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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาทัศนคติและคุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวี              
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่ใช้หรือเคยใช้ไลน์ทีวี ท่ีอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่าที การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 
และ สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มี เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ปัจจัย
ทัศนคติ ได้แก่ ด้านความเข้าใจ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวี ของผู้บริโภค             
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน ปัจจัย
คุณค่าตราสินค้า ได้แก่ การรู้จักตราสินค้า การรับรู้คุณภาพตราสินค้า การเช่ือมโยงตราสินค้า และความภักดีต่อต ราสินค้า                
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01                
โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน 
 
ค าส าคัญ: ทัศนคติ คุณค่าตราสินค้า การตัดสินใจใช้ ไลน์ทีวี 
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ABSTRACT 
 
 The purpose of this research is to study the factors of attitudes and brand equity related to 
consumer usage decisions regarding LINE TV in the Bangkok metropolitan area. The sample consisted of 
400 consumers who used or had used LINE TV in the Bangkok metropolitan area. The data collection and 
the statistics for data analysis included frequency, percentage, mean and standard deviation. The 
statistical hypothesis testing included a t-test, a One-Way Analysis of Variance and the Pearson product 
moment correlation coefficient. The results of hypotheses testing were as follows: consumers of a 
different gender, age, status, education level and occupation decided to use LINE TV were different. The 
attitude factors included cognitive, affective and behavioral factors related to usage decisions on LINE TV 
at a statistically significant level of 0.01 and correlation was at a moderate level in the same direction. 
The brand equity factors included brand awareness, perceived quality, brand associations and brand 
loyalty related to usage decisions on LINE TV at a statistically significant level of 0.01 and correlation was 
at a moderate level in the same direction. 
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บทน า 
การรับชมโทรทัศน์ รับชมคลิปวิดีโอ รับชมภาพยนตร์ ที่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์และรับชมผ่านอินเทอร์เน็ตเข้ามา 

มีบทบาทมากขึ้นและเป็นทางเลือกใหม่ส าหรับการรับชมรายการโทรทัศน์ในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นละคร ซีรีส์ รายการ
บันเทิง หรือการ์ตูน เป็นต้น เนื่องจากมีความสะดวกสบายในการรับชม สามารถเลือกรับชมเวลาใดก็ได้ตามที่ผู้บริโภคต้องการ 
และมีแพลตฟอร์มทีวีออนไลน์และวิดีโอออนดีมานด์ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ ไลน์ทีวี (LINE TV) ไลน์ทีวี เป็นผู้
ให้บริการทีวีออนไลน์และวิดีโอออนดีมานด์ ส าหรับคนไทย ให้ได้รับชมฟรี ท่ีสามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลา โดยมีการน าเสนอการ
รับชมทีวีย้อนหลัง และมีเนื้อหารายการต่าง ๆ ท้ังละคร รายการวาไรตี้ รายการบันเทิง รวมถึงออริจินอลคอนเทนต์ที่ผลิตโดย
สถานีโทรทัศน์ และผู้ผลิตชั้นน าของประเทศ รวมอยู่ในแพลตฟอร์มที่ง่ายต่อการใช้งาน และเป็นแพลตฟอร์มที่มีคุณภาพของ
ไทย นอกจากนี้ยอดการเข้าถึงข้อมูลเมื่อเทียบกับสื่อโทรทัศน์ พบว่า แพลตฟอร์มการรับชมทีวีแบบรีรัน ไลน์ทีวี มีส่วนแบ่ง
มากถึง 65% และปัจจุบันมียอดดาวน์โหลดมากกว่า 20 ล้านดาวน์โหลด และในอนาคตไลน์ทีวีได้ตั้งเป้าสู่การเป็นเบอร์หนึ่ง 
ในแพลตฟอร์มทีวีออนไลน์และวีดีโอออนดีมานด์ของคนไทย โดยมีกลยุทธ์ที่ส าคัญ คือ เน้นการน าเสนอเนื้อหารายการที่ตรง
กับความสนใจของผู้ชมทั่วประเทศ ท้ังในส่วนของรายการทีวีย้อนหลัง ออริจินอลคอนเทนต์ แอนิเมช่ัน และดนตรี  (ผู้จัดการ
ออนไลน์, 2562) 

แม้ว่าไลน์ทีวีจะมีผู้ชมอยู่มากมายทั่วประเทศและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยกระแสการรับชมทีวีออนไลน์ท่ีมี
มากข้ึน ท าให้มีคู่แข่งในธุรกิจหลายรายที่เป็นแพลตฟอร์มเดียวกัน เข้ามาแย่งชิงเวลาของผู้บริโภคและส่วนแบ่งทางการตลาด 
ที่เป็นทั้งคู่แข่งเดิมในตลาดและคู่แข่งรายใหม่ เช่น Netflix , Youtube ,  VIU , Disneyplus เป็นต้น ทางผู้ประกอบการ               
จึงต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ คิดเนื้อหารายการใหม่ ๆ เพื่อให้เข้าถึงและตรงกับความสนใจผู้บริโภค ถ้าไม่มีการท าตลาดหรือ
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วางกลยุทธ์ อาจท าให้เสียฐานผู้บริโภคและเสียส่วนแบ่งการตลาดได้ จากสถานการณ์ดังกล่าว ท าให้นักการตลาดต้องมาสนใจ
ในเรื่อง คุณค่าตราสินค้า ที่เข้ามามีบทบาทส าคัญในการวางกลยุทธ์ที่จะท าให้ไลน์ทีวีเติบโตได้ต่อไปในอนาคต โดยสื่อสาร
ให้กับผู้บริโภครู้ว่า ไลน์ทีวี เป็นตราสินค้าที่มีเอกลักษณ์ มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจ สามารถตอบสนองความต้องการและ
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้ รวมถึงการเป็นแพลตฟอร์มที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 
นอกจากนั้นทัศนคติต่อไลน์ทีวี ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส าคัญไม่ต่างกัน การสร้างความเข้าใจกับผู้บริโภคว่า ไลน์ทีวี มีการใช้งาย
ง่าย ไม่ซับซ้อน มีความปลอดภัยจะส่งผลต่อด้านความรู้สึกที่ช่ืนชอบ พึงพอใจ มีความสุข และท าให้เกิดพฤติกรรมการใช้
ตามมา ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งกระตุ้นท่ีท าให้เกิดการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวี 
 จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงทัศนคติและคุณคา่ตราสินค้าที่มีความสมัพันธ์กับการตัดสนิใจใช้ไลน์ทีวี
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงแพลตฟอร์มไลน์ทีวีให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้บริโภค ทราบถึงทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อไลน์ทีวีว่าอะไรเป็นส่วนที่ท าให้เกิดการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวี และพัฒนา            
ตราสินค้าไลน์ทีวี ในรูปแบบทีวีออนไลน์ และวิดีโอออนดีมานด์ให้เป็นท่ีรู้จักและครองใจผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามหลักลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ ประกอบด้วย ด้านความเข้าใจ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม             
กับการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย การรู้จักตราสินค้ า การรับรู้คุณภาพตราสินค้า 
การเช่ือมโยงตราสินค้า และความภักดีต่อตราสินค้า กับการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ อาชีพท่ีแตกต่างกันมีการ
ตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
 2. ทัศนคติ ได้แก่ ด้านความเข้าใจ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวี  
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. คุณค่าตราสินค้า ได้แก่ การรู้จักตราสินค้า การรับรู้คุณภาพตราสินค้า การเช่ือมโยงตราสินค้า และความภักดี          
ต่อตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2529) ได้
กล่าวถึงลักษณะผู้รับสารที่วิเคราะห์ตามลักษณะประชากรศาสตร์ ซึ่งแต่ละบุคคลนั้นจะแตกต่างกันออกไป โดยความแตกต่าง
ทางประชากรศาสตร์นั้นจะมีอิทธิพลต่อการสื่อสารด้วย  
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 แนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกับทัศนคติ  ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ Schiffman and Kanuk (1994) ที่ ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบของทัศนคติที่สามารถอธิบายถึงพฤติกรรม ซึ่งประกอบไปด้วยทัศนคติ 3 ประการ (Tricomponent attitude 
model) ดังนี้ 1. ส่วนของความเข้าใจ (Cognitive component or Thinking) หมายถึง ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ หรือ
เป็นความรู้และการรับรู้จากความเช่ือที่ได้รับจากประสบการณ์โดยตรง ส่งผลต่อทัศนคติ อาจจะเป็นในแง่ดีหรือไม่ดีก็ได้              
2. ส่วนของความรู้สึก (Affective component or Felling) หมายถึง อารมณ์ ความรู้สึกที่มีต่อสิ่งเร้านั้น และอาจจะ 
แตกต่างกันไปตามบุคลิกภาพและค่านิยมของบุคคลนั้น ๆ  เช่น รัก -ไม่รัก หรือ เห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย 3. ส่วนประกอบของ
พฤติกรรม (Behavioral component or Action) หมายถึง ส่วนประกอบที่มาจาก ความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึก               
เป็นการแสดงออกและตอบสนองของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ Aaker (1991) ซึ่งได้ให้ความหมายไว้ว่า คุณค่า
ตราสินค้า คือกลุ่มของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้า ช่ือเสียงและสัญลักษณ์ของบริษัท ซึ่งได้เพิ่มเข้าไปหรือ            
ถูกหักออกจากมูลค่าที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการของบริษัท และตราสินค้าจะเกิดขึ้นเองไม่ได้ต้องมีองค์ประกอบอื่นเข้ามา
เกี่ยวข้อง เนื่องจากตราสินค้าเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible assets) ซึ่งจะเน้นที่องค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่  
การรู้จักตราสินค้า (Brand awareness) การรับรู้คุณภาพตราสินค้า (Perceived quality)การเช่ือมโยงตราสินค้า (Brand 
associations) และความภักดีต่อตราสินค้า (Brand loyalty) 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้บริโภค  ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ Kotler (2554) ที่ได้กล่าววถึง 
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคไว้ว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการของผู้บริโภคสามารถพิ จารณาตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ได้เป็น 5 ขั้นตอน คือ การตระหนักถึงความต้องการ การเสาะหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ 
และ พฤติกรรมหลังการซื้อ โดยขั้นตอนการตัดสินใจของผู้บริโภคเป็นกระบวนการที่ไม่มีแบ บแผนตายตัว ผู้บริโภค            
ไม่จ าเป็นต้องท าตามกระบวนการทั้ง 5 ตามล าดับ หรือบางครั้งอาจจะข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งก็เป็นได้  
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่ใช้หรือเคยใช้ไลน์ทวี ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากร
ที่แน่นอน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มผู้ริโภคที่ใช้หรือเคยใช้ไลน์ทีวี ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สูตรค านวณ
แบบไม่ทราบจ านวนประชากร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546) และได้ก าหนดค่าความเช่ือมั่น 95% ค่าความผิดพลาดที่ยอมรับ
ได้ไม่เกิน 5% จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 ราย และเพิ่มเติมอีก 15 ราย เพื่อป้องกันความผิดพลาดของแบบสอบถาม 
ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 400 ราย 
 วิธีการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) และใช้
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สมัครใจในการตอบแบบสอบถามดว้ย
ตัวเอง (Self-selected) และกลุ่มตัวอย่างนั้นจะเป็นผู้ที่ใช้หรือเคยใช้ไลน์ทีวี ซึ่งการตอบแบบสอบถามนั้นจะมีค าถามคัดกรอง
ก่อนการตอบแบบสอบถาม คือ ท่านเคยใช้ไลน์ทีวีหรือไม่ ถ้าเคยใช้ไลน์ทีวีจึงจะสามารถตอบแบบสอบถามในส่วนถัดไป ได้               
แต่หากไม่เคยใช้ไลน์ทีวีถือว่ายุติการตอบแบบสอบถาม และผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์กูเกิลฟอร์ม (Google Form) ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) คือ เฟซบุ๊ก (Facebook) 
และ ไลน์ (Line) 
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 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบ (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บและรวบวมข้อมูล             
โดยแบ่งแบบสอบออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ เป็นแบบสอบถามปลายปิด 
(Close-Ended Question) โดยเป็นค าถามแบบหลายตัวเลือกให้ผู้ตอบเลือกเพียงข้อเดียว 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามระดับทัศนคติด้านทัศนคติ ประกอบด้วย ด้านความเข้าใจ ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม 
เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended Question) โดยเป็นค าถามแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นด้านคุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย การรู้จักตราสินค้า การรับรู้คุณภาพ
ตราสินค้า การเช่ือมโยงตราสินค้า ความภักดีต่อตราสินค้า เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended Question) โดยเป็น
ค าถามแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) 
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นด้านการตัดสินใจใช้ เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended 
Question) โดยเป็นค าถามแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ มีวิธีการดังต่อไปนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่  
 1.1 ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และ ร้อยละ (Percentage) 
 1.2 ข้อมูลด้านทัศนคติ ได้แก่ ด้านความเข้าใจ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม วิเคราะห์โดยการหาค่ าเฉลี่ย 
(Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
 1.3 ข้อมูลด้านคุณค่าตราสินค้า ได้แก่ การรู้จักตราสินค้า การรับรู้คุณภาพตราสินค้า การเช่ือมโยงตราสินค้า และ
ความภักดีต่อตราสินค้า วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
 1.4 ข้อมูลด้านการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวี วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานดังนี้ 
 2.1 สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ 
อาชีพท่ีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้ทีวีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน โดยใช้สถิติ Independent sample 
t-test และ One-Way Anova (F-test) 
 2.2 สมมติฐานข้อที่ 2 ทัศนคติ ได้แก่ ด้านความเข้าใจ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจใช้ไลน์ทีวี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson 
product moment correlation coefficient) 
 2.3 สมมติฐานข้อที่ 3 คุณค่าตราสินค้า ได้แก่ การรู้จักตราสินค้า การรับรู้คุณภาพตราสินค้า การเช่ือมโยงตราสินค้า 
และความภักดีต่อตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติ              
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient) 
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ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
 1. ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 259 คน คิดเป็น                    
ร้อยละ 64.80 มีอายุ 25 – 34 ปี จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 มีสถานภาพโสด จ านวน 329 คน คิดเป็น                   
ร้อยละ 82.20 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 65.80 และมีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 
 2. ข้อมูลด้านทัศนคติ ผู้บริโภคมีทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.97 และเมื่อพิจารณา              
เป็นรายด้านทุกด้านมีทัศนคติในระดับมาก ได้แก่ ด้านความรู้สึก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 รองลงมาคือ ด้านความเข้าใจ                  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 และด้านพฤติกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 
 3. ข้อมูลด้านคุณค่าตราสินค้า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.87 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านมีความคิดเห็นในระดับดี ได้แก่ การรับรู้คุณภาพตราสินค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 รองลงมาคือ 
การเช่ือมโยงตราสินค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 การรู้จักตราสินค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 และความภักดีต่อตราสินค้า                  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 
 4. ข้อมูลด้านการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวี ผู้บริโภคมีความคิดเหน็โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.94 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านมีความคิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ ด้านการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 
รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรมหลังการใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ด้านการประเมินทางเลือก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ด้านการ
ตระหนักถึงความต้องการ/การรับรู้ปัญหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และด้านการเสาะหาข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ              
ที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน พบว่า  
 สมมติฐานที่  1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร               
ด้านการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวี ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 สมมติฐานที่ 1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร               
ด้านการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวี ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 สมมติฐานที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวี ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 สมมติฐานที่  1.4 ผู้บริ โภคที่มี ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานครด้านการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวี ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 สมมติฐานที่ 1.5 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร               
ด้านการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวี ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 สมมติฐานข้อที่ 2  ทัศนคติ ได้แก่ ด้านความเข้าใจ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม มีความสัมพันธ์กับ                
การตัดสินใจใช้ไลน์ทีวี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  



7 
 

 ทัศนคติด้านความเข้าใจมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.526 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันระดับ
ปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
 ทัศนคติด้านความรู้สึกมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้ไลน์ที วีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.502 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันระดับ
ปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
 ทัศนคติด้านพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.469 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันระดับ
ปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
 สมมติฐานข้อที่ 3 คุณค่าตราสินค้า ได้แก่ การรู้จักตราสินค้า การรับรู้คุณภาพตราสินค้า การเช่ือมโยงตราสินค้า 
และความภักดีต่อตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า 
 คุณค่าตราสินค้าด้านการรู้จักตราสินค้า มีความสัมพั นธ์กับการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.399 แสดงว่าตัวแปร            
ทั้งสองมีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 คุณค่าตราสินค้าด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.526 แสดงว่าตัวแปร            
ทั้งสองมีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 คุณค่าตราสินค้าด้านการเช่ือมโยงตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.438 แสดงว่าตัวแปร             
ทั้งสองมีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 คุณค่าตราสินค้าด้านความภักดีต่อตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.484 แสดงว่าตัวแปร             
ทั้งสองมีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ              
ที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 
 1. เพศ ผู้บริโภคที่เพศแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านการตัดสินใจ               
ใช้ไลน์ทีวี ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตาม ก็สามารถเข้าถึงการใช้แพลตฟอร์มทีวีออนไลน์และวิดีโอ
ออนดีมานด์ได้อย่างรวดเร็วและสะดวก และแพลตฟอร์มไลน์ทีวีก็มีรายการให้รับชมหลากหลายสามารถรับชมได้ไม่จ ากัดเพศ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภณัฐ วงศ์ไตรทิพย์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสินค้าและการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน             
ตราซัมซุง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ แตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนตราซัมซุง ไม่แตกต่างกัน 
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 2. อายุ ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านการตัดสินใจ             
ใช้ไลน์ทีวีไม่แตกต่างกัน เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการเข้าถึงได้ง่ายและทีวีออนไลน์ก็มีรายการหลากหลายประเภทท าให้
ทุกช่วงอายุสามารถใช้ไลน์ทีวีและติดตามรายการที่ช่ืนชอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉริยา ทุ่งแจ้ง (2560) ได้ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า  อายุที่แตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางออนไลน์ไม่แตกต่างกัน 
 3. สถานภาพ ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร             
ด้านการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวี ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากผู้บริโภคที่มีสถานภาพใดก็ตามสามารถท่ีจะใช้ไลน์ทีวีได้เช่นกัน เพราะการ
ใช้ไลน์ทีวีเกิดจากความสนใจและความชอบส่วนบุคคล ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเจาะจงว่าสถานภาพใดสถานภาพหนึ่งต้องใช้ไลน์ทีวี
เท่านั้น  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรานิษฐ์ ฉายสุวรรณคีรี (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าจากร้านค้าในเครือข่ายเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม ผลการวิจัยพบว่า สถานภาพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าจากร้านค้าในเครือข่ายเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมไม่แตกต่างกัน 
 4. ระดับการศึกษา ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครด้านการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีไม่แตกต่างกัน เนื่องจากแพลตฟอร์มไลน์ทีวี เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกระดับการศึกษา ใคร ๆ ก็สามารถใช้และรับชมได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรานิษฐ์ 
ฉายสุวรรณคีรี (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าในเครือข่ายเฟซบุ๊ กและ              
อินสตาแกรม ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าในเครือข่ายเฟซบุ๊ก
และอินสตาแกรมไม่แตกต่างกัน 
 5. อาชีพ ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านการ
ตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีไม่แตกต่างกัน เนื่องจากการใช้แพลตฟอร์มทีวีออนไลน์ต่าง ๆ ผู้บริโภคมีวัตถุประสงค์ในการเข้าใช้และ
รับชมอยู่แล้ว ท้ังเพื่อความบันเทิง ความสนุกสนาน หรือคลายเครียดจากการท างาน จากการเรียน  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการใช้
ไลน์ทีวีไม่จ าเป็นต้องเป็นอาชีพใดอาชีพหนึ่งเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉริยา ทุ่งแจ้ง (2560) ได้ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
เลือกรับชมรายการผ่านทางออนไลน์ไม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานข้อที่  2 ทัศนคติ ได้แก่ ด้านความเข้าใจ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม มีความสัมพันธ์กับ           
การตัดสินใจใช้ไลน์ทีวี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
 ทัศนคติด้านความเข้าใจมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก
ผู้บริโภคคิดว่าไลน์ทีวี สามารถเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง และมีภาพที่คมชัด ไม่สะดุด พร้อมทั้งให้ความสะดวกต่าง ๆ 
ในการรับชม นอกจากนี้ยังมีระบบที่ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน และมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ             
พิรัชย์ชญา คล่องก าไร (2562) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านเฟซบุ๊กของกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย               
ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติในการซื้อเสื้อผ้าผ่านเฟซบุ๊กด้านความเข้าใจ  มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อ
เสื้อผ้าผ่านเฟซบุ๊ก  
 ทัศนคติด้านความรู้สึกมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก
ผู้บริโภคที่ใช้ไลน์ทีวีมีความรู้สึกเพลิดเพลิน บันเทิง  คลายเครียด มีความสุข ช่ืนชอบ และพึงพอใจกับไลน์ทีวี ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมัญญา อุษาเรืองจรัส (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารผ่านแอพพลิเคช่ัน 
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ไลน์ แมน ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติ ด้านความรู้สึก มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่งซื้ออาหาร
ผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และสอดคล้องกับแนวคิดของ Schiffman and Kanuk (1994) 
ที่กล่าวว่า ความรู้สึก หมายถึง อารมณ์ หรือความรู้สึกท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งเร้าอีกทางหนึ่ง และอาจจะแตกต่าง
กันไปตามบุคลิกภาพของบุคคลนั้น ๆ และค่านิยมของแต่ละบุคคล 
 ทัศนคติด้านพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก 
ผู้บริโภคใช้ไลน์ทีวี เพื่อรับชมรายการที่ช่ืนชอบ และมีการใช้ไลน์ทีวีด้วยตัวเอง เป็นประจ า ทั้งนี้เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนกิตติ์ จิตต์ประสงค์ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจ ทัศนคติ และการยอมรับ
เทคโนโลยี ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเคสโทรศัพท์ผ่านทางออนไลน์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
ทัศนคติด้านพฤติกรรม ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคสโทรศัพท์ผ่านทางออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Schiffman and Kanuk (1994) ที่กล่าวว่า พฤติกรรม คือ ส่วนประกอบที่มาจาก ความรู้               
ความเข้าใจ และความรู้สึก เป็นการแสดงออกและตอบสนองของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 สมมติฐานข้อที่ 3 คุณค่าตราสินค้า ได้แก่ การรู้จักตราสินค้า การรับรู้คุณภาพตราสินค้า การเช่ือมโยงตราสินค้า 
และความภักดีต่อตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
 คุณค่าตราสินค้าด้านการรู้จักตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจาก ผู้บริโภครู้จักตราสินค้าและสามารถจดจ าสัญลักษณ์(โลโก้)ของไลน์ทีวีได้ ท าให้ผู้บริโภคเกิดการ
ตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีเมื่อผู้บริโภคอยากรับชมทีวีออนไลน์และวีดีโอออนดีมานด์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุณิสา ตรงจิตร์ 
(2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์              
(E- Marketplace) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงแบรนด์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทาง
ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E- Marketplace) และสอดคล้องกับแนวคิดของ Aaker (1991) ที่กล่าวว่า การรู้จัก             
ตราสินค้า (Brand awareness) คือ การที่ผู้บริโภครับรู้และสามารถจดจ าตราสินค้าได้ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้ผู้บริโภคเกิด
การซื้อสินค้าหรือบริการ เมื่อผู้บริโภคมีการรับรู้ตราสินค้าได้มากขึ้น ย่อมหมายความว่าผู้บริโภคจะเกิดความคุ้นเคยกับ              
ตราสินค้ามากขึ้นเท่านั้น และยิ่งถ้าตราสินค้านั้นมีการวางต าแหน่งสินค้าหรือบริการที่ชัดเจนก็จะคงความได้เปรียบกับคู่แข่ง
อื่น ๆ ได้ และสามารถช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการได้ง่ายขึ้น 
 คุณค่าตราสินค้าด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจาก ไลน์ทีวีเป็นแพลตฟอร์มที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค พร้อมทั้งมีการน าเสนอเนื้อหา
รายการอย่างสม่ าเสมอและมีคุณภาพ ท าให้ผู้บริโภคเกิดความช่ืนชอบและพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภณัฐ              
วงศ์ไตรทิพย์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสินค้าและการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนตราซัมซุง ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า คุณค่าตราสินค้า ด้านการรับรู้คุณภาพของตราสินค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ท
โฟนตราซัมซุง 
 คุณค่าตราสินค้าด้านการเช่ือมโยงตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจาก ผู้บริโภคจดจ าได้ว่าไลน์ทีวีเป็นตราสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึงมีเนื้อหารายการเป็นของ
ตัวเอง(LINE TV ORIGINALS) และแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุบล ไม้พุ่ม (2563) ได้ศึกษา
เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้ากับการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อไอโฟน  (iPhone) ของผู้บริโภค               
ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า คุณค่าตราสินค้าด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
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สมาร์ทโฟนยี่ห้อไอโฟน (iPhone) และสอดคล้องกับแนวคิดของ Aaker (1991) ที่กล่าวว่า การเช่ือมโยงตราสินค้า (Brand 
associations) คือ ความสัมพันธ์ที่เช่ือมโยงสิ่งต่าง ๆ ของตราสินค้าเข้ากับความทรงจ าของผู้บริโภค โดยความสัมพันธ์ดังกล่าว
จะสามารถช่วยสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับตราสินค้านั้น และกลายเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงความรู้สึกของผู้บริโภคเข้ากับตราสินค้า 
พร้อมท้ังช่วยสร้างความแตกต่างให้กับตราสินค้าท าให้ผู้บริโภคมีเหตุผลในการซื้อสินค้าหรือบริการ 
 คุณค่าตราสินค้าด้านความภักดีต่อตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจาก ผู้บริโภคมีความคุ้นเคยและพึงพอใจกับการใช้ไลน์ทีวี แม้ว่าจะมีผู้ให้บริการรายใหม่เข้ามา หรือ
เนื้อหารายการผู้ให้บริการรายอื่นน่าสนใจกว่า ก็ยังคงใช้ไลน์ทีวีต่อไป พร้อมทั้งแนะน าให้คนรอบตัวมาใช้ไลน์ทีวีอีกด้วย                
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญวัชร์ ภู่จ้อย (2562) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจใช้แอพพลิเคช่ัน                 
CP FRESHMART เพื่อบริการสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคช่ัน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านความภักดีในตราสินค้า ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้ออาหารผ่านช่องทางแอพพลิเคช่ัน CP Freshmart และสอดคล้องกับแนวคิดของ ศรีกัญญา มงคลสิริ  (2547)               
ที่กล่าวว่า ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand loyalty) คือ ความเช่ือมั่นที่ผู้บริโภคมีต่อตราสินค้า ซึ่งความภักดีต่อตราสินค้าของ
ผู้บริโภคเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของคุณค่าตราสินค้า เพราะเป็นเครื่องมือที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปที่ผู้บริโภค             
จะเปลี่ยนไปใช้ตราสินค้าอื่น ๆ หรือไม่ ถ้าผู้บริโภคมีความภักดีต่อตราสินค้าในระดับสูงแล้วผู้บริโภคก็จะซื้อสินค้าหรือใช้
บริการตราสินค้านั้นอย่างต่อเนื่อง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติและคุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวี ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 ด้านความเข้าใจ ทางบริษัทควรสร้างความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์มไลน์ทีวีว่ามีความปลอดภัยในการใช้
งาน มีระบบที่ใช้งานง่าย สามารถให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภคได้ เช่น มีระบบป้องกันการใช้งานจากผู้อื่น หรือสร้างฟีเจอร์              
ในการเลือกเนื้อหาให้ง่ายขึ้นแบ่งออกเป็นหมวดอย่างชัดเจน เช่น หมวดละครก็แยกประเภทเป็น ดราม่า โรแมนติก คอมเมดี้ 
สืบสวนสอบสวน เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริโภคเลือกใช้ไลน์ทีวีและรับชมเนื้อหาได้สะดวกรวดเร็วตรงกับความต้องการ 
 ด้านความรู้สึกและด้านพฤติกรรม ทางบริษัทควรมีการผลิตรายการหรือน ารายการจากผู้ผลิตรายอื่น ๆ เข้ามาอย่าง
ต่อเนื่อง หรือน าเข้ารายการจากต่างประเทศ เพื่อให้เนื้อหามีความแตกต่าง มีความน่าสนใจ และมีความหลากหลายเพื่อให้
ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกช่ืนชอบ เพลิดเพลินไปกับรายการต่าง ๆ รวมถึงการแสดงออกถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจ
ใช้ไลน์ทีวี อาจจะมีการรับชมบ่อยข้ึน หรือรับชมเป็นประจ าทุกวัน 
 ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า บริษัทควรรักษามาตรฐานของแพลตฟอร์มไลน์ทีวีให้มีคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ หรือ
ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาแพลตฟอร์มให้มีคุณภาพมากกว่าเดิม ให้เหนือกว่าผู้ให้บริการรายอื่น และ เป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภค นอกจากนั้นเนื้อหารายการก็ต้องคงคุณภาพตรงตามมาตรฐานของไลน์ทีวี และน าเสอเนื้อหาอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้
ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการใช้ไลน์ทีวี 
 ด้านความภักดีต่อตราสินค้า บริษัทควรมีการวางกลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาดอยู่เสมอและสร้างสรรค์                
เนื้อรายการให้มีความน่าสนใจและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจและเกิดการใช้ไลน์ทีวีซ้ า พร้อมทั้งยังดึงดูด
ผู้บริโภครายใหม่ ๆ เข้ามาใช้ไลน์ทีวีเพิ่มขึ้น และอาจเกิดความภักดีต่อตราสินค้าต่อไปในอนาคต 
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 ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า บริษัทควรพยายามสร้างคุณค่าตราสินค้า และสื่อสารถึงต าแหน่งตราสินค้าของไลน์ทีวี
ไปยังผู้บริโภคให้ชัดเจน สร้างตราสินค้าให้มีความเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่น เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการจดจ าและระลึกถึงตราสินค้า
ไลน์ทีวีได้  
 ด้านการรู้จักตราสินค้า เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจทีวีออนไลน์และวีดีโอออนดีมานด์มีการแข่งขั นค่อนข้างสูง                     
มีผู้ให้บริการหลากหลาย ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลือกที่ผู้บริโภคจะเลือกใช้บริการ เพราะฉะนั้นทางบริษัทควรต้องท าให้ตราสินค้าไลน์
ทีวีเป็นที่รู้จัก ให้มีคุณค่า และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน อาจจะมีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์และการโฆษณาเข้ามาช่วย             
โปรโมทรายการต่าง ๆ ของไลน์ทีวี เพื่อให้ถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย และอาจเกิดการบอกต่อ จนตราสินค้าเป็นที่รู้จัก    
มากกว่าเดิม 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป  
 1. ในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการอื่น เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างในด้านต่าง ๆ 
ทั้งจุดเด่น และจุดด้อยของผู้ให้บริการ แล้วน าไปพัฒนากลยุทธ์ทางด้านการตลาด พร้อมทั้งสามารถสร้างข้อได้เปรียบทางการ
แข่งขันได้ 
 2. ในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาการตลาดแบบเนื้อหา (Content Marketing) ให้เข้าถึงผู้บริโภคที่ใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพราะปัจจุบันผู้บริโภคใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Network) เช่น Line Facebook Twitter เป็นต้น เพื่อให้บริษัทสามารถสร้างกลยุทธ์ใหม่ ๆ ให้กับตราสินค้าและ
ดึงดูดผู้บริโภคให้เกิดการใช้ไลน์ทีวี 
 3. ในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้ไลน์ทีวี เพื่อเป็นประโยชน์                
แก่บริษัทในการวางแพลตฟอร์ม วางแผนงาน และสร้างสรรค์รายการที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจและตรงกับความ
ต้องการให้มากที่สุด 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงและประสบความส าเร็จได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์และความเมตตากรุณา
จากอาจารย์ ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่กรุณาสละเวลาให้ค าปรึกษา รวมถึงความรู้และ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการน ามาปรับปรุงแก้ไขงานฉบับนี้ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี รวมถึงอาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ 
จินต์นุพงศ์ อาจารย์ ดร.วสันต์ สกุลกิจกาญจน์ ที่ให้ความกรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือรวมถึง                    
ให้ค าปรึกษาในการแก้ไขแบบสอบถามให้มีความน่าเช่ือถือเป็นอย่างดียิ่ง พร้อมทั้ งได้สละเวลาในการให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์และช้ีข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อให้งานวิจัยฉบับนี้ออกมาอย่างสมบูรณ์  และขอกราบขอบพระคุณเหล่าคณจารย์
ภาควิชาบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ ทุกท่านท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ต่างๆแก่ผู้วิจัย ตลอดจน
บิดา มารดา ครอบครัว และเพื่อนๆที่คอยสนับสนุนและเป็นก าลังใจตลอดมา 
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