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บทคดัย่อ 

 

การวิจัยน้ีมีจุดมุ ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชัน่ไลน์ของผู้บริโภคในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร โดยมกีลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัจํานวน 400 ราย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืเกบ็ขอ้มูล 

สถิตทิี่ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลคอื ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานด้วย

สถติทิดสอบท ีสถติกิารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีวและทดสอบความสมัพนัธด์ว้ยค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์

อย่างง่ายของเพยีรส์นั 

ผลการวจิยัพบวา่ 

1. ผูใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ ทีต่อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 21-30 ปี มี

สถานภาพสมรสโสด สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพี นกัเรยีน นิสติ นกัศกึษา และมรีายไดต่้อเดอืน ตํ่า

กวา่หรอืเทา่กบั 10,000 บาท 

2. ผลการทดสอบสมมตฐิาน ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า 

2.1 ผูใ้ชง้านทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศกึษา ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการ

ใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ดา้นความถีใ่นการใชง้านไลน์ แตกต่างกนั 

2.2 ผู้ใช้งานที่มีลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ อาชีพ ที่แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้งาน

แอพพลเิคชัน่ไลน์ดา้นจาํนวนชัว่โมงทีใ่ชง้านไลน์ แตกต่างกนั 

2.3 ปจัจยัรปูแบบการดาํเนินชวีติดา้นกจิกรรม หวัขอ้เรือ่งการประกาศ การแบ่งปนั และการแสดงความ

คดิเหน็ บนสงัคมออนไลน์ ปจัจยัรปูแบบการดาํเนินชวีติดา้นความสนใจ หวัขอ้เรือ่งนกัแสดง/นกัรอ้ง/วงการบนัเทงิ 

หวัขอ้เรือ่งการถ่ายรปู/การตกแต่งรปู มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ ปจัจยัรูปแบบการ

ดาํเนินชวีติดา้นความคดิเหน็ หวัขอ้เรือ่งไลน์ชว่ยใหซ้ือ้สนิคา้สะดวกขึน้ หวัขอ้เรื่องไลน์ช่วยใหร้บัขอ้มูลข่าวสารได้

รวดเรว็ขึน้ หวัขอ้เรือ่งไลน์ชว่ยใหต้ดิต่อสือ่สารสะดวกขึน้ หวัขอ้เรือ่ง ไลน์ช่วยใหเ้กดิความสะดวกในการทํางาน มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ 

 

คาํสาํคญั: พฤตกิรรม แอพพลเิคชัน่ไลน์ ผูบ้รโิภค  
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ABSTRACT 

 

This research was aimed at studying the behavior of consumers in Bangkok Methopolis for 

Usage Line Application. Questionnaires were for used data collection with sampling of 400 consumers. 

The statistic analysis tools consisted of Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test, One-Way Analysis 

of Variance and Pearson Product Moment Correlation Coefficient. 

The results of this research found that: 

1. Most respondents were female, aged group between 21-30 years old, held single marital 

status, held bachelor degree or equivalent, were mainly students, and earned monthly income below or 

equal to 10,000 Bath. 

2. The results of hypotheses test at the statistical significance level of 0.05 were shown as 

follows: 

2.1 The users with the different age had different Line Application  behavior in the aspect 

of frequency and usage time. 

2.2 The users with the different occupation had different Line Application  behavior in the 

aspect of time. 

2.3 The lifestyle factor of Line Application on activities, in the aspect of frequency of 

post/share/comment on social media The lifestyle factor of Line Application on interests, in the aspect of 

interest about actor/singer/entertainment Industry about photography/photo editing The lifestyle factor of 

Line Application on opinions, in the aspect of opinions about Line Application makes you buy products 

more easily about Line Application makes you receive news more quickly about Line Application makes 

communication more easily about Line Application makes your work more easily has correlated with Line 

Application behavior. 

 

Keywords: BEHAVIORS, APPLICATION LINE, CONSUMERS  

บทนํา 

การสื่อสารในยุคปจัจุบนัน้ีสามารถตดิต่อสื่อสารกนัไดอ้ย่างแพร่หลายและยงัสามารถตดิต่อสื่อสารกนั

ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทัง้นัน้ เป็นยุคแห่งการสื่อสารอย่างแท้จริง 

โดยเฉพาะการสื่อสารกนัผ่านทางอนิเตอรเ์น็ตและโทรศพัท์มอืถอื ซึง่ในยุคปจัจุบนันัน้ไดร้บัการยอมรบักนัอย่าง

กวา้งขวางไปทัว่โลก เป็นช่องทางในการสื่อสารทีไ่ม่มวีนัสิน้สุด มขี่าวสารต่างๆ มากมายถูกส่งไป ถ่ายทอดผ่าน

ทางอนิเตอรเ์น็ต เช่น อเีมล (E-mail) แชท (Chat) การโฆษณาสนิคา้ในเวบ็ไซต์ ขอ้มูลข่าวสารจากทางเวบ็ไซต์

ต่างๆ เป็นต้น ตลอดจนการส่งขอ้ความ ภาพและเสยีงในโทรศพัท์มือถือกถ็ือว่าเป็นการสื่อสารที่สําคญัในยุคน้ี         

ซึ่งการส่งขอ้ความ ภาพและเสยีงสามารถกระทําได้ผ่าน แอพพลิเคชัน่ ต่างๆมากมาย ออกมาให้ผู้ใช้สามารถ



3 
 

เลอืกใชไ้ดต้ามความชืน่ชอบและรบูแบบชวีติ เชน่ ไลน์ (LINE) วอทแอป (Whatsapp) บบีเีอม็(BBM) เฟสบุ๊ค แมส

เซนเจอร ์(Facebook Messenger) สไกป์ (Skype) วแีชท (We Chat) ไอแมสเสจ (imassage) 

ไลน์ (LINE) เป็นหน่ึงในแอพพลิเคชัน่หรือโปรแกรมส่งข้อความที่ได้รบัความนิยมมากที่สุดของ 

ประเทศไทย ออกแบบโดยบรษิทัเนเวอรเ์จแปน คอรป์อเรชัน่ (Naver Japan Corporation) พฒันาโดยบรษิทัเอน็

เอชเอ็น เจแปน(NHN Japan) บริษัทของทมีงานเกาหลีและญี่ปุ่น  ซึ่งได้มีการเปิดให้ใช้งานตัง้แต่วนัที่ 23 

มถุินายน พ.ศ.2554 หลงัเหตุการณ์มหนัตภยัแผ่นดนิไหว-สนึาม-ิโรงไฟฟ้าพลงันิวเคลยีรร์ัว่ไหลวนัที ่11 มนีาคม 

2554 (ค.ศ.2011) ชว่งนัน้การตดิต่อทางโทรศพัทแ์ละสญัญาณมอืถอืขดัขอ้งหมด แต่ไลน์ใชร้ะบบเชือ่มต่อผ่าน จพีี

อารเ์อส/เอดจ ์(GPRS/EDGE) ไวไฟ (Wi-Fi) หรอื 3จ ี(3G) ได ้ทัง้ไม่มคี่าใชจ้่ายในการสนทนาหรอืส่งขอ้มูลใน

รปูแบบต่างๆ เชน่ ภาพ เสยีง วดิโีอ จงึเขา้มาทดแทนในสถานการณ์ยากลาํบากไดเ้ป็นอย่างด ีทัง้ไดร้บัความนิยม

ในพืน้ทีอ่ืน่ๆ ดว้ย 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาลกัษณะประชากรณ์ศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชีพ 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนัของผูใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ใน

ดา้นความถี ่และจาํนวนชัว่โมงทีใ่ช ้

2. เพื่อศกึษาปจัจยัรูปแบบการดําเนินชวีติ ดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคดิเหน็ ทีม่ี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูใ้ช้งานแอพพลเิคชัน่ไลน์ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ และจํานวน

ชัว่โมงทีใ่ช ้

 

ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41) กล่าวว่า ลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ 

ครอบครวั จํานวนสมาชกิในครอบครวั ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน ลกัษณะประชากรศาสตรเ์ป็น

ลกัษณะที่สําคญั และสถิติที่วดัได้ของประชากรและช่วยในการกําหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะที่ลกัษณะด้าน

จติวทิยาและสงัคมวฒันธรรมช่วยอธบิายถงึความคดิและความรูส้กึของกลุ่มเป้าหมายนัน้ ขอ้มูลดา้นประชากรจะ

สามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธผิลต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมายคนทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรต่์างกนัจะมลีกัษณะ

ทางจติวทิยาต่างกนั โดยวเิคราะหจ์ากปจัจยั ดงัน้ี 

1.1 เพศ ความแตกต่างทางเพศ ทาํใหบ้คุคลมพีฤตกิรรมของการตดิต่อสือ่สารต่างกนั คอื เพศหญงิมา

แนวโน้ม มคีวามต้องการที่จะส่งและรบัข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะทีเ่พศชายไม่ไดม้คีวามต้องการทีจ่ะส่ง

และรบัขา่วสารเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ แต่มคีวามต้องการทีจ่ะสรา้งความสมัพนัธอ์นัดใีหเ้กดิขึน้จากการรบัและส่ง

ขา่วสารนัน้ดว้ย นอกจากน้ีเพศหญงิและเพศชายมคีวามแตกต่างกนัอยา่งมากในเรือ่งความคดิ คา่นิยมและทศันคติ

ทัง้น้ีเพราะวฒันธรรมและสงัคม กาํหนดบทบาทและกจิกรรมของคนสองเพศไวต่้างกนั 
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1.2 อายุ เป็นปจัจยัที่ทําให้คนมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องของความคดิและพฤติกรรม คนทีอ่ายุน้อย

มกัจะมคีวามคดิเสรนิียม ยดึถอือุดมการณ์และมองโลกในแง่ดมีากกว่าคนทีอ่ายุมาก ในขณะทีค่นอายุมากมกัจะมี

ความคิดที่อนุรกัษ์นิยม ยึดถือการปฏิบตัิ ระมดัระวงั มองโลกในแง่ร้ายกว่าคนที่มีอายุน้อย เน่ืองมาจากผ่าน

ประสบการณ์ชวีติทีแ่ตกต่างกนั ลกัษณะการใชส้ือ่มวลชนกต่็างกนัคนทีม่อีายุมากมกัจะใชส้ือ่เพื่อแสวงหาขา่วสาร

หนกัๆ มากกวา่ความบนัเทงิ 

1.3 การศึกษา เป็นปจัจยัที่ทําให้คนมีความคิด ค่านิยม ทศันคติและพฤติกรรมแตกต่างกนัคนที่มี

การศกึษาสงูจะไดเ้ปรยีบอยา่งมากในการเป็นผูร้บัสารทีด่ ีเพราะเป็นผูม้คีวามกวา้งขวางและเขา้ใจสารไดด้ ีแต่จะ

เป็นคนทีไ่ม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้าไม่มหีลกัฐานหรอืเหตุผลเพยีงพอ ในขณะทีค่นมกีารศกึษาตํ่ามกัจะใชส้ื่อประเภท

วทิยุ โทรทศัน์และภาพยนตร ์หากผูม้กีารศกึษาสงูมเีวลาว่างพอกจ็ะใชส้ื่อสิง่พมิพ ์วทิยุ โทรทศัน์และภาพยนตร ์

แต่หากมเีวลาจาํกดักม็กัจะแสวงหาขา่วสารจากสือ่สิง่พมิพม์ากกวา่ประเภทอืน่ 

1.4 สถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชพี รายได้และสถานภาพทางสงัคมของบุคคล มี

อทิธิพลอย่างสําคญัต่อปฏิกิรยิาของผู้รบัสารที่มีต่อผู้ส่งสารเพราะแต่ละคนมวีฒันธรรมประสบการณ์ ทศันคต ิ

ค่านิยมและเป้าหมายทีต่่างกนั ปจัจยับางอย่างทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัผูร้บัสารแต่ละคนเช่นปจัจยัทางจติวทิยาและสงัคม

ทีจ่ะมอีทิธพิลต่อการรบัขา่วสาร 

เบเรลสนั และสไตเนอร ์(ชบิ จตินิยม. 2534: 27; อา้งองิจาก Berelson; & Steiner. n.d.) ไดแ้สดง

ความเหน็ว่า คนเรามแีนวโน้มทีจ่ะดูและฟงัการสื่อสารทีส่อดคลอ้งกบักรอบอา้งองิทางความคดิของเขา ซึง่กรอบ

อ้างอิงแนวความคิดน้ี หมายรวมถึง บทบาททางเพศ การศึกษา ความสนใจ และความเกี่ยวขอ้งกบัสิง่ต่างๆ 

สถานภาพทางสงัคมและอื่นๆ ทีเ่ป็นคุณสมบตัทิีม่คีวามสาํคญัของบุคคลโดยกรอบอา้งองิทางความคดิเหล่าน้ี ทํา

ใหเ้กดิความแตกต่างกนัในเรื่องของความรู ้ความคดิ ความเชื่อทศันคต ิซึง่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการสื่อสารของ

คนตัวแปรทางด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ที่สําคญัที่นิยมนํามาศึกษาความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้สื่อ 

(ธนสัถ ์เกษมไชยานนัท.์ 2544: 24-26) มดีงัต่อไปน้ี 

1.1 เพศ (Sex) จากการวจิยัทางจติวทิยาหลายเรื่อง แสดงใหเ้หน็ว่า ผูห้ญงิกบัผูช้ายมคีวามแตกต่าง

กนัอย่างมากในเรื่องความคดิ ค่านิยม และทศันคต ิทัง้น้ีเพราะวฒันธรรมและสงัคม กําหนดบทบาทและกจิกรรม

ของหญงิชายไวต่้างกนั จงึสง่ผลใหพ้ฤตกิรรมการสือ่สารของหญงิและชายต่างกนัดว้ย งานวจิยัทางนิเทศน์ศาสตร์

ยงัชี้ให้เหน็ว่า ผู้หญิงมกัจะถูกโน้มน้าวใจได้ง่ายกว่าผู้ชาย และมกัเผยแพร่ทศันคติที่ได้รบัการจูงใจนัน้ให้ผู้อื่น

ต่อไปอกีดว้ย นอกจากน้ี เพศหญงิมแีนวโน้มและความต้องการทีจ่ะส่งและรบัข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่

เพศชายไม่ได้มีความต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่มีความต้องการที่จะสร้าง

ความสมัพนัธอ์นัดใีหเ้กดิขึน้จากการรบัขา่วสารนัน้ดว้ย  

1.2 อายุ (Age) โดยทัว่ไปบุคคลที่มอีายุมากจะมพีฤติกรรมตอบสนองต่อการติดต่อสื่อสารต่างจาก

บุคคลทีม่อีายุน้อย และบุคคลทีม่อีายุน้อยจะมพีฤตกิรรมตอบสนองต่อการตดิต่อสื่อสารเปลีย่นไปเมื่อตนเองมอีายุ

มากขึน้ ในประเดน็น้ี ปรมิาณและแบบแผนการใชส้ือ่จะสมัพนัธก์บัชว่งชวีติทีเ่ปลีย่นไป เน่ืองจากในแต่ละช่วงชวีติ 

คนเราจะเปลี่ยนสถานที่ที่ใช้เวลาอยู่เป็นส่วนใหญ่ เช่น เดก็เล็กต้องอยู่ในบ้าน วยัรุน่อยู่กบักลุม่เพื่อน หรอืใน

โรงเรยีน ผูใ้หญ่อยู่นอกบา้นหรอืทีท่ํางาน เป็นต้น แบบแผนการใชเ้วลาเปลีย่นไป เช่นเดก็เลก็จะเล่นและว่างเป็น
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หลกั ในขณะทีผู่ใ้หญ่จะทาํงานและมเีวลาว่างเป็นส่วนน้อย นอกจากน้ี ลกัษณะของกจิกรรมทีท่ําและกลุ่มบุคคลที่

แวดลอ้มกจ็ะเปลีย่นไป การเปลีย่นแปลงในวฏัจกัรชวีติ (Life cycle) ดงักล่าวจงึมผีลต่อปรมิาณการใชส้ือ่ เชน่  

1.2.1 เดก็เลก็จะใชส้ือ่ในบา้นเป็นสว่นใหญ่ และใชเ้พือ่ความบนัเทงิ 

1.2.2 วยัรุ่นจะใชส้ือ่นอกบา้นและ ใชส้ือ่พรอ้มกลุ่ม และใชส้ือ่เพือ่ความบนัเทงิ  

1.2.3 ผู้ใหญ่จะใช้สื่อทัง้ในและนอกบา้น แต่จะมเีป้าหมายการใช้สื่อเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน

มากกวา่  

1.2.4 คนชราจะหนัมาใช้สื่อในบา้นเป็นส่วนใหญ่อกีครัง้หน่ึง แต่จะใชเ้พื่อฆ่าเวลาหรอืเป็นเพื่อน

เป็นหลกั  

1.3 การศกึษา (Education) นกัวชิาการสือ่สารพบว่า การศกึษาเป็นตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธค์่อนขา้ง

สงูกบัตวัแปรทีเ่กีย่วกบัการรบัสารและใชส้ือ่ การศกึษาของผูร้บัสารทาํใหผู้ร้บัสารมพีฤตกิรรมการสือ่สารต่างกนัไป 

โดยคนทีม่กีารศกึษาสงูจะเป็นผูร้บัสารทีด่ ีเน่ืองจากมคีวามรูก้วา้งขวางในหลายๆเรื่อง และสามารถเขา้ใจสารไดด้ ี

จงึสง่ผลใหค้นทีม่รีะดบัการศกึษาสงูจะเลอืกใชส้ือ่มากประเภทกวา่คนทีม่กีารศกึษาตํ่า  

1.4 ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ (Social and Economic Status) โดยดูจากรายได ้อาชพี เชือ้ชาต ิ

ภมูหิลงัของครอบครวั เป็นตน้ เชน่คนทีม่ฐีานะด ีอาศยัอยูใ่นเมอืง อาจมโีอกาสเลอืกสือ่ไดห้ลากหลายประเภทกว่า

และบ่อยครัง้กว่า โดยเฉพาะสือ่ทีต่อ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการใช ้ 

แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัรปูแบบการดาํเนินชีวิต (Lifestyle) 

รปูแบบการดาํเนินชวีติ  (Lifestyle)  เป็นการอธบิายถงึลกัษณะการใชช้วีติของผูบ้รโิภคว่ามกีารจดัสรร

เวลาต่อกจิกรรมต่าง ๆ อยา่งไร  ใหค้วามสนใจเรือ่งใดเป็นพเิศษ  และมคีวามคดิเหน็เชน่ไรต่อสภาพแวดลอ้มทาง

สงัคม   การศกึษารปูแบบการดาํเนินชวีติจะชว่ยใหน้กัการตลาดสามารถเขา้ใจถงึพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคไดด้กีวา่

การศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตรเ์พยีงอย่างเดยีว  ผลจากการศกึษารปูแบบดาํเนินชวีติของผูบ้รโิภคจะทาํให้

นกัการตลาดสามารถเขา้ใจถงึความตอ้งการ  ความรูส้กึนึกคดิ  พฤตกิรรมการบรโิภคและการเลอืกซือ้สนิคา้  

ตลอดจนพฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ของผูบ้รโิภควา่มคีวามเหมอืนหรอืแตกต่างกนัเชน่ไร  อนัจะเป็นประโยชน์อยา่ง

ยิง่ต่อการวางแผนและการกาํหนดกลยทุธท์างการตลาด  (พนิดา  หอมบญุยงค,์ 2552) 

พลมัเมอร ์(Plummer. 1992)  ไดใ้หค้ําจํากดัความของรูปแบบการดําเนินชวีติไวว้่า  เป็นการแสดงให้

เหน็ถงึภาพรวมของวถิกีารใชช้วีติทีแ่ตกต่างกนัของแต่ละบุคคล  โดยการสรา้งเป็นรูปแบบทีพ่ฒันามาจากความ

ต่อเน่ืองของการดาํเนินชวีติในสงัคม             

วิธีการศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต  (Lifestyle)  ได้ใช้มาตรวัดลักษณะทางจิตวิทยา  

(Psychograhpics)  ซึง่เป็นการวดัเชงิปรมิาณ  (Quantitative)  ในรูปแบบของกจิกรรม  ความสนใจ  และความ

คดิเหน็  (Activities  Interests  and  Opinions:  AIOs)   โดยการวดัแบบ  AIOs  เป็นการวดัรูปแบบการดําเนิน

ชวีติในรปูของการจดัสรรเวลาต่อกจิกรรมต่าง ๆ เรือ่งทีใ่หค้วามสนใจและความคดิเหน็ต่อสภาพแวดลอ้มของแต่ละ

บุคคล 
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การศกึษารูปแบบการดําเนินชวีติตาม AIO Framework จะเป็นการศกึษารูปแบบ การดําเนินชวีติ

ควบคู่กับการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค  เน่ืองจากลักษณะทางประชากรศาสตร์  มี

คุณสมบตัเิป็นตวักําหนดรูปแบบการดําเนินชวีติ  (Lifestyle  Determination) ทีม่บีทบาทสาํคญัอย่างมากทีท่าํให้

แต่ละคนมรีปูแบบการดาํเนินชวีติทีแ่ตกต่างกนั 

 การศกึษาโดยใชล้กัษณะคําถาม  หรอื  AIO  Statement ถามบุคคลในประเดน็ทีเ่กีย่วกบั  กจิกรรม  

การกระทําต่าง ๆ (Activities)  ความสนใจ  (Interests)  และความคดิเหน็  (Opinions) ทีเ่ขามต่ีอสิง่แวดลอ้ม

รอบตวัว่าเป็นอย่างไร  โดยมพีืน้ฐานจากความคดิเกีย่วกบัตวัเอง  (Self  Concept)  ซึง่แนวคําถามจะเป็นเรื่อง

เกีย่วกบัชวีติประจาํวนั  ซึง่จะทาํใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์  สามารถนําไปวเิคราะห ์ และจดัประเภทรูปแบบการ

ดาํเนินชวีติของแต่ละบคุคลวา่มลีกัษณะอยา่งไร  รวมทัง้การศกึษาควบคูก่บัลกัษณะทางประชากรศาสตรก์จ็ะทาํให้

ได้ขอ้มูลที่ช่วยให้เขา้ใจบุคคลมากยิง่ขึน้  เน่ืองจากได้รบัทราบลกัษณะทางจติวทิยาสงัคมซึ่งเป็นปจัจยัภายใน  

และลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ ซึง่เป็นปจัจยัภายนอกทีม่บีทบาทสาํคญัอยา่งมากต่อพฤตกิรรมของบคุคล 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

มผีูใ้หค้วามหมายของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคไวห้ลายท่านดว้ยกนั ไดแ้ก่ เสร ีวงษ์มณฑา (2548: 32-46)  

กล่าววา่ พฤตกิรรมบรโิภค คอื  พฤตกิรรมการแสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลในการคน้หา การเลอืกซือ้ การใช ้

การประเมนิผล หรอืการจดัการกบัสนิคา้และบรกิาร  ซึง่ผู้บรโิภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของ

ตนเองได ้      

            อดุลย์ จาตุรงคกุล (2551) ให้ความหมายของพฤติกรรมบริโภคว่า หมายถึงบุคคลต่างๆที่มี

ความสามารถในการซือ้หรอืทกุคนทีม่เีงนิ มคีวามตัง้ใจจะซือ้สนิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี คอื ผูใ้ชง้าน แอพพลเิคชัน่ไลน์ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร  ซึง่ไม่ทราบ

จาํนวนทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร   เน่ืองจาก

ทราบจํานวนประชากรทีแ่น่นอน จงึคํานวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ตูรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane. 

1967: 887) กาํหนดระดบัความเชือ่มัน่ที ่95% และความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัไดไ้ม่เกนิ 5% จะไดก้ลุม่ตวัอย่างที่

ใช้ในการศกึษาจํานวน 400 ตวัอย่าง การเลอืกเกบ็ตวัอย่างจะใช้วธิสีุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience 

Sampling) 

 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้ น้ีเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้จากการรวบรวมขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
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ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อ จาํนวน 6 ขอ้ เป็นแบบกําหนดใหเ้ลอืกตอบ (Check List) 

โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) และขอ้มลูประเภทเรยีงลาํดบั (Ordinal Scale) 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัดา้นรูปแบบการดําเนินชวีติของผูใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ 

ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร แบบสอบถามไดถ้ามเกีย่วกบัการดําเนินชวีติของผูบ้รโิภค โดยแบ่งออกป็น 3 ดา้น คอื

รูปแบบการดําเนินชวีติด้านกจิกรรม มคีําถาม 3 ขอ้ รูปแบบการดําเนินชวีติด้านความสนใจ มคีําถาม 3 ขอ้ 

รูปแบบการดําเนินชวีติด้านความคดิเหน็ มคีําถาม 5 ขอ้ เป็นการให้คะแนนแบบ Likert (Summated Rating 

Method : The Likert Scale) โดยมสีเกลอยู่ 5 ระดบั จดัเป็นการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) 

ซึง่มเีกณฑก์ารใหค้ะแนน คอื การคาํนวณหาอนัตรภาคชัน้ เพือ่การแปลผลคะแนนในแต่ละชว่ง 

ตอนท่ี 3

ขอ้ที ่1 เหตุผลทีใ่ชง้านไลน์ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 

 แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมของผูใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ ไลน์ ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

ซึง่เป็นแบบปลายปิด (Close-end) แบบมใีหเ้ลอืกหลายคาํตอบ (Multiple Choices) มจีาํนวน 4 ขอ้ แบบปลายเปิด 

(Open-end) มจีาํนวน 3 ขอ้ ซึง่ขอ้คาํถามและขอ้มลีกัษณะขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ที ่2 ใครแนะนําใหใ้ชง้านไลน์ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 

ขอ้ที ่3 ประสบการณ์การใชง้านไลน์ แบบสอบถามเป็นคําถามปลายเปิด (Open-ended Question) ใช้

ระดบัการวดัขอ้มลูประเภทอตัราสว่น (Ratio Scale) 

ขอ้ที่ 4 ความถี่ที่คุณเข้าใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์ แบบสอบถามเป็นคําถามปลายเปิด (Open-ended 

Question) ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอตัราสว่น (Ratio Scale) 

ขอ้ที ่5 จาํนวนชัว่โมงทีคุ่ณเขา้ใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์ แบบสอบถามเป็นคําถามปลายเปิด (Open-ended 

Question) ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอตัราสว่น (Ratio Scale) 

ขอ้ที ่6 ช่วงเวลาที่ใช้งานไลน์เป็นประจํา โดยใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญตัิ (Nominal 

Scale) 

ขอ้ที ่7 สถานทีท่ีใ่ชง้านไลน์เป็นประจาํ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 

 

การวิเคราะหข้์อมลู 

1. การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive statistic) ดงัน้ี 

 1.1 ค่ารอ้ยละ (Percentage) เพื่อใชใ้นการแปลความหมายของขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม ใน

แบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกบัลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อ และในแบบสอบถามตอนที ่3 พฤตกิรรมของผูใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่

ไลน์ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

 1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อใช้ในการแปลความหมายของข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามใน

แบบสอบถามตอนที ่3 พฤตกิรรมของผูใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
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 1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้ในการแปลความหมายของขอ้มูลของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ในแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับปจัจัยด้านรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้ใช้งาน

แอพพลเิคชัน่ไลน์ ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

2. การวเิคราะหส์ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิสถติจิะนําขอ้มลูทีไ่ด้

จากวธิกีารสาํรวจโดยอาศยัแบบสอบถาม มาวเิคราะหส์ถติดิว้ยเครือ่งคอมพวิเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู เพื่อ

ใชท้ดสอบสมมตฐิานแต่ละขอ้ สถติทิีใ่ชไ้ดแ้ก่ 

 2.1 สถติทิดสอบท ี(t-test) ใชเ้ปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลีย่ของกลุ่มประชากร 

2 กลุ่ม ทีเ่ป็นอสิระต่อกนั (Independent t-test) เพือ่ใชท้ดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1 ดา้นเพศ 

 2.2 ค่า F-test แบบสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ใช้

เปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มที่มีประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม เพื่อใช้ทดสอบ

สมมตฐิานขอ้ 2 ดา้นอายุ ขอ้ที ่3 ดา้นสถานภาพสมรส ขอ้ 4 ระดบัการศกึษา ขอ้ 5 อาชพี ขอ้ 6  รายไดต่้อเดอืน 

 2.3 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัรูปแบบการดําเนินชีวิตกบัพฤติกรรมการใช้งาน

แอพพลิเคชัน่ไลน์ด้านความถี่ในการใช้งานไลน์ และจํานวนชัว่โมงที่ใช้งานไลน์ โดยใช้ค่าสถิติสมัประสิทธิ ์

สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson product moment correlation coefficient) สาํหรบัหาความสมัพนัธ์

ระหวา่งตวัแปร 2 ตวัทีเ่ป็นอสิระต่อกนั 

 

ผลการวิจยั 

ตอนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์

เพศ พบว่า ผูใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จาํนวน 263 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.8 และ

เป็นเพศชาย จาํนวน 137 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.3 

อายุ พบว่า ผูใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ส่วนใหญ่มอีายุ 21-30 ปี จํานวน 182 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.5 

รองลงมามอีายุตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 20 ปี จํานวน 134 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.5 และอายุ 31 ปีขึน้ไป จํานวน 84 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 21.0 ตามลาํดบั 

สถานภาพสมรส พบว่า ผูใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ส่วนใหญ่มสีถานภาพสมรส โสดจํานวน 359 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 89.8 สถานภาพสมรส สมรส จาํนวน 41 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 10.3 

ระดบัการศึกษา พบว่า ผูใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตรจีํานวน 

212 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.0 รองลงมามรีะดบัการศกึษามธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า / อนุปรญิญาจํานวน 

88 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.0 ระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรจีํานวน 58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.5 และระดบั

การศกึษามธัยมศกึษาตอนตน้จาํนวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.5 ตามลาํดบั 

อาชีพ พบว่า ผูใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ส่วนใหญ่มอีาชพีนักเรยีน นิสติ นักศกึษา จํานวน 201 คน   

คดิเป็นรอ้ยละ 50.3  รองลงมาคอือาชพีขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ/พนักงานเอกชน จํานวน 138 คน  คดิเป็น

รอ้ยละ 34.5  และอาชพีลูกจา้ง/รบัจา้ง/อาชพีอสิระ / ขา้ราชการบํานาญ/พ่อบา้น แม่บา้น / คา้ขาย/กจิการส่วนตวั 

จาํนวน 61 คน คดิเป็นรอ้ยละ  15.3 ตามลาํดบั 
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รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผูใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์สว่นใหญ่มรีายไดต่้อเดอืนตํ่ากวา่ 10,000 บาท  

จาํนวน 161 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.3  รองลงมาคอืรายไดต่้อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท  จํานวน 84 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 21.0  รายได้ต่อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป  จํานวน 83 คน  คดิเป็นร้อยละ 20.8 และรายได้ต่อเดอืน 

20,001-30,000 บาท จาํนวน 72 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.0 ตามลาํดบั 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์เกี่ยวกับปจัจัยด้านรูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมของผู้ใช้งาน

แอพพลเิคชัน่ไลน์ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

จากกการวจิยัครัง้น้ี พบว่า ผูใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ มภีาพรวมของของรูปแบบการดําเนินชวีติดา้น

กจิกรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 

ผูใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์มรีะดบัความถีต่่อรปูแบบการดาํเนินชวีติดา้นกจิกรรมอยูใ่นระดบัมาก คอืการ

ใช้โทรศพัท์มอืถอืในด้านการโทรออกและรบัสาย การใช้งานคอมพวิเตอร์ และการประกาศ (Post) การแบ่งปนั 

(Share) และการแสดงความคดิเหน็ (Comment) บนสงัคมออนไลน์ 

รปูแบบการดาํเนินชวีติดา้นความสนใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 

ผูใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์มรีะดบัความสนใจต่อรูปแบบการดําเนินชวีติดา้นความสนใจอยู่ในระดบัมาก 

คอื นกัแสดง/นกัรอ้ง/วงการบนัเทงิ การเดนิทาง/การทอ่งเทีย่ว และการถ่ายรปู/การตกแต่งรปู 

รปูแบบการดาํเนินชวีติดา้นความคดิเหน็โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 

ผูใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์มรีะดบัความคดิเหน็ต่อรูปแบบการดําเนินชวีติดา้นความคดิเหน็อยู่ในระดบั

มากที่สุด คือ ไลน์ช่วยใหต้ิดต่อสื่อสารสะดวกขึน้ และไลน์ช่วยให้เกดิความสะดวกในการทํางาน มีระดบัความ

คดิเหน็ต่อรูปแบบการดําเนินชวีติด้านความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก คอื ไลน์ทําให้มเีพื่อนมากขึน้ ไลน์ช่วยให้ซื้อ

สนิคา้สะดวกขึน้ และไลน์ช่วยใหร้บัขอ้มลูขา่วสารไดร้วดเรว็ขึน้ 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

1. ผูใ้ชง้านทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศกึษา ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใช้

งานแอพพลเิคชัน่ไลน์ดา้นความถีใ่นการใชง้านไลน์ แตกต่างกนั 

2. ผู้ใช้งานที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ อาชีพ ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งาน

แอพพลเิคชัน่ไลน์ดา้นจาํนวนชัว่โมงทีใ่ชง้านไลน์ แตกต่างกนั 

3. ปจัจยัรปูแบบการดาํเนินชวีติดา้นกจิกรรม หวัขอ้เรือ่งการประกาศ การแบ่งปนั และการแสดงความ

คดิเหน็ บนสงัคมออนไลน์ ปจัจยัรปูแบบการดาํเนินชวีติดา้นความสนใจ หวัขอ้เรือ่งนกัแสดง/นกัรอ้ง/วงการบนัเทงิ 

หวัขอ้เรือ่งการถ่ายรปู/การตกแต่งรปู มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ ปจัจยัรูปแบบการ

ดาํเนินชวีติดา้นความคดิเหน็ หวัขอ้เรือ่งไลน์ชว่ยใหซ้ือ้สนิคา้สะดวกขึน้ หวัขอ้เรื่องไลน์ช่วยใหร้บัขอ้มูลข่าวสารได้

รวดเรว็ขึน้ หวัขอ้เรือ่งไลน์ชว่ยใหต้ดิต่อสือ่สารสะดวกขึน้ หวัขอ้เรือ่ง ไลน์ช่วยใหเ้กดิความสะดวกในการทํางาน มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ 
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สรปุและอภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชัน่ไลน์ของผู้บริโภคในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร” สามารถสรุปประเดน็สาํคญัมาอภปิรายผลได ้ดงัน้ี 

1. ผลจากการศกึษาเกีย่วกบัความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร ์

จากการวจิยัพบวา่ ผูใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ ทีต่อบแบบสอบถามจาํนวน  400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญงิอายุ 21-30 ปี มสีถานภาพโสด ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมอีาชพี นักเรยีน นิสติ นักศกึษา และมรีายไดต่้อ

เดอืน ตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 10,000 บาท 

2. ปจัจยัดา้นรูปแบบการดําเนินชวีติของผูใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ 

ดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ แลว้ดา้นความคดิเหน็ ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผูใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ใน

พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

จากกการวจิยัครัง้น้ี พบว่า ผูใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ มภีาพรวมของของรูปแบบการดําเนินชวีติดา้น

กจิกรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 

ผูใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์มรีะดบัความถี่ต่อรูปแบบการดําเนินชวีติดา้นกจิกรรมอยู่ในระดบัมาก คอื

การใชโ้ทรศพัทม์อืถอืในดา้นการโทรออกและรบัสาย การใชง้านคอมพวิเตอร ์และการประกาศ (Post) การแบ่งปนั 

(Share) และการแสดงความคดิเหน็ (Comment) บนสงัคมออนไลน์ 

รปูแบบการดาํเนินชวีติดา้นความสนใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 

ผูใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์มรีะดบัความสนใจต่อรปูแบบการดาํเนินชวีติดา้นความสนใจอยู่ในระดบัมาก 

คอื นกัแสดง/นกัรอ้ง/วงการบนัเทงิ การเดนิทาง/การทอ่งเทีย่ว และการถ่ายรปู/การตกแต่งรปู 

รปูแบบการดาํเนินชวีติดา้นความคดิเหน็โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 

ผูใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์มรีะดบัความคดิเหน็ต่อรูปแบบการดําเนินชวีติดา้นความคดิเหน็อยู่ในระดบั

มากที่สุด คอื ไลน์ช่วยให้ติดต่อสื่อสารสะดวกขึน้ และไลน์ช่วยให้เกดิความสะดวกในการทํางาน มรีะดบัความ

คดิเหน็ต่อรูปแบบการดําเนินชวีติดา้นความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก คอื ไลน์ทําใหม้เีพื่อนมากขึน้ ไลน์ช่วยใหซ้ื้อ

สนิค้าสะดวกขึน้ และไลน์ช่วยให้รบัขอ้มูลข่าวสารไดร้วดเรว็ขึน้ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ สํานักงานพฒันา

ธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์หรอื สพธอ. (ETDA) (ตุ๊กโกะ, 2556) เรือ่งพฤตกิรรมการใชไ้ลน์ของประชาชน ในกลุ่ม

ประชาชนอายุ 18 ปีขึน้ไปในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่หรอื

รอ้ยละ 70.0 ใชเ้พือ่การตดิต่อเรือ่งงานธรุกจิ คา้ขาย และรอ้งเรยีน รอ้ยละ 62.1 ใชเ้พื่อส่งรูปภาพ/คลปิวดิโีอ และ

รอ้ยละ 53.7 ใชแ้ทนโทรศพัท/์ใชโ้ทรออนไลน์ตามลาํดบั จากสถติดิงักล่าวแสดงใหเ้หน็วา่ กลุ่มคนวยัทาํงานทีนิ่ยม

ใชไ้ลน์นัน้ นอกเหนือจากการใชต้ดิต่อสือ่สารทัว่ไปแลว้ ยงัสามารถใชไ้ลน์เพื่อช่วยสนับสนุนการทํางานของตนใน

ดา้นต่างๆ เช่น การเจรจาทางธุรกจิดว้ยวธิกีารส่งขอ้ความ ภาพประกอบ หรอืการเชื่อมต่อไปยงัแหล่งขอ้มูลอื่นๆ 

เพือ่สนบัสนุนการทาํงานของตนเอง 

3. พฤตกิรรมของผูใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร จากการวจิยั พบว่าพฤตกิรรม

ของผู้ใช้งานแอพพลิเคชัน่ไลน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในส่วนของเหตุผลที่เล่นไลน์ ส่วนใหญ่ คอื ต้องการ

ติดต่อสื่อสารทัว่ไปในชีวิตประจําวัน ในส่วนของใครแนะนําให้ใช้งานไลน์ ส่วนใหญ่ คือ ตัวเอง และด้าน
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ประสบการณ์การใชง้านไลน์มากทีส่ดุมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 22.13 เดอืน หรอื 1 ปี 10 เดอืน ดา้นความถี่ในการใชง้าน

แอพพลเิคชัน่ไลน์ มค่ีาเฉลีย่ 34.52 ครัง้ต่อวนั หรอืประมาณ 35 ครัง้ต่อวนั และด้านจํานวนชัว่โมงที่ใช้งาน

แอพพลเิคชัน่ไลน์มคี่าเฉลีย่ 3.03 ชัว่โมงต่อวนั หรอืประมาณ 3 ชัว่โมงต่อวนั ช่วงเวลาทีใ่ชง้านไลน์เป็นประจาํสว่น

ใหญ่ คอืชว่งเวลา 20.01 น. - 24.00 น ในส่วนของสถานทีท่ีใ่ชง้านไลน์เป็นประจําส่วนใหญ่ คอืทีพ่กัอาศยัตนเอง 

ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ นันทิกร ไทยเจริญ (2550) เรื่องทศันคติและพฤติกรรมการใช้ Hi5 ในการ

ตดิต่อสือ่สารของผูใ้ชส้ือ่อนิเตอรเ์น็ต พบวา่ ความถีใ่นการใช ้Hi5 โดยเฉลีย่อยูท่ ี ่7 ครัง้ต่อสปัดาห ์ช่วงเวลาทีใ่ชใ้น

การเล่นคอืชว่งเวลา 17.00-24.00 น. และสถานทีใ่ชเ้ล่น Hi5 คอืทีบ่า้น และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรสทิธิ ์แสง

แตง (2547) เรือ่งทศันคตแิละพฤตกิรรมการเล่นเกมออนไลน์ทีม่ผีลต่อคา่ใชจ้า่ยอนิเตอรเ์น็ตของนักศกึษาปรญิญา

ตรใีนเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเล่นเกมออนไลน์แต่ละครัง้โดยเฉลีย่เทา่กบั 3.06 ชัว่โมงต่อ

วนั หรอืประมาณ 21 ชัว่โมง 42 นาทต่ีอสปัดาห ์ซึง่มรีะยะเวลาในการเล่นใกลเ้คยีงกนั 

4. จากสมมตฐิานขอ้ที ่1 เพศ ทีแ่ตกต่างกนั มต่ีอพฤตกิรรมการใชง้าน แอพพลเิคชัน่ไลน์ดา้นความถี่

ในการใช้งานไลน์แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เบเรลสนั และสไตเนอร์ (ชบิ จตินิยม. 2534 : 27; 

อา้งองิจาก Berelson ; & Steiner. n.d.) กล่าวว่า ผูห้ญงิกบัผูช้ายมคีวามแตกต่างกนัอย่างมากในเรื่องความคดิ 

ค่านิยม และทศันคต ิทัง้น้ีเพราะวฒันธรรมและสงัคม กาํหนดบทบาทและกจิกรรมของหญงิชายไวต่้างกนั จงึสง่ผล

ใหพ้ฤตกิรรมของหญงิและชายต่างกนัดว้ย ซึง่เพศหญงิมแีนวโน้มและความตอ้งการทีจ่ะสง่และรบัขา่วสารมากกวา่

เพศชาย สง่ผลทาํใหเ้กดิเพศหญงิ มพีฤตกิรรมการใชง้าน แอพพลเิคชัน่ไลน์ดา้นความถีม่ากกวา่เพศชาย 

5. จากสมมตฐิานขอ้ที ่4 ระดบัการศกึษา ทีแ่ตกต่างกนั มต่ีอพฤตกิรรมการใชง้าน แอพพลเิคชัน่ไลน์

ด้านความถี่ในการใช้งานไลน์แตกต่างกัน โดยผู้ใช้งานแอพพลิเคชัน่ไลน์ที่มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี มี

พฤติกรรมการใช้งานแอพพลเิคชัน่ไลน์ด้านความถี่ในการใช้งานไลน์มากทีสุ่ด ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของภา

นุวฒัน์ กองราช (2554:154) เรือ่งการศกึษาพฤตกิรรมการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์กรณีศกึษา FACEBOOK ใน

ประเทศไทย พบว่า ผู้ใช้ที่มีระดบัการศกึษา ที่แตกต่างกนั มต่ีอพฤติกรรมการใช้เครอืข่ายสงัคมด้านความถี่

แตกต่างกนั 

6. จากสมมตฐิานขอ้ที ่5 อาชพี ทีแ่ตกต่างกนั มต่ีอพฤตกิรรมการใชง้าน แอพพลเิคชัน่ไลน์ดา้นจาํนวน

ชัว่โมงทีใ่ชง้านไลน์แตกต่างกนั โดยผูใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ทีม่อีาชพี นักเรยีน นิสติ นักศกึษา กนั มพีฤตกิรรม

การใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ดา้นจํานวนชัว่โมงทีใ่ชม้ากทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพงศธ์ร วงศว์ราวภิทัร ์

(2550:152-153) เรื่องความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคในดา้นส่วนประสมทางการตลาด ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการ

เล่นเกมส์ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชพีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมในการเล่นเกมส์

ออนไลน์ดา้นระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเล่นแตกต่างกนั 

7. จากสมมตฐิานขอ้ที ่7.3 ปจัจยัรูปแบบการดําเนินชวีติดา้นกจิกรรม หวัขอ้เรื่องการประกาศ (Post) 

การแบง่ปนั (Share) และการแสดงความคดิเหน็ (Comment) บนสงัคมออนไลน์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ดา้นความถีใ่นการใชง้านไลน์ และจาํนวนชัว่โมงทีใ่ชง้านไลน์ เน่ืองจากแอพพลเิคชัน่ไลน์

เป็นแอพพลเิคชัน่ที่เด่นในเรื่องการแชท เมื่อผูใ้ชง้านต้องการสื่อสารไดอ้ย่างครอบคลุม ส่วนใหญ่แลว้ผู้ทีใ่ช้เวลา

เล่นแอพพลเิคชัน่เครอืขา่ยสงัคมในโทรศพัทเ์ชน่ เฟสบุ๊ค (Facebook) กจ็ะใชเ้พื่อการประกาศ (Post) การแบ่งปนั 
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(Share) และการแสดงความคดิเหน็ (Comment) และใช้ควบคู่กบัแอพพลเิคชัน่ไลน์เมื่อต้องการจะแชทส่วนตวั 

หรอืเป็นกลุ่มกบัเพือ่นๆ จงึทาํใหม้คีวามสมัพนัธแ์บบทศิทางเดยีวกนั 

8. จากสมมตฐิานขอ้ที ่8.1 ปจัจยัรูปแบบการดําเนินชวีติดา้นความสนใจ หวัขอ้เรื่องนักแสดง/นักรอ้ง/

วงการบนัเทงิ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ดา้นจาํนวนชัว่โมงทีใ่ชง้านไลน์ เน่ืองจากมี

ผูใ้ชง้านจํานวนมากทีนิ่ยมแชทพูดคุยกบักลุ่มเพื่อนสนิท ในหวัขอ้เรื่องนักแสดง/นักรอ้ง/วงการบนัเทงิ จงึทําให้มี

ความสมัพนัธ์แบบทศิทางเดยีวกนั นอกจากนัน้ ออฟฟิเชยีล แอคเคานต์ (Official Accounts) ของ นักแสดง 

นกัรอ้ง กม็สีว่นช่วยใหผู้ใ้ชง้านมจีาํนวนชัว่โมงทีใ่ชเ้พิม่มากขึน้อกีดว้ย 

9. จากสมมตฐิานขอ้ที ่8.3 ปจัจยัรูปแบบการดําเนินชวีติดา้นความสนใจ หวัขอ้เรื่องการถ่ายรูป/การ

ตกแต่งรูป มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้งานแอพพลเิคชัน่ไลน์ดา้นความถี่ในการใชง้านไลน์ และจํานวน

ชัว่โมงทีใ่ชง้านไลน์ กบัซึง่สอดคลอ้งงานวจิยัของ สาํนกังานพฒันาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์หรอื สพธอ. (ETDA) 

(ตุ๊กโกะ, 2556) เรือ่งพฤตกิรรมการใชไ้ลน์ของประชาชน ในกลุ่มประชาชนอาย ุ18 ปีขึน้ไปในเขตกรุงเทพมหานคร

และปรมิณฑล ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 62.1 ใชเ้พือ่สง่รปูภาพ/คลปิวดิโีอ 

10. จากสมมตฐิานขอ้ที ่9 ปจัจยัรูปแบบการดําเนินชวีติดา้นความคดิเหน็ สมมตฐิานขอ้ที ่9.2 หวัขอ้

เรือ่งไลน์ช่วยใหซ้ือ้สนิคา้สะดวกขึน้ มคีวามสมัพนัธแ์บบทศิทางเดยีวกนักบัพฤตกิรรมการใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์

ดา้นจาํนวนชัว่โมงทีใ่ช ้และ สมมตฐิานขอ้ที ่9.3 หวัขอ้เรื่องไลน์ช่วยใหร้บัขอ้มูลข่าวสารไดร้วดเรว็ขึน้ สมมตฐิาน

ขอ้ที่ 9.4 หวัขอ้เรื่องไลน์ช่วยให้ติดต่อสื่อสารสะดวกขึ้น สมมติฐานข้อที่ 9.5 หวัข้อเรื่องไลน์ช่วยให้เกิดความ

สะดวกในการทาํงาน  มคีวามสมัพนัธแ์บบทศิทางเดยีวกนักบัพฤตกิรรมการใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ดา้นความถี่

ในการใชง้านไลน์ และจํานวนชัว่โมงทีใ่ช้งานไลน์ ซึง่สอดคลอ้งงานวจิยัของเอแบคโพลลห์วัขอ้เรื่องปจัจยัทีช่่วย

เอื้ออํานวยความสะดวกจากการใช้ไลน์ (อาร์วายทีไนท์, 2556) โดยศึกษาประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ผลการศกึษาพบว่า อนัดบัแรก คอื ความสะดวกง่าย และรวดเรว็ในการใช้งาน 

รอ้ยละ 83.7 รองลงมา ไดแ้ก่สามารถใชเ้ป็นหลกัฐานทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร รอ้ยละ 71.4 ระบไุดร้บัขอ้มลู ขา่วสาร

มากขึน้ และ งานวจิยัของ สาํนกังานพฒันาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์หรอื สพธอ. (ETDA) (ตุ๊กโกะ, 2556) เรื่อง

พฤติกรรมการใช้ไลน์ของประชาชน ในกลุ่มประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล         

ผลการศกึษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 70.0 ใชเ้พือ่การตดิต่อเรือ่งงานธรุกจิ คา้ขาย และรอ้งเรยีน 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ที ่ไ ด้ จ า ก ง า น วิ จั ย 

 จากผลการศกึษาวจิยัขา้งต้น ทําให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้งานแอพพลเิคชัน่ไลน์ของผู้บรโิภคใน

พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ทัง้น้ีเพือ่นําผลการวจิยัทีไ่ด ้ไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและปรบัใหส้อดคลอ้งกบัความ

ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ ใ ช้ ง า น แ อ พ พ ลิ เ ค ชั น่ ไ ล น์ ใ น พื้ น ที่ ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  ซึ่ ง ผู้ วิ จ ั ย มี ข้ อ เ ส น อ ดั ง น้ี 

 1. เพศชาย และหญงิ มพีฤตกิรรมการใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ดา้นความถี ่แตกต่างกนัโดยทีเ่พศชาย

มคีวามถีใ่นการใชง้านมากกว่าเพศหญงิ ดงันัน้ในการวางกลยุทธส์าํหรบัเพศชาย ควรจะเป็นดา้นการเพิม่ความถี่
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ในการใชง้านต่อเน่ือง สว่นเพศหญงิ ควรใหม้กีารเพิม่ขา่วสาร สาระบนัเทงิต่างๆ หรอืการใชง้านทีม่กีลุ่มเป้าหมาย

คอืเพศหญงิเพิม่เตมิขึน้มา เพือ่กระตุน้ใหผู้ใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์มคีวามถีท่ีเ่ขา้ใชม้ากขึน้ 
2. ระดับการศึกษามัธยมต้น มีการใช้งานแอพพลิเคชัน่ไลน์น้อยที่สุด จึงควรเพิม่ฟงัค์ชัน่ที่เป็น

ประโยชน์ในการศกึษาใหก้บักลุ่มน้ี เชน่ พจนานุกรมไลน์ทีส่ามารถแปลผา่นการแชทในไลน์ได ้หรอืจะเป็นฟงัคช์ัน่

ทีร่วมสตูรคณิตศาสตรต่์างๆ  เพือ่เป็นการกระตุน้ใหผู้ใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์มคีวามถีท่ีเ่ขา้ใชม้ากขึน้ 

3. สว่นใหญ่แลว้ผูท้ีใ่ชเ้วลาเล่นแอพพลเิคชัน่เครอืขา่ยสงัคมในโทรศพัทเ์ช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) กจ็ะ

ใชเ้พือ่ (Post) การแบง่ปนั (Share) และการแสดงความคดิเหน็ (Comment) บนสงัคมออนไลน์ มคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ดา้นความถี่ ส่วนแอพพลเิคชัน่ไลน์จะเน้นการใชด้า้นการแชท ซึง่ถ้ามกีาร

ร่วมมอืกนัระหว่างการแชรข์อ้ความหรอืรปูภาพขา้มแอพพลเิคชัน่กนัได ้กจ็ะช่วยใหผู้ใ้ชง้านสะดวกและเพิม่ความถี่

ในการใชง้านได ้

4. การเพิม่ออฟฟิเชยีล แอคเคานต์ (Official Accounts) ของ นักแสดง นักรอ้งให้ครอบคลุม และ

อพัเดทขา่วสารเป็นประจาํ อาจมสีว่นช่วยใหผู้ใ้ชง้านมจีาํนวนชัว่โมงทีใ่ชเ้พิม่มากขึน้ 

5. ควรจะมกีารเพิม่โหมดถ่ายรปูและแต่งรปูในแอพพลเิคชัน่เสรมิของไลน์ ใหค้รอบคลุมและน่าใช ้และ

เมื่อถ่ายหรอืตกแต่งรปูเสรจ็แลว้ควรมชี่องทางการแชรท์ีส่ะดวก 

7. ควรสร้างความพงึพอใจให้กบัผู้ใช้งานด้วยการปรบัปรุงด้านความสะดวกและความรวดเรว็ของ

แอพพลเิคชัน่อยู่เสมอ นอกจากนัน้ระบบความปลอดภยัของการทําธุรกรรมการเงนิกเ็ป็นสิง่สําคญัใหผู้้ใช้งานมี

ความคดิเหน็ดา้นบวกในดา้นการซือ้สนิคา้ หรอืการชว่ยใหเ้กดิความสะดวกในการทาํงานมากขึน้ 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 

 สาํหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 1. ควรมีการศกึษาปจัจยัด้านอื่นๆ รวมไปถึงปจัจยัด้านการส่งเสรมิทางการตลาดต่างๆเช่นการมี

โฆษณาแฝง หรอืการอนุญาตในการใชบ้ญัชไีลน์ของบรษิทัต่างๆ ทัง้น้ีเพือ่เพิม่ประโยชน์ใหก้บัผูใ้ชแ้ละผูใ้หบ้รกิาร 

ในการเพิม่พฤตกิรรมการใชแ้ละเพิม่รายไดใ้หก้บัผูใ้หบ้รกิาร และเป็นหนทางในการเพิม่ชอ่งทางธรุกจิไดใ้นอนาคต 

 2. ควรมกีารศกึษาเชงิเปรยีบเทยีบระหว่างปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤติกรรมของผูใ้ช้งานแอพพลเิคชัน่ไลน์

และผูใ้ชง้านประเภทเครอืขา่ยสงัคมอืน่ๆทีใ่กลเ้คยีงกนั เชน่ วอทแอป(Whatsapp) บบีเีอม็(BBM) เฟสบุค๊ แมสเซน

เจอร(์Facebook Messenger) สไกป์(Skype) วแีชท(We Chat) ไอแมสเสจ(imassage) เป็นตน้ ทัง้น้ีเพือ่ศกึษาและ

วเิคราะหถ์งึลกัษณะความสมัพนัธข์องปจัจยัต่างๆทีจ่ะสง่ผลใหก้บัผูใ้ชง้านเลอืกทีจ่ะใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ประเภท

เครอืขา่ยสงัคมอืน่ๆ 

3. ควรมกีารศกึษาวจิยัอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากความรู้สกึของบุคคลอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไปตาม

กาลเวลาและสภาพแวดลอ้ม 
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