ปีระสทิธภิาพ แลว้เมื่อผูใ้ชง้านสื่อสงัคมออนไลน์ 
มคีวามเพลดิเพลนิกบัการใชง้าน ผูใ้ชง้านจะมแีรงจูงใจอนัเกดิขึน้เองตามธรรมชาตทิีจ่ะสนับสนุนให้ ยงัคงใชง้าน
สื่อสงัคมออนไลน์นัน้ต่อไป สรุปคอืความเพลดิเพลนิ หมายถึง ความรูส้กึด้านบวก ที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สกึ               
ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสุขและความชื่นชอบ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ที่จะ
สนบัสนุนใหบุ้คคลนัน้มคีวามตอ้งการ จะใชบ้รกิารสือ่สงัคมออนไลน์นัน้ๆ อกีครัง้หนึ่ง 
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ทฤษฎีกำรส่ือสำรแบบปำกต่อปำกอิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic Word of Mouth)  
John Eaton (2010) กล่าวว่า การสื่อสารแบบปากต่อปากอเิลค็ทรอนิกส ์เป็นแนวคดิทีซ่บัซอ้นทีน่ักการ

ตลาดพยายามทีจ่ะคน้หาความเป็นเอกลกัษณ์ของเครื่องมอืน้ี ซึง่การสือ่สารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกสจ์ะเป็น
ตวัช่วยตัดความยุ่งเหยิงของการสื่อสารแบบออนไลน์ และความส าเรจ็ของการตลาดแบบการสื่อสารแบบปาก             
ต่อปากอิเลก็ทรอนิกสย์งัเป็นเครื่องมือการตลาดออนไลน์ที่มีประสทิธิภาพ และยงัเป็นตวัขบัเคลื่อนที่ดีส าหรบั
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของนกัการตลาดอกีดว้ย  
 การสื่อสารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นกลอุบายและก่อให้เกดิการพูดถงึซึ่งน าไปสู่การเขา้มามี
สว่นร่วมของผูค้นในเวบ็ไซตซ์ึง่น าไปสูก่ารสง่เสรมิการขายของบรษิทัต่าง ๆ อกีทัง้ ยงัเป็นกลไกซึง่มอีทิธพิลใหเ้กดิ
ความตะหนกัรูแ้ละใหค้วามรูเ้กีย่วกบัสนิคา้ไปยงัผูบ้รโิภคไดอ้กีดว้ย 
 สดุทา้ยนี้ ตวัอย่างของการสือ่สารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกส ์ยงัสามารถขบัเคลื่อนการขายไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพโดยอาจจะมกีารแบ่งปันคปูองผ่านเวบ็ไซต์โดยเพื่อนของผูบ้รโิภค ดงันัน้ นกัการตลาดควรจะใชว้ธินีี้
ดว้ยการอาศยัผูบ้รโิภคในการสง่ต่อสิง่ต่าง ๆ ทีน่ักการตลาดต้องการสือ่ออกไปผ่านเวบ็ไซต ์และสิง่นัน้จะถูกส่งไป
ยงับุคคลทีม่คีวามสนใจในสนิคา้หรอืบรกิารนัน้  
 สิง่ทีน่ักการตลาดจ าเป็นต้องตระหนักกค็อื ผลกระทบทัง้ดา้นที่ดแีละดา้นที่ไม่ดขีองการสื่อสารแบบปาก
ต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอุปสรรคของการสื่อสารที่ส าคัญคือ สิ่งที่ส่งออกไปจะถูกรับรู้ได้อ ย่างรวดเร็วจาก
อินเตอร์เน็ต ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของการสื่อสารแบบปากต่อปาก
อเิลก็ทรอนิกสจ์ะเป็นตวัขบัเคลื่อนการตลาดทีส่ าคญัในอนาคต 
 จำกงำนวจิยัของ S. L. A. I. Linda (2010) พบว่ำ กำรแนะน ำแบบปำกต่อปำก (Word of Mouth: WOM) 
และกำรสื่อสำร (Communication) เป็น ปัจจยัทีท่ ำให้เกดิควำมไวว้ำงใจในเอสคอมเมริซ์ เพรำะควำมไว้วำงใจนี้ 
ถูกสรำ้งขึน้จำกผู้บรโิภคดว้ยกนัเอง เนื่องจำกหลกักำรท ำงำนของเอสคอมเมริซ์จะอำศยักำรแบ่งปันขอ้มูลสนิค้ำ
ระหว่ำงผูใ้ชเ้ครอืขำ่ย สงัคมประกอบกำรตดัสนิใจในกำรซือ้ ดงันัน้ กำรแนะน ำแบบปำกต่อปำก คุณภำพของขอ้มูล 
และกำรสือ่สำร จงึมบีทบำทส ำคญัต่อกำรพฒันำควำมไวว้ำงใจในเอสคอมเมริซ์ 
 ชนิดำ พัฒนกิตติวรกุล (2553) กล่ำวว่ำ กำรสื่อสำรแบบปำกต่อปำกเป็นกำรสื่อสำรจำก  ผู้บริโภค                   
ที ่เกีย่วกบัตวัสนิคำ้หรอืบรกิำรในทำงบวกหรอืทำงลบกไ็ดแ้ละต้องเกดิขึน้ตำมธรรมชำตโิดยที่ไม่มผีูค้วบคุมหรอื
นักกำรตลำดบงัคบัทิศทำงที่ต้องกำร และเป็นกำรสื่อสำรที่มีพลงัเนื่องจำกคนรอบข้ำงจะมีอทิธพิลต่อผู้บรโิภค              
โดยมกีำรใหค้วำมหมำยของกำรสือ่สำรแบบปำกต่อปำกดงันี้ 

1. เป็นกำรสือ่สำรแบบไม่เป็นทำงกำร 
2. เป็นกำรสือ่สำรทีม่อีทิธพิลดำ้นขอ้มลูในกำรตดัสนิใจซือ้เป็นอย่ำงมำก  
3. สำมำรถสือ่สำรไดไ้กล รวดเรว็ เกดิปฏกิริยิำตอบรบัสงู  
4. สำมำรถสือ่สำรไดท้ัง้ทำงบวกและลบของผลติภณัฑ ์

ทฤษฎีกำรยอมรบัเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model)  
เดวสิ (Davis, 1989) ได้คดิคน้และพฒันำ แบบจ ำลองด้ำนกำรยอมรบัเทคโนโลย ีขึน้มำซึง่เป็นทฤษฎี             

ทีน่ิยมใชใ้นปัจจุบนั เพื่ออธบิำยพฤตกิรรมกำรยอมรบัของบุคคลระบบเทคโนโลย ีหรอืสำรสนเทศใหม่มำใช ้กำรท ำ
ควำมเขำ้ใจในเทคโนโลยแีละกำรตดัสนิใจทีจ่ะยอมรบัเทคโนโลย ีแลว้น ำเทคโนโลยมีำใชใ้นชวีติประจ ำวนั  

ทฤษฎกีำรยอมรบัเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model) ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่ำพฤตกิรรมทีเ่จตนำ
หรอืตัง้ใจใช ้(Behavioral intention to use) ขึน้กบักำรรบัรู ้2 เรื่อง คอื 
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1. กำรรบัรูป้ระโยชน์จำกกำรใชง้ำน หมำยถงึ กำรทีบุ่คคลรบัรูว้่ำระบบสำรสนเทศทีน่ ำมำใชน้ัน้
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ซึง่กำรรบัรูป้ระโยชน์มอีทิธพิลโดยตรงต่อควำมตัง้ใจใชร้ะบบสำรสนเทศ (Agarwal & Prasad, 
1999; Davis et al.,1989; Jackson et al., 1997;Venkatesh, 1999) สรำ้งควำมพงึพอใจของผูใ้ชใ้หส้ำมำรถใชง้ำน
ไดอ้ย่ำงสะดวก ดงันัน้กำรรบัรูป้ระโยชน์เป็นปัจจยัส ำคญัทีบ่่งชี้ถงึควำมตัง้ใจใชเ้ครอืขำ่ยสงัคมออนไลน์ 

2. กำรรับรู้ว่ำง่ำยต่อกำรใช้งำน หมำยถึง ระดับควำมเชื่อของผู้ใช้งำนที่คำดหวังต่อระบบ
สำรสนเทศที่มีกำรพฒันำขึน้มำเพื่อให้เกดิควำมง่ำยไม่ซบัซ้อน และไม่ต้องอำศยัควำมรู้ควำมสำมำรถ ต่อกำร
เรยีนรูท้ี่จะใช้งำน กำรรบัรูค้วำมง่ำยในกำรใชง้ำนมอีทิธพิลทำงตรงต่อกำรใช้ระบบ (Agarwal & Prasad, 1999; 
Davis, Bagozzi & Warshaw,1989; Jackson, Chow & Leitch, 1997; Venkatesh,1999) 

ในสว่นของควำมตัง้ใจสำมำรถอธบิำยไดว้่ำ ควำมตัง้ใจ คอื กำรเอำใจจดจ่อ ซึง่เป็นกำรตดัสนิใจที่
จะเลอืกหรอืกระท ำในวธิใีดวธิีหนึ่ง มทีศิทำงแน่วแน่ของจติ มจีุดมุ่งหมำยชดัเจนต่อสิง่ทีป่รำรถนำ และแสดงออก
ตำมทีม่ทีศันคตหิรอืควำมเชื่อต่อสิง่นัน้ (องัครกัษ์ มวีรรณสขุกุล, 2553) 
   
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจยั 
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจยัครัง้นี้ คือ ผู้ใช้บริกำรที่มีประสบกำรณ์กำรใช้งำนไลน์ทีวีและอำศัยอยู่ใน

ประเทศไทย จ ำนวน 400 ชุด โดยขอ้มลูทีใ่ชอ้ำ้งองิเป็นขอ้มลูจำกส ำนกังำนสถติแิห่งชำต ิพ.ศ 2559 ซึง่เป็นขอ้มูล
เกี่ยวกบั สถิติจ ำนวนครวัเรอืนที่มอีุปกรณ์/เครื่องมอืเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร จ ำแนกตำมภำค และ
จงัหวดั พ.ศ. 2550-2559 (นบัเฉพำะเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละโทรศพัทม์อืถอืแบบสมำรท์โฟน)  

ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง โดยใช้สูตรค ำนวณหำขนำดตัวอย่ำงในกรณีที่ทรำบ
ประชำกรทีแ่น่นอน (กลัยำ วำนิชยบ์ญัชำ, 2544) ค ำนวณกลุ่มตวัอย่ำงดว้ยสตูรของ ทำโร่ ยำมำเน่ ทีร่ะดบัควำม
เชื่อมัน่ 95% จำกสตูรทีค่ ำนวณจะไดก้ลุ่มตวัอย่ำง 400 ตวัอย่ำง 

เครือ่งมือท่ีใช้ในกำรวิจยั 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำเป็นแบบสอบถำมออนไลน์จ ำนวน 1 ชุด โดยแบ่งเนื้อหำค ำถำมออกเป็น            

5 ส่วน ดงันี้ 1) ดำ้นประชำกรศำสตร ์2) ดำ้นควำมเพลดิเพลนิ 3) ดำ้นกำรสื่อสำรแบบปำกต่อปำกอเิลก็ทรอนิกส ์
4) ดำ้นกำรยอมรบัเทคโนโลย ีและ 5) ดำ้นควำมตัง้ใจใชไ้ลน์ทวี ีและสถติทิีใ่ชใ้นกำรวจิยัประกอบไปดว้ย ค่ำรอ้ยละ 
ค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบค่ำทีอสิระ กำรวเิครำะห์ค่ำควำมแปรปรวนทำงเดียว และกำร
วเิครำะห์สมกำรถดถอยพหุคูณด้วยวธิ ีEnter โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 ราย 
เพื่อทดสอบและน าผลแบบสอบถามที่ได้ไปหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวจิยั วเิคราะห์หาความเชื่อมัน่ 
(Reliability) ของกลุ่มค าถาม โดยใช้วธิหีาค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟ่า (Alpha - coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) 
ซึง่ต้องมคี่ามากกว่าหรอืเท่ากบั 0.7 (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2544) มผีลดงันี้ ดา้นความเพลดิเพลนิ (Enjoyment)              
มีค่า Alpha เท่ากับ 0.823 ด้านการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Word of Mouth) มีค่า 
Alpha เท่ากบั 0.812 ดา้นการยอมรบัเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model) ในดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ใน
การใช้งาน (Perceived Usefulness) มีค่า Alpha เท่ากับ 0.757 และด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 
(Perceived Ease of Use) มคี่า Alpha เท่ากบั 0.873  
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ผลกำรวิจยั 
 ส่วนท่ี 1 ผลกำรวิเครำะหข์้อมูลเชิงพรรณนำ  
 1. ผู้ใช้บรกิำรที่ตอบแบบสอบถำมเป็นเพศหญิง อำยุต ่ำกว่ำหรือเท่ำกบั 17 ปี กำรศึกษำสูงสุดระดบั
มธัยมศกึษำหรอืเทยีบเท่ำ มอีำชีพเป็นนักเรยีน/นิสติ/นักศกึษำ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ำกว่ำ 10,000 บำท และ
ภูมลิ ำเนำอยู่ในกรุงเทพมหำนคร 

2. ด้ำนควำมเพลิดเพลิน (Enjoyment) พบว่ำ ควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำร ด้ำนควำมเพลิดเพลิน 
(Enjoyment) มีผลรวมอยู่ในระดับ มำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 4.09 เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ ข้อท่ำนคิดว่ำ 
รำยกำรต่ำงๆ ในไลน์ทวีที ำให้ท่ำนรูส้กึเพลดิเพลนิและสนุกสำน ผูใ้ช้บรกิำรให้ควำมส ำคญัอยู่ในระดบั  มำกทีสุ่ด 
โดยมคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.27 ในขอ้ท่ำนมคีวำมสุขกบักำรใชง้ำนไลน์ทวี ีผูใ้ช้บรกิำรให้ควำมส ำคญัอยู่ในระดบัมำก 
โดยมคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.07 ในขอ้ท่ำนรูส้กึคลำยเครยีดเมื่อไดร้บัชมรำยกำรผ่ำนไลน์ทวี ีผูใ้ชบ้รกิำรใหค้วำมส ำคญั
อยู่ในระดับ มำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.06  และในข้อท่ำนรู้สึกสดชื่นแจ่มใสเมื่อได้ชมรำยกำรผ่ำนไลน์ทีว ี
ผูใ้ชบ้รกิำรใหค้วำมส ำคญัอยู่ในระดบั มำก โดยมคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 3.97 ตำมล ำดบั 

3. ด้ำนกำรสื่อสำรแบบปำกต่อปำกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Word of Mouth) ควำมคิดเห็นของ
ผู้ใช้บรกิำร ด้ำนกำรสื่อสำรแบบปำกต่อปำกอเิล็กทรอนิกส ์(Electronic Word of Mouth) พบว่ำ มผีลรวมอยู่ใน
ระดบัมำก โดยมคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 3.74 เมื่อพจิำรณำรำยขอ้พบว่ำ พบว่ำ ขอ้ท่ำนจะแนะน ำไลน์ทวีใีหเ้พื่อนหรอืญำติ
ของท่ำนใช้งำน  ผู้ใช้บริกำรให้ควำมส ำคัญอยู่ในระดับ มำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำ กับ 3.87 ในข้อท่ำนได้รับ          
กำรบอกต่อหรอืแนะน ำใหรู้จ้กัไลน์ทวีผี่ำนทำงอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น เพื่อนของท่ำนส่งลงิคร์ำยกำรของไลน์ทวีใีหท้่ำน
ผ่ำนไลน์แอพพลเิคชัน่หรอืเฟซบุ๊ค ผูใ้ช้บรกิำรให้ควำมส ำคญัอยู่ในระดบั มำก โดยมคี่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 3.80 ในขอ้
ท่ำนมกัจะกล่ำวถงึไลน์ทวีใีหผู้อ้ื่นทรำบในเชงิบวกเสมอ ผูใ้ชบ้รกิำรใหค้วำมส ำคญัอยู่ในระดบั มำก โดยมคี่ำเฉลีย่
เท่ำกบั 3.80 และในข้อท่ำนมกัจะอ่ำนรวีวิหรอืคอมเม้นท์ของผู้ที่ชมรำยกำรในไลน์ทีวีท่ำนอื่น เพื่อให้ทรำบถึง
ขอ้มลูรำยกำรทีท่่ำนสนใจ ผูใ้ชบ้รกิำรใหค้วำมส ำคญัอยู่ในระดบั มำก  โดยมคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 3.51 ตำมล ำดบั 

4. ด้ำนกำรยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) ประกอบด้วย 1) ด้ำนกำรรับรู้
ประโยชน์ในกำรใช้งำน (Perceived Usefulness) และ 2) ด้ำนรบัรู้ควำมง่ำยในกำรใช้งำน (Perceived Ease of 
Use) ที่มอีิทธพิลต่อควำมตัง้ใจใช้ไลน์ทีว ีของผู้ใช้บรกิำรในประเทศไทย โดยแจกแจงเป็นค่ำเฉลี่ยและค่ำส่วน
เบีย่งเบนมำตรฐำน สำมำรถสรุปผลได ้ดงันี้ 

 ด้ำนกำรรบัรู้ประโยชน์ในกำรใช้งำน (Perceived Usefulness) ควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำร 
ด้ำนกำรยอมรบัเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model) ด้ำนกำรรบัรู้ประโยชน์ในกำรใช้งำน (Perceived 
Usefulness) พบว่ำ มผีลรวมอยู่ในระดบั มำก โดยมคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 3.74  เมื่อพจิำรณำรำยขอ้พบว่ำ ขอ้กำรรบัชม
รำยกำรผ่ำนไลน์ทวี ีท ำใหท้่ำนสำมำรถรบัชมรำยกำรทีห่ลำกหลำยได ้ผูใ้ชบ้รกิำรใหค้วำมส ำคญัอยู่ในระดบั มำก
ที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกบั  4.22   ในข้อมีไลน์ทีวี ช่วยให้ท่ำนสำมำรถรบัชมรำยกำรได้อย่ำงมีประสทิธภิำพ 
ผูใ้ชบ้รกิำรใหค้วำมส ำคญัอยู่ในระดบั มำก โดยมคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.10 ในขอ้ท่ำนรบัรูถ้งึควำมมปีระโยชน์ของกำร
ใช้งำนไลน์ทีว ีผู้บรโิภคให้ควำมส ำคญัอยู่ในระดบั มำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 4.01 และในขอ้ท่ำนคิดว่ำกำรใช้
บรกิำรไลน์ทวี ีท ำให้ท่ำนรบัรูข้่ำวสำร ทนัเหตุกำรณ์ในอนำคต ผู้ใชบ้รกิำรให้ควำมส ำคญัอยู่ในระดบั มำก โดยมี
ค่ำเฉลีย่เท่ำกบั 3.82 ตำมล ำดบั 

 ด้ำนกำรรบัรู้ควำมง่ำยในกำรใช้งำน (Perceived Ease of Use) ควำมคดิเห็นของผู้ใช้บรกิำร 
ด้ำนกำรยอมรบัเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model) ด้ำนกำรรบัรู้ควำมง่ำยในกำรใช้งำน (Perceived 
Ease of Use) พบว่ำ มีผลรวมอยู่ในระดบั มำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 4.13 เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ กำรใช้
บริกำรไลน์ทีวี ท ำให้ท่ำนสำมำรถรบัชมรำยกำรที่ท่ำนต้องกำรได้ง่ำยยิ่งขึ้น ผู้ใช้บริกำรให้ควำมส ำคัญอยู่ใน           
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ระดบัมำกทีสุ่ด โดยมคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.23 ในขอ้ท่ำนทรำบว่ำไลน์ทวีงี่ำยต่อกำรใชง้ำนผูใ้ชบ้รกิำรใหค้วำมส ำคญั
อยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.11 ในข้อท่ำนคิดว่ำกำรรบัชมรำยกำรผ่ำนไลน์ทีวี ไม่ต้องใช้ควำม           
พยำยำมมำก ผู้ใช้บรกิำรให้ควำมส ำคญัอยู่ในระดับ มำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 4.09 และในข้อท่ำนทรำบว่ำ
ขัน้ตอนกำรดำวน์โหลดไลน์ทวี ีไม่มคีวำมสลบัซบัซอ้น ผูใ้ชบ้รกิำรใหค้วำมส ำคญัอยู่ในระดบัมำก โดยมคี่ำเฉลี่ย
เท่ำกบั 4.08 ตำมล ำดบั 
 5. ควำมตัง้ใจใช้ไลน์ทีว ีควำมคดิเหน็ของผู้ใช้บรกิำร ด้ำนควำมตัง้ใจใชข้องผูใ้ช้บรกิำรในประเทศไทย 
พบว่ำ มผีลรวมอยู่ในระดบั มำก โดยมคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 3.92 ในส่วนของด้ำนท่ำนมคีวำมยนิดทีี่จะรบัชมรำยกำร
โทรทศัน์ผ่ำนไลน์ทีว ีอยู่ในระดบัมำก โดยมคี่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 3.98 ด้ำนท่ำนมีควำมพยำยำมที่จะรบัชมรำยกำร
โทรทศัน์ผ่ำนไลน์ทีว ีอยู่ในระดบัมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 3.96 ด้ำนท่ำนตัง้ใจที่จะใช้บรกิำรไลน์ทีวีทนัทีที่มี
โอกำสอย่ำงแน่นอน อยู่ในระดบัมำก โดยมคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 3.91 และดำ้นท่ำนมคีวำมตัง้ใจสงูทีจ่ะใชบ้รกิำรไลน์ทวี ี
อยู่ในระดบัมำก โดยมคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 3.84 ตำมล ำดบั 
 ส่วนท่ี 2 ผลกำรวิเครำะหข์้อมูลเชิงอนุมำนเพื่อทดสอบสมมติฐำน 

1. อำยุ ระดับกำรศึกษำสูงสุด อำชีพ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่ำงกัน มีควำมตัง้ใจใช้ไลน์ทีว ี            
แตกต่ำงกนั อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถิติ ที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐำนที่ตัง้ไว้ แต่ในส่วนของเพศและ
ภูมิล ำเนำที่แตกต่ำงกนั มีควำมตัง้ใจใช้ไลน์ทีวีไม่แตกต่ำงกนั อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติ ที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิำนทีต่ัง้ไว ้

2. ปัจจยัดา้นความเพลดิเพลนิ (Enjoyment) เป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจใชไ้ลน์ทวีขีองผูใ้ชบ้รกิาร
ในประเทศไทย ณ ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยปัจจยัด้านความเพลดิเพลนิ มีอทิธพิลต่อความตัง้ใจใช้ไลน์
ทวีมีากที่สุด เป็นล าดบัที่ หนึ่ง โดยมคี่า Beta เท่ากบั 0.259 (t = 5.806) ซึง่มอีทิธพิลกบัตวัแปรตามในเชงิบวก 
และสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

3. ปัจจยัด้านการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Word of Mouth) เป็นปัจจัยที่มี
อทิธพิลต่อความตัง้ใจใชไ้ลน์ทวีขีองผูใ้ชบ้รกิารในประเทศไทย ณ ระดบันยัส าคญัทางสถติิ 0.05 โดยปัจจยัดา้นการ
สื่อสารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกส ์มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจใชไ้ลน์ทวีเีป็นล าดบัที่ สาม โดยมคี่า Beta เท่ากบั 
0.228 (t = 5.313) ซึง่มอีทิธพิลกบัตวัแปรตามในเชงิบวกและสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

4. ปัจจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model) ประกอบไปดว้ย 1) ดา้นการรบัรู้
ประโยชน์ในการใชง้าน (Perceived Usefulness) และ 2) ด้านการรบัรูค้วามง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease 
of Use) มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจใชไ้ลน์ทวีขีองผูใ้ชบ้รกิารในประเทศไทย 

 4.1 ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) ด้านการรบัรู้ประโยชน์            
ในการใชง้าน (Perceived Usefulness) มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจใชไ้ลน์ทวีขีองผูใ้ชบ้รกิารในประเทศไทย ณ ระดบั
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน  (Perceived 
Usefulness) มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้ไลน์ทีวี เป็นล าดับที่ สอง มีค่า Beta เท่ากับ 0.247 (t = 4.840) ซึ่งมี
อทิธพิลกบัตวัแปรตามในเชงิบวกและสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 4.2 ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี ด้านการรบัรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of 
Use) มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจใชไ้ลน์ทวีขีองผูใ้ชบ้รกิารในประเทศไทย ณ ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยปัจจยั
การยอมรบัเทคโนโลย ีดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจใช้
ไลน์ทวี ีเป็นล าดบัที ่สี ่มคี่า Beta เท่ากบั 0.194 (t = 4.481) ซึง่มอีทิธพิลกบัตวัแปรตามในเชงิบวกและสอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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สรปุและอภิปรำยผล 
1. ด้านประชากรศาสตร ์จากสมมตฐิานทีว่่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีป่ระกอบไปดว้ย เพศ อายุ 

ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และภูมลิ าเนาทีแ่ตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจใชไ้ลน์ทวีทีีแ่ตกต่างกนั 
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการไลน์ทีวีในประเทศไทย ประกอบไปด้วย อายุ                   
ระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ส่วนใหญ่มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจใชไ้ลน์ทวี ีของผูใ้ชบ้รกิารใน
ประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีของศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ 
(2538)  กล่าวว่า ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพครอบครวั 
ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได ้เป็นเกณฑท์ีน่ิยมใชใ้นการแบ่งสว่นตลาดลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ซึง่เป็น
ลกัษณะส าคญัที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย และยงัสอดคล้องกบัทฤษฎีของ คอตเลอร์และเคลเลอร์ (Kotler & 
Keller, 2009) ที่กล่าวไว้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค (Personal factor influencing 
consumer behavior) การตดัสนิใจของผูซ้ือ้ไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะสว่นบุคคลทางดา้นต่างๆ ดงันี้ 

อายุ (Age) บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันจะมีความต้องการในสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน           
โดยแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคตามช่วงอายุ 

การศกึษา (Education) ผูม้กีารศกึษาสงูมแีนวโน้มทีจ่ะบรโิภคผลติภณัฑแ์ละบรกิารที่มคีุณภาพ 
ที่ดมีากกว่าผู้ที่มกีารศึกษาน้อย และมีแนวโน้มที่จะบรโิภคผลติภัณฑ์และบรกิารที่มีคุณภาพมากกว่า รวมถึงมี
โอกาสและทางเลอืกทีม่ากกว่าผูท้ีม่กีารศกึษาน้อยอกีดว้ย 

อาชพี (Occupation) อาชพีที่แตกต่างกนัของแต่ละบุคคลท าใหม้คีวามต้องการสนิคา้และบรกิาร           
ที่แตกต่างกนั ดงันัน้นักการตลาดจะต้องศึกษาว่าสนิค้าและบรกิารของบรษิัทนัน้เป็นที่ต้องการของกลุ่มอาชีพ
ประเภทใด เพื่อจะจดัเตรยีมสนิคา้และบรกิารใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มบุคคลนัน้อย่างเหมาะสม 

สถานภาพทางเศรษฐกิจหรือรายได้ (Economic Circumstancesor Income) จะมีผลกระทบ
โดยตรงต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิาร ประกอบดว้ย รายได ้การออม อ านาจการซือ้และทศันคตเิกีย่วกบัการ
ใชจ้่าย ดงันัน้ นกัการตลาดตอ้งสนใจในแนวโน้มของรายไดส้ว่นบุคคล เนื่องจากรายไดจ้ะมผีลต่ออ านาจการซือ้สงู 

ดา้นอายุของผูใ้ชบ้รกิารไลน์ทวีทีีแ่ตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจใชไ้ลน์ทวีแีตกต่างกนั จากผลวจิยัชีใ้หเ้หน็ว่า 
ผู้พฒันาควรมุ่งเน้นในการสรรหารายการให้ตรงกบัความต้องการของผู้ใช้บรกิารที่มชี่วงอายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั            
17 ปี โดยอาจจะมกีารน าซี่รีส่ห์รอืรายการเกมสโ์ชว ์ทีแ่ปลกใหม่และน่าสนใจมาไวใ้นไลน์ทวี ีเพื่อรกัษาฐานกลุ่ม
ผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มนี้ไว ้

ดา้นการศกึษาสงูสดุของผูใ้ชบ้รกิารไลน์ทวีทีี่แตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจใชไ้ลน์ทวีแีตกต่างกนั จากผลวจิยั
ชีใ้ห้เหน็ว่า ผูใ้ช้บรกิารทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสุดคอืระดบัมธัยมศกึษาหรอืเทยีบเท่า นิยมชมรายการผ่านไลน์ทวีี
มากกว่าผู้ใช้บริการที่มีระดบัการศึกษาอื่นๆ ดงันัน้ ผู้พัฒนาไลน์ทีวีควรจะมุ่งเน้นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้บรกิารกลุ่มนี้ โดยผู้พัฒนาควรสรรหารายการที่มุ่งเน้นการให้ความรู้กบัผู้ใช้บริการกลุ่มนี้ โดยอาจจะเป็น
รายการทีใ่หค้วามรูแ้ละความสนุกไปพรอ้มกนั เช่นรายการ ลกูกอลฟ์ องิลชิ รมู เป็นตน้ 

ด้านอาชีพของผู้ใช้บรกิารไลน์ทีวีที่แตกต่างกนั มีความตัง้ใจใช้ไลน์ทีวีแตกต่างกนั จากการศึกษา             
จากผลวจิยัชี้ให้เหน็ว่า ผูใ้ช้บรกิารที่มอีาชพีเป็น นักเรยีน/นิสติ/นักศกึษา จงึนิยมใชไ้ลน์ทวีใีนการรบัชมรายการ 
ละคร หรือซีรี่ส์ มากกว่าผู้ใช้บรกิารทุกอาชีพ  และยงัสอดคล้องกบัอายุของผู้ใช้บรกิารไลน์ทีวีที่ส่วนใหญ่เป็น
ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 17 ปี 
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ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ใช้บริการไลน์ทีวีที่แตกต่างกนั มีความตัง้ใจใช้ไลน์ทีวีแตกต่างกัน              
จากผลวจิยัชีใ้หเ้หน็ว่า ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่า 10,000 บาท ดงันัน้ ไลน์ทีวคีวรจะเป็น
แอพพลเิคชัน่ที่ให้บรกิารรบัชมรายการทีวแีบบไม่คดิเงนิต่อไป เพื่อเป็นการรกัษากลุ่มผู้ใช้บรกิารกลุ่มนี้ ให้ใช้
บรกิารไลน์ทวีต่ีอไป 

2. ปัจจัยด้านความเพลิดเพลิน (Enjoyment) จากสมมติฐานที่ว่า ปัจจัยด้านความเพลิดเพลิน 
(Enjoyment) มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจใช้ไลน์ทวีขีองผู้ใชบ้รกิารในประเทศไทย ซึง่ผลจากการศกึษาพบว่า ปัจจยั
ด้านความเพลิดเพลิน เป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้ไลน์ทีวี  ซึ่งมีอิทธิพลกบัตัวแปรตามในเชิงบวก              
ซึง่ผู้ใช้บรกิารส่วนใหญ่ มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบั มาก และมคีะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.09 นอกจากนี้
ผลการวจิยัยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ ธนัยา ศริลิาภพานิช (2558) ไดศ้กึษาเรื่อง ความพงึพอใจ ความเพลนิ
เพลนิ สิง่เรา้ทางสภาวะแวดลอ้ม และการยอมรบัเทคโนโลย ีทีส่่งผลต่อความตัง้ใจในการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์อย่าง
ต่อเน่ืองของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความเพลดิเพลนิ และการยอมรบัเทคโนโลย ีไดแ้ก่ ดา้นการ
รับรู้ความมีประโยชน์ ส่งผลต่อความตัง้ใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่ องของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภคภร ลุ่มเพชรมงคล 
(2557) ได้ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มอีทิธพิลเชงิบวกต่อความตัง้ใจเล่นเกมด้วยโทรศพัท์เคลื่อนที่ของผู้บรโิภคในเขต
สาทร คลองเตย และบางรกั กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัด้านความเบิกบานใจในการเล่นเกม (Enjoyment)               
มอีทิธิพลเชิงบวกต่อความตัง้ใจเล่นเกมด้วยโทรศพัท์เคลื่อนที่ของผู้บรโิภคในเขตสาทร คลองเตย และบางรกั 
กรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และสดุทา้ยยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรศิรา สอนจติร 
(2559) ไดศ้กึษาเรื่อง ความตัง้ใจซื้อสนิค้าหรอืบรกิารออนไลน์ผ่านสมารท์โฟน พบว่า ปัจจยัการรบัรู ้ ด้านความ
เพลิดเพลิน ส่งผลต่อความตัง้ใจซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                 
ทีร่ะดบั 0.05 

3. ปัจจยัด้านการส่ือสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Word of Mouth) จาก
สมมติฐานที่ว่า ปัจจยัด้านการสื่อสารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Word of Mouth) มอีทิธพิลต่อ
ความตัง้ใจใช้ไลน์ทวีขีองผู้ใช้บรกิารในประเทศไทย ซึ่งผลจากการศกึษาพบว่า ปัจจยัด้านการสื่อสารแบบปาก              
ต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ เป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้ไลน์ทีวี ซึ่งมีอิทธิพลกับตัวแป รตามในเชิงบวก            
ซึง่ผู้ใช้บรกิารส่วนใหญ่ มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบั มาก และมคีะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.74 นอกจากนี้
ผลการวจิยัยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พมิลพรรณ ณ สมบูรณ์ (2558) ได้ศกึษาเรื่อง คุณลกัษณะเวบ็ไซต์ การ
สื่อสารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกส์ และภาพลกัษณ์สถานที่ท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความตัง้ใจเลอืกซื้อแพก็เกจ
ท่องเทีย่วออนไลน์ของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกส ์ส่งผล
ต่อความตัง้ใจเลอืกซือ้แพก็เกจท่องเทีย่วออนไลน์ของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
ที่ระดบั 0.05 และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ ศศนิาฏ ปานทอง (2557) ได้ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อความ
ตัง้ใจซือ้เครื่องส าอางผ่านทางพานิชยอ์เิลก็ทรอนิกสข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสารแบบ
ปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกส ์ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้เครื่องส าอางผ่านทางพานิชยอ์เิลก็ทรอนิกสข์องผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

4. ปัจจยัด้านการยอมรบัเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) จากสมมตฐิานทีว่่า ปัจจยั
ดา้นการยอมรบัเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model) 1) ดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ในการใชง้าน (Perceived 
Usefulness) และ 2) ด้านการรบัรูค้วามง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) มีอทิธพิลต่อความตัง้ใจใช้
ไลน์ทวีขีองผูใ้ชบ้รกิารในประเทศไทย ซึง่ผลจากการศกึษาพบว่า ปัจจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลย ีประกอบดว้ย 
1) ด้านการรบัรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) และ 2) ด้านการรบัรู้ความง่ายในการใช้งาน 
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(Perceived Ease of Use) เป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจใช้ไลน์ทวี ีซึง่มอีทิธพิลกบัตวัแปรตามในเชงิบวก 
โดยผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่ มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบั มาก และดา้นการรบัรู้ความง่ายในการใชง้านมคีะแนน
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.13 และด้านรบัรู้ประโยชน์ในการใช้งาน มีคะแนนค่าเฉลี่ยรวม เท่ากบั 3.74 ตามล าดบั 
นอกจากนี้ผลการวจิยัยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ ณัฏฐนันท์ พธิวิตัโชติกุล (2558) ได้ศกึษาเรื่อง การยอมรบั
เทคโนโลยโีทรศพัทม์อืถอื การตลาดผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ และพฤตกิรรมผูบ้รโิภคออนไลน์ทีส่่งผลต่อความตัง้ใจ
ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชันของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยี
โทรศพัท์มือถือ ได้แก่ ด้านการรบัรู้ประโยชน์จากการใช้งาน และด้านการรบัรู้ความง่ายในการใช้งาน ส่ง ผลต่อ
ความตัง้ใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชนั ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                  
ทีร่ะดบั 0.05 อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สริสิุดา รอดทอง (2556) ไดศ้กึษาเรื่อง ความตัง้ใจในการดาวน์
โหลดโมบายแอพพลเิคชัน่ของผูใ้ชโ้ทรศัพทเ์คลื่อนทีใ่นกลุ่มสมารท์โฟน พบว่า ปัจจยัดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ และ
ดา้นการรบัรูค้วามง่าย มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการดาวน์โหลดโมบายแอพพลเิคชัน่ของผู้ใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนที่             
ในกลุ่มสมาร์ทโฟน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และ 0.05 ตามล าดบั และสุดท้ายยงัสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ พรชนก พลาบูลย ์(2558) ไดศ้กึษาเรื่อง การยอมรบันวตักรรมและเทคโนโลย ีการใชเ้ทคโนโลย ีและ
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีส่่งผลต่อความตัง้ใจของประชาชนในการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิผ่าน ระบบพรอ้มเพย ์
(PromptPay) ของรฐับาลไทย พบว่า ดา้นการยอมรบันวตักรรมและเทคโนโลย ีได้แก่ ด้านการรบัรูถ้ึงประโยชน์ 
และ ด้านการรบัรู้ความง่ายต่อการใช้ ส่งผลต่อความตัง้ใจของประชาชนในการใช้บรกิารธุรกรรมทางการเงิน              
ผ่านระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) ของรฐับาลไทย อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 

จำกผลกำรวิจยั ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อควำมตัง้ใจใช้ไลน์ทีวี ของผู้ใช้บริกำรในประเทศไทย  ผู้วิจยัมี
ขอ้เสนอแนะดงันี้ 

1. ผลการศึกษาด้านประชากรศาสตรข์องผู้ใช้บริการในประเทศไทย โดยรวมแล้วผู้ใช้บริการ            
ทีต่อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 17 ปี การศกึษาสูงสุดระดบัมธัยมศกึษาหรอืเทยีบเท่า     
มีอาชีพ เป็นนักเรียน/นิสิต /นักศึกษา รายได้เฉลี่ย ต่อเดือนต ่ ากว่า 10,000 บาท และภูมิล าเนาอยู่ ใน
กรุงเทพมหานคร แสดงใหเ้หน็ว่า ผูพ้ฒันาไลน์ทวีคีวรจะมุ่งเน้นเนื้อหาของคอนเทนต์ให้ตอบโจทยก์บัผูใ้ชบ้รกิาร              
ทีเ่ป็นกลุ่มผูห้ญิงมากยิง่ขึน้ โดยอาจจะมกีารเพิม่คอนเทนต์ในส่วนของ ที่เกี่ยวกบัความงาม เช่น สาระน่ารูจ้าก
บรรดาบิวตี้ บลอ็กเกอร์ และกูรูด้านความงามมาไว้บนไลน์ทวีี เพื่อเป็นการรกัษากลุ่มผู้ใช้บรกิารนี้ให้ใช้ไลน์ทีวี
ต่อเนื่องในอนาคต และยงัสามารถเพิ่มฐานลูกค้าซึ่งเป็นผู้ใช้บรกิารที่เป็นเพศหญิงและมอีายุในช่วง 18 ปีขึน้ไป  
รวมถงึการอพัเดตละครและซี่รสีใ์ห้มคีวามทนัสมยัเพื่อตอบสนองผู้ใช้บรกิารกลุ่มหลกัต่อไป แต่ผู้พฒันาไลน์ทีวี   
ควรจะหาคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้บริการที่เป็นเพศชาย เพื่อเป็นการขยายกลุ่มผู้ใช้บริกา รให้เพิ่มขึ้น               
โดยอาจจะมีการเพิ่มคอนเทนต์ในส่วนของกีฬา เช่น การวิเคราะห์เจาะลึกด้านกีฬาให้ได้รบัชมทุกวนัตลอด            
24 ชัว่โมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาประเภทฟุตบอล ซึ่งเป็นกีฬาที่เพศชายชื่นชอบมากที่สุด เพื่อสร้างฐาน
ผูใ้ชบ้รกิารใหม่ๆ ใหเ้พิม่ขึน้ไดใ้นอนาคต 

2. ผลการศึกษาปัจจยัด้านความเพลิดเพลิน (Enjoyment) ที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้ไลน์ทีว ี            
ของผูใ้ชบ้รกิารในประเทศไทย พบว่า ปัจจยัดา้นความเพลดิเพลนิ มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจใชไ้ลน์ทวีขีองผูใ้ชบ้รกิาร
ในประเทศไทยมากที่สุด เป็นล าดบัที่หนึ่ง โดยมคี่า Beta เท่ากบั 0.259 และความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้รกิารในดา้น
ความเพลดิเพลนิ มผีลรวมอยู่ในระดบั มาก 
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เนื่องจาก รูปแบบการใช้ชวีติของผู้คนในปัจจุบนั ต้องมีการแข่งขนัตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นวยัเรยีน              
กต็้องตัง้ใจเรยีน เพื่อที่จะสอบเขา้มหาวทิยาลยัอันดบัต้นของประเทศ หรอืผูใ้ช้บรกิารในวยัท างาน กต็้องท างาน
ภายใตก้ารแขง่ขนั เพราะผลงานจะเป็นตวัชีว้ดัทัง้การขึน้เงนิเดอืน โบนสั หรอืการเลื่อนต าแหน่ง จงึเป็นปัจจยัทีใ่ห้
ผูค้นเกดิความเครยีดทัง้จากการเรยีนและการท างาน หลายคนจงึหาทางออกด้วยการดูละคร ดูภาพยนตร ์หรอื            
ดซูรีีส่จ์ากต่างประเทศ เพื่อผ่อนคลายความเครยีดและความเหนื่อยลา้  

ดงันัน้ เพื่อให้ผู้ใช้บรกิารมคีวามประทบัใจมากยิง่ขึน้ ผูพ้ฒันาไลน์ทวีคีวรจะหารายการทวี ีเกมสโ์ชว ์  
ซีรี่ส์จากต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทัง้นี้ หากรายการในไลน์ทีวีเป็นที่
น่าสนใจ เมื่อผู้ใช้บรกิารได้รบัความเพลดิเพลนิจากการชมรายการจากไลน์ทวี ีรู้สกึคลายเครยีด มคีวามสุขเมื่อ
ไดร้บัชมรายการจากไลน์ทวี ีกจ็ะท าใหผู้้ใชบ้รกิารนึกถึงไลน์ทวีเีป็นอนัดบัแรก และท าให้เกดิการใช้บรกิารอย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต 

3. ผลการศึกษ าการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) ด้านการรับรู้
ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) พบว่า ปัจจยัดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ในการใชง้าน มอีทิธพิล
ต่อความตัง้ใจใช้ไลน์ทวีขีองผู้ใช้บรกิารในประเทศไทยรองลงมา เป็นล าดบัที่สอง โดยมีค่า Beta เท่ากบั 0.247 
และความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้รกิารในดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ในการใชง้าน มผีลรวมอยู่ในระดบั มาก 

เน่ืองจาก ในปัจจุบนัไลน์ทวีไีดส้รา้งการรบัรูป้ระโยชน์จากการใชง้าน โดยการเชื่อมต่อกบัช่องข่าวไทย 
อย่างเช่น เอม็คอท เอชด ีหรอื พพีทีวี ีเอชด ีเพื่อมอบข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บรกิารนัน้ แต่ปัจจุบนัโลก
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ผู้ใช้บรกิารอาจจะมีความต้องการรบัชมข่าวจากต่างประเทศมากขึ้น เพื่อให้ทนัต่อ
ขา่วสารบา้นเมอืงทัง้ในและต่างประเทศ 

ดงันัน้ หากไลน์ทวีตี้องการแก้ไขปัญหาดงักล่าวและต้องการขยายฐานลูกคา้ให้เพิม่มากขึน้ ผูบ้รหิาร
ไลน์ทวีคีวรหาช่องข่าวที่เป็นสากล เช่น ช่อง CNN NHK และ BBC News เป็นต้น เพื่อรองรบัผู้ใช้บรกิารที่เป็น 
ชาวต่างประเทศทีอ่าศยัในประเทศไทย หรอืผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ป็นชาวไทยทีน่ิยมรบัขา่วสารจากต่างประเทศ  

4. ผลการศึกษาด้านการส่ือสารแบบปากต่อปากอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Word of Mouth) 
พบว่า ปัจจยัด้านการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส ์มีอทิธิพลต่อความตัง้ใจใช้ไลน์ทีวขีองผู้ใช้บรกิาร               
ในประเทศไทยถดัมา เป็นล าดบัทีส่าม โดยมคี่า Beta เท่ากบั 0.228 และความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้รกิารในดา้นการ
สือ่สารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกส ์มผีลรวมอยู่ในระดบั มาก 

เนื่ องจาก ในปัจจุบันไลน์ทีวีมีบริการที่ผู้ใช้บริการสามารถเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการ               
ทีผู่ใ้ชบ้รกิารไดร้บัชมทีด่า้นล่างของรายการ เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารทีส่นใจ สามารถอ่านความคดิเหน็เกีย่วกบัรายการ
ดงักล่าวได ้  

ดงันัน้ เพื่อให้เกดิการสื่อสารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกสอ์ย่างรวดเรว็ ผู้พฒันาไลน์ทีวีควรมกีาร
สรา้ง Live Chat ใหผู้ท้ีม่ารบัชมไดม้กีารพูดคุยสนทนากนั หรอืสามารถสรา้งกระทูเ้กีย่วกบัรายการทีส่นใจ เพื่อให้
ผู้ใช้บรกิารได้แบ่งปันความคดิเห็นได้ทนัที่ในขณะที่ก าลงัรบัชมรายการแบบ Real Time ซึ่งหากรายการนัน้ๆ                
มกีระทูห้รอืมกีารแสดงความคดิเหน็จ านวนมาก กจ็ะเกดิการบอกต่อไปยงัผูใ้ชบ้รกิารทัง้ทีเ่คยใชแ้ละไม่เคยใชไ้ลน์
ทวี ีและสามารถสรา้งฐานลกูคา้ใหม่ๆ จากผูท้ีไ่ม่เคยใชไ้ลน์ทวีใีหเ้พิม่ขึน้ไดต่้อไป  

5. ผลการศึกษาการยอมรบัเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) ด้านการรบัรู้ความ
ง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) พบว่า ปัจจยัด้านการรบัรู้ความง่ายในการใช้งาน มีอทิธิพลต่อ
ความตัง้ใจใชไ้ลน์ทวีขีองผูใ้ชบ้รกิารในประเทศไทย เป็นล าดบัทีส่ ี ่โดยมคี่า Beta เท่ากบั 0.194 และความคดิเหน็
ของผูใ้ชบ้รกิารในดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน มผีลรวมอยู่ในระดบั มาก 
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เนื่องจาก ปัจจุบนัไลน์ทวีมีกีารแยกหมวดหมู่ของรายการไว้ เพื่อให้ผู้ใช้บรกิารรบัรู้ความง่ายต่อการ
เลอืกรบัชมรายการผ่านไลน์ทวี ี  

ดงันัน้ หากทางไลน์ทวีตีอ้งการท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านไลน์ทวีมีากยิง่ขึน้ ผูพ้ฒันา
ควรจะพฒันาไลน์ทวีใีหม้คีวามคลา้ยคลงึกบัเวบ็ไซตข์องอเมซอน เช่น มกีารเกบ็ประวตัผิูใ้ชบ้รกิารทีเ่ขา้มารบัชม
รายการเพียงหนึ่งครัง้ ก็จะมีการบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการ ว่าผู้ใช้บริการแต่ละท่านชอบรายการประเภทใด                 
เมื่อผูใ้ชบ้รกิารกลบัมาใชไ้ลน์ทวีอีกี ไลน์ทวีกีจ็ะเสนอรายการทีผู่ใ้ชบ้รกิารเคยมปีระวตักิารเขา้ใชแ้ละแสดงใหเ้หน็
ในทนัท ีเพื่อท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความสะดวกมากยิง่ขึน้ และสรา้งความประทบัใจใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารมากขึน้อกีดว้ย 
 
ประกำศคณูุปกำร 

สำรนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเนื่องจำกควำมกรุณำและควำมช่วยเหลือเป็นอย่ำงดียิ่งจำก
อำจำรย ์ดร.วรนิร ำไพ รุ่งเรอืงจติต์ อำจำรยท์ีป่รกึษำสำรนิพนธท์ีไ่ดก้รุณำเสยีสละเวลำอนัมคี่ำนับตัง้แต่เริม่ต้นจน
เสรจ็เรยีบรอ้ยสมบรูณ์ ในกำรให้ค ำปรกึษำ ค ำแนะน ำทีม่คีุณค่ำ ช่วยเหลอืและตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่ำงๆ 
ซึง่เป็นประโยชน์ในกำรท ำสำรนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัรูส้กึซำบซึง้ในควำมกรุณำและขอกรำบขอบพระคุณอย่ำงสงูไว ้
ณ โอกำสนี้ 

ผูว้จิยัขอกรำบขอบพระคุณ อำจำรย ์ดร.อนิทกะ พริยิะกุล และอำจำรย ์ดร.กลัยกติติ ์กรีตอิงักรู ทีก่รุณำ
เป็นกรรมกำรเพิ่มเติมในกำรสอบสำรนิพนธ์และให้ข้อเสนอแนะต่ำงๆ เพื่อปรบัปรุงแก้ไขข้อบกพร่องอนัเป็น
ประโยชน์ และกรุณำให้ควำมอนุเครำะห์เป็นผู้เชี่ยวชำญตรวจคุณภำพเครื่องมอืของแบบสอบถำม อกีทัง้ยงัให้
ค ำแนะน ำในกำรวจิยัครัง้นี้ดว้ยดเีสมอมำ และต้องขอขอบพระคุณอำจำรย ์ดร.กลัยกติติ ์กรีตอิงักูร ทีเ่ป็นอำจำรย ์
ที่ปรึกษำรวมถึงอำจำรย์ผู้สอนวิชำ Innovation Management ที่ให้ควำมกรุณำแก่ข้ำพเจ้ำอย่ำงดียิ่งมำตลอด
ระยะเวลำ 2 ปีทีข่ำ้พเจำ้ไดศ้กึษำทีน่ี่ 

ผูว้จิยัขอขอบคุณเพื่อนนิสติ คณะสงัคมศำสตร์ ภำควชิำบรหิำรธุรกจิ สำขำกำรตลำดและกำรจดักำร           
รุ่นที่ 17 ทุกคน ที่คอยช่วยเหลือให้ก ำลังใจและให้ค ำแนะน ำในกำรท ำสำรนิพนธ์ฉบับนี้มำโดยตลอดและ
ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่ำนทีม่สีว่นร่วมในควำมส ำเรจ็ของสำรนิพนธฉ์บบันี้ทีไ่ม่ไดเ้อ่ยนำม ณ ทีน่ี้ไดอ้ย่ำงครบถว้น 
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