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ผลการทดสอบสมมติฐานที� 1 พบว่า ความคาดหวังต่อการใช้แอปพลิเคชัน� ไลน์แมนมีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน� ไลน์แมนในกรุ งเทพมหานครและการทดสอบสมมติฐานที� 2 พบว่า
การรับรู ้ เรี ยนรู ้และยอมรับ ของผูท้ �ีเข้ามาใช้บริ การแอปพลิเคชัน� ไลน์แมนมีผลต่อพฤติกรรมการใช้
แอปพลิเคชัน� ไลน์แมนในกรุ งเทพมหานคร สามารถสรุ ปได้วา่ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน�
ไลน์แมนในกรุ งเทพมหานคร มีนยั สําคัญที� 0.05
คําสําคัญ: แอปพลิเคชัน� , ไลน์แมน, ไลน์
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้สาํ เร็จลุล่วงสมบูรณ์ได้ดว้ ยความช่วยเหลืออย่างดียง่ิ ด้วย
ความกรุ ณาอย่างสู งของ ดร.รุ่ งโรจน์ สงสระบุญ อาจารย์ที่ปรึ กษา ที่ได้ให้คาํ ปรึ ก ษา
คํา แนะนํา และเสนอข้อ คิ ด เห็ น ที่ เ ป็ นประโยชน์ ตลอดจนตรวจทานและแก้ไ ข
ข้อบกพร่ องต่างๆ จนทําให้งานวิจยั ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ผูว้ จิ ยั จึงขอขอบพระคุณอาจารย์
เป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
กราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่ประสิ ทธิประสาทความรู ้แก่ผูว้ ิจยั
จนสามารถนํา ความรู ้ ม าใช้ใ นการทํา วิ จ ัย ครั้ งนี้ ขอขอบพระคุ ณ บิ ด า มารดา และ
ครอบครัว และเพื่อ นๆ ทุกคน ผูซ้ ่ ึ งเป็ นทั้งแรงบันดาลใจคอยให้การสนับ สนุ น และ
ส่งเสริ มให้การศึกษาครั้งนี้สาํ เร็จได้อย่างสมบูรณ์
สุ ด ท้า ยนี้ ผูว้ ิจ ัย แจ้ง ว่า ผลการวิจ ัย ครั้ งนี้ จะเป็ นประโยชน์ แ ละเป็ น
แนวทางสําหรับผูท้ ี่สนใจจะศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนได้เป็ นอย่าง
ดีสืบไป
ชาริ ณี ลิ้มอิ่ม
พ.ศ. 2562
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั ไลน์แมน (LINE MAN) แอพลิเคชัน่ สามารถช่วยอํานวยความสะดวกใน
ชีวิตประจําวันที่ครอบคลุมไลฟ์ สไตล์รอบด้านในปี 2559 พบว่ามียอดลูกค้าที่ใช้บริ การมากกว่า 5
แสนรายต่อเดือน ผ่าน 4 บริ การหลักสัง่ ซื้ ออาหาร, บริ การรับ-ส่ งสิ่ งของ, บริ การสั่งซื้ อสิ นค้าผ่าน
ร้านสะดวกซื้อ และจะมีบริ การใหม่ คือ การรับส่งสิ่งของผ่านไปรษณี ย ์ ตั้งเป้าผูใ้ ช้บริ การเพิม่ ขึ้นร้อย
ละ 10 ของทุกเดือนคาดว่าปี หน้ายอดรวมผูใ้ ช้งานมากกว่า 1 ล้านราย (ภิเษก ชัยนิรันดร์, 2560) ในปี
พ.ศ 2559 คนไทยมี การใช้สมาร์ ทโฟนมากถึ ง 44 ล้านคน หรื อ ประมาณร้อ ยละ 70 ของจํานวน
ประชากรทั้งหมด และใช้เวลากับหน้าจอสมาร์ ทโฟนเฉลี่ ยสู งถึ งวันละ 234 นาที หรื อประมาณ 4
ชัว่ โมงต่อวัน ในจํานวนนี้เป็ นประชากรไลน์แมน ประมาณ 41 ล้านคน หรื อมากกว่าร้อยละ 94 ของ
ผูใ้ ช้งานสมาร์ทโฟนทั้งหมด แสดงให้เห็นพฤติกรรมการใช้งาน ตลอดจนการบริ โภคการส่ ง ผ่าน
ข้อ มู ล ข่าวสารของคนส่ วนใหญ่ถู ก ย้า ยมาใช้งานบนสมาร์ ท โฟนเป็ นหลัก ธุ รกิ จ หรื อ บริ ก ารที่
ต้องการที่จะเติบโตได้ จึงต้องอิงอยูก่ บั การใช้งาน หรื อเข้าถึงบริ การผ่านสมาร์ทโฟน (ภิเษก ชัยนิ
รันดร์, 2560) ปั จจุบนั ธุรกิจต่าง ๆ จึงเริ่ มมีการปรับตัวตาม โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และ
ธุ ร กิ จ สั่ ง ซื้ อ อาหารออนไลน์ (Online Food Delivery) แต่ ถึ ง แม้มี ส มาร์ ท โฟนจะมี บ ทบาทใน
ชีวิตประจําวันของคนไทยมากขึ้น แต่กลุ่มธุรกิจอีคอมเมริ ซ์ แต่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และธุรกิจบริ การ
สั่งซื้ อ อาหารออนไลน์ส่วนใหญ่ ยังคงดําเนิ นธุ รกิ จอยู่บนโลกออฟไลน์เป็ นหลัก โดยเมื่ อ เที ย บ
สัดส่ วนแล้วกลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซ มีส่วนแบ่งทางการตลาดเพียงร้อยละ 3.8 ของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก
ของไทย และธุรกิจบริ การสั่งซื้ ออาหารออนไลน์ (Online Food Delivery) มีส่วนแบ่งทางการตลาด
ร้อยละ 4.9 ของตลาดธุรกิจร้านอาหารทั้งหมดในประเทศไทย โอกาสทางการตลาดจึงมีอีกมากของ
ธุ ร กิ จ แบบออนไลน์ (Online) ไป ออฟไลน์ (Offline) หรื อ O2O โดยช่ อ งทางออนไลน์ ม าช่ ว ย
แก้ปัญหาข้อจํากัดด้านเวลา และงบประมาณ รวมถึงอํานวยความสะดวก และสร้างทางเลือกในการ
เข้าถึงสิ นค้า และบริ การในชี วิตประจําวันได้อ ย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็ นด้านร้านอาหาร การค้า
สิ นค้าอุปโภคบริ โภค การรับ-ส่ งสิ นค้า การเดินทางและการท่องเที่ยว ซึ่ งในปี ค.ศ. 2017 มีแอพลิ
เคชัน่ ในรู ปแบบ O2O เปิ ดให้บริ การมากกว่า 40 แอพจากที่มีจาํ นวนไม่ถึง 5 แอพในปี ค.ศ. 2012 ซึ่ง
นับเป็ นจุดกําเนิ ดของไลน์แมนในประเทศไทยไลน์แมนเป็ นเสมือนผูช้ ่วยส่ วนตัวในชีวิตประจําวัน
ของคนทัว่ ไป ที่ตอ้ งการเข้าถึงสิ นค้า และบริ การต่าง ๆแต่ติดปั ญหาเรื่ องระยะทางที่ไม่เอื้ออํานวย
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โดยปั จจัยหลักที่ทาํ ให้ไลน์แมนได้รับการตอบรับอย่างดี เพราะสามารถใช้งานได้ง่ายด้วยการเข้าผ่าน
ทาง ไลน์ไอดี (LINE ID) ได้ทนั ที รวมทั้งยังสามารถตรวจสอบสถานการณ์ให้บริ การแบบทันทีได้
ทันใดได้ และสามารถรี วิวร้านอาหารยอดนิ ยมอันดับหนึ่ งของประเทศไทย ลาลามูฟ (Lalamove)
ผูน้ าํ ด้านการบริ การการรับ-ส่งสินค้า ของประเทศไทย (รําไพพรรณ พุฒธรรม, 2557)
Belch & Belch (1993) ได้อ ้า งถึ ง ข้อ มู ล ของฟู้ ด แพนด้า (Foodpanda) ซึ่ งเป็ นเว็บ ไซต์ที่
สามารถสั่งอาหารออนไลน์ที่ได้เปิ ดบริ การทั้งในและต่างประเทศ ประเภท Multiple – Restaurant
Website ได้กล่ าวว่า ร้อ ยละ 95 ของผูใ้ ช้บริ การฟู้ดแพนด้า (Foodpanda) ได้ทาํ การสั่งอาหารผ่าน
ช่องทางออนไลน์และมีเพียง ร้อยละ 5 เท่านั้นที่ส่งั อาหารทางโทรศัพท์ ทําให้เห็นได้ว่าวัฒนธรรม
การสั่งอาหารได้เปลี่ ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีในสังคมปั จจุบนั ธุ รกิ จ แอพลิ เคชั่นไลน์แมนก็
เช่ นเดี ยวกัน ปั ญหาการใช้บริ การผ่านแอพลิ เคชัน่ ไลน์แมนในจังหวัดกรุ งเทพมหานครที่ยงั เป็ น
บริ ก ารที่ แ ปลกใหม่ สํา หรั บ ประชาชนทั่ว ไป จึ ง ทํา ให้ป ระชาชนยัง ไม่ ท ราบว่า ในพื้น ที่จ ัง หวัด
กรุ งเทพมหานครมีธุรกิจแบบใหม่ที่มีการให้บริ การในลักษณะนี้
ดั ง นั้ นผู ้ท ํา วิ จ ั ย จึ ง ทํา การศึ ก ษาเรื่ อง พฤติ ก รรมการใช้ แ อพลิ เ คชั่ น ไลน์ แ มนใน
กรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากธุรกิจไลน์แมนเป็ นธุรกิจใหม่และเป็ นธุรกิจที่กาํ ลังเติบโตเป็ นอย่างมาก
จากปั ญหาด้านการสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภค และปั ญหาการยอมรับการใช้เทคโนโลยีให้ตรงกับความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คําถามการวิจัย
1. ความคาดหวังของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การแอปพลิ เคชั่นไลน์แมนในกรุ งเทพมหานครเป็ น
อย่างไร
2. การรั บ รู ้ เรี ยนรู ้ แ ละยอมรั บ ของผู ้ที่ เ ข้า มาใช้ บ ริ ก ารแอปพลิ เ คชั่ น ไลน์ แ มนใน
กรุ งเทพมหานครเป็ นอย่างไร
3. พฤติกรรมของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนในกรุ งเทพมหานครมีลกั ษณะ
เป็ นอย่างไร
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความคาดหวัง ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ แ อปพลิ เ คชั่ น ไลน์ แ มนใน
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาการรับรู ้ เรี ยนรู ้และยอมรับที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน
ในกรุ งเทพมหานคร
3. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนในกรุ งเทพมหานคร
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนในกรุ งเทพมหานคร มีกรอบ
แนวคิดในการทําวิจยั ได้มีกาํ หนดตัวแปรต้น ตัวแปรร่ วม และตัวแปรตาม เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการ
ดําเนินงานวิจยั และเป็ นแนวทางในการค้นหาคําตอบ
ตัวแปรต้ น
ความคาดหวังต่ อการใช้ แอปพลิเคชั่นไลน์
แมน

1. ความคาดหวังของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การ
แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน
2. ความคาดหวังจากสังคมในการใช้แอปพลิเคชัน่
ไลน์แมน

ตัวแปรตาม
การรับรู้ เรียนรู้และยอมรับของผู้ทเี่ ข้ ามาใช้ บริการ
แอปพลิเคชั่นไลน์ แมน
1. การรับรู ้ประโยชน์
2. การรับรู ้ความง่ายต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน่
ไลน์แมน
3. การรับรู ้ความเสี่ ยงต่อการใช้งานของ
แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน
4. การรับรู ้การใช้งานของแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน
6. การเรี ยนรู ก้ ารใช้เทคโนโลยี
7. การเรี
ยนรู ้ความพร้
สมมติ
ฐานการวิ
จัย อมในการใช้งาน
แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน
8. การเรี ยนรู ก้ ารลองผิดลองถูก
9. การยอมรับเทคโนโลยี

พฤติกรรมการใช้ แอปพลิเคชั่น
ไลน์ แมนในกรุงเทพมหานคร
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สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ความคาดหวังต่อการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์แมนมีผลต่อ พฤติกรรมการใช้
แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนในกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2 การรับรู ้ เรี ยนรู ้และยอมรับของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนมี
ผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนในกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตในการวิจัย
1. ขอบเขตการวิจัย
ประชากร ได้แก่ ผูท้ ี่ใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนในกรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่ คนที่ใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนในกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน
2. ขอบเขตของเนื้อหา
ตัวแปรต้ น ได้แก่ การคาดหวังต่อการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนการรับรู ้ เรี ยนรู ้และยอมรับ
ของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน
ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนในกรุ งเทพมหานคร
3. ขอบเขตด้ านเวาลา
ระยะเวลาการเก็บกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่เดือน มีนาคม 2562 - กรกฎาคม 2562
4. ขอบเขตด้ านอื่นๆ
การทําวิจยั ครั้งนี้ใช้งบประมาณในการทํา 2,000 บาท
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรต้ น (Independent Variable) คือ ความคาดหวังต่อการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน
ได้แก่ ความคาดหวังของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนและ การรับรู ้ เรี ยนรู ้และยอมรับ
ของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ Line Man
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ พฤติกรรมการใช้แอปพลิ เคชั่นไลน์แ มนใน
กรุ งเทพมหานคร
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นิยามคําศัพท์
ผูว้ ิจยั ได้นาํ ตัวแปรมากําหนดคํานิยามคําคําศัพท์เพื่อนําไปสร้างเครื่ องมือวิจยั ให้ได้คาํ ตอบ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ดังต่อไปนี้
แอปพลิเคชั่ น หมายถึ ง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ถู กออกแบบให้รับรองการทํางานหรื อ
กิจกรรมหลายด้านเพือ่ ประโยชน์ของของผูบ้ ริ โภคทางโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน
Line Man หมายถึ ง แอพลิ เคชั่นที่เป็ นตัวกลาง ระหว่างธุ รกิ จ ร้า นอาหาร และผูบ้ ริ โ ภค
บริ การแพลตฟอร์ มแบบ O2O จากออนไลน์ไ ปสู่ อ อฟไลน์ (Online to Offline Services) เป็ นการ
ให้บริ การเชื่อมโยงกันจากระบบออนไลน์มาสู่ออฟไลน์
O2O หมายถึง การใช้อิทธิพลของสื่อออนไลน์ผลักดันให้เกิดยอดขายทางออฟไลน์ เป็ นการ
ผสาน ดิ จิตอลเทคโนโลยี โซเชี ยลมี เดี ย และมื อ ถือ เพื่อ สร้างยอดขายผ่านกิจกรรมทางการตลาด
รู ปแบบใหม่ๆ ที่สอดรับกับพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อและการเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริ โภคที่กา้ วลํ้าไป
ตามเทคโนโลยี
อาหารออนไลน์ หมายถึ ง การสั่งอาหารส่ งถึ งบ้านโดยใช้แอพเคชั่นในการสั่งซื้ ออาหาร
ปั จจุบนั นี้ ได้มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้สะดวกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นการเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์
สมาร์ทโฟน หรื อแท็บเล็ต ผูบ้ ริ โภคต่างก็สามารถสัง่ อาหารที่พวกเขาต้องการทานได้ทุกที่
บริ การการรั บส่ งอาหาร คือ การบริ การรับส่ งอาหารผ่านแอพลิเคชัน่ ผูใ้ ช้บริ การส่ งข้อมู ล
ความต้องการ ผ่านแอปพลิเคชัน แจ้งไปยังร้านอาหารเพื่อดําเนิ นการจัดเตรี ยมอาหารหลังจากนั้น
พนักงานไปรับ อาหารจากร้านอาหาร ตามที่ผขู ้ อรับบริ การแจ้งไว้ แล้วนํามาส่งให้กบั ผูข้ อรับบริ การ
ตามสถานที่ที่ได้ แจ้งไว้
เทคโนโลยี หมายถึง การนําความรู ้หรื อศาสตร์ที่เกี่ ยวกับเทคนิ คไปใช้ในการปฏิบตั ิ เป็ น
กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ เครื่ อ งจัก รกลและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ใ หม่ ๆ โดยมี จุ ด ประสงค์เ พื่อ ให้เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงหรื อส่ งผลต่อการพัฒนาที่เป็ นประโยชน์ต่อการดํารงชีวติ ของมนุ ษย์ เทคโนโลยียงั เป็ น
สิ่งที่วดั หรื อจับต้องได้
สมาร์ ทโฟน หมายถึง โทรศัพท์ที่รองรับระบบปฏิบตั ิการต่างๆได้ เสมือนยกเอาคุณสมบัติที่
PDA และคอมพิวเตอร์ มาไว้ในโทรศัพท์ เช่ น IOS (ที่ล งในมื อ ถื อ รุ่ น Iphone) , Black Berry OS,
Android OS Window phone 7 และ Symbian OS (Nokia) เป็ นต้น ซึ่ งทําให้สมาร์ทโฟนสามารถลง
โปรแกรมเพิม่ เติม (Application) ได้
สิ นค้ าอุปโภคบริ โภค หมายถึง สิ นค้าที่ผูบ้ ริ โภคซื้ อไปเพื่อใช้เอง แบ่งตามลักษณะการซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภคได้ 4 ชนิ ด คือ สิ นค้าสะดวกซื้ อ ( Conenience Goods) เป็ นสิ นค้าที่เป็ นของกินของใช้
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ประจํา วัน ที่ ร าคาไม่ แ พง ใช้เ ป็ นประจํา และเคยชิ น กับ ยี่ห้ อ เช่ น ผงซั ก ฟอก สบู่ นิ ต ยสาร
หนังสือพิมพ์ เป็ นต้น สินค้าเปรี ยบเทียบซื้อ( Shopping Goods ) เป็ นสินค้าราคาสูงคงทนถาวร ซื่อไม่
บ่อ ยนัก จะเลื อ กยี่ห้อ ที่เหมาะสมกับตนเอง จะต้อ งมี การเปรี ยบเทียบกับหลายๆร้านหลายๆยี่ห้อ
เปรี ยบบริ การ สมรรถนะ รู ปแบบ ราคา คุณภาพ เป็ นต้น
ความคาดหวังต่ อการใช้ แอปพลิเคชั่ น หมายถึง การคาดคะเน การคาดการณ์ หรื อประมาณ
การไว้ล่วงหน้า ความคาดหวังต่อการพยายาม ต่อผลลัพธ์ ต่อคุณค่าของผลลัพธ์ จากการใช้งานแอพลิ
เคชัน่
การรับรู้ เรียนรู้ และยอมรับของผู้ที่เข้ ามาใช้ บริการแอปพลิเคชั่น
การรับรู ้ หมายถึง การรับรู ้ผ่านการมองเห็น ได้ยนิ เสี ยง การได้กลิ่น รสชาติ การสัมผัส ต่อ
การใช้งานแอพลิ เคชัน่ โดยการรับรู ้ของแต่ละบุคคลขึ้นอยูก่ บั พื้นฐานความรู ้เดิม (เกศวิทู ทิพยศ,
2557)
การเรี ยนรู ้ หมายถึง การเตรี ยมความพร้อมทั้งกายและใจสําหรับการเรี ยนรู ้ การฝึ กทําซํ้าๆ
การลองผิดลองถูก ในการใช้แอพลิเคชัน่ (ธอร์นไดค์ อ้างใน เกศวิทู ทิพยศ, 2557)
การยอมรับ หมายถึง การนําเทคโนโลยีที่ยอมรับมาใช้งานก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลลงหรื อ
เกิดประโยชน์ต่างๆเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน่ ง่ายขึ้น ทําให้มีประสบการณ์ ทักษะ
ความรู ้การใช้งานเพิม่ ขึ้น (เกวริ นทร์ ละเอียดดีนนั ท์, 2557)
พฤติกรรมการใช้ หมายถึง กิจกรรมใดๆก็ตามมีการตอบสนองหรื อตอบโต้ที่สามารถสังเกตุ
ได้ในการใช้แอพลิเคชั่น เช่ น ความถี่ ช่ วงเวลาที่ใช้ ระยะเวลาที่ใช้ วัตถุ ประสงค์ในการใช้แอพลิ
เคชัน่ (กันตพล บรรทัดทอง, 2557)
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
1. ได้ทราบถึ งปั จจัยที่มีผลต่อ ความคาดหวังที่มีผลต่อ พฤติกรรมของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การ
แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนในกรุ งเทพมหานครเพื่อเป็ นแนวทางในการกําหนดความคาดหวังต่อการใช้
แอปพลิเคชัน่ และยอมรับการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การและ
สร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
2.ได้ทราบถึงการรับรู ้ เรี ยนรู ้และยอมรับของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนใน
กรุ งเทพมหานคร
3.ได้ทราบถึงพฤติกรรมของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนในกรุ งเทพมหานคร
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
งานวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนในกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา
ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพือ่ นํามาประกอบการนําเสนอผลการวิจยั ไป
ใช้ให้เกิ ดประโยชน์ และเพื่อ ให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ของการวิจยั ที่ไ ด้กาํ หนดไว้ โดยแบ่งหัว ข้อ
ออกเป็ น 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม
ส่วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวังการต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน่
ส่วนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู ้ เรี ยนรู ้ และยอมรับของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การ
แอปพลิเคชัน่
ส่วนที่ 4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ส่ วนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม
ความหมายของพฤติกรรม
สมโภช เอี่ยมสุ ภาษิต. (2557) ได้กล่าวถึง พฤติกรรมของมนุ ษย์ที่แสดงออกมาจาก
การความคิดความรู ้สึก ที่ได้รับในสภาพแวดล้อมที่เป็ นพฤติกรรมภายนอก พฤติกรรมทาง
จิต หรื อพฤติกรรมภายใน
ลิ ขิต กาญจนากรณ. (2557) ได้กล่ าวถึ ง พฤติกรรม หมายถึ งการพัฒนาตนเป็ น
กระบวนการของการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองให้ไ ปสู่ สภาวะที่ดีกว่า และเป็ นที่
ต้องการมากกว่าแต่กระบวนการ ดังกล่าว ไม่ใช่เรื่ องง่าย ทั้งนี้ เพราะพฤติกรรมมนุ ษ ย์น้ ัน
ซับซ้อน
ประเทือง ภูมิภทั ราคม. (2558) ได้กล่าวถึง พฤติกรรม หมายถึง กิริยาอาการหรื อ
ปฏิกิริยาที่แสดงออก หรื อ เกิ ดขึ้นเมื่ อ เผชิ ญสิ่ งเร้า ซึ่ งมาจากภายในร่ างกายหรื อภายนอก
ร่ า งกายก็ ไ ด้ และปฏิ กิ ริ ย าที่ แสดงออกนั้น มิ ไ ด้เ ป็ นพฤติ ก รรมทางกายนั้น แต่ ร วมถึ ง
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับจิตใจด้วย
สิ ทธิ โชค วรานุ สันติกุล . (2557) ได้กล่ าวถึ ง พฤติกรรมเป็ นความพร้อ มที่บุคคล
กระทําอันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากความคิดความรู ้สึกจะแสดงออกมาในรู ปการประพฤติ
กรรมปฏิบตั ิโดยการยอมรับ หรื อ ปฏิเสธ ลักษณะพฤติกรรมมนุ ษย์ที่เกี่ยวข้องกับสังคม
ได้แก่ การรับรู ้ การเรี ยนรู ้ การคิด อารมณ์และ เจตคติบุคคลเมื่อได้รับการเรี ยนรู ้ที่เป็ นการ
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เรี ยนรู ้ที่เป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นจะต้อง ประกอบด้วยการกระทํากิจกรรมใด ๆ
ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น แลปฏิ บ ัติ กิ ริ ย าต่ อ ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ไม่ ส มความคาดหวัง 6 จากความหมายของ
พฤติกรรมในการวิจยั ครั้งนี้ สรุ ปได้ว่า พฤติกรรม หมายถึง การแสดงออกหรื อการปฏิบตั ิ
ของประชาชนในการจัดการขยะในครัวเรื อนซึ่งมีระดับในการแสดงออก แตกต่างกัน
ความหมายของพฤติกรรมการใช้ เครื อข่ ายสั งคมออนไลน์
กันตพล บรรทัดทอง (2557) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมการใช้ หมายถึง ลักษณะการใช้
บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เช่น วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ช่อง
ทางการใช้บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ สถานที่ที่ใช้บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ความถี่ใน
การใช้บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ระยะเวลาในการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
เกวริ นทร์ ละเอียดดีนันท์ (2557) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคออนไลน์ (Online
Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ใช้บริ การระบบออนไลน์
ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ พฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง กิจกรรมใดๆก็ตามมี
การตอบสนองหรื อ ตอบโตที่สามารถสัง เกตไดในการใช้เ ครื อ ข่า ยสังคมออนไลน์ เช่ น ความถี่
ช่วงเวลาที่ใช้ ระยะเวลาที่ใช้ วัตถุประสงค์ในการในการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม
นักวิชาการ นักวิจยั หลายท่านได้จาํ แนกไว้หลายลักษณะ สุมิตร สุวรรณ (2556) ได้รวบรวม
ไว้ดงั นี้
พฤติกรรม คือ กิริยาอาการต่างๆ ที่แสดงมนุษย์ หรื อปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเจอกับสิ่งเร้า สามารถ
จําแนกพฤติกรรมต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว ได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1.) พฤติกรรมที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรื อเรี ยกปฏิกิริยานี้ว่า เป็ นปฏิกิริยาสะท้อน
เช่น อาการสะดุง้ เมื่อถูกเข็มแทง อาการกระพริ บตา เมื่อมีสิ่งมากระทบรบกวนกับสายตา ฯลฯ
2.) พฤติกรรมที่สามารถควบคุมและจัดระเบียบได้ เมื่อมีสิ่งเร้ามากระทบ สติปัญญา
หรื ออารมณ์ จะเป็ นตัวตัดสินว่า ควรจะปล่อยกิริยาอาการใดออกไป
เมื่อสติปัญญาควบคุมการปล่อยกิริยา เป็ นการกระทําตามความคิดหรื อ ทําด้วยสมอง แต่ถา้
อารมณ์ควบคุมเรี ยกว่า เป็ นการทําตามอารมณ์ หรื อปล่อยตามใจ นักจิตวิทยาส่วนใหญ่เชื่อว่าอารมณ์
มีอิทธิพลมากกว่าสติปัญญา โดยมนุ ษย์ทุกคนแล้วยังมีความโลภ ความโกรธ ความหลง ทําให้ส่วน
ใหญ่ของพฤติกรรมแล้วอยูบ่ นพื้นฐานของอารมณ์และความรู ส้ ึก
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รู ปแบบพฤติกรรมของมนุษย์ แบ่งได้เป็ น 2 อย่าง ดังนี้
1). พฤติกรรมภายนอกหรื อ พฤติกรรมเปิ ดเผย (Overt Behavior) เป็ นพฤติกรรมที่

บุคคล
แสดงออกมา ทําให้ผอู ้ ื่นสามารถมองเห็นและสังเกตได้ เช่น การเดิน การหัวเราะ การพูด การยิม้ ฯลฯ
2). พฤติ ก รรมภายในหรื อ พฤติ ก รรมปกปิ ด (Covert Behavior) เป็ นพฤติ ก รรมที่
บุคคลแสดงแล้ว แต่ผอู ้ ื่นไม่สามารถมองเห็นหรื อสังเกตได้โดยตรง จะทราบได้เมื่อบุคคลนั้นจะเป็ น
ผูบ้ อกหรื อแสดงบางอย่างเพือ่ ให้คนอื่นรับรู ้ได้ เช่น ความคิด อารมณ์ การรับรู ้
ประเภทของพฤติกรรมมนุษย์
นักจิตวิทยาแบ่งพฤติกรรมมนุ ษย์ออกมาหลากหลายแนวคิด โดย สุ ภทั ทา ปิ ณฑะแพทย์
(2556) ได้สรุ ปออกเป็ น 5 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1.) พฤติกรรมที่ปรากฏด้วยการสังเกต พฤติกรรมภายนอก (Overt) คือ
พฤติกรรมที่ ปรากฏเห็นได้อย่างชัดเจน และพฤติกรรมภายใน (Covert) คือพฤติกรรมที่ไม่ปรากฏให้
สามารถสังเกตเห็น ได้อย่างชัดเจน
2.) แบ่งจากแหล่งที่เกิดพฤติกรรม พฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในร่ างกายเมื่อบุคคลมีวุฒิภาวะ
เป็ นพฤติกรรมความพร้อมที่เกิดขึ้นโดยมีธรรมชาติเป็ นตัวกําหนด โดยมีส่ิ งแวดล้อมเป็ นตัวกระตุน้
เป็ นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องจากประสบการณ์ซ่ ึงก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ข้ ึน
3.) ภาวะทางจิตของบุคคล พฤติกรรมที่กระทําโดยรู ้ตวั (Conscious) เป็ นพฤติกรรม ที่อยูใ่ น
ระดับจิตสํานึ ก และพฤติกรรมที่กระทําโดยไม่รู้ตวั (Unconscious) เป็ นพฤติกรรมที่อยูใ่ นระดับจิต
ไร้สาํ นึก หรื อจิตใต้สาํ นึก หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า พฤติกรรมที่ขาด
สติสมั ปชัญญะ
4.) แหล่ ง พฤติ ก รรมการแสดงออกของอิ น ทรี ย ์ พฤติ ก รรมทางกายภาพ(Physiological
Activities) เป็ นพฤติ ก รรมที่ แ สดงออกโดยใช้อ วัย วะของร่ า งกายอย่า งเป็ นรู ป ธรรมเช่ น การ
เคลื่อนไหวร่ างกายด้วยแขนหรื อขา การปรับเปลี่ยนอิริยาบถของร่ างกาย การพยักหน้า การโคลงตัว
เป็ น ต้น และพฤติกรรมทางจิตใจ (Psychological Activities) เป็ นพฤติกรรมที่อยูใ่ นระดับความคิด
ความเข้าใจ หรื อเกิดอารมณ์ เป็ นต้น
5.) การทํางานของระบบประสาท พฤติกรรมที่ควบคุมได้ (Voluntary)เป็ นพฤติกรรมที่ อยู่
ในความควบคุ ม และการสั่ง การด้ว ยสมอง จึ ง สามารถแสดงพฤติ กรรมได้ต ามที่ ต ้อ งการ และ
พฤติกรรม ที่ควบคุมไม่ได้ (Involuntary) เป็ นพฤติกรรมการทางานของระบบร่ างกายที่เป็ นไปโดย
อัตโนมัติ เช่น กิริยา สะท้อน สัญชาตญาณ และการทํางานของระบบอวัยวะภายใน เป็ นต้น
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จากข้อความข้างต้น พฤติกรรมของมนุ ษย์จึงแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือพฤติกรรมที่
เกิดจากภาวะทางกาย และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากสภาวะทางจิตใจ มีท้ งั ประเภทที่รู้ตวั และไม่รู้ตวั
แบ่ง ออกเป็ นที่ควบคุมได้ และแบบที่ไม่สามารถควบคุมได้
การเกิดของพฤติกรรมมนุษย์
ได้มีผวู ้ จิ ยั ต่างๆ มากมายให้ความสนใจกับพฤติกรรมของมนุษย์เพือ่ ความเข้าใจใน
พฤติกรรม และเพื่อนําไปปรับใช้ ทําให้ได้เกิดมีความเชื่อหลักการและทฤษฎีต่างๆ เกิดขึ้น จากผูร้ ู ้
นักวิจยั และนักการศึกษาหลายท่านที่พยายามหาคํามาเพือ่ อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ กาญจนาพูน
สินรุ่ งโรจน์ (2558) สามารถรวบรวมทัศนะต่างๆ เป็ นหมวดหมู่ได้ 3 ประเภท
1.) พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากแรงผลักดันภายในตัวของมนุษย์
2.) พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากแรงผลักดันของสิ่งแวดล้อม
3.) พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากทั้งแรงผลักดันภายในตัวมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม
สามารถอธิบายพฤติกรรมที่เกิดจากแรงผลักดันต่างๆ ได้ดงั นี้
1.) พฤติกรรมที่เกิดขึน้ จากแรงผลักดันภายในตัวมนุษย์
ความต้องการ คือ แรงผลักดันที่ทาํ ให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา ซึ่งความต้องการนี้จะแบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ความต้องการทางร่ างกาย และความต้องการทางจิตใจ (กันตยา เพิ่ม
ผล, 2557)
1.1) ความต้องการทางด้านร่ างกาย เป็ นแรงผลักดันที่อยูใ่ น
ระดับพื้นฐานและมีพลังอํานาจสู งสุ ด เพราะเป็ นแรงผลักดันที่จะทําให้ชีวิตอยูร่ อด มนุ ษย์จะดิ้นรน
ทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาเพื่อความต้องการทางร่ างกาย ทําให้มนุ ษย์แสดงพฤติกรรมต่างๆ ซึ่ งอาจจะ
เป็ นทั้งทางที่ดีหรื อไม่ดีก็ได้
1.2) ความต้องการทางจิตใจ เป็ นแรงผลักดันที่อยูใ่ นระดับสูงขึ้นกว่าความต้องการ
ทางร่ างกาย แต่มีพลังอํานาจน้อยกว่า เพราะความต้องการทางจิตใจนี้ ไม่ใช่ความต้องการที่เป็ นความ
ตายไม่ใช่ความต้องที่จะต้องดิ้นรนเพือ่ ให้อยูร่ อด
นักจิตวิทยาหลายคนได้อ ธิ บายถึ งแรงผลักดันภายในร่ างกาย อันมี ผลทําให้มนุ ษย์แสดง
พฤติกรรมต่างๆ ดังนี้
ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) นักจิตวิทยาชาวออสเตรี ย ได้วเิ คราะห์จิตมนุ ษย์ออกเป็ น
องค์ประกอบ 3 ส่ วนคือ อิด (Id) อีโก้ (Ego) และซุปเปอร์อีโก้ (SuperEgo) ส่ วนทั้งสามนี้ ประกอบ
เป็ นโครงสร้างทางจิต (ศรี ราชา เจริ ญพานิช, 2556)
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อิด เป็ นสัญชาตญาณในตัวมนุษย์ ซึ่งอยูใ่ นรู ปของพลังงานที่คอยผลักดันให้แสดงพฤติกรรม
ต่างๆ พลังงานนี้ มีดว้ ยกันสองส่ วน คือ ส่ วนแรกจะผลักดันให้มีชีวิตอยูร่ อด เรี ยกว่า สัญญาณชีวิต
และส่วนที่สองจะผลักดันให้ชีวติ ดับ เรี ยกว่า สัญญาณความตาย อิดเป็ นส่วนหนึ่งของจิตที่มนุษย์เรา
ไม่รู้สึก เป็ นจิตใต้สาํ นึ ก แรงผลักดันนี้ มีอยูโ่ ดยที่มนุ ษย์เราไม่ รู้ตวั เป็ นแรงผลักดันไร้สาํ นึ กอิ ด จะ
ผลักดันให้จิตอี กส่ วนหนึ่ งซึ่ งเป็ นส่ วนใหญ่และส่ วนที่รู้ตวั ที่เรี ยกว่า อี โก้ ให้กระทําในสิ่ งต่างๆ
ตามที่อิดต้องการ ทั้งส่วนที่เป็ นสัญญาณชีวติ และส่วนที่เป็ นสัญญาณความตาย จึงเป็ นตัวตอบสนอง
ความต้องการของอิด ส่วนของจิตที่ทาํ หน้าที่ควบคุมสัญชาตญาณเหล่านี้คือ ซุปเปอร์อีโก้ หรื อ มโน
ธรรมที่มีอยูใ่ นจิตของแต่ละบุคคล เป็ นความรู ้สึกรู ้ผดิ ชอบชัว่ ดี เป็ นผลมาจากการอบรมสัง่ สอนของ
ครอบครัวและสังคม ทําให้อิ ดและอีโก้มีพฤติกรรมอยู่ในทางที่ถู กที่ควร ทําให้เป็ นที่ยอมรับของ
สังคมแรงผลักดันของอิดจะทําให้เกิดความเครี ยด อีโก้จะต้องพยายามตอบสนองความต้องการของ
อิดเพื่อลดความเครี ยด แต่ความต้องการของอิดบางอย่าง อีโก้ก็ไม่อาจทําตามเพราะไปขัดกับมโน
ธรรมในซุปเปอร์อี โก้ จึงทําให้เกิ ดความเครี ยด และความวิตกกังวลใจ ทําให้ความวิตกกังวลเป็ น
แรงผลักดันพฤติกรรมอีกแรงหนึ่ ง เพือ่ ปกป้องตนเองให้รอดจากความเครี ยดความวิตกกังวล อีโก้จึง
ต้องพัฒนาพฤติกรรมปูองกันที่เรี ยกว่า “กลไกป้องกัน” ซึ่ งเป็ นไปโดยไม่รู้สึกตัวตัวอย่างพฤติกรรม
ปกป้องกัน ได้แก่
1. การเก็บกด (Repression) คือ อีโก้จะพยายามเก็บความรู ้สึกที่เป็ นความต้องการ
ความปรารถนาที่สงั คมไม่ยอมรับ เช่น ความอิจฉาพีน่ อ้ งของตนเอง กลัวที่จะแสดง
ออกมาอาจถูกถูกตําหนิได้
2. การถอดแบบ (Identification) เป็ นการยอมรับ ในสิ่ งที่อิ ด เกิ ดความอิ จ ฉาและ
นําเอาพฤติกรรมของสิ่ งนั้นมาเป็ นแบบแผนแบบอย่างในการแสดงพฤติกรรมของตนเอง ซึ่ งทําให้
ความวิตกกังวลหมดไปได้
3. การยึดแน่ น (Fixation) เป็ นการยึดแน่ นในพฤติกรรมที่ตนต้องการแต่ไม่ได้รับ
การตอบสนองตั้งแต่ตอนวัยเด็ก จนเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ ก็จะแสดงพฤติกรรมต่างๆ เพือ่ ให้ได้มาซึ่ งสิ่ ง
ตอบสนองต่อความต้องการ
4. การแสดงพฤติกรรมตรงข้าม (Reaction Formation) คือ การแสดงที่ตรงข้ามกับ
ความต้องการของอิดที่ไม่เป็ นที่ยอมรับของสังคม เช่น เด็กผูห้ ญิงอิจฉาแม่ แต่แสดงพฤติกรรมเป็ น
ห่วงหรื อเอาอกเอาใจตลอดเวลา
5. การตําหนิ ผูอ้ ื่น (Projection) เป็ นการคิดว่า ผูอ้ ื่นมีลกั ษณะไม่ดี เพื่อกลบเกลื่อน
ลักษณะที่มีในตนเอง เพือ่ ตนเองจะได้เกิดความสบายใจ
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6. การถดถอย (Regression) เป็ นการแสดงพฤติกรรมที่ถดถอยไปสู่วยั เด็ก
7. พฤติกรรมเบี่ยงเบน (Sublimation) เป็ นการแสดงพฤติกรรมอย่างอื่นเพือ่ ทดแทน
พฤติกรรมที่ตนต้อ งการ แต่ไ ม่ สามารถแสดงออกได้ เช่ น ความต้อ งการทางเพศ ความก้าวร้าวก็
แสดงออกในรู ปการเขียนกลอน การร้องเพลง การทํางานหนัก เป็ นต้น
8. การทดแทน (Displacement) คือ การแสดงความปรารถนากับอีกบุคคลหนึ่งหรื อ
สิ่ งหนึ่ งเพื่อ เป็ นการทดแทน เช่ น ถู กหัวหน้าดุ ด่า ก็ไ ประบายกับลู กเมี ยที่บา้ นอับราฮัม มาสโลว์
(Abraham Maslow) (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2556) เป็ นนักจิตวิทยาในกลุ่ ม มนุ ษ ย์นิ ยม (Humanism)
นักจิตวิทยากลุ่มนี้จะมีความเชื่อว่ามนุษย์มิใช่ทาสของแรงผลักดันต่างๆ เช่น ความหิวกระหายเท่านั้น
แต่มนุษย์ยงั เกิดมาพร้อมศักยภาพของความเป็ นมนุษย์ต่างๆ เช่น ความอยากรู ้ ความสร้างสรรค์ และ
ความต้อ งการที่จะพัฒนาตนเองจนเต็มขีดความสามารถ โดยมาสโลว์ไ ด้ให้ความสําคัญถึงความ
ต้องการให้แต่ละคน ในการพัฒนาศักยภาพของตนให้เป็ นจริ งขึ้นมามากเป็ นพิเศษ มนุษย์มีความต้อง
5 อย่าง ซึ่งเรี ยงตามลําดับ ความสําคัญมากน้อยก่อนหลังได้ดงั นี้
1). ความต้องการทางร่ างกาย (Physiological Needs) เป็ นความต้องการขั้นพื้นฐาน
ของมนุ ษย์เพื่อ ความอยู่รอด เช่ น อาหาร เครื่ อ งนุ่ งห่ ม ที่อ ยู่อ าศัย ยารักษาโรคอากาศ นํ้าดื่ ม การ
พักผ่อน เป็ นต้น
2). ความต้องการความปลอดภัยและมัน่ คง (Security or Safety Needs) เมื่อมนุ ษย์
สามารถตอบสนองความต้องการทางร่ างกายได้แล้ว มนุ ษย์ก็จะเพิ่มความต้องการในระดับที่สูงขึ้น
ต่อไป เช่น ความต้องการความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน ความต้องการความมัน่ คงในชีวิตและ
หน้าที่การงาน
3). ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เมื่อมีความปลอดภัยในชีวิตและมัน่ คง
ในการงานแล้ว คนเราจะต้องการความรัก มิตรภาพ ความใกล้ชิดผูกพัน ต้องการเพื่อนการมีโอกาส
เข้าสมาคมสังสรรค์กบั ผูอ้ ื่น ได้รับการยอมรับเป็ นสมาชิกในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรื อหลายกลุ่ม
4). ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) หรื อ ความภาคภูมิใจในตนเอง เป็ น
ความต้อ งการการได้รับการยกย่อ ง นับถื อ และสถานะจากสังคม เช่ น ความต้อ งการได้รับความ
เคารพนับถือ ความต้องการมีความรู ้ความสามารถ เป็ นต้น
5). ความต้องการความสําเร็จในชีวติ (Self- Actualization) เป็ นความต้องการสู งสุ ด
ของแต่ละบุคคล เช่น ความต้องการที่จะทําทุกสิ่ งทุกอย่างได้สาํ เร็ จ ความต้องการทําทุกอย่า งเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง เป็ นต้น
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ภาพที่ 2.1 แสดงลําดับขั้นความต้องการของมาสโลว์
ที่มา: ดร. เมธา หริ มเทพาธิป (2562)
จากลําดับขั้นความต้อ งการของมนุ ษย์ตามความเชื่ อ ของมาสโลว์ แสดงให้เห็ นว่า ความ
ต้องการทางสรี ระยังเป็ นความต้อ งการขั้นพื้นฐานที่สุดของมนุ ษย์ และเมื่อความต้องการในขั้นนี้
ได้รับการตอบสนองแล้ว ก็จะเกิดความต้องการในระดับสูงต่อไปอีกเรื่ อยๆ
ความเชื่ อ ในพระพุทธศาสนา เชื่ อ ว่า แรงผลักดันพฤติกรรมของมนุ ษย์อ ันเป็ นผลมาจาก
แรงผลักดันในตัวมนุษย์น้ นั คือ ความอยากซึ่งเรี ยกว่า ตัณหา ซึ่งแบ่งออกได้เป็ น 3 อย่างคือ
1). กามตัณหา คือ ความอยากในสิ่ งที่น่าใคร่ น่ าปรารถนา น่ าพอใจ ในรู ป รสกลิ่ น เสี ยง
และสัมผัส
2). ภวตัณหา คือ ความอยากจะเป็ นในสิ่งต่างๆ เช่น เป็ นเศรษฐีของประเทศ
3.) วิภวตัณหา คือ ความอยากพ้นจากสิ่งที่ไม่พงึ ปรารถนาต่างๆ
ทั้ง 3 ตัณ หานี้ จะทํา ให้ ม นุ ษ ย์เ กิ ด ความยึด มั่น ในความอยาก และความอยากจึ ง เป็ น
แรงผลักดันให้มนุ ษย์กระทําทุกสิ่ งทุกอย่าง เพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ่ งที่จะสนองความอยากตามที่คาดหวัง
ไว้
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2.) พฤติกรรมที่เกิดขึน้ จากแรงผลักดันของสิ่ งแวดล้ อม
อริ สโตเติล (Aristotle) เป็ นผูท้ ี่เริ่ มกล่าวถึงความเชื่อนี้ ต่อมาความคิดเช่นนี้กลับมามีอิทธิพล
อีกในยุคของจอห์น ลอคค์ (John Locke) เบิร์คลีย ์ (Berkley) และอีกหลายคนซึ่งเชื่อว่าประสบการณ์
ของมนุ ษย์เป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้คนเราเกิ ดการเรี ยนรู ้ที่จะกระทําพฤติกรรมเมื่ อ เกิ ดมานั้นมนุ ษย์มิ ไ ด้มี
ความรู ้ ติ ด ตัว มาแต่ อ ย่า งใด ล้ว นแล้ว แต่ ต ้อ งเรี ย นรู ้ ภ ายหลัง จากเกิ ด มาแล้ว ทั้ง สิ้ น ต่ อ เมื่ อ มี
ประสบการณ์แล้วจึงจะเรี ยนรู ้ และจดจําประสบการณ์น้ นั เอาไว้เพื่อเป็ นแนวทางสําหรับการแสดง
พฤติกรรมในอนาคตต่อไป (สิทธิโชค วรานุสนั ติกุล 2558)
สกินเนอร์ (Skinner) เป็ นนักจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม เป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสําคัญในการเป็ นผูน้ าํ
แนวคิดนี้ โดยแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมมนุษย์ถูกควบคุมโดยเงื่อนไขแห่งการเสริ มแรงและเงื่อนไข
แห่งการลงโทษ และด้วยเหตุน้ ีเองมนุ ษย์จึงไม่มีเสรี ภาพแต่ประการใด และยังกล่าวว่าผลการกระทํา
ของคนเรามีอยู่ 2 ประการ คือ ผลการกระทําที่ทาํ ให้พอใจ ซึ่ งจะทําหน้าที่เป็ นแรงเสริ มให้แก่ การ
กระทํานี้มีต่อไป (เงื่อนไขแห่ งการเสริ มแรง) และผลการกระทําที่ทาํ ให้ไม่พอใจ ซึ่ งจะเป็ นตัวการที่
ทําให้คนเราหยุดพฤติกรรมหรื อการกระทําอันจะนํามาซึ่ งผลการกระทําเช่นนี้ ในอนาคต(เงื่อ นไข
แห่งการลงโทษ)
พฤติกรรมที่ยงั ผลให้เกิดความพอใจ เช่น พฤติกรรมที่ทาํ แล้วได้รับคําชมเชย ได้ตาํ แหน่ง ได้
เงิน ได้รับการยกย่อ ง ฯลฯ ก็จะมี โอกาสสู งมากที่จะเกิ ดขึ้นอี กในอนาคตในขณะที่พฤติกรรมที่
ยังผลให้เกิดความไม่พอใจ เช่น ทําแล้วถูกตําหนิ เสี ยตําแหน่ ง เสี ยเงิน ถูกทําร้าย ถูกดูหมิ่นเหยียด
หยาม ฯลฯ ก็จะหยุดไป ดังนั้น พฤติกรมของคนเราจึงถูกควบคุมโดยเงื่อนไขของผลการกระทําทั้ง 2
ประการ ดังกล่าว
3.) พฤติกรรมที่เกิดขึน้ จากทั้งแรงผลักดันภายในตัวของมนุษย์ และสิ่ งแวดล้ อม
อัลเบิร์ต แบนดู รา (Aibert Bandura) เป็ นนักจิตวิทยาที่มีบทบาทสําคัญ (สมโภชน์ เอี่ ยม
สุ ภาษิต, 2557) ได้ให้ความสําคัญแก่ ลักษณะภายในตัวมนุ ษย์และสิ่ งแวดล้อมว่า เป็ นตัวก่อให้เกิ ด
พฤติกรรม เขาอธิ บายว่าพฤติกรรมมนุ ษย์ องค์ประกอบภายในตัวมนุ ษย์และสิ่ งแวดล้อมต่างก็มี
อิทธิพลต่อกันและกัน ในลักษณะที่แต่ละองค์ประกอบต้องสัมพันธ์กนั อย่างถ้อยทีถอ้ ยอาศัยกันโดย
ที่ในบางครั้งสิ่งแวดล้อมอาจจะมีส่วนในการทําให้เกิดพฤติกรรมได้มากกว่าองค์ประกอบภายในตัว
บุคคล ส่ วนในเวลาอื่นองค์ประกอบภายในตัวบุคคลก็อาจจะมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของ
มนุษย์มากกว่าสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์แบบนี้คือลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกัน เป็ นกระบวนการ
ที่ต่างฝุายต่างก็มีอิทธิพลต่อกันและกัน และทั้งคู่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุ ษย์ ในขณะเดียวกัน
พฤติกรรมมนุษย์ ก็มีอิทธิพลต่อทั้งสองสิ่งด้วยเหมือนกัน ซึ่งแบนดูราได้แสดงเป็ นแผนภูมิดงั นี้
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ภาพที่ 2.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยภายในตัวบุคคล (P) เงื่อนไขเชิงพฤติกรรม (B) และ
เงื่อนไขเชิงสภาพแวดล้อม (E)
ที่มา: สุรางค์ โค้วตระกูล (2556)
จากแผนภูมิอธิบายได้ดงั นี้
1). ปฏิ สัม พัน ธ์ร ะหว่า งบุ ค คล (P) เงื่ อ นไขเชิ ง พฤติ กรรม (B) เป็ นปฏิ สัม พัน ธ์
ระหว่างตัวบุคคล ได้แก่ ความคิด ความคาดหวัง ความเชื่อ ความรู ้สึก การรับรู ้ตนเองเป้าหมาย ความ
ตั้งใจกับพฤติกรรม ปั จจัยดังกล่าวกําหนดว่าจะแสดงพฤติกรรมไปในทิศทางใด แต่ในทางเดียวกัน
นั้นพฤติกรรมก็เป็ นตัวกําหนดปั จจัยภายในตัวบุคคลด้วยคือ ตอบสนองความรู ้สึก เช่นมีความคิดว่า
อยากจะดูทีวรี ายการเกมโชว์ให้ความบันเทิงแก่ตน ทําให้เกิดความรู ้สึกอยากดูรายการดังกล่าวขึ้นมา
จึงเปิ ดทีวเี พือ่ ดูรายการเกมโชว์ เป็ นการสนองอารมณ์และ ความรู ้สึกด้วย
2). เงื่อนไขเชิงสภาพแวดล้อม (E) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (P) เป็ นปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสิ่ งแวดล้อมและตัวบุคคล สิ่ งแวดล้อมซึ่ งอาจจะเป็ นสื่ อ ข้อความ หรื อตัวแบบจะกระตุน้
ความคิด ความคาดหวัง ความรู ้สึก การรับรู ้ตนเองและลักษณะ อื่ นๆ ของบุคคล โดยผ่านตัวการ
อบรมสั่งสอนหรื อการชักจูงทางสังคม ในขณะเดี ยวกันบุคคลจะมีปฏิกิริยาตอบสนองภายในต่อ
สิ่ งแวดล้อมด้วย เช่น รายการ ทีวีจะกระตุน้ ให้บุคคลรับรู ้ว่ามีประโยชน์และทําให้เกิดความอยากดู
เกิดการวางแผนที่จะดูและเลือกรายการทีวี แม้วา่ รายการ ทีวตี ่างๆ มีให้คนดูเหมือนกันหมดแต่บุคคล
ก็จะเลือกดูทีวีเมื่อไร โปรแกรมไหนก็ได้ การเลือกรายการทีวีก็จะจัดสภาพแวดล้อม ให้สอดคล้อง
กับความชอบตน
3). เงื่อ นไขเชิ ง สภาพแวดล้อ ม (E) เงื่อ นไขเชิ ง พฤติ กรรม (B) เป็ นปฏิ สัม พัน ธ์
ระหว่างพฤติกรรม และสภาพแวดล้อม นัน่ คือ พฤติกรรมจะมีการเปลี่ยน เงื่อนไขสภาพแวดล้อม
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และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจะทําให้พฤติกรรมเปลี่ยนไปด้วย เช่น บุคคลจะเปลี่ยนรายการทีวี
(สิ่ งแวดล้อม) ตามความชอบ เมื่อสิ่ งแวดล้อมเปลี่ยนก็จะทําให้พฤติกรรมเปลี่ยนไปด้วยการอธิบาย
ปั จจัย 3 ด้าน ซึ่ งเป็ นตัวกําหนดซึ่ งกันและกันแต่ล ะตัวมี อิทธิ พลไม่ เท่ากัน และอาจจะเกิ ดขึ้นไม่
พร้อมกันซึ่ งที่กล่าวมานี้ส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุ ษย์ให้กระทําสิ่ งต่างๆ จากแรงผลักดันต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็ นทางกาย หรื อทางจิตใจ สภาวะแวดล้อม สังคม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามยุคตามสมัย
เพือ่ ให้ความกับคนส่วนใหญ่ได้
ส่ วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวังการต่ อการใช้ งานแอพลิเคชั่น
ความหมายของความคาดหวัง
ในการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีน้ ีทางผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาความหมายของความคาดหวัง จึง
ได้ทาํ การรวบรวมความหมายที่เกี่ ยงข้องกับการคาดหวังดังนี้ เนาวรัตน์ แย้มแสงสังข์ (2557) ให้
ความหมายไว้ว่า ความคาดหวังมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคน ซึ่ งจะเป็ นตัวกําหนดว่าการกระทํา
อย่างหนึ่ งจะก่อให้เกิดผลอย่างหนึ่ งที่บุคคลมุ่งหวังให้เป็ นเช่นนั้น และความคาดหวังจึงเป็ นเสมือน
สิ่ งกระตุนจากภายในที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของความรู ้สาํ นึ กของแต่ละคนอันเป็ นพื้นฐานของความเชื่ อ
และค่านิยมของตน
อารี ลื อ กลาง (2555) ความคาดหวัง (Expectancy) หมายถึ ง ความรู ้ สึ กนึ กคิดหรื อ ความ
คิดเห็นด้วยวิจารณญาณเกี่ยวกับความคาดคะเน หรื อการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งว่าควร
จะมี ควรจะเป็ น ควรจะเกิดขึ้น หรื อว่าควรจะเปลี่ยนแปลงตามความจําเป็ นที่มีต่อการรับบริ การ
ทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง
ทฤษฎี ความคาดหวังจากสื่ อ (Expectancy Theory) เป็ นทฤษฎี ที่พฒั นามาจากแนวทฤษฎี
พฤติกรรมและแรงจูงใจ (Action/Motivation Perspective) โดยได้อ ธิ บายพฤติกรรมผูร้ ับสารด้ว ย
หลักการเดี ยวกัน คือ เน้นการใช้สื่อ ว่าเป็ นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอย่างมี เป้ าหมายและมีเหตุผล ตาม
หลักการที่ว่าพฤติกรรมของมนุษย์ลว้ นแล้วแต่เป็ นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยตั้งใจที่มนุษย์จะลงมือทํา
สิ่งใดนั้น จะต้องวาดภาพไวในใจก่อนแล้วว่านี่คือสิ่งที่ตนเองต้องการจะทํา
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2557) จึงได้นําแนวทฤษฎี น้ ี มาใช้กับพฤติกรรมการเปิ ดรับสารของ
มนุ ษย์โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสถานการณที่การใช้สื่อมีลกั ษณะการเกิดขึ้นอย่างมีเป้ าหมาย และผูร้ ับ
สารสามารถอธิบายทางเลือกของเขาได้
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ธิติมา อุ่นเมตตาจิต (2556) ทฤษฎีความคาดหวัง คือการแยกความคาดหวัง (Gratification
Sought) และความพึงพอใจที่ได้รับ (Gratification Obtained) ออกจากกันนั้น
สิ ตา โพธิพิพิธ (2557) กล่าวว่า การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ เริ่ มต้นจากสภาวะทาง
จิตใจและสังคมที่มาจากความต้องการ ก่อให้เกิดเป็ นความคาดหวัง และกลายเป็ นแรงจูงใจผลักดัน
ให้บุคคลเข้าหาสื่ อที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ตนเองได้โดยเป็ นการเข้าหาอย่างมีเป้าหมาย
ชัดเจน
ดังนั้นจึงสรุ ปความคาดหวังได้วา่ คือการคาดคะเนคาดการณ์ หรื อประมาณการไว้ล่วงหน้า
ก่อน การคาดหวังต่อการพยายาม ต่อผลลัพธ์ ต่อคุณค่าของผลลัพธ์ ผูว้ จิ ยั จึงนํามาเป็ นส่วนประกอบ
สําคัญในวิจยั เป็ นการคาดหวังของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนและความคาดหวังจาก
สังคมในการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน
ส่ วนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ การรับรู้ เรียนรู้ และยอมรับ ของผู้ที่เข้ ามาใช้ บริการ
แอปพลิเคชั่น
ปั จจุบนั การใช้งานแอพลิเคชัน่ เป็ นสิ่ งที่สะดวก จําเป็ น มีผลต่อการดําเนินชีวติ ในยุคปั จจุบนั
เราจึงต้องมีความเข้าใจ รับรู ้ เรี ยนรู ้ และยอมรับ ตามเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทางผูว้ จิ ยั จึง
ได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ การรับรู ้ เรี ยนรู ้ และยอมรับ ของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การ
แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ การรับรู้
ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมความหมายเกี่ยวกับการรับรู ้ กระบวนการรับรู ้ และการรับรู ้ความเสี่ยง ที่จะ
มีผลต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน
ความหมายของการรับรู้
นักวิจยั หลายท่านได้ให้ความหมาย คําจํากัดความของการรับรู ้ดงั นี้
โยธิน ศันสนยุทธ (2557) กล่าวไว้ว่า การรับรู ้คือ การตีความหมายการรับสัมผัส
ออกเป็ นสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดที่มีความหมาย ซึ่ งการตีความหมายนั้นจะต้องอาศัยประสบการณ์ หรื อการ
เรี ยนรู ้ ถ้าปราศจากการเรี ยนรู ้หรื อประสบการณ์จะไม่มีการรับรู ้แต่มีพียงการรับสัมผัสเท่านั้นและ
การรับรู ้เป็ นสิ่งเลือกคือ บุคคลจะเลือกรับรู ้สิ่งเร้าบางอย่างที่สนใจ ไม่ได้รับรู ้ไปหมดทุกอย่าง
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เกศวิทู ทิพยศ (2557, 7) ได้สรุ ปความหมาย การรับรู ้ หมายถึง การแปลความหมาย
ที่เกิดจากการรับสัมผัสผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของแต่ละบุคคลได้แก่การมองเห็นการได้ยนิ การได้
กลิ่น การได้รสชาติ และการได้สัมผัส โดยการรับรู ้ของแต่ละบุคคลจะขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์และ
ความรู ้เดิมของผูท้ ี่รับสัมผัส
กระบวนการรับรู้
McBurner & Collings (1984, 366 อ้ า งใน เกศวิ ทู ทิ พ ยศ, 2557)กระบวนการรั บ รู ้ คื อ
กระบวนการที่อวัยวะรับความรู ้สึกแล้วตอบสนองต่อ สิ่ งแวดล้อม กระบวนการรับรู ้เริ่ มต้นที่การ
กระตุน้ อวัยวะรับความรู ้สึกโดยที่อวัยวะแต่ละชนิดจะสามารถรับพลังงานได้เฉพาะอย่าง เช่น หู รับ
ได้เฉพาะพลังงานเสี ยง ตารับได้เฉพาะพลังงานแสง จมูกรับได้เฉพาะกลิ่น เป็ นต้นและพลังงานแต่
ละชนิ ดยังมีความแตกต่างกัน ทําให้เกิดการรู ้สึกที่แตกต่างกันเป็ นต้นว่า การเห็นแสงสีต่างๆ การได้
ยินเสี ยงสู งเสี ยงตํ่าเสี ยงดังหรื อเสี ยงค่อย เป็ นต้น ดังนั้น การที่อวัยวะรับสัมผัสได้รับการกระตุน้ จึง
เป็ นขั้นตอนแรกของกระบวนการรับรู ้ จากนั้นเมื่ออวัยวะถูกกระตุน้ จะมีการส่งกระแสประสาทขึ้นสู่
สมองสมองจะทํา ให้เ กิ ด การรู ้ สึ ก ที่ มี ค วามแตกต่ า งจากการรั บ รู ้ เนื่ อ งจากการรู ้ สึ ก ไม่ ไ ด้ผ่า น
กระบวนการแปลความหมาย เช่น รู ้สึกเพียงแค่วา่ ได้ยนิ เสียงดังขึ้นเรื่ อยๆ แต่การรับรู ้จะสามารถบอก
ได้ว่าเสี ยงนั้นเป็ นเสี ยงอะไร โดยอาศัยประสบการณ์ที่มีมาในอดี ต กระบวนการรับรู ้จึงสามารถ
อธิบายได้ดงั ภาพประกอบด้านล่างนี้

ภาพที่ 2.3 กระบวนการรับรู ้
ที่มา: รัจรี นพเกตุ. (2557). จิตวิทยาเพือ่ การเรี ยนรู กรุ งเทพฯ: ประกายพรึ ก.
สถิต วงศ์สวรรค์ (2557) ได้กล่าวถึง การรับรู ้ จะเกิดขึ้นได้ตอ้ งเป็ นไปตาม
ขั้นตอน ดังนี้
1. สิ่งเร้ามากระทบสัมผัสของอินทรี ย ์
2. กระแสประสาทสัมผัสวิง่ ไปยังระบบประสาทส่วนกลางซึ่งมีศูนย์กลางอยูท่ ี่สมอง
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3. สมองแปลความหมายออกมาเป็ นความรู ้ความเข้าใจโดยอาศัยความรู ้เดิมประสบการณ์
เดิม ความจํา เจตคติ ความต้องการ ปทัสถาน บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา
ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2557) กล่าวว่า กระบวนการรับรู ้คือ กระบวนการที่ผูบ้ ริ โภคเลือกรับ
ข่าวสารจากการมองเห็ น การได้ยนิ เสี ยง การใช้ประสาทสัม ผัสและประสบการณ์ โดยตรงภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เป็ นอยู่ รวมถึงการจัดเก็บข่าวสารจัดกลุ่มและดึงออกมาใช้จากหน่ วยความจํา ใน
สมองของผูบ้ ริ โภค
การรับรู้ ความเสี่ ยง (Perceived Risk)
เป็ นการกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู ้ ในอีกด้านหนึ่ง คือการรับรู ้ถึงความเสี่ยง โดย
มีนกั วิจยั หลายท่านได้กล่าวไว้ดงั นี้
เกวริ นทร์ ละเอียดดีนันท์ (2557) ได้กล่าวว่า การรับรู ้ความเสี่ ยง หมายถึงผลจากการเสี่ ยงที่
อาจได้รับรู ้ขอ้ มูลที่ผิดพลาด หรื อข้อมูลที่ไม่ชดั เจน ซึ่ งจะแสดงผลในรู ปความปลอดภัยการใช้งาน
และการเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้า รวมถึงนําเสนอข้อมูลของสินค้าบริ การที่ครบถ้วน ซึ่ง
อาจนําไปสู่ความไม่พอใจ ความไม่วางใจความไม่เชื่อมัน่
Martin & Camarero (2008 อ้างใน จิรภา รุ่ งเรื องศักดิ์, 2558) ได้อธิบายว่าการรับรู ้ความเสี่ ยง
ที่ใช้สาํ หรับการซื้ อสิ นค้าหรื อ ใช้บริ การออนไลน์ของลูกค้านั้นขึ้นอยูก่ ับการรักษาความปลอดภัย
ของระบบ และมีการเก็บข้อมูลส่ วนตัวของลูกค้าที่เหมาะสมหากมีการนําเสนอข้อมูลขององค์ก ร
และได้มีการอธิบายข้อมูลสินค้าหรื อบริ การครบถ้วนจะทําให้เกิดการรับรู ้ความเสี่ยงในระดับที่ต่าํ
Zhou (2013 อ้างใน จิรภา รุ่ งเรื อ งศักดิ์ , 2558) อธิ บายว่า การรับรู ้ความเสี่ ยงมีผลต่อความ
ตั้งใจใช้บริ การระบุตาํ แหน่ งในทางลบ โดยเฉพาะในเรื่ องของความเป็ นส่ วนตัวของผูใ้ ช้บริ การที่มี
กังวลเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล และการควบคุมระบบฐานข้อมูล ที่ดี ซึ่ งการรับรู ้ความเสี่ ยงจะลด
น้อยลงเมื่อมีการใช้โครงสร้างทางกฎหมายและได้รับรองมาตรฐานหรื อจากบุคคลที่สามที่น่าเชื่อถือ
หรื ออ้างอิงได้
จากข้อมูลทั้งความหมาย คําจํากัดความ ของการรับรู ้ และการรับรู ้ความเสี่ ยง จึงสรุ ปได้ว่า
การรับรู ้ หมายถึง การรับรู ้ผา่ นการมองเห็น ได้ยนิ เสียง การได้กลิ่น รสชาติ การสัมผัส ต่อการใช้งาน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยการรับรู ้ของแต่ละบุคคลจะขึ้นอยูก่ บั พื้นฐานความรู ้เดิม โดยรับรู ้ได้ถึง
ด้านบวกและลบ ความเสี่ยงที่ใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
การเรียนรู้ การใช้ งานแอพลิเคชั่น
โดยปั จจุบนั เครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ นที่ใช้กนั แพร่ หลายใช้กนั หลายช่วงอายุ การมีความรู ้ความ
เข้าใจกับการใช้เครื อข่ายออนไลน์ก็เช่นกัน จําเป็ นต้องมีการเรี ยนรู ้ให้ทนั ยุคสมัยพัฒนาการต่างๆที่
เปลี่ยนไปผูจ้ ยั จึงได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้
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2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้
ทฤษฎีการเชื่ อมโยงของธอร์ นไดค์ (Thorndike Connected Theory)
ปรี ยาพรวงศ์ อนุ ตรโรจน์ (2558) ได้นําทฤษฎี การเชื่ อ มโยงของธอร์ นไดค์ (Thorndike
Connected Theory) นักจิตวิทยาชาวอเมริ กา เป็ นผูน้ าํ ทฤษฎีหลักการเรี ยนรู ้ของทฤษฎีน้ ี กล่าวถึงการ
เชื่อมโยงระหว่างสิ่ งเร้า (Stimulus) กับการตอบสนอง (Response) โดยมีหลักเบื้องต้นว่าการเรี ยนรู ้
เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและตอบสนองโดยแสดงในรู ปแบบต่างๆจนกว่าจะเป็ นที่พอใจที่
เหมาะสมที่สุด ซึ่งเรี ยกว่าการลองผิดลองถูก (Trial and Error)
ปรี ยาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ (2555 อ้างใน เกศวิทู ทิพยศ, 2557) กล่าวว่า กฎการเรี ยนรู ้ตาม
ทฤษฎีเชื่อมโยงประกอบ ด้วยกฎ 3 ข้อ ดังนี้
1. กฎแห่ งความพร้อม (Law of Readiness) กฎนี้ กล่าวถึง สภาพความพร้อมของผูเ้ รี ยนทั้ง
ทางร่ างกายและจิตใจ ความพร้อมทางร่ างกาย คือ ความพร้อมทางวุฒิภาวะและอวัยวะต่างๆของ
ร่ างกาย ทางด้านจิตใจ คือ ความพร้อมที่เกิดจากความพึงพอใจเป็ นสําคัญ ถ้าเกิดความพึงพอใจย่อม
นําไปสู่ การเรี ยนรู ้ ถ้าเกิดความไม่พงึ พอใจจะทําให้ไม่เกิดการเรี ยนรู ้หรื อทําให้การเรี ยนรู ้หยุดชะงัก
ไป
2. กฎแห่งการฝึ กหัด (Law of Exercise) กฎนี้กล่าวถึง การสร้างความมัน่ คงของการเชื่อมโยง
ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองที่ถูกต้องโดยการฝึ กหัดกระทําซํ้าบ่อยๆ ย่อมทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้
นานและคงทนถาวร จากกฎข้อนี้แบ่งออกเป็ นกฎย่อยๆ อีก 2 ข้อ คือ
2.1 กฎแห่ งการใช้ (Law of Used) เมื่ อ เกิ ดความเข้าใจหรื อ การเรี ยนรู ้แล้ว มี ก าร
กระทําหรื อนําสิ่งที่เรี ยนรู ้น้ นั ไปใช้บ่อยๆ จะทําให้การเรี ยนรู ้น้ นั คงทนถาวร
2.2 กฎแห่งการไม่ใช้ (Law of Disused) เมื่อเกิดความเข้าใจหรื อการเรี ยนรู ้แล้วไม่มี
การกระทําซํ้าบ่อยๆ หรื อไม่ได้นาํ ไปใช้จะทําให้การเรี ยนรู ้น้ นั ไม่คงทนถาวรหรื อในที่สุดเกิดการลืม
จนไม่สามารถเรี ยนรู ้ได้อีกเลย
3. กฎแห่ งผลที่ไ ด้รับ (Law of Effect) กฎนี้ กล่ าวถึ งผลที่ไ ด้รั บ เมื่ อ แสดงพฤติก รรมการ
เรี ยนรู ้แล้วว่า ถ้าได้รับผลที่พงึ พอใจ ผูเ้ รี ยนย่อมอยากจะเรี ยนรู ้อีกต่อไป แต่ถา้ ได้รับผลที่ไม่พงึ พอใจ
ผูเ้ รี ยนย่อ มไม่อยากเรี ยนรู ้ หรื อ เกิ ดความเบื่อหน่ ายต่อการเรี ยนรู ้ ดังนั้น ถ้าจะทําให้การเชื่ อมโยง
ระหว่างสิ่ งเร้ากับการตอบสนอง ความมัน่ คงถาวร ต้องให้ผูเ้ รี ยนได้รับผลที่พึงพอใจ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั
ความพึงพอใจของแต่ละบุคคล
สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต (2557) การปรับพฤติกรรมคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล
ให้มี ความเหมาะสม โดยการนําเอาแนวคิด ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ การวางเงื่อ นไขและแนวคิ ด ทาง
จิตวิทยาต่างๆ ที่ศึกษาเกี่ ยวกับพฤติกรรมมนุ ษย์เข้ามาประยุกต์ใช้ การปรับพฤติกรรมจึงเป็ นการ
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นําเอาหลักการแห่งพฤติกรรม (Behavior Principles) มาประยุกต์ใช้เพือ่ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่าง
เป็ นระบบ ซึ่งหลักการแห่งพฤติกรรมนั้น เป็ นหลักการที่ครอบคลุม ทั้งแนวคิดของทฤษฎีการเรี ยนรู ้
การวางเงื่ อ นไข และแนวคิ ด ทางจิ ต วิท ยาต่ า งๆ ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ เข้า มา
ประยุกต์ใช้ได้
จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ การเรี ยนรู ้ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้ การเรี ยนรู ้ คือ การเตรี ยม
ความพร้อมทั้งกายและใจสําหรับการเรี ยนรู ้ การฝึ กทําซํ้าๆ การลองผิดลองถูก ในการใช้งานแอพลิ
เคชัน่
3. การยอมรับการใช้ งานแอพลิเคชั่น
ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมความหมายของการยอมรับ และการยอมรับเทคโนโลยีไว้ดงั นี้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับ
Foster (2015) ให้ความหมายการยอมรับว่า ประชาชนได้เรี ยนรู ้โดยผ่านการศึกษา สามารถ
บรรยายได้โดยผ่านขั้นการเรี ยนรู ้ การยอมรับจะเกิดขึ้นได้หากมีเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และการเรี ยนรู ้ จะ
ได้ผลดีก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้ทดลองปฏิบตั ิเมื่อแน่ ใจว่าสิ่ งประดิษฐ์น้ นั สามารถให้ประโยชน์อ ย่า ง
แน่นอน เขาจึงกล้าลงทุนซื้อสิ่งประดิษฐ์น้ นั
Rogers & Shoemaker (2016) ให้ความหมายของการยอมรับว่า เป็ นกระบวนการทางจิตใจ
ของบุคคลแต่ละคนที่เริ่ มต้นตั้งแต่การรับรู ้ข่าวเกี่ยวกับนวัตกรรม หรื อเทคโนโลยีหนึ่ งๆ ไปจนถึง
การยอมรับเอาเทคโนโลยีน้ นั ๆ ไปใช้อย่างเปิ ดเผย
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี
ความหมาย และนิยามของการยอมรับเทคโนโลยี มีดงั นี้
เอกลักษณ์ ธนเจริ ญพิศาล (2559) ได้ให้คาํ นิ ยามของการยอมรับเทคโนโลยีว่า เป็ นการนํา
เทคโนโลยีน้ นั มาใช้ให้เป็ นไปได้ โดยสิ่งที่ตามมา คือ ก่อให้เกิดการลงทุนกับการยอมรับ
สิงหะ ฉวีสุข และสุนนั ทา วงศ์จตุรภัทร (2557) ได้ให้คาํ นิยามของการยอมรับเทคโนโลยีว่า
เป็ นองค์ประกอบที่ทาํ ให้บุคคลเกิดความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใน 3ด้าน คือ
(1) พฤติกรรม (2) ทัศนคติที่มีต่อเทคโนโลยีและ (3) การใช้งานเทคโนโลยีที่ง่ายขึ้น
ศศิพร เหมือนศรี ชยั (2557) ได้ให้คาํ นิยามของการยอมรับเทคโนโลยีวา่ เป็ นปั จจัยสําคัญใน
การใช้งานและอยูร่ ่ วมกับเทคโนโลยีจากการที่ได้ใช้เทคโนโลยีทาํ ให้เกิดประสบการณ์ความรู ้ทกั ษะ
และความต้องการใช้งานเทคโนโลยี
เกศวิทู ทิพยศ (2557) สรุ ปการยอมรับ คือกระบวนการทางความคิดของผูบ้ ริ โภคในการ
แสดงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค นับตั้งแต่จากการรับรู ้นวัตกรรมใหม่ครั้งแรกไปจนถึงการยอมรับ
นวัตกรรมใหม่ โดยที่กระบวนการตัดสินใจนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นระบบและต้องอาศัยเวลา
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ลักษณะของการยอมรับเทคโนโลยี
Rogers (1971) ได้อธิบายเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีว่าเป็ นขั้นตอน (Process) ที่เกิดขึ้น
ทางจิตใจภายในบุคคลเริ่ มจากได้ยนิ ในเรื่ องวิทยาการนั้นๆจนยอมรับนําไปใช้ในที่สุดซึ่ งกระบวนนี้
มีลกั ษณะคล้ายกับกระบวนการเรี ยนรู ้และการตัดสินใจ (Decision Making) โดยได้แบ่งกระบวนการ
ยอมรับออกเป็ น 5 ขั้นตอน คือ
1) ขั้นรับรู ้หรื อตื่นตน (Awareness Stage) เป็ นขั้นเริ่ มแรกที่นาํ ไปสู่ การยอมรับหรื อปฏิเสธ
สิ่ งใหม่ หรื อ วิธีการใหม่ ข้ นั นี้ เป็ นขั้น ที่ไ ด้รับ รู ้ เกี่ ย วกับสิ่ งใหม่ ๆ (นวัตกรรม) ที่เกี่ ยวข้อ งกับการ
ประกอบอาชีพหรื อกิจกรรมของเขาแต่ยงั ได้รับข่าวสารไม่ครบถ้วนซึงการรับรู ้ส่วนใหญ่เป็ นการับรู ้
โดยบังเอิญจะทําให้เกิดความอยากรู ้และแก้ปัญหาที่ตนเองมีอยู่
2) ขั้นสนใจ (Interest Stage) เริ่ ม ให้ความสนใจรายละเอี ยดเกี่ ยวกับวิทยาการใหม่ ๆ เป็ น
พฤติกรรมที่มีลกั ษณะตั้งใจและในขั้นนี้ ได้รบความรู ้เกี่ ยวกับวิธีการใหม่มากขึ้นและใช้วิธีการคิด
มากกว่าขั้นแรกบุคลิกภาพและค่านิ ยมมีผลต่อการติดตามข่าวสารหรื อรายละเอียดของสิ่ งใหม่หรื อ
วิทยาการใหม่ดว้ ย
3) ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) เริ่ มคิดไตร่ ตรองหาวิธีลองใช้วิธีการใหม่ๆ โดยมีการ
เปรี ยบเทียบระหว่างข้อดีและข้อเสียหากว่ามีขอ้ ดีมากกว่าจะตัดสินใจใช้โดยทัว่ ไปมักจะคิดว่าวิธีการ
นี้ เป็ นวิธีที่เสี่ ยงไม่ทราบถึงผลลัพธ์ตามมาจึงต้องมีแรงผลักดัน (Reinforcement) เพื่อ ให้เกิ ดความ
แน่ใจโดยอาจมีคาํ แนะนําเพือ่ ใช้ประกอบในการตัดสินใจ
4) ขั้นทดลอง (Trial Stage) เป็ นขั้นตอนที่เริ่ มทดลองกับคนส่ วนน้อยเพือ่ ตรวจสอบผลลัพธ์
ดู ก่อ นโดยทดลองใช้วิธีการใหม่ ๆให้เข้ากับสถานการณ์ของตนในขั้นนี้ จะสรรหาหาข่าวสารที่มี
ความเฉพาะเกี่ยวกับวิทยาการใหม่หรื อนวัตกรรมนั้น
5) ขั้นตอนการยอมรับ (Adoption Stage) เป็ นขั้นที่ปฏิบตั ินําไปใช้จ ริ ง ซึ่ งบุค คลยอมรั บ
วิทยาการใหม่ๆ ว่า เป็ นประโยชน์ในสิ่งนั้นแล้วจากความหมายเกี่ยวกับการยอมรับ จึงสรุ ปได้วา่ การ
ยอมรับ หมายถึง การนําเทคโนโลยีที่ยอมรับมาใช้งานก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรื อเกิดประโยชน์
ต่างๆ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ทัศนคติการใช้งานเทคโนโลยีที่ง่ายขึ้น ทําให้มีประสบการณ์ ทักษะ
ความรู ้การใช้งานเพิม่ ขึ้น
จากความหมายเกี่ยวกับการยอมรับ จึงสรุ ปได้วา่ การยอมรับ หมายถึง การนําเทคโนโลยีที่
ยอมรับมาใช้งานก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรื อเกิดประโยชน์ต่างๆ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ทัศนคติ
การใช้งานเทคโนโลยีที่ง่ายขึ้น ทําให้มีประสบการณ์ ทักษะ ความรู ้การใช้งานเพิม่ ขึ้น
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ส่ วนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
บุษรา ประกอบธรรม (2557) ได้ทาํ การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อ การยอมรับเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ของนักศึกษาและความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ที่มีอิ ทธิ พลต่อ การยอมรับเครื อ ข่าย
สังคมออนไลน์ของนักศึกษา โดยใช้แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) การวิจยั นี้ เป็ นการ
วิ จ ัย เชิ ง สํา รวจ โดยใช้แ บบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จาก นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ จํานวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามคณะ ผลการวิจยั พบว่า
การรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู ้ประโยชน์และอิทธิพลของสังคม มีอิทธิพล ต่อทัศนคติที่มี
ต่อการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์และทัศนคติที่มีต่อการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ มีอิทธิพลต่อ
ความต้อ งใจใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 จากผลการวิจยั สถาบันการศึกษา
สามารถนําเครื อข่ายสังคมออนไลน์ไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร ต่าง ๆ ได้สะดวก
รวดเร็ว นอกจากนี้อาจารย์ผสู ้ อนจะสามารถใช้เป็ นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
กนกวรรณ คริ นชัย (2557)ได้ทาํ การศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่
ของผูใ้ ช้โ ทรศัพท์มือ ถื อ ไอโฟน พบว่า ปั จ จัย ด้านทัศ นคติ (Attitudes) ปั จ จัย ด้า นความพึงพอใจ
(Satisfaction) ปั จ จัย ด้า นการรั บ รู ้ ถึ ง ความสะดวกในการพกพา (Perceived Mobility) ปั จ จัย ด้า น
อิ ทธิ พลทางสังคม (Social Influence) และปั จจัยการรับรู ้มูล ค่าที่เป็ นตัวเงิน (Perceived Monetary
Value) เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อปั จจัยด้านความพึงพอใจ (Satisfaction) และปั จยั ด้านอิทธิพลทางสังคม
(Social Influence) อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.5
ทาริ กา ปั ญญาดี (2558) ได้ทาํ การศึกษาปั จจัยที่มีผลลต่อการใช้แอปพลิเคชัน่ สมาร์ ทโฟน
ของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-29 ปี
เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน การศึกษษระดับปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 -15,000 บาท
พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ ของผูใ้ ช้ในกรุ งเทพมหานคร พบว่าประชาชนใช้โทรศัพท์ยหี่ ้อ
Nokia ระบบ AIS แบบติมเงิน เฉลลี่ยเวลาในการใช้มากกว่าวันละ 6 ครั้ง ระยะเวลาการใช้ต่อครั้ง 1
นาที และจะใช้ช่วงเวลากลางวันเป็ นส่ วนใหญ่ โดยส่ วนใหญ่จะใช้เทคโนโลยีที่ม ากับตัวเครื่ อ ง
จํานวนแอปพลิเคชัน่ ที่ใช้อยูท่ ี่ 1-5 แอปพลิเคชัน่ และราคาตํ่ากว่า 20 บาท โดยใช้แอปพลิเคชัน่ ด้าน
เครื อข่ายสังคมเป็ นประจําและใช้เป็ นประจําทุกวัน
Kim, Tao, Shin & Kim (2017)ได้ทาํ การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับบริ การข้อความ
สั้น(Short Message Service) หรื อ SMS โดยนาแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีมาเป็ นต้นแบบใน
การศึกษา และเพิม่ เติมปั จจัยที่คาดว่าจะส่งผลต่อการยอมรับ SMS ของคนเกาหลี มีตวั แปรอิสระที่ใช้
ในการศึกษารวม 8 ตัวแปร ประกอบด้วยตัวแปรที่นามาจากแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีจาน
วน 2 ตัวแปร ได้แก่ การรับรู ้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) และการรับรู ้ความง่าย
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ในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) และตัวแปรที่เพิ่มเติมเข้าไป 6 ตัวแปร ดังนี้ 1) ความสะดวก
ในการใช้ (Interface Convenience) หมายถึง การที่ผใู ้ ช้เชื่อว่าเทคโนโลยี สามารถหามาใช้ได้ง่ายและ
มี ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิสัม พัน ธ์กับ ผูใ้ ช้ 2) ความสามารถในการควบคุ มการใช้งาน (Context
Controllability) หมายถึง การที่ผใู ้ ช้สามารถกาหนดและควบคุมการใช้งานเทคโนโลยีให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ได้ ซึ่งความสามารถในการควบคุมการใช้งานจะช่วยเพิม่ การรับรู ป้ ระโยชน์ในการใช้
งานและความง่ายในการใช้งาน 3) การได้รับความคุม้ ค่าทางการเงิน (Perceived Monetary Value)
หมายถึ ง การได้รั บ ประโยชน์ จ ากการใช้เ ทคโนโลยี มากกว่ า ค่ า ใช้จ่ า ยที่ เ สี ย ไป (Monroe &
Krishnan,1985) 4) ความสนุ ก สนานที่ ไ ด้รั บ (Perceived Enjoyment) หมายถึ ง การที่ ผูใ้ ช้เ ชื่ อ ว่ า
กิ จกรรมในการใช้เทคโนโลยีจะได้รับความสนุ กสนาน นอกเหนื อ จากความคาดหวังในผลของ
สมรรถนะ 5) ปั จจัยทางสังคม (Social Factor) หมายถึง การที่ผูใ้ ช้ตอ้ งการใช้เทคโนโลยีตามบุคคล
อื่นเพือ่ จะได้มีส่วนร่ วมในสังคมมากขึ้น 6) ความครบถ้วนด้านมีเดีย (Media Richness) หมายถึง การ
ที่เทคโนโลยีที่นามาใช้มีความสามารถในการส่ งหรื อสื่อสารข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน ทาให้
การสื่อสารระหว่างกันเป็ นไปอย่างง่ายขึ้น (Daft & Lengel, 1986)
รําไพพรรณ พุฒธรรม (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง การสื่ อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อ สิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในห้างสรรพสิ นค้าเซ็ นทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในห้างสรรพสิ นค้าเซ็ นทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ
เพื่อศึกษาปั จจัยการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ อสิ นค้าของ
ผูบ้ ริ โภคในห้างสรรพสิ นค้าเซ็ นทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
สื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในห้างสรรพสิ นค้า
เซ็นทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ โดยภาพรวมผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญต่อปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่ อ สาร
การตลาดแบบบูรณาการอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการขายโดยใช้พนักงาน มี
ระดับมากที่สุดรองลงมาด้านการจัดกิจกรรมทางการตลาด ด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริ มการขาย
ด้านการสื่อสาร ณ จุดซื้อ และด้านการประชาสัมพันธ์ ตามลําดับ
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการใช้แอพลิเคชัน่ Line man ใน
กรุ งเทพมหานคร เป็ นแนวทางในการกําหนดการคาดหวังต่อการใช้แอพลิเคชัน่ และยอมรับการใช้
เทคโนโลยีเพื่อ ให้เ หมาะสมกับความต้อ งการของผูใ้ ช้บริ การและสร้า งความได้เ ปรี ยบทางการ
แข่งขัน
โดยผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. การสุ่มตัวอย่าง
3. การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
5. วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
6. วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ได้ แ ก่ กลุ่ ม ผู ท้ ี่ ใ ช้บ ริ ก ารแอพลิ เ คชั่ น Line Man ใน
กรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เนื่ องจากผูว้ ิจยั ไม่ทราบจํานวนที่แน่นอนของคนที่ใช้
แอพลิเคชัน่ Line Man ในกรุ งเทพมหานคร ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรคํานวณแบบทราบขนาดจํานวนประชากร โดยใช้สูตรกําหนดขนาดตัวอย่างของ สู ตร
W.G.cochran (1953) ดังนี้

n = P (1 – P) Z2
1+Ne2
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N แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
P แทน สัดส่วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการจะสุ่ม
Z แทน ความมัน่ ใจที่ผวู ้ จิ ยั กําหนดไว้ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
e แทน สัดส่วนของความคาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
ผูว้ จิ ยั ต้องการสุ่มตัวอย่างเป็ นร้อยละ 50 จากประชากรทั้งหมด ต้องการความเชื่อมัน่ ร้อ ยละ
95 และยอมรับความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง 0.05 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะคํานวณได้คือ P
= .50 (50%) Z = 1.96 (95%) e = 0.05 (5%)
n = (.50) (1-.50) (1.96)2 / (0.05)2
n = (.50) (.50) (3.8416) / .0025
n = 384.16 หรื อ 384 ตัวอย่าง
แต่ เ พื่อ ความแม่ น ยําของข้อ มู ล ในการเก็ บตัว อย่าง ผูว้ ิจ ัย จึ ง เก็ บ ตัว อย่างจํานวน 400
ตัวอย่าง
2. การสุ่ มตัวอย่ าง
สําหรับการวิจยั ในครั้งนี้เครื่ องมือที่ใช้สุ่มตัวอย่าง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ ิจยั
ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็ นการศึกษา พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนในกรุ งเทพมหานครโดยได้
แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น โดย
มีลกั ษณะคําถามปลายปิ ด ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพการปฏิบตั ิหน้าที่, การศึกษา และรายได้โดย
ผูต้ อบแบบสอบถามสามารถเลือกคําตอบได้เพียงข้อเดียว
ส่ ว นที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการใช้ แ อปพลิ เ คชั่ น ไลน์ แ มนใน
กรุ งเทพมหานคร โดยผูต้ อบแบบสอบถามสามารถเลือกคําตอบได้เพียงข้อเดียว
ส่วนที่ 3 ความคาดหวังต่อการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนในกรุ งเทพมหานคร
ส่ ว นที่ 4 การรั บ รู ้ เรี ยนรู ้ แ ละการยอมรั บ ต่ อ การใช้ แ อปพลิ เ คชั่ น ไลน์ แ มน ใน
กรุ งเทพมหานคร
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
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3. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการสร้างเครื่ องมือตามขั้นตอนการศึกษา ดังต่อไปนี้
การสร้างแบบสอบถาม มีข้นั ตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน
ในกรุ งเทพมหานคร แล้วนํามากําหนดกรอบแนวคิดของการวิจยั เพือ่ นํามาเป็ นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม
2. นําผลที่ได้จากการศึกษาตามข้อ 1. มาสร้างแบบสอบถามโดยแบ่ งออกเป็ นส่ ว นๆ และ
พิจารณาเนื้อหาให้สอดคล้องกับแนวคิด วัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดในการวิจยั
3. แบบสอบถามที่สร้างขึ้น นําเสนอาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์ เพือ่ ขอคําแนะนํา ปรับปรุ ง
แก้ไข
4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ และตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
5. นําแบบสอบถามที่แก้ไขเรี ยบร้อ ยแล้วทดลองใช้ (Pretest) กับกลุ่ มตัวอย่าง ไม่ ใช่ กลุ่ ม
ตัวอย่างในงานวิจยั จํานวน 40 คน และนําข้อมูลมาหาค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่า α = .750
6. นําแบบสอบถามที่ผา่ นการทดลองใช้และแก้ไขแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์เป็ น
ครั้งสุ ดท้าย เพื่อตรวจสอบและให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับการจัดทําฉบับสมบูรณ์ สําหรับนําไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
7. การรวบรวมข้อ มู ล เป็ นแบบเจาะจง (Purposive Random) เฉพาะกลุ่ ม คนที่ ใ ช้บ ริ การ
แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน
4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารในส่ วนที่เกี่ยวข้องพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนใน
กรุ งเทพมหานคร โดยแบ่งการวิจยั ตามที่ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง นํามา
สังเคราะห์และนํามาสร้างเป็ นแบบสอบถาม และนําเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาพิจารณาความเหมาะสม
และความสอดคล้อง
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่ องมือแบบสอบถาม มีวธิ ีดาํ เนินการดังนี้
1. ขอหนัง สื อ จากมหาวิท ยาลัย เพื่อ ขอความร่ ว มมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล กับกลุ่ ม
ตัวอย่าง
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2. ประสานงานกับกลุ่มตัวอย่างเพือ่ นําเครื่ องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ผูว้ จิ ยั ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่มตัวอย่างในการตอบข้อคําถามตามเครื่ องมือ
แต่ละชุดให้สมบูรณ์ แล้วนําผลการตอบไปจัดกระทําและวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
5. วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. แบบสอบถามในส่ วนที่ 1 ส่ วนที่ 2
เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับ พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนใกรุ งเทพมหานคร
โดยนําข้อมูลมาคํานวณและวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้ความถี่ (Frequency) และค่าร้อย(Percentage)
อธิบายตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ และใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต (Arithmetic Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าพิสัย (Rang) อธิบายตัวแปรด้านปั จจัยส่ วนบุคคล เช่น เพศ
อายุ สถานภาพการปฏิบตั ิหน้าที่ การศึกษา และรายได้ ซึ่งเป็ นตัวแปรที่มีระดับการวัดประเภทช่วง
วิ เ คราะห์ ร ะดับ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้แ อพลิ เ คชั่น Line man ใน
กรุ งเทพมหานคร ด้วยวิธีการคํานวณค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นนําค่าเฉลี่ยมาแปล
ความหมายโดยใช้เกณฑ์แปลความหมายของ (กัลยา วานิชบัญชา, 2557) ที่กาํ หนดไว้ดงั นี้
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ระดับน้อยที่สุด

2. ใช้ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
- ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตร (กัลยา วานิชบัญชา, 2557)
เมื่อ X
แทน ค่าเฉลี่ย
∑ X แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด
n
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
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2.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (กัลยา วานิชบัญชา, 2557)
S=

เมื่อ

n∑ x 2 −

(∑ x )
2

n(n − 1)

S

แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
∑ x 2 แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตัว ยกกําลังสอง
(∑ x )2
แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกกําลังสอง
n
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

3. สถิติที่ใช้ หาคุณภาพของแบบสอบถาม
หาความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธี สัม ประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ า ( α -Coefficient)
ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชบัญชา, 2557)
เมื่อ α
แทน ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
n
แทน ค่าจํานวนของแบบคําถาม
∑ si2 แทน ค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ
∑ st2 แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับ
4. สถิติที่ใช้ สําหรับทดสอบสมมติฐาน
4.1 ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้
การสูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวน 1 ตัวประกอบ (One-way analysis of variance) เพือ่ ทดสอบ
สมมุติฐานข้อ 1 และ ข้อ 2 (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2541) มีสูตรการคํานวณดังนี้
เมื่อ

โดย
เมื่อ

F
MSB
MSW
dfb
dfw
k
n

แทน ค่าที่พจิ ารณาใน F-distribution
แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกยกกําลังสองระหว่างกลุ่ม
แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกยกกําลังสองภายในกลุ่ม
= k-1
= n-k-1
แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
แทน จํานวนสมาชิกทั้งหมด
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาวิจยั เรื่ อ ง พฤติกรรมการใช้แอปพลิ เคชั่นไลน์แมนในกรุ ง เทพมหานครโดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างคือ คนที่ใช้
แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนในกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม แล้วมาทําการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางสถิติดว้ ยโปรแกรม
สําเร็ จรู ป ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั และนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ในรู ปของตาราง แบ่ง
ออกเป็ น 4 ส่วน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนใน
กรุ งเทพมหานคร
ตอนที่ 3 เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังต่อการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนในกรุ งเทพมหานคร
ตอนที่ 4 เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู ้ การเรี ยนรู ้ และยอมรับ ต่อการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน
ในกรุ งเทพมหานคร
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐานการวิจยั
สั ญลักษณ์ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
เพือ่ ความเข้าใจในการแปรความหมาย ผูว้ จิ ยั ขอกําหนดสัญลักษณ์และอักษรที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
n
แทน จํานวนตัวอย่าง
แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)
Χ
S.D.
แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
Sig.
แทน ความน่าจะเป็ นสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ
*
แทน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตอนที่ 1 เป็ นข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และระดับรายได้ต่อเดือน
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ตํ่ากว่า 20 ปี
20 - 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
50 ปี ขึ้นไป
3. สถานภาพ
โสด
สมรส
4. อาชีพ
นักเรี ยน / นักศึกษา
รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ทํางานบริ ษทั เอกชน/รับจ้าง
5. ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
6. ระดับรายได้ต่อเดือน
ตํ่ากว่า 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,000 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน

ร้ อยละ

101
299

25.3
74.8

7
229
101
56
7

1.8
57.3
25.3
14.0
1.8

292
108

73.0
27.0

115
97

28.8
24.3
35.3

141
12
283
105

3.0
70.8
26.3

74
159
87
80
400

18.5
39.8
21.8
20.0
100.0
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จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง โดยการแจกแจงจํานวน
และค่าร้อยละ จํานวน 400 คน สามารถจําแนกตามตัวแปรได้ดงั นี้
1. เพศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 299 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.8 และ
เพศชาย จํานวน 101 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.3
2. อายุ พบว่ากลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุ 20 - 30 ปี จํานวน 229 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 57.3
รองลงมา อายุ 31 – 40 ปี จํานวน 101 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.3 อายุ 41 – 50 ปี จํานวน 56 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 14.0 อายุ ตํ่ากว่า 20 ปี จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.8 และอายุ 50 ปี ขึ้นไป จํานวน 7 คน คิด
เป็ นร้อยละ 1.8
3. สถานภาพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีสถานภาพ โสด จํานวน 292 คน คิดเป็ นร้อยละ
73.0 สถานภาพ สมรส จํานวน 108 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.0
4. ระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน 283 คน
คิดเป็ นร้อยละ 70.8 รองลงมา ระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี จํานวน 105 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.3
และระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.0
5. อาชีพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษาจํานวน 115 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 28.8 ทํา งานบริ ษ ัท เอกชน/รั บ จ้า ง จํา นวน 141 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 35.3 รองลงมา มี อ าชี พ รับ
ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 97 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.3 อาชีพธุรกิจส่ วนตัว จํานวน 34 คน
คิดเป็ นร้อยละ 8.5 และอาชีพอื่น ๆ จํานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.3
6. ระดับรายได้ต่อเดือน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับรายได้ต่อเดือน 10,000 – 20,000
บาท จํานวน 159 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.8 รองลงมา มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 87 คน คิด
เป็ นร้อยละ 21.8 มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป จํานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.0 และมีรายได้ต่าํ กว่า
10,000 บาท จํานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.5
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ตอนที่ 2 เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนใน
กรุ งเทพมหานคร
ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวนและค่าร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง
พฤติกรรมการใช้ แอปพลิเคชั่น
จํานวน
ร้ อยละ
1. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ท่านใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนแต่ละครั้งเป็ นจํานวนเงินเท่าใด
ตํ่ากว่า 200 บาท
224
201 - 400 บาท
114
401 - 600 บาท
42
มากกว่า 600 บาท
20
2. ท่านใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนเพือ่ บริ การใดมากที่สุด

56.0
28.5
10.5
5.0

สัง่ อาหาร/เครื่ องดื่ม
ส่งพัสดุ
ใช้บริ การแมสเซนเจอร์
เรี ยกแท๊กซี่
สัง่ ของสะดวกซื้อต่าง ๆ
อื่นๆ
3. ท่านนิยมใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนบ่อยแค่ไหน
ใช้นอ้ ยกว่า 2 ครั้ง/เดือน
ใช้ 3 - 5 ครั้ง/เดือน
ใช้ 5 - 10 ครั้ง/เดือน
ใช้มากกว่า 10 ครั้ง/เดือน

187
64
57
25
33
34

46.8
16.0
14.3
6.3
8.3
8.5

275
81
11
33

68.8
20.3
2.8
8.3
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ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวนและค่าร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
พฤติกรรมการใช้ แอปพลิเคชั่น
จํานวน
4. ท่านนิยมใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนในวันใดมากที่สุด
วันจันทร์
53
วันอังคาร
29
วันพุธ
24
วันพฤหัสบดี
8
วันศุกร์
73
วันเสาร์
98
วันอาทิตย์
115
5. ท่านนิยมใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ แอปพลิเคชัน่ ในช่วงเวลาใดมากที่สุด
เวลา 8.00 น. – 10.00 น.
11
เวลา 10.01 น. – 12.00 น.
73
เวลา 12.01 น. – 14.00 น.
77
เวลา 14.01 น. – 18.00 น.
161
อื่นๆ
78
รวม
400

ร้ อยละ
13.3
7.3
6.0
2.0
18.3
24.5
28.8
2.8
18.3
19.3
40.3
19.5
100

จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง โดยการแจกแจงจํานวน
และค่าร้อยละ จํานวน 400 คน สามารถจําแนกตามตัวแปรได้ดงั นี้
1. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ท่านใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนแต่ละครั้งเป็ นจํานวนเงินเท่าใด
พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ นิย มจ่ า ยเงิ นตํ่ากว่า 200 บาท จํา นวน 224 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 56.0
รองลงมา จ่ายเงินเป็ นจํานวน 201 - 400 บาท จํานวน 114 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.5 จ่ายเงินเป็ นจํานวน
401- 600 บาท จํานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.5 จ่ายเงินเป็ นจํานวนมากกว่า 600 บาท จํานวน 20 คน
คิดเป็ นร้อยละ 5.0
2. ท่านใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนเพือ่ บริ การใดมากที่สุด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
มีการใช้บริ การในการในการสั่งอาหาร/เครื่ องดื่ม จํานวน 187 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.8 รองลงมา ส่ ง
พัสดุ จํานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.0 ใช้บริ การแมสเซนเจอร์ จํานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.3
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เรี ยกแท็กซี่ จํานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.3 สั่งของสะดวกซื้ อต่าง ๆ จํานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ
8.3 และอื่นๆ จํานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.5
3. ท่านนิ ยมใช้บริ การแอปพลิเคชั่นไลน์แมนบ่อยแค่ไหน พบว่ากลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ใช้
บริ การน้อยกว่า 2 ครั้ง/เดือน จํานวน 275 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.8 รองลงมา ใช้บริ การ 3-5 ครั้ง/เดือน
จํานวน 81คน คิดเป็ นร้อยละ 20.3 ใช้บริ การ 5-10 ครั้ง/เดือน จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.8 และ
ใช้บริ การมากกว่า 10 ครั้ง/เดือน จํานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.3
4. ท่านนิ ยมใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนในวันใดมากที่สุด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
ใช้บริ การวันอาทิตย์ จํานวน 115 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.8 รองลงมา วันเสาร์ จํานวน 98 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 98 วันศุกร์ จํานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.3 วันจันทร์ จํานวน 53 คิดเป็ นร้อยละ13.3 วันอังคาร
จํานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.3 วันพุธ จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.0 และวันพฤหัสบดี จํานวน
8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.0
5. ท่านนิยมใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนในช่วงเวลาใดมากที่สุด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่นิยมใช้บริ การในช่วงเวลา 14.01 น.-18.00 น. จํานวน 161 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.3 รองลงมา
ช่วงเวลาอื่น ๆ จํานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.5 เวลา 12.01 น.- 14.00 น. จํานวน 77 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 19.3 เวลา 10.01 น. -12.00 น. จํานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.3 และเวลา 08.00 น. – 10.00 น.
จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.8
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ตอนที่ 3 เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังต่อการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนในกรุ งเทพมหานคร
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังต่อการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน
ในกรุ งเทพมหานครโดยรวม
ความคาดหวังต่ อการใช้ แอปพลิเคชั่นไลน์ แมน
1.ท่านต้องการให้มีการโฆษณาผ่านแอปพลิเคชัน่
ไลน์แมนเป็ นการเลือกสื่อที่เหมาะสมในการเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างครอบคลุม
2.ท่านต้องการให้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนมีการ
โฆษณาผ่านเว็บไซต์อื่น ๆเพือ่ เป็ นการแนะนํา
แอปพลิเคชัน่ ไปในตัวช่วยให้เกิดความสนใจแก่ผู ้
พบเห็น
3.ท่านต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแสดง
ความคิดเห็นความรู ้สึกต่าง ๆในการใช้แอปพลิเคชัน่
ไลน์แมนในมุมมองของท่านให้คนอื่นได้รับรู ้
4.ท่านต้องการให้มีการอัพเดทข่าวสารและ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่
ดีต่อแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน
5.ท่านต้องการให้มีการจัดโปรโมชัน่ ที่หลากหลาย
ในการที่จะซื้อสินค้า เช่น ใช้บริ การ 5 ครั้ง ฟรี ค่า
ขนส่ง 1 ครั้ง เป็ นต้น
6.ท่านต้องการให้มีส่วนลดสําหรับสมาชิก เพือ่ เป็ น
การกระตุน้ ให้ท่านเข้ามาใช้บริ การแอปพลิเคชัน่
ไลน์แมนเพิม่ ขึ้น
เฉลี่ยรวม

ระดับความคิดเห็น
.X
ระดับ
S.D.
3.91
.641
มาก

3.76

.758

มาก

3.73

.789

ปานกลาง

3.99

.731

มาก

4.30

.820

มากที่สุด

4.09

.991

มากที่สุด

3.96

.788

มาก
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จากตารางที่ 4.3 พบว่า ด้านต่าง ๆ โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( Χ =
3.96) เมื่อพิจารณามีความต้องการให้มีการจัดโปรโมชัน่ ที่หลากหลายในการที่จะซื้ อ สิ นค้า เช่น ใช้
บริ การ 5 ครั้ง ฟรี ค่าขนส่ ง 1 ครั้ง เป็ นต้น และ มีความต้องการให้มีส่วนลดสําหรับสมาชิก เพื่อเป็ น
การกระตุน้ ให้ท่านเข้ามาใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนเพิ่มขึ้น พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด ซึ่ ง มีความต้องการให้มีการจัดโปรโมชัน่ ที่หลากหลายในการที่จะซื้ อสิ นค้า เช่น ใช้
บริ การ 5 ครั้ง ฟรี ค่าขนส่ง 1 ครั้ง เป็ นต้น ( Χ =4.30) มีความต้องการให้มีส่วนลดสําหรับสมาชิก เพือ่
เป็ นการกระตุน้ ให้ท่านเข้ามาใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนเพิม่ ขึ้น ( Χ =4.19) มีความต้องการให้มี
การโฆษณาผ่านแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนเป็ นการเลือกสื่อที่เหมาะสมในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
อย่างครอบคลุม ( Χ =3.91) มีความต้องการให้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนมีการโฆษณาผ่านเว็บไซต์อื่น ๆ
เพือ่ เป็ นการแนะนําแอปพลิเคชัน่ ไปในตัวช่วยให้เกิดความสนใจแก่ผูเ้ ห็น ( Χ =3.76) มีความต้องการ
ให้มีการอัพเดทข่าวสารและประชาสัมพันธ์อ ย่างต่อ เนื่ องทําให้เกิดภาพลักษณ์ ที่ดีต่อ แอปพลิ เคชัน่
ไลน์แมน( Χ =3.99) และมีความต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงความคิดเห็นความรู ้สึก
ต่าง ๆในการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนในมุมมองของท่านให้คนอื่นได้รับรู ้
( Χ =3.73)
ตอนที่ 4 เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู ้ การเรี ยนรู ้ และยอมรับ ต่อการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนใน
กรุ งเทพมหานคร
ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู ้ เรี ยนรู ้และยอมรับ ของผูท้ ี่เข้ามาใช้
บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนในกรุ งเทพมหานคร
การรับรู้ เรียนรู้ และยอมรับ ของผู้ที่เข้ ามาใช้ บริการ
แอปพลิเคชั่นไลน์ แมนในกรุงเทพมหานคร
1) ท่านสนใจในแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน
2) ท่านสามารถเข้าใจวิธีการใช้งานของแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน
3) ท่านคุน้ เคยกับการใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนมี
ความทันสมัยและสะดวกรวดเร็วต่อการใช้งาน
4) ท่านสามารถรับรู ้ถึงระบบปฏิบตั ิติการของแอปพลิเคชัน่
ไลน์แมนมีการคํานวณระยะทางค่าใช้จ่าย ได้อย่างรวดเร็ว

ระดับความคิดเห็น
.X

S.D.

ระดับ

3.56
3.50
3.48

.848
.785
.810

มาก
มาก
ปานกลาง

3.59

.782

ปานกลาง
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การรับรู้ เรียนรู้ และยอมรับ ของผู้ที่เข้ ามาใช้ บริการ
แอปพลิเคชั่นไลน์ แมนในกรุงเทพมหานคร
5) ท่านรับรู ้ถึงขั้นตอนในการใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน
ทําได้ง่ายไม่ซบั ซ้อน
6) ท่านรู ้จกั วิธีการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน
เฉลี่ยรวม

X

ระดับความคิดเห็น
S.D.
ระดับ

3.54

.816

ปานกลาง

3.55
3.56

.751
.808

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.4 พบว่า การรับรู ้ เรี ยนรู ้และยอมรับ ของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์
แมนในกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง เป็ นส่วนใหญ่ ( Χ
=3.56) เมื่อพิจารณาแล้ว มีความสามารถเข้าใจและสามารถนําแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันให้สอดคล้องกับสังคมปั จจุบนั ได้ ( Χ = 3.74) อยูใ่ นระดับที่มาก รองลงมาคือ มีความ
สนใจในแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน ( Χ =4.30) และมีความสามารถเข้าใจวิธีการใช้งานของแอปพลิเคชัน่
ไลน์แมน ( Χ = 3.50) และมีความสามารถรับรู ้ถึงระบบปฏิบตั ิการของแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนมีการ
คํานวณระยะทางค่าใช้จ่าย ได้อย่างรวดเร็ ว ( Χ =3.59) มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
รองลงมาคือ รู ้จกั วิธีการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน ( Χ = 3.55)
มีการรับรู ้ถึงขั้นตอนในการใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนทําได้ง่ายไม่ซบั ซ้อน ( Χ = 3.54) และ
มีการคุน้ เคยกับการใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนมีความทันสมัยและสะดวกรวดเร็ วต่อการใช้
งาน ( Χ = 3.48)
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ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย
การวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐาน เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้แอปพลิ เคชั่น ไลน์แมนใน
กรุ งเทพมหานคร เมื่อจําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และระดับรายได้ต่อเดือน
สมมติฐานข้ อ 1 ความคาดหวังต่อ การใช้แอปพลิเคชั่นไลน์แมนมีผลต่อพฤติกรรมการใช้
แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนในกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐาน 1.1
H0: เพศ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ ความคาดหวัง ต่ อ การใช้ แ อปพลิ เ คชั่น ไลน์ แ มนใน
กรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
H1: เพศ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ ความคาดหวัง ต่ อ การใช้ แ อปพลิ เ คชั่น ไลน์ แ มนใน
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.5 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อ ความคาดหวังต่อการใช้
แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนในกรุ งเทพมหานคร จําแนกตาม เพศ

ความคาดหวังต่ อการใช้ งานแอปพลิเคชั่น
ไลน์ แมน
1. ท่านต้องการให้มีการโฆษณาผ่าน
แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนเป็ นการเลือกสื่อที่
เหมาะสมในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายอย่างครอบคลุม
2. ท่านต้องการให้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน
มีการโฆษณาผ่านเว็บไซต์อื่น ๆเพือ่ เป็ น
การแนะนําแอปพลิเคชัน่ ไปในตัวช่วยให้
เกิดความสนใจแก่ผพู ้ บเห็น

S.D.

หญิง
. X S.D.

3.96

.720

3.90

.612

.868

.386

3.63

.745

3.80

.760

-1.904

.058

.X

ชาย

เพศ

t

Sig.

41

ความคาดหวังต่ อการใช้ งานแอปพลิเคชั่น
ไลน์ แมน
3.ท่านต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น แสดงความคิดเห็นความรู ้สึกต่าง
ๆในการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนใน
มุมมองของท่านให้คนอื่นได้รับรู ้
4. ท่านต้องการให้มีการอัพเดทข่าวสาร
และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทําให้
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อแอปพลิเคชัน่ ไลน์
แมน
5. ท่านต้องการให้มีการจัดโปรโมชัน่ ที่
หลากหลายในการที่จะซื้อสินค้า เช่น ใช้
บริ การ 5 ครั้ง ฟรี ค่าขนส่ง 1 ครั้ง เป็ นต้น
6. ท่านต้องการให้มีส่วนลดสําหรับ
สมาชิก เพือ่ เป็ นการกระตุน้ ให้ท่านเข้ามา
ใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนเพิม่ ขึ้น
*ระดับนัยสําคัญ .05

ชาย

เพศ

X

S.D.

หญิง
X S.D.

t

Sig.

3.43

.779

3.84

.766

-4.634

.000

4.07

.778

3.97

.713

1.171*

.243

4.32

.720

4.26

.811

.579

.563

3.56

.984

4.27

.929

-6.511

.000

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบ เพศ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อ ความคาดหวังต่อการ
ใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนในกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
สมมติฐาน 1.2
H0: อายุ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ ความคาดหวัง ต่ อ การใช้ แ อปพลิ เ คชั่ น ไลน์ แ มนใน
กรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
H1: อายุ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ ความคาดหวัง ต่ อ การใช้ แ อปพลิ เ คชั่ น ไลน์ แ มนใน
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.6 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อ ความคาดหวังต่อการใช้
แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนในกรุ งเทพมหานคร จําแนกตาม อายุ
ความคาดหวัง
ต่ อการใช้ งาน
แอปพลิเคชั่น
ไลน์ แมน

อายุ
ตํ่ากว่ า 20ปี

20 - 30 ปี

.X

X

S.D.

S.D.

31 – 40 ปี
X

41 - 50 ปี

S.D. . X S.D.

50 ปี ขึน้
ไป
X

F

Sig.

. S.D.

1.ท่านต้องการ
ให้มีการโฆษณา
ผ่าน
4.14 1.069 3.86 .634 4.12 .637 3.71 .563 4.00 .000 4.767 .001*
แอปพลิเคชัน่
ไลน์แมนเป็ น
การเลือกสื่อที่
เหมาะสมในการ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายอย่าง
ครอบคลุม
2. ท่านต้องการ
ให้แอปพลิเคชัน่
ไลน์แมนมีการ
โฆษณาผ่าน
4.14 1.069 3.81 .746 3.73 .760 3.50 .763 4.00 .000 2.612 .035
เว็บไซต์อื่นๆเพือ่
เป็ นการแนะนํา
แอปพลิเคชัน่ ไป
ในตัวช่วยให้เกิด
ความสนใจแก่ผู ้
พบเห็น
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ความคาดหวัง
ต่ อการใช้ งาน
แอปพลิเคชั่น
ไลน์ แมน

อายุ
ตํ่ากว่ า 20ปี
.X

20 - 30 ปี

31 – 40 ปี

41 - 50 ปี

50 ปี ขึน้
ไป

F

Sig.

S.D. . X S.D. . X S.D. . X S.D. . X S.D.

3.ท่านต้องการที่
จะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
3.71 1.604 3.72 .768 3.87 .856 3.64 .586 3.00 .000 2.543 .040
แสดงความ
คิดเห็นความรู ้สึก
ต่างๆในการใช้
แอปพลิเคชัน่
ไลน์แมนใน
มุมมองของท่าน
ให้คนอื่นได้รับรู ้
4.ท่านต้องการ
ให้มีการอัพแดท
ข่าวสารและ
ประชาสัมพันธ์ 4.14 1.069 3.92 .765 4.28 .709 3.77 .426 4.00 .000 6.145 .000*
อย่างต่อเนื่องทํา
ให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อแอปพลิเคชัน่
ไลน์แมน
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ความคาดหวัง
ต่ อการใช้ งาน
แอปพลิเคชั่น
ไลน์ แมน

อายุ
ตํ่ากว่ า 20ปี
X

S.D.

20 - 30 ปี
X

S.D.

31 – 40 ปี
X

S.D.

41 - 50 ปี
X

S.D.

50 ปี ขึน้
ไป
X

F

sig

S.D.

5.ท่านต้องการ
ให้มีการจัด
โปรโมชัน่ ที่
4.14 1.069 4.41 .764 4.08 .845 4.16 .708 4.00 .000 3.797 .005
หลากหลายใน
การที่จะซื้อ
สินค้า เช่น ใช้
บริ การ 5 ครั้ง
ฟรี ค่าขนส่ง 1
ครั้ง เป็ นต้น
6.ท่านต้องการ
ให้มีส่วนลด
สําหรับสมาชิก
เพือ่ เป็ นการ
4.14 1.069 4.27 1.045 3.90 .995 3.71 .563 4.00 .000 5.055 .001*
กระตุน้ ให้ท่าน
เข้ามาใช้บริ การ
แอปพลิเคชัน่
ไลน์แมน
เพิม่ ขึ้น
*ระดับนัยสําคัญ .01
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จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบ อายุ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อ ความคาดหวังต่อการ
ใช้งานแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน ในภาพรวม เมื่อพิจารณพบว่า อายุ ทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อ การคาดหวัง
ต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนในด้านต้องการให้มีการโฆษณาผ่านแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนเป็ น
การเลือกสื่ อที่เหมาะสมในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายอย่างครอบคลุม , ต้องการให้มีการอัพเดท
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่ องและมีความต้องการให้มีส่วนลดสําหรับสมาชิ ก ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .01
สมมติฐาน 1.3
H0: สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อ ความคาดหวังต่อการใช้งานแอปพลิ เคชัน่ ไลน์แมนไม่
แตกต่างกัน
H1: สถานภาพที่แตกต่างกันมี ผลต่อ ความคาดหวังต่อ การใช้งานแอปพลิ เคชั่นไลน์ แ มน
แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.7 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อความคาดหวังต่อการใช้
งานแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน จําแนกตาม สถานภาพ
ความคาดหวังต่ อการใช้ งานแอปพลิเคชั่น
ไลน์ แมน
1.ท่านต้องการให้มีการโฆษณาผ่าน
แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนเป็ นการเลือกสื่อที่
เหมาะสมในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
อย่างครอบคลุม
2.ท่านต้องการให้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนมี
การโฆษณาผ่านเว็บไซต์อื่นๆเพือ่ เป็ นการ
แนะนําแอปพลิเคชัน่ ไปในตัวช่วยให้เกิด
ความสนใจแก่ผพู ้ บเห็น

สถานภาพ
โสด

สมรส

t

Sig.

X

S.D.

X

S.D.

3.85

.672

4.08

.514

-3.704*

.000

3.71

.728

3.89

.824

-2.116

398
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ความคาดหวังต่ อการใช้ งานแอปพลิเคชั่น
ไลน์ แมน
3.ท่านต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น แสดงความคิดเห็นความรู ้สึกต่างๆ
ในการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนใน
มุมมองของท่านให้คนอื่นได้รับรู ้
4.ท่านต้องการให้มีการอัพเดทข่าวสารและ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทําให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน
5.ท่านต้องการให้มีการจัดโปรโมชัน่ ที่
หลากหลายในการที่จะซื้อสินค้า เช่น ใช้
บริ การ 5 ครั้ง ฟรี ค่าขนส่ง 1 ครั้ง เป็ นต้น
6.ท่านต้องการให้มีส่วนลดสําหรับสมาชิก
เพือ่ เป็ นการกระตุน้ ให้ท่านเข้ามาใช้บริ การ
แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนเพิม่ ขึ้น

สถานภาพ
โสด

สมรส

t

Sig.

X

S.D.

X

S.D.

3.65

.770

3.96

.796

-3.606

398

3.93

.777

4.15

.561

-2.610

398

.816

4.16

.699

1.994*

398

1.104 4.18

.577

-1.341* 354.132

4.32

4.06

*ระดับนัยสําคัญ .05
จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบ สถานภาพ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อ ความคาดหวังต่อการใช้
แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
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สมมติฐาน 1.4
H0: อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อความคาดหวังต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนไม่แตกต่าง
กัน
H1: อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อความคาดหวังต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนแตกต่าง
กัน
ตารางที่ 4.8 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อความคาดหวังต่อการใช้
งานแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน จําแนกตาม อาชีพ
ความ
คาดหวังต่ อ
การใช้ งาน
แอปพลิเคชั่น
ไลน์ แมน

อาชีพ

รับ
ทํางาน
นักเรียน/ ราชการ/
บริษัทเอกชน/
นักศึกษา พนักงาน
รับจ้ าง
รัฐวิสาหกิจ
X

S.D. . X S.D. . X

1. ท่าน
ต้องการให้มี
การโฆษณา 3.86 .674 4.10 .604 3.94
ผ่าน
แอปพลิเคชัน่
ไลน์แมนเป็ น
การเลือกสื่อ
ที่เหมาะสม
ในการเข้าถึง
กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย
อย่าง
ครอบคลุม

S.D.

.524

ธุรกิจ
ส่ วนตัว

X

S.D.

อื่นๆ

X

F

Sig.

S.D.

3.76 .431 3.08 1.256 9.025 .000*
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อาชีพ
ความคาดหวัง
ต่ อการใช้ งาน
แอปพลิเคชั่น
ไลน์ แมน

นักเรียน/
นักศึกษา
X

ทํางาน
รับราชการ/
พนักงาน บริษัทเอกชน/
รับจ้ าง
รัฐวิสาหกิจ

S.D. . X

S.D.

2.ท่านต้องการ
ให้
แอปพลิเคชัน่
ไลน์แมนมีการ 3.98 .635 3.85 .846
โฆษณาผ่าน
เว็บไซต์อ่ืนๆ
เพือ่ เป็ นการ
แนะนํา
แอปพลิเคชัน่
ไปในตัวช่วยให้
เกิดความสนใจ
แก่ผพู ้ บเห็น
3.ท่านต้องการ
ที่จะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
แสดงความ
3.43 .651 4.10 .714
คิดเห็น
ความรู ้สึกต่าง
ๆในการใช้
แอปพลิเคชัน่
ไลน์แมนใน
มุมมองของ
ท่านให้คนอื่น
ได้รับรู ้

.X

S.D.

ธุรกิจ
ส่ วนตัว
X

S.D.

อื่นๆ

X

F

Sig.

7.180

.000*

S.D.

3.55 .722

3.79 .729 3.31 .855

3.90 .777

3.24 .431 3.08 1.256 19.808 .000*
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อาชีพ

ความคาดหวัง
ต่ อการใช้ งาน
แอปพลิเคชั่น
ไลน์ แมน

รับ
ทํางาน
นักเรียน/ ราชการ/
บริษัทเอกชน/
นักศึกษา พนักงาน
รับจ้ าง
รัฐวิสาหกิจ
X

S.D. . X S.D. . X

4.ท่านต้องการ
ให้มีการ
อัพเดทข่าวสาร 3.84 .894 4.09 .597 4.11
และ
ประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง
ทําให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อ
แอปพลิเคชัน่
ไลน์แมน
5.ท่านต้องการ
ให้มีการจัด
โปรโมชัน่ ที่
หลากหลายใน 4.30 .878 4.11 .659 4.25
การที่จะซื้อ
สินค้า เช่น ใช้
บริ การ 5 ครั้ง
ฟรี ค่าขนส่ง 1
ครั้ง เป็ นต้น

S.D.

ธุรกิจ
ส่ วนตัว

X

S.D.

อื่นๆ

X

F

Sig.

S.D.

.694

4.00 .000 3.31 .855 5.614

.803

5.00 .000 3.77 .599 10.511 .000*

.000*
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อาชีพ

ความคาดหวัง
ต่ อการใช้ งาน
แอปพลิเคชั่น
ไลน์ แมน

นักเรียน/
นักศึกษา

X

รับ
ทํางาน
ราชการ/
บริษัทเอกชน/
พนักงาน
รับจ้ าง
รัฐวิสาหกิจ

S.D. . X S.D. . X

6.ท่านต้องการ
ให้มีส่วนลด
สําหรับ
.
สมาชิก เพือ่
4.08 1.326 4.20 552 3.91
เป็ นการ
กระตุน้ ให้
ท่านเข้ามาใช้
บริ การ
แอปพลิเคชัน่
ไลน์แมน
เพิม่ ขึ้น
*ระดับนัยสําคัญ .01

S.D.

.952

ธุรกิจ
ส่ วนตัว

X

S.D.

อื่นๆ

X

F

Sig.

S.D.

4.79 .410 3.54 .519 7.091 .000*

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบ อาชีพ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อ การคาดหวังต่อการ
ใช้งานแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน ที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01
ตารางที่ 4.9 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อความคาดหวังต่อการใช้
งานแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน จําแนกตาม ระดับการศึกษา
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สมมติฐาน 1.5
H0: ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความคาดหวังต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน
ไม่แตกต่างกัน
H1: ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความคาดหวังต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน
แตกต่างกัน

ตํ่ากว่ า
ปริญญาตรี

ความคาดหวังต่ อการใช้ งาน
แอปพลิเคชั่นไลน์ แมน
.
1. ท่านต้องการให้มีการ
โฆษณาผ่านแอปพลิเคชัน่
ไลน์แมนเป็ นการเลือกสื่อที่
เหมาะสมในการเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายอย่าง
ครอบคลุม
2. ท่านต้องการให้
แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนมีการ
โฆษณาผ่านเว็บไซต์อื่นๆเพือ่
เป็ นการแนะนําแอปพลิเคชัน่
ไปในตัวช่วยให้เกิดความ
สนใจแก่ผพู ้ บเห็น
3. ท่านต้องการที่จะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็นความรู ้สึก
ต่างๆในการใช้แอปพลิเคชัน่
ไลน์แมนในมุมมองของท่าน
ให้คนอื่นได้รับรู ้

X

S.D.

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

X

. S.D.

สู งกว่ า
ปริญญาตรี
X

.

F

Sig.

S.D.

3.50

.522 3.99

.652

3.76

.581 7.471 .001*

3.00

.000 3.81 .760

3.70

.748 7.315 .001*

3.50 1.168 3.73 .837

3.76

.581

.593

.553
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ตํ่ากว่ า
ปริญญาตรี

ความคาดหวังต่ อการใช้ งาน
แอปพลิเคชั่นไลน์ แมน
.

X

S.D.

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

X

. S.D. .

สู งกว่ า
ปริญญาตรี
X

4.ท่านต้องการให้มีการอัพเดท
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่องทําให้เกิด
3.25 .452 4.10 .663 3.78
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อแอปพลิเคชัน่
ไลน์แมน
5.ท่านต้องการให้มีการจัด
โปรโมชัน่ ที่หลากหลายในการ
ที่จะซื้อสินค้า เช่น ใช้บริ การ 5 3.75 .866 4.45 .625 3.87
ครั้ง ฟรี ค่าขนส่ง 1 ครั้ง เป็ นต้น

F

Sig.

S.D.

.832

14.757 .000*

.981

26.990 .000*

6.ท่านต้องการให้มีส่วนลด
สําหรับสมาชิก เพือ่ เป็ นการ
3.75 .866 4.34 .765 3.48 1.241 34.533 .000*
กระตุน้ ให้ท่านเข้ามาใช้บริ การ
แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนเพิม่ ขึ้น
*ระดับนัยสําคัญ .01
จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบ อาชีพ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อ การคาดหวังต่อการ
ใช้งานแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน ที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01
ตารางที่ 4.10 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อความคาดหวังต่อการใช้
งานแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน จําแนกตาม ระดับรายได้ต่อเดือน
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สมมติฐาน 1.6
H0: ระดับรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อความคาดหวังต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน่ ไลน์
แมนไม่แตกต่างกัน
H1: ระดับรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อความคาดหวังต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน่ ไลน์
แมนแตกต่างกัน
ระดับรายได้ ต่อเดือน
10,000 –
30,000
ตํ่ากว่า
20,001 –
ความคาดหวังต่ อการใช้ งาน
20,000 บาท
บาทขึ้นไป
F
Sig.
10,000 บาท
30,000 บาท
แอปพลิเคชั่นไลน์ แมน
X

S.D.

X

1.ท่านต้องการให้มีการ
โฆษณาผ่านแอปพลิเคชัน่
ไลน์แมนเป็ นการเลือกสื่อที่ 3.65 .748 4.06
เหมาะสมในการเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายอย่าง
ครอบคลุม
2.ท่านต้องการให้
แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนมีการ
โฆษณาผ่านเว็บไซต์อื่นๆ
3.86 .782 3.72
เพือ่ เป็ นการแนะนํา
แอปพลิเคชัน่ ไปในตัวช่วย
ให้เกิดความสนใจแก่ผพู ้ บ
เห็น
3.ท่านต้องการที่จะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น
3.58 .907 3.85
ความรู ้สึกต่างๆในการใช้
แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนใน
มุมมองของท่านให้คนอืน่ ได้
รับรู ้

X

.570

4.06

.536 3.70 .644 12.507 .000*

.730

3.75

.838 3.76 .758

.765 3.76

S.D.

S.D.

S.D.

X

.652

.582

.806 3.61 .665 2.750

.043
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ระดับรายได้ ต่อเดือน
10,000 –
20,001 –
20,000 บาท
30,000 บาท

30,000 บาท
ความคาดหวังต่ อการ
ตํ่ากว่า 10,000
ขึ้นไป
ใช้ งานแอปพลิเคชั่น
F
Sig.
บาท
ไลน์ แมน
S.D. X
S.D.
S.D. X S.D.
X
X
4.ท่านต้องการให้มี
การอัพเดทข่าวสาร
และประชาสัมพันธ์ 3.95 .858 4.04 .849 4.08 .554 3.85 .453 1.748 .157
อย่างต่อเนื่องทําให้
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
แอปพลิเคชัน่ ไลน์
แมน
5.ท่านต้องการให้มี
การจัดโปรโมชัน่ ที่
หลากหลายในการที่ 4.39 .808 4.18 .698 4.47 .567 4.16 1.061 3.790 .011
จะซื้อสินค้า เช่น ใช้
บริ การ 5 ครั้ง ฟรี ค่า
ขนส่ง 1 ครั้ง เป็ นต้น
6.ท่านต้องการให้มี
ส่วนลดสําหรับ
สมาชิก เพือ่ เป็ นการ 4.46 .706 3.81 1.128 4.47 .567 3.91 1.058 14.260 .000*
กระตุน้ ให้ท่านเข้ามา
ใช้บริ การ
แอปพลิเคชัน่ ไลน์
แมนเพิม่ ขึ้น
ระดับนัยสําคัญ .01
จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบ ระดับรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อ ความ
คาดหวังต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน ที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01
สมมติฐานข้ อ 2 การรับรู ้ เรี ยนรู ้และยอมรับ ของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนมี
ผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนในกรุ งเทพมหานคร
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ตารางที่ 4.11 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ เรี ยนรู ้และ
ยอมรับ ของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน จําแนกตาม เพศ
สมมติฐาน 2.1
H0: เพศ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การรั บ รู ้ เรี ย นรู ้ แ ละยอมรั บ ของผู ้ที่ เ ข้า มาใช้ บ ริ ก าร
แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนไม่แตกต่างกัน
H1: เพศ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การรั บ รู ้ เรี ย นรู ้ แ ละยอมรั บ ของผู ้ที่ เ ข้า มาใช้ บ ริ ก าร
แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนแตกต่างกัน
เพศ
การรับรู้ เรียนรู้ และยอมรับ ของผู้ที่เข้ ามา
ชาย
หญิง
t
Sig.
ใช้ บริการแอปพลิเคชั่นไลน์ แมน
. X S.D. . X S.D.
1. ท่านสนใจในแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน 3.03 .921 3.73 .743 -7.712
.000
2.ท่านสามารถเข้าใจวิธีการใช้งานของ
แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน
3.ท่านคุน้ เคยกับการใช้เทคโนโลยี
แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนมีความทันสมัย
และสะดวกรวดเร็วต่อการใช้งาน
4.ท่านสามารถรับรู ้ถึงระบบปฏิบตั ิติการ
ของแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนมีการคํานวณ
ระยะทางค่าใช้จ่าย ได้อย่างรวดเร็ ว
5.ท่านรับรู ้ถึงขั้นตอนในการใช้บริ การ
แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนทําได้ง่ายไม่
ซับซ้อน
6.ท่านรู ้จกั วิธีการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์
แมน
7.ท่านสามารถเข้าใจและสามารถนํา
แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจําวันให้สอดคล้องกับสังคม
ปั จจุบนั ได้
ระดับนัยสําคัญ .05

3.33

.991

3.56

.695

-2.145

134.711

3.46

.686

3.48

.849

-.351*

211.233

3.32

.824

3.67

.756

-3.955

398

3.40

.873

3.58

.792

-1.987

398

3.48

.610

3.57

.793

-1.227* 222.474

3.88

.637

3.69

.920

2.363* 249.200
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จากตารางที่ 4.11 พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบ อายุ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ เรี ยนรู ้และยอมรับ ของ
ผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
ตารางที่ 4.12 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ เรี ยนรู ้และ
ยอมรับ ของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน จําแนกตาม อายุ
สมมติฐาน 2.2
H0: อายุ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อ การรับรู้ เรี ยนรู้ และยอมรับของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การแอปพลิเคชัน่
ไลน์แมนไม่แตกต่างกัน
H1: อายุ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อ การรับรู้ เรี ยนรู้และยอมรับของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์
แมนแตกต่างกัน

การรับรู้ เรียนรู้
อายุ
และยอมรับ
50 ปี ขึน้
ตํ่ากว่ า 20ปี 20 - 30 ปี 31 – 40 ปี 41 - 50 ปี
ของผู้ที่เข้ ามา
ไป
F
sig
ใช้ บริการ
แอปพลิเคชั่น X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D.
ไลน์ แมน
1.ท่านสนใจใน
แอปพลิเคชัน่
4.14 1.069 3.68 .794 3.17 .928 3.48 .504 5.00 .000 14.213 .000*
ไลน์แมน
2.ท่านสามารถ
เข้าใจวิธีการใช้ 4.14 1.069 3.66 .693 3.28 .850 3.09 .769 4.00 .000 11.130 .000*
งานของ
แอปพลิเคชัน่
ไลน์แมน
3.ท่านคุน้ เคย
กับการใช้
เทคโนโลยี
แอปพลิเคชัน่
ไลน์แมนมี
ความทันสมัย

4.14 1.069 3.57 .894 3.45 .728 3.13 .334 3.00 .000 5.497

.000*
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การรับรู้
เรียนรู้ และ
ยอมรับ ของผู้
ที่เข้ ามาใช้
บริการ
แอปพลิเคชั่น
ไลน์ แมน
4.ท่านสามารถ
รับรู ้ถึงระบบ
ปฎิบตั ิการของ
แอปพลิเคชัน่
ไลน์แมนมี
การคํานวณ
ระยะทาง
ค่าใช้จ่าย ได้
อย่างรวดเร็ ว
5.ท่านรับรู ้ถึง
ขั้นตอนใน
การใช้บริ การ
แอปพลิเคชัน่
ไลน์แมนทํา
ได้ง่ายไม่
ซับซ้อน
6.ท่านรู ้จกั
วิธีการใช้
แอปพลิเคชัน่
ไลน์แมน

อายุ
ตํ่ากว่ า 20ปี

X

4.14

S.D.

20 - 30 ปี

X

S.D.

31 – 40 ปี

X

S.D.

41 - 50 ปี

X

S.D.

50 ปี ขึน้
ไป

X

F

S.D.

1.069 3.63 .841 3.43 .766 3.66 .478 3.00 .000 3.251

3.741 1.604 3.72 .893 3.33 .618 3.18 .386 3.00 .000 8.913

4.57

.535

sig

.012

.000*

3.75 .746 3.28 .512 3.13 .788 3.00 .000 18.978 .000*
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การรับรู้ เรียนรู้
อายุ
และยอมรับ
50 ปี ขึน้
ตํ่ากว่ า 20ปี 20 - 30 ปี 31 – 40 ปี 41 - 50 ปี
ของผู้ที่เข้ ามา
ไป
F
sig
ใช้ บริการ
แอปพลิเคชั่น X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D.
ไลน์ แมน
7.ท่านสามารถ
เข้าใจและ
สามารถนํา
แอปพลิเคชัน่
4.14 1.069 3.77 1.035 3.71 .516 3.66 .478 3.00 .000 1.917 .107
ไลน์แมนมา
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน
ให้สอดคล้อง
กับสังคม
ปั จจุบนั ได้
ระดับนัยสําคัญ .01
จากตารางที่ 4.12 พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบ อายุ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู ้ เรี ยนรู ้และ
ยอมรับ ของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01
ตารางที่ 4.13 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ เรี ยนรู ้และ
ยอมรับ ของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน จําแนกตามสถานภาพ
สมมติฐาน 2.3
H0: สถานภาพ ที่แตกต่างกัน มี ผลต่อ การรับรู ้ เรี ยนรู ้และยอมรับของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ ก าร
แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนไม่แตกต่างกัน
H1: สถานภาพ ที่แตกต่างกัน มี ผลต่อ การรับรู ้ เรี ยนรู ้และยอมรับของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การ
แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนแตกต่างกัน
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การรับรู้ เรียนรู้ และยอมรับ ของผู้ที่เข้ ามา
ใช้ บริการแอปพลิเคชั่นไลน์ แมน
1.ท่านสนใจในแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน
2.ท่านสามารถเข้าใจวิธีการใช้งานของ
แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน
3.ท่านคุน้ เคยกับการใช้เทคโนโลยี
แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนมีความทันสมัยและ
สะดวกรวดเร็ วต่อการใช้งาน
4.ท่านสามารถรับรู ้ถึงระบบปฎิบตั ิการของ
แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนมีการคํานวณ
ระยะทางค่าใช้จ่าย ได้อย่างรวดเร็ ว
5.ท่านรับรู ้ถึงขั้นตอนในการใช้บริ การ
แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนทําได้ง่ายไม่
ซับซ้อน
6.ท่านรู ้จกั วิธีการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์
แมน
7.ท่านสามารถเข้าใจและสามารถนํา
แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจําวันให้สอดคล้องกับสังคม
ปั จจุบนั ได้
ระดับนัยสําคัญ .05

สถานภาพ
โสด
X
3.43

t

Sig.

.542

-5.974*

.000

สมรส
S.D.

S.D.

.908

X
3.88

3.57

.807

3.31

.690

3.003

398

3.52

.875

3.36

.587

2.090*

.037

3.55

.813

3.65

.715

-1.053

.293

3.58

.903

3.42

.495

2.278*

.023

3.60

.760

3.39

.708

2.545

398

3.75

.937

3.70

.615

.531*

.596

จากตารางที่ 4.13 พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบ สถานภาพ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ เรี ยนรู ้
และยอมรับของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
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ตารางที่ 4.14 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ เรี ยนรู ้และ
ยอมรับ ของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน จําแนกตามอาชีพ
สมมติฐาน 2.4
H0: อาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การรั บ รู ้ เรี ย นรู ้ แ ละยอมรั บ ของผูท้ ี่ เ ข้า มาใช้บ ริ ก าร
แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนไม่แตกต่างกัน
H1: อาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การรั บ รู ้ เรี ย นรู ้ แ ละยอมรั บ ของผูท้ ี่ เ ข้า มาใช้บ ริ ก าร
แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนแตกต่างกัน
การรับรู้ เรียนรู้
และยอมรับ ของ
ผู้ที่เข้ ามาใช้
บริการ
แอปพลิเคชั่น
ไลน์ แมน

อาชีพ

นักเรียน/
นักศึกษา

X

รับ
ทํางาน
ราชการ/
บริษัทเอกชน/
พนักงาน
รับจ้ าง
รัฐวิสาหกิจ

S.D. . X S.D. . X

1.ท่านสนใจใน
แอปพลิเคชัน่
3.77 .918 4.00 .520 3.10
ไลน์แมน
2.ท่านสามารถ
เข้าใจวิธีการใช้ 3.85 .840 3.36 .766 3.37
งานของ
แอปพลิเคชัน่
ไลน์แมน
3.ท่านคุน้ เคยกับ
การใช้
เทคโนโลยี
3.56 1.118 3.55 .646 3.39
แอปพลิเคชัน่
ไลน์แมนมีความ
ทันสมัยและ
สะดวกรวดเร็ ว
ต่อการใช้งาน

S.D.

ธุรกิจ
ส่ วนตัว

X

S.D.

อื่นๆ

X

F

Sig.

S.D.

.839

3.35 .485 3.77 .439 23.954 .000*

.750

3.21 .410 3.54 .519 9.470

.000*

.684

3.35 .485 3.54 .519 1.080

.366
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การรับรู้ เรียนรู้
และยอมรับ
ของผู้ที่เข้ ามาใช้
บริการ
แอปพลิเคชั่น
ไลน์ แมน
4.ท่านสามารถ
รับรู ้ถึงระบบ
ปฎิบตั ิการของ
แอปพลิเคชัน่
ไลน์แมนมีการ
คํานวณ
ระยะทาง
ค่าใช้จ่าย ได้
อย่างรวดเร็ ว
5.ท่านรับรู ้ถึง
ขั้นตอนในการ
ใช้บริ การ
แอปพลิเคชัน่
ไลน์แมนทําได้
ง่ายไม่ซบั ซ้อน
6.ท่านรู ้จกั
วิธีการใช้
แอปพลิเคชัน่
ไลน์แมน

อาชีพ

นักเรียน/
นักศึกษา

รับ
ทํางาน
ราชการ/
บริษัทเอกชน/
พนักงาน
รับจ้ าง
รัฐวิสาหกิจ

ธุรกิจ
ส่ วนตัว

F

Sig.

S.D. . X S.D. . X

S.D.

3.62 1.081 3.61 .686 3.43

.719

3.41 .500 3.77 .439 4.601 .001*

3.62 1.081 3.61 .686 3.43

.719

3.41 .500 3.77 .439 1.595 .175

3.67 .866

.690

3.82 .387 3.54 .519 3.073 .016

X

3.45 .778 3.44

X

S.D.

อื่นๆ

X

S.D.
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การรับรู้
เรียนรู้ และ
ยอมรับ ของผู้ นักเรียน/
ที่เข้ ามาใช้
นักศึกษา
บริการ
แอปพลิเคชั่น
S.D.
X
ไลน์ แมน
7.ท่าน
สามารถเข้าใจ
และสามารถ
นํา
แอปพลิเคชัน่ 3.81 1.228
ไลน์แมนมา
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน
ให้สอดคล้อง
กับสังคม
ปั จจุบนั ได้
ระดับนัยสําคัญ .01

อาชีพ

รับ
ทํางาน
ราชการ/
บริษัทเอกชน/
พนักงาน
รับจ้ าง
รัฐวิสาหกิจ
. X S.D. . X

S.D.

3.67 .688 3.77

.680

ธุรกิจ
ส่ วนตัว

X

S.D.

อื่นๆ

X

F

Sig.

S.D.

3.59 .500 3.59 .500 .832 .506

จากตารางที่ 4.14 พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบ อาชีพ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อ การรับรู ้ เรี ยนรู ้และ
ยอมรับ ของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01
ตารางที่ 4.14 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ เรี ยนรู ้และ
ยอมรับ ของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน จําแนกตามอาชีพ
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ตารางที่ 4.15 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ เรี ยนรู ้และ
ยอมรับ ของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน จําแนกตามระดับการศึกษา
สมมติฐาน 2.5
H0: ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ เรี ยนรู ้และยอมรับ ของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การ
แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนไม่แตกต่างกัน
H1: ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ เรี ยนรู ้และยอมรับ ของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การ
แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนแตกต่างกัน

การรับรู้ เรียนรู้ และยอมรับ
ของผู้ที่เข้ ามาใช้ บริการ
แอปพลิเคชั่นไลน์ แมน
1.ท่านสนใจในแอปพลิเคชัน่
ไลน์แมน
2.ท่านสามารถเข้าใจวิธีการใช้
งานของแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน
3.ท่านคุน้ เคยกับการใช้
เทคโนโลยีแอปพลิเคชัน่ ไลน์
แมนมีความทันสมัยและ
สะดวกรวดเร็ วต่อการใช้งาน
4.ท่านสามารถรับรู ้ถึงระบบ
ปฏิบตั ิติการของแอปพลิเคชัน่
ไลน์แมนมีการคํานวณ
ระยะทางค่าใช้จ่าย ได้อย่าง
รวดเร็ ว
5.ท่านรับรู ้ถึงขั้นตอนในการใช้
บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน
ทําได้ง่ายไม่ซบั ซ้อน

ตํ่ากว่ า
ปริญญาตรี

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

สู งกว่ า
ปริญญาตรี

F

Sig.

. X S.D. X . S.D. . X
2.75 .452 3.67 .818 3.34

S.D.
.875

11.811 .000*

3.50 .522 3.44 .824 3.66

.677

3.008

.051

3.25 .452 3.48 .731 3.49 1.020

.487

.615

3.00 739 3.64 .789 3.50

.761

4.664

.010

2.75 .866 3.55 .753 3.58

.928

5.921 .003

64

การรับรู้ เรียนรู้ และยอมรับ
ของผู้ที่เข้ ามาใช้ บริการ
แอปพลิเคชั่นไลน์ แมน

ตํ่ากว่ า
ปริญญาตรี

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

สู งกว่ า
ปริญญาตรี

. X S.D. X . S.D. . X
3.50 .522 3.60 .789 3.39

F

Sig.

S.D.
.643

6.ท่านรู ้จกั วิธีการใช้
3.156 .044
แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน
7.ท่านสามารถเข้าใจและ
สามารถนําแอปพลิเคชัน่ ไลน์
แมนมาประยุกต์ใช้ใน
3.25 .452 2.86 .671 3.47 1.209 10.203 .000*
ชีวติ ประจําวันให้สอดคล้องกับ
สังคมปั จจุบนั ได้
ระดับนัยสําคัญ .01
จากตารางที่ 4.15 พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อ การรับรู ้
เรี ยนรู ้และยอมรับของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .01
ตารางที่ 4.16 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ เรี ยนรู ้และ
ยอมรับ ของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน จําแนกตามระดับระดับรายได้ต่อเดือน
สมมติฐาน 2.6
H0: ระดับรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ เรี ยนรู ้และยอมรับ ของผูท้ ี่เข้ามาใช้
บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนไม่แตกต่างกัน
H1: ระดับรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ เรี ยนรู ้และยอมรับ ของผูท้ ี่เข้ามาใช้
บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนแตกต่างกัน
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การรับรู้ เรียนรู้ และ
ยอมรับ ของผู้ที่เข้ า
มาใช้ บริการ
แอปพลิเคชั่นไลน์
แมน
1.ท่านสนใจใน
แอปพลิเคชัน่ ไลน์
แมน
2.ท่านสามารถเข้าใจ
วิธีการใช้งานของ
แอปพลิเคชัน่ ไลน์
แมน
3.ท่านคุน้ เคยกับการ
ใช้เทคโนโลยี
แอปพลิเคชัน่ ไลน์
แมนมีความทันสมัย
และสะดวกรวดเร็ว
ต่อการใช้งาน
4.ท่านสามารถรับรู ้
ถึงระบบปฎิบตั ิการ
ของแอปพลิเคชัน่
ไลน์แมนมีการ
คํานวณระยะทาง
ค่าใช้จ่าย ได้อย่าง
รวดเร็ ว
5.ท่านรับรู ้ถึงขั้นตอน
ในการใช้บริ การ
แอปพลิเคชัน่ ไลน์
แมนทําได้ง่ายไม่
ซับซ้อน

ตํ่ากว่า 10,000
บาท

ระดับรายได้ ต่อเดือน
10,000 –
20,001 –
20,000 บาท
30,000 บาท
S.D.

30,000 บาท
ขึ้นไป

F

Sig.

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

X

3.89

.484

3.28

.975

3.76

.646 3.56 .869

11.930 .000*

3.57

.704

3.48

.863

3.25

.719 3.74 .689

5.732

.001*

3.51

.707

3.43

.978

3.51

.503 3.50 .811

.256

.857

3.64

.853

3.36

.821

3.75

.511 3.79 .807

7.857 .000*

3.53

.687

3.59

.976 3.369 .557 3.59 .807

X

1.273

.283
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การรับรู้ เรียนรู้ และ
ยอมรับ ของผู้ที่เข้ า
มาใช้ บริการ
แอปพลิเคชั่นไลน์
แมน
6.ท่านรู ้จกั วิธีการใช้
แอปพลิเคชัน่ ไลน์
แมน
7.ท่านสามารถเข้าใจ
และสามารถนํา
แอปพลิเคชัน่ ไลน์
แมนมาประยุกต์ใช้
ในชีวติ ประจําวันให้
สอดคล้องกับสังคม
ปั จจุบนั ได้
ระดับนัยสําคัญ .01

ตํ่ากว่า 10,000
บาท

ระดับรายได้ ต่อเดือน
10,000 –
20,001 –
20,000 บาท
30,000 บาท

X

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

3.45

.705

3.72

.754

3.24

.715

3.58

.619

3.92 1.067 3.64

30,000 บาท
ขึ้นไป
X

Sig.

S.D.

3.61 .720

.482 3.61

F

.864

8.860 .000*

4.149

จากตารางที่ 4.16 พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบ ระดับรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผล
ต่อการรับรู ้ เรี ยนรู ้และยอมรับ ของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนที่แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .01

.007

67

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 4.17 ตารางผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
สมมติฐานข้ อ 1 ความคาดหวังต่อการใช้
แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนมีผลต่อพฤติกรรมการ
ใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนในกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานข้ อ 2 การรับรู ้ เรี ยนรู ้และยอมรั บ
ของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน
มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้แ อปพลิ เ คชั่น ไลน์
แมนในกรุ งเทพมหานคร

การทดสอบสมมติฐาน
สอดคล้องกัน

สอดคล้องกัน

ผลการทดสอบสมมติฐานตามตารางที่ 4.17 สรุ ปได้วา่ ความคาดหวังต่อการใช้แอปพลิเคชัน่
ไลน์แมนมีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนในกรุ งเทพมหานคร การรับรู ้ เรี ยนรู ้และ
ยอมรับ ของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การแอปพลิ เคชัน่ ไลน์แมนมี ผลต่อ พฤติกรรมการใช้แอปพลิ เคชั่นไลน์
แมนในกรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนในกรุ งเทพมหานครโดยกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ คนที่ใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนในกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน และ
ทําการสุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเก็บขอ้มูลแบบสอบถามจากผูท้ ี่ใช้บริ การ
แอปพลิ เคชั่น ไลน์ แ มนในกรุ งเทพมหานคร เมื่ อ ผูว้ ิจ ัยได้ส ร้า งแบบสอบถาม และทํา การแจก
แบบสอบถามให้กบั กลุ่มตวัอย่าง และเก็บรวบรวมขอ้มูลเรี ยบร้อยแล้วได้นําข้อมูลมาประมวลผล
จากเครื อ งคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป PSPP for Windows ช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มู ล
สําหรับสถิ ติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อ ยละใช้วิเคราะห์ ล กัษณะด้าน
ประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนในกรุ งเทพมหานคร ใช้ค่าเฉลี่ย และ
ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน เพื่ อ อธิ บ ายให้ ท ราบถึ ง พฤติ ก รรมการใช้แ อปพลิ เคชั่ น ไลน์ แ มนใน
กรุ งเทพมหานคร โดยใช้ส่วนค่าเบี่ยงเบน มาตรฐานจะใช้ควบคู่กบั ค่าเฉลี่ย เพื่อแสดงลักษณะการ
กระจายของข้อมูล ใช้สถิติ t-test และ f-test ที่ระดับความ เชื่อมัน่ 95% สําหรับผลการศึกษา เสนอ
ตามขั้นตอนดังนี้
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาครั้งนี้มีประเด็นสําคัญ ดังนี้
1. ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้อ ยละ 74.8 ส่ วนใหญ่มีอายุ 20 - 30 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 57.3 ส่ วนใหญ่มีสถานภาพ โสด คิดเป็ นร้อยละ 73.0 ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
คิดเป็ นร้อยละ 70.8 ส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 28.8 ส่ วนใหญ่มีระดับรายได้
ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 39.8
2. ผลการวิเคราะห์ เกีย่ วกับพฤติกรรมการใช้ แอปพลิเคชั่นไลน์ แมนในกรุงเทพมหานคร
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ท่านใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนแต่ละครั้งเป็ นจํานวนเงินเท่าใดพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่นิยมจ่ายเงินตํ่ากว่า 200 บาท จํานวน 224 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.0 รองลงมา
จ่ายเงินเป็ นจํานวน 201 - 400 บาท จํานวน 114 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.5 จ่ายเงินเป็ นจํานวน 401- 600
บาท จํานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.5 จ่ายเงินเป็ นจํานวนมากกว่า 600 บาท จํานวน 20 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 5.0
ใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนเพือ่ บริ การใดมากที่สุด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการ
ใช้บริ การในการในการสั่งอาหาร/เครื่ องดื่ม จํานวน 187 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.8 รองลงมา ส่ งพัสดุ
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จํานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.0 ใช้บริ การแมสเซนเจอร์ จํานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.3 เรี ยก
แท็กซี่ จํานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.3 สั่งของสะดวกซื้อต่าง ๆ จํานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.3
และอื่นๆ จํานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.5
นิยมใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนบ่อยแค่ไหน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริ การ
น้อยกว่า 2 ครั้ง/เดือน จํานวน 275 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.8 รองลงมา ใช้บริ การ 3-5 ครั้ง/เดือน
จํานวน 81คน คิดเป็ นร้อยละ 20.3 ใช้บริ การ 5-10 ครั้ง/เดือน จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.8 และ
ใช้บริ การมากกว่า 10 ครั้ง/เดือน จํานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.3
นิ ยมใช้บริ การแอปพลิ เคชัน่ ไลน์แมนในวันใดมากที่สุด พบว่ากลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ใช้
บริ การวันอาทิตย์ จํานวน 115 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.8 รองลงมา วันเสาร์ จํานวน 98 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 98 วันศุกร์ จํานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.3 วันจันทร์ จํานวน 53 คิดเป็ นร้อยละ13.3 วันอังคาร
จํานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.3 วันพุธ จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.0 และวันพฤหัสบดี จํานวน
8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.0
นิยมใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนในช่วงเวลาใดมากที่สุด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
นิ ย มใช้บ ริ ก ารในช่ ว งเวลา 14.01 น.-18.00 น. จํานวน 161 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 40.3 รองลงมา
ช่วงเวลาอื่น ๆ จํานวน 78 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 19.5 เวลา 12.01 น.- 14.00 น. จํานวน 77 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 19.3 เวลา 10.01 น. -12.00 น. จํานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.3 และเวลา 08.00 น. – 10.00
น. จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.8
3. ผลก ารวิ เ คราะห์ เกี่ ย วกั บ การคาด ห วั ง ต่ อการใช้ แอ ป พ ลิ เ คชั่ น ไลน์ แม น ใน
กรุงเทพมหานคร
พบว่า ด้า นต่ าง ๆ โดยภาพรวมมี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น อยู่ในระดับ มาก ( Χ =3.96) เมื่ อ
พิจารณามีความต้องการให้มี การจัดโปรโมชัน่ ที่หลากหลายในการที่จะซื้ อสิ นค้า เช่ น ใช้บริ การ 5
ครั้ง ฟรี ค่าขนส่ง 1 ครั้ง เป็ นต้น และ มีความต้องการให้มีส่วนลดสําหรับสมาชิก เพือ่ เป็ นการกระตุน้
ให้ท่านเข้ามาใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนเพิ่มขึ้น พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด ซึ่ ง มีความต้องการให้มี การจัดโปรโมชัน่ ที่หลากหลายในการที่จะซื้ อสิ นค้า เช่น ใช้บริ การ 5
ครั้ง ฟรี ค่าขนส่ ง 1 ครั้ง เป็ นต้น ( Χ =4.30) มีความต้องการให้มีส่วนลดสําหรับสมาชิก เพือ่ เป็ นการ
กระตุน้ ให้ท่านเข้ามาใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนเพิ่มขึ้น ( Χ =4.19) มีความต้องการให้มีการ
โฆษณาผ่านแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนเป็ นการเลือ กสื่ อที่เหมาะสมในการเข้าถึงกลุ่มลู กค้าเป้ าหมาย
อย่างครอบคลุม ( Χ =3.91) มีความต้องการให้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนมีการโฆษณาผ่านเว็บไซต์อื่น
ๆเพื่อ เป็ นการแนะนําแอปพลิ เคชัน่ ไปในตัวช่ วยให้เกิ ดความสนใจแก่ ผูเ้ ห็ น ( Χ =3.76) มี ค วาม
ต้อ งการให้ มี ก ารอัพ เดทข่ าวสารและประชาสัม พัน ธ์อ ย่างต่ อ เนื่ อ งทําให้เกิ ด ภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ต่ อ
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แอปพลิ เคชัน่ ไลน์แมน( Χ =3.99) และมีความต้อ งการที่จะแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น แสดงความ
คิดเห็นความรู ้สึกต่าง ๆในการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนในมุมมองของท่านให้คนอื่นได้รับรู ้
( Χ =3.73)
4. ผลการวิเคราะห์ เกี่ย วกับการรั บรู้ การเรี ยนรู้ และยอมรั บ ต่ อการใช้ แอปพลิเคชั่ น ไลน์
แมนในกรุงเทพมหานคร
พบว่า โดยภาพรวมมี ระดับความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับปานกลาง เป็ นส่ วนใหญ่ ( Χ =3.56)
เมื่ อ พิจารณาแล้ว มี ความสามารถเข้าใจและสามารถนําแอปพลิ เคชั่น ไลน์แมนมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจําวันให้สอดคล้องกับสังคมปั จจุบนั ได้ ( Χ = 3.74) อยูใ่ นระดับที่มาก รองลงมาคือ มีความ
สนใจในแอปพลิ เคชั่ น ไลน์ แ มน ( Χ =4.30) และมี ค วามสามารถเข้ า ใจวิ ธี ก ารใช้ ง านของ
แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน ( Χ = 3.50) และมีความสามารถรับรู ้ถึงระบบปฏิบตั ิการของแอปพลิเคชัน่
ไลน์แมนมี การคํานวณระยะทางค่าใช้จ่าย ได้อ ย่างรวดเร็ ว ( Χ =3.59) มี ระดับความคิดเห็ นอยูใ่ น
ระดับ ปานกลาง รองลงมาคื อ รู ้จกั วิธีก ารใช้แอปพลิ เคชั่น ไลน์ แ มน ( Χ = 3.55) มี ก ารรับ รู ้ถึ ง
ขั้นตอนในการใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนทําได้ง่ายไม่ซบั ซ้อน ( Χ = 3.54) และมีการคุน้ เคย
กับการใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนมีความทันสมัยและสะดวกรวดเร็วต่อการใช้งาน ( Χ =
3.48)
5. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ า
สมมติฐานข้ อ 1 ความคาดหวังต่อการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนมีผลต่อพฤติกรรมการใช้
แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนในกรุ งเทพมหานคร สรุ ปได้วา่
ผลการเปรี ยบเทียบ เพศ ที่แตกต่างกัน มี ผลต่อ ความคาดหวังต่อการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์
แมนในกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
ผลการเปรี ยบเทียบ อายุ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อ ความคาดหวังต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน่
ไลน์ แมน ในภาพรวม เมื่ อ พิจารณพบว่า อายุ ที่แตกต่ างกัน มี ผลต่อ การคาดหวังต่อ การใช้งาน
แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนในด้านต้องการให้มีการโฆษณาผ่านแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนเป็ นการเลือกสื่ อ
ที่เหมาะสมในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างครอบคลุม , ต้องการให้มีการอัพเดทข่าวสารและ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่ องและมีความต้องการให้มีส่วนลดสําหรับสมาชิก ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .01
ผลการเปรี ยบเทียบ สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อความคาดหวังต่อการใช้แอปพลิเคชั่น
ไลน์แมนในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
ผลการเปรี ยบเทียบ อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการคาดหวังต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน่ ไลน์
แมน ที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01
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ผลการเปรี ยบเทียบ อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการคาดหวังต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน่ ไลน์
แมน ที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01
ผลการเปรี ยบเทียบ ระดับรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อความคาดหวังต่อการใช้งาน
แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01
สมมติฐานข้ อ 2 การรับรู ้ เรี ยนรู ้และยอมรับ ของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน
มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนในกรุ งเทพมหานคร สรุ ปได้วา่
ผลการเปรี ยบเทียบ อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อ การรับรู ้ เรี ยนรู ้และยอมรับของผูท้ ี่เข้ามาใช้
บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
ผลการเปรี ยบเทียบ อายุที่แตกต่างกันมี ผลต่อการรับรู ้ เรี ยนรู ้และยอมรับของผูท้ ี่เข้ามาใช้
บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01
ผลการเปรี ยบเทียบ สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ เรี ยนรู ้และยอมรับของผูท้ ี่เข้า
มาใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
ผลการเปรี ยบเทียบ อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ เรี ยนรู ้และยอมรับของผูท้ ี่เข้ามาใช้
บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01
ผลการเปรี ยบเทียบ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ เรี ยนรู ้และยอมรับ ของผูท้ ี่
เข้ามาใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01
ผลการเปรี ยบเทียบ ระดับรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ เรี ยนรู ้และยอมรับ
ของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึก ษาเรื่ อ ง พฤติก รรมการใช้แอปพลิ เคชั่น ไลน์ แมนในกรุ งเทพมหานคร มี
ประเด็นสําคัญที่จะนํามาอภิปรายดังนี้
1. ผลจากการวิจยั พบว่า ความคาดหวังต่อการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนในกรุ งเทพมหานคร
มีระดับ ความคิดเห็ นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อ าจเป็ นเพราะประชาชนต้อ งการให้มีการจัด
โปรโมชัน่ ที่หลากหลายในการที่จะซื้ อสินค้า เช่น ใช้บริ การ 5 ครั้ง ฟรี ค่าขนส่ ง 1 ครั้ง เป็ นต้น และ
มีความต้องการให้มีส่วนลดสําหรับสมาชิก เพือ่ เป็ นการกระตุน้ ให้ท่านเข้ามาใช้บริ การแอปพลิเคชัน่
ไลน์แมนเพิ่มขึ้น ซึ่ งได้สอดคล้องกับแนวคิดของ สิ ตา โพธิพิพิธ (2557) กล่าวว่า การใช้ประโยชน์
และความพึงพอใจ เริ่ มต้นจากสภาวะทางจิตใจและสังคมที่มาจากความต้องการ ก่อให้เกิดเป็ นความ
คาดหวัง และกลายเป็ นแรงจูงใจผลักดันให้บุคคลเข้าหาสื่ อ ที่ สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับ
ตนเองได้โดยเป็ นการเข้าหาอย่างมีเป้าหมายชัดเจนสอดคล้องกับยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2557) จึงได้นาํ
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แนวทฤษฎีน้ ีมาใช้กบั พฤติกรรมการเปิ ดรับสารของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสถานการณที่การใช้
สื่อมีลกั ษณะการเกิดขึ้นอย่างมีเป้าหมาย และผูร้ ับสารสามารถอธิบายทางเลือกของเขาได้
2. ผลจากการวิจยั พบว่า การรับรู ้ การเรี ยนรู ้ และยอมรับ ต่อการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน
ในกรุ งเทพมหานครมีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์แมนในกรุ งเทพมหานครทั้งนี้ อาจ
เป็ นเพราะประชาชนมีการรับรู ้ รู ้จกั แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนค่อนข้างดี การคุน้ เคยกับเทคโนโลยีทาํ ให้
เข้าใจถึงแอปพลิเคชัน่ ได้ง่าย การรับรู ้ เรี ยนรู ้และยอมรับ ของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์
แมนในกรุ งเทพมหานครนั้นโดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง เป็ นส่ วนใหญ่
เมื่อพิจารณาแล้ว ประชาชนส่วนใหญ่มีความสามารถเข้าใจและสามารถนําแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันให้สอดคล้องกับสังคมปั จจุบนั ได้และมีความสามารถเข้าใจวิธีการใช้
งานของแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน ผูต้ อบแบบสอบถามเห็ นด้วยว่าการใช้บริ การผ่านแอพพลิ เคชัน่
LINE MAN เป็ นการเลื อกแอปพลิ เคชั่นที่เหมาะสมในการเข้าถึงกลุ่ มลู กค้าเป้ าหมาย การโฆษณา
ผ่านเว็บไซต์อื่นๆและผ่านช่องทางต่างๆนั้นถือว่าเป็ นการแนะนําแอพพลิเคชัน่ LINE MAN ช่วยให้
เกิ ดความสนใจกับผูใ้ ช้บริ การในทันทีซ่ ึ งได้สอดคล้อ งกับงานวิจยั ของ เกวริ นทร์ ละเอียด (2558)
เรื่ อง การยอมรับเทคโนโลยี และพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคทางออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนในกรุ งเทพมหานคร” ผูว้ จิ ยั ได้แบ่ง
ข้อเสนอแนะออกเป็ น 3 ตอนดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
3. ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจยั ครั้งต่อไป
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ผูบ้ ริ หารแอปพลิเคชัน่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวขอ้ง ควรนําข้อมูลที่ได้จากการวิจยั เพื่อใช้เป็ นข้อมูล
ในการกําหนดนโยบายและสามารถนําข้อมูลการวิจยั ไปปรับปรุ งและพัฒนาระบบการบริ การในด้าน
ต่างๆ แก่ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการลงทุนของลูกค้าต่อไป
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ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1. ฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง (ธุรกิจ) สามารถนําผลเรื่ องการศึกษา พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์
แมนในกรุ งเทพมหานครไปใช้ใ นการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ (แอพพลิ เคชั่น ) ให้มี ค วามแปลกใหม่
เพลิดเพลินและง่ายต่อการเข้าใช้งาน เพื่อรองรับพฤติกรรมการใช้งานของประชาชนที่มีความสนใจ
ในการใช้งานแอปพลิเคชัน่ เนื่ องจากประชาชนทัว่ ไป มีการรับรู ้ รู ้จกั แอปพลิเคชัน่ มีการเรี ยนรู ้การ
สมัคร เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน และชอบในการบริ การอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ
2. ฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง (ธุรกิจ) สามารถนําผลเรื่ องการศึกษา พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์
แมนในกรุ งเทพมหานคร ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น พัฒนาและปรับปรุ งแอปพลิเคชัน่ ให้มี
ความน่ าสนใจและแปลกใหม่อย่างการพัฒนาฟั งก์ชน่ั เสริ มเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นในลักษณะต่างๆ
หรื อการพัฒนาเกี่ยวกับความสะดวกในการใช้งานให้รองรับพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน่ ไลน์
แมนในกรุ งเทพมหานครให้มากที่สุด
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการทําวิจัยครั้งต่ อไป
เพื่ อ ให้ ผ ลการศึ ก ษาในครั้ งนี้ สามารถขยายต่ อ ไปในทัศ นะที่ ก ว้างมากขึ้ นอัน จะเป็ น
ประโยชน์ ใ นการอธิ บ ายปรากฏการณ์ แ ละปั ญ หาทางด้า นศึ ก ษาวิ จ ัย พฤติ ก รรมการใช้ ง าน
แอปพลิ เคชั่นไลน์แมนในกรุ งเทพมหานคร หรื อ ปั ญ หาอื่ นที่ มี ความเกี่ ยวข้อ งกัน ผูท้ าํ วิจยั จึงขอ
เสนอแนะประเด็นสําหรับการทําวิจยั ครั้งต่อไปดังนี้
1. ควรศึกษาพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนในกรุ งเทพมหานครในพื้นที่อื่นๆ
ที่ไม่ใช้ในกรุ งเทพมหานคร เพือ่ ให้ทราบข้อมูลมากยิง่ ขึ้น
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนให้มากขึ้นเพื่อที่จะ
ทํา ให้ ไ ด้ท ราบถึ ง ความต้อ งการของผู ้ที่ ใ ช้บ ริ ก ารว่ า มี ค วามคาดหวัง อย่า งไรต่ อ การใช้ ง าน
แอปพลิเคชัน่
3. ควรใช้การวิจยั ในแนวทางแบบผสมผสานวิธีโดยการผสานวิธีคิดและระเบียบวิธีเชิ ง
ปริ ม าณและคุณภาพเข้าด้วยกันใช้การสังเกตกิจกรรม การร่ วมกิ จกรรมในพื้นที การเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็ นระยะๆ เพือ่ ความสมบูรณ์ และความเหมาะสมของข้อมูลที่ได้มากยิง่ ขึ้น
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั

แบบสอบถามเรื่ อง พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนในกรุ งเทพมหานคร
แบบสอบถามนี้เป็ นส่วนหนึ่งของวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ข้อมูลของจะถูกนําไปใช้เฉพาะทางด้านการศึกษาค้นคว้าเพือ่ ประโยชน์ทางด้านการศึกษาเท่านั้น
...........................................................
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย
ลงไปในช่ อง □ เพียง 1 ช่ อง ตามความเป็ นจริง
1. เพศ
□ 1.ชาย
□ 2.หญิง
2. อายุ
□ 1. อายุต่าํ กว่า 20 ปี
□ 2. อายุ 20 - 30 ปี
□ 3. อายุ 31 – 40 ปี
□ 4. อายุ 41 - 50 ปี
□ 5. อายุ 50 ปี ขึ้นไป
3.สถานภาพ
□ 1.โสด
□ 2.สมรส
4. อาชีพ
□ 1. นักเรี ยน / นักศึกษา
□ 2. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
□ 3. ทํางานบริ ษทั เอกชน/รับจ้าง
□ 4. ธุรกิจส่ วนตัว
□ 5. อื่นๆ (โปรดระบุ)............................
5. ระดับการศึกษา
□ 1. ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
□ 2. ปริ ญญาตรี
□ 3. สูงกว่าปริ ญญาตรี
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6. ระดับรายได้ต่อเดือน
□ 1. รายได้ต่าํ กว่า 10,000 บาท
□ 3. รายได้ 20,001 – 30,000 บาท

□ 2. รายได้10,000 – 20,000 บาท
□ 4. รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้ แอปพลิเคชั่นไลน์ แมนในกรุงเทพมหานคร
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย
ลงไปในช่ อง □ เพียง 1 ช่ อง ตามความเป็ นจริง
7. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ท่านใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนแต่ละครั้งเป็ นจํานวนเงินเท่าใด
□ 1. ตํ่ากว่า 200 บาท
□ 2. ครั้งละ 201 - 400 บาท
□ 3. ครั้งละ 401 - 600 บาท
□ 4. มากกว่า 600 บาท
8. ท่านใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนเพือ่ บริ การใดมากที่สุด
□ 1. สัง่ อาหาร/เครื่ องดื่ม
□ 2. ส่งพัสดุ
□ 3. ใช้บริ การแมสเซนเจอร์
□ 4. เรี ยกแท๊กซี่
□ 5. สัง่ ของสะดวกซื้อต่าง ๆ
□ 6. อื่นๆ
9. ท่านนิยมใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนบ่อยแค่ไหน
□ 1. ใช้นอ้ ยกว่า 2 ครั้ง/เดือน
□ 2. ใช้ 3 - 5 ครั้ง/เดือน
□ 3. ใช้ 5 - 10 ครั้ง/เดือน
□ 4. ใช้มากกว่า 10 ครั้ง/เดือน
10. ท่านนิยมใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนในวันใดมากที่สุด
□ 1. วันจันทร์
□ 2. วันอังคาร
□ 3. วันพุธ
□ 4. วันพฤหัสบดี
□ 5. วันศุกร์
□ 6. วันเสาร์
□ 7. วันอาทิตย์
11. ท่านนิยมใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ แอปพลิเคชัน่ ในช่วงเวลาใดมากที่สุด
□ 2. เวลา 10.01 น. – 12.00 น.
□ 1. เวลา 8.00 น. – 10.00 น.
□ 3. เวลา 12.01 น. – 14.00 น.
□ 4. เวลา 14.01 น. – 18.00 น.
□ 5. อื่นๆ
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ส่ วนที่ 3 ความคาดหวังต่ อการใช้ แอปพลิเคชั่นไลน์ แมนในกรุงเทพมหานคร
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย ลงไปในช่องระดับเห็นด้วยของท่านเพียงคําตอบเดียว
ระดับความคาดหวัง (5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้ อย , 1 = น้ อยที่สุด)
ระดับความคิดเห็น
ความคาดหวังต่ อการใช้ งานแอปพลิเคชั่นไลน์ แมน
12. ท่านต้องการให้มีการโฆษณาผ่านแอปพลิเคชัน่
ไลน์แมนเป็ นการเลือกสื่อที่เหมาะสมในการเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างครอบคลุม
13. ท่านต้องการให้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนมีการ
โฆษณาผ่านเว็บไซต์อื่นๆเพือ่ เป็ นการแนะนํา
แอปพลิเคชัน่ ไปในตัวช่วยให้เกิดความสนใจแก่ผพู ้ บ
เห็น
14. ท่านต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดง
ความคิดเห็นความรู ้สึกต่างๆในการใช้แอปพลิเคชัน่
ไลน์แมนในมุมมองของท่านให้คนอื่นได้รับรู ้
15.ท่านต้องการให้มีการอัพเดทข่าวสารและ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน
16. ท่านต้องการให้มีการจัดโปรโมชัน่ ที่หลากหลาย
ในการที่จะซื้อสินค้า เช่น ใช้บริ การ 5 ครั้ง ฟรี ค่า
ขนส่ง 1 ครั้ง เป็ นต้น
17. ท่านต้องการให้มีส่วนลดสําหรับสมาชิก เพือ่ เป็ น
การกระตุน้ ให้ท่านเข้ามาใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์
แมนเพิม่ ขึ้น

5
4
3
2
1
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุ ด
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ส่ วนที่ 4 การรับรู้ เรียนรู้ และการยอมรับ ต่ อการใช้ แอปพลิเคชั่นไลน์ แมนในกรุงเทพมหานคร
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย ลงไปในช่องระดับเห็นด้วยของท่านเพียงคําตอบเดียว
ระดับความคิดเห็น (5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้ อย , 1 = น้ อยที่สุด)
ระดับความคิดเห็น
การรับรู้ เรียนรู้ และยอมรับ ของผู้ที่เข้ ามาใช้ บริการ
แอปพลิเคชั่นไลน์ แมน

5
4
3
2
1
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุ ด

18. ท่านสนใจในแอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน
19.ท่านสามารถเข้าใจวิธีการใช้งานของแอปพลิเคชัน่
ไลน์แมน
20. ท่านคุน้ เคยกับการใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชัน่ ไลน์
แมนมีความทันสมัยและสะดวกรวดเร็วต่อการใช้งาน
21.ท่านสามารถรับรู ้ถึงระบบปฎิบตั ิการของ
แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมนมีการคํานวณระยะทางค่าใช้จ่าย
ได้อย่างรวดเร็ว
22. ท่านรับรู ้ถึงขั้นตอนในการใช้บริ การแอปพลิเคชัน่
ไลน์แมนทําได้ง่ายไม่ซบั ซ้อน
23. ท่านรู ้จกั วิธีการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์แมน
24. ท่านสามารถเข้าใจและสามารถนําแอปพลิเคชัน่ ไลน์
แมนมาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันให้สอดคล้องกับ
สังคมปั จจุบนั ได้
ส่ วนที่ 5 ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

***ขอบพระคุณที่ท่านกรุ ณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ***
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การตรวจสอบค่าความเชื่ อมั่นของเครื่ องมือวิจัย
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