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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร” 

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากร 
การเข้าถึง ความสามารถในการใช้ และพฤติกรรมการใช้ของผู้สูงอายุที่เป็นผู้ใช้ไลน์แอพพลเคชั่น ที่เป็น
ผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่น ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้
วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-
Probability Sampling)  คือการสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอลหรือแบบลูกโซ่ (Snowball or Chain Sam-
pling) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บข้อมูล โดยผู้ตอบกรอกแบบสอบถามเอง (Self-
Administered Questionnaire) และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ในส่วนแรกจะเป็นการ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ืออธิบายลักษณะทั่วไปของข้อมูลหรือตัวแปรในการวิจัย 
โดยอธิบายด้วยการแจกแจงความถี่ แสดงค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายข้อมูลลักษณะทางประชากร การเข้าถึงความสามารถใน
การใช้ไลน์และพฤติกรรมการใช้ไลน์ ส่วนที่สองจะเป็นการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน  (In-
ferential Statistic) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ในสมมติฐานต่าง ๆ 
โดยใช้การวิเคราะห์ ได้แก่  Chi-Square การทดสอบค่าเฉลี่ยความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม ใช้ 
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Independent t-test และการทดสอบค่าเฉลี่ยความแตกต่างมากกว่า 2   กลุ่ม ใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะท าการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่น เป็นเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 60-65 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก
ที่สุด และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท โดยส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย  

ด้านการเข้าถึงไลน์แอพพลิเคชั่น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนมากที่สุด รองลงมาคือแท็บเล็ต และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเข้าถึง
อินเตอร์เน็ตวายฟายท่ีบ้านมากท่ีสุด รองลงมาคือ อินเตอร์เน็ตแบบรายเดือน  

ด้านความสามารถในการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่น ประกอบด้วย ทัศนคติ การรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง ความรู้และทักษะการใช้ไลน์ ความรู้และทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อไลน์ในระดับดี โดยทัศนคติที่กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในระดับดีมาก ได้แก่ ไลน์เป็น
ช่องทางการสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
ใช้ไลน์อยู่ในระดับมาก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้การใช้ไลน์ในระดับสูง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ทักษะการใช้ไลน์ในระดับปานกลาง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์ อยู่ใน
ระดับสูง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์ อยู่ในระดับปานกลาง 

ด้านพฤติกรรมการใช้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ไลน์เป็นระยะเวลา 2 ปี กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีระยะเวลาในการใช้ไลน์ 1-3 ชั่วโมง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีจ านวนครั้งในการใช้ไลน์ 2-5 ครั้งต่อวัน 
สถานที่ใช้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ไลน์ที่บ้าน ลักษณะการใช้ไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง มีลักษณะการใช้การ
แชท/สนทนาข้อความมากท่ีสุด รองมาคือ การส่งต่อ/แบ่งปันข้อมูลรูปภาพต่าง ๆ กลุ่มตัวอย่างมี
วัตถุประสงค์ในการใช้ไลน์ เพ่ือติดต่อลูกหลาน/ครอบครัว รองลงมาคือ ติดต่อเพ่ือนเก่าสมัยเรียน/เพ่ือนที่
ท างานเก่า
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จากการทดสอบสมมติฐานแรก พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับการ
เข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารและอินเตอร์เน็ต ดังนี้ การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร พบว่า เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ
ที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารและอินเตอร์เน็ต อายุและรายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับการ
เข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารและอินเตอร์เน็ต 

จากการทดสอบสมมติฐานที่สอง พบว่า ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน จะมีการ
ความสามารถในการใช้แตกต่างกัน ดังนี้  1) เพศ อายุ อาชีพที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อไลน์ไม่แตกต่างกัน 
ระดับการศึกษาและรายได้ที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อไลน์แตกต่างกัน 2) เพศ อายุที่แตกต่างกันมีการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการใช้ไลน์ไม่แตกต่างกัน ระดับการศึกษา รายได้และอาชีพที่แตกต่างกันมีการ
รับรู้ความสามารถในการใช้ไลน์แตกต่างกัน 3) เพศ ที่แตกต่างกันมีความรู้การใช้ไลน์ไม่แตกต่างกัน อายุ 
ระดับการศึกษา รายได้และอาชีพที่แตกต่างกันมีความรู้การใช้ไลน์แตกต่างกัน 4) เพศที่แตกต่างกันมี
ทักษะการใช้ไลน์ไม่แตกต่างกัน อายุ ระดับการศึกษา รายได้และอาชีพแตกต่างกันมีทักษะการใช้ไลน์
แตกต่างกัน 5) เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดแ้ละอาชีพที่แตกต่างกันมีความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์
แตกต่างกัน 6) เพศ อายุและอาชีพแตกต่างกันมีทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์ไม่แตกต่างกัน  ระดับ
การศึกษาและรายได้ที่แตกต่างกันมีทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์ไม่แตกต่างกัน 

จากการทดสอบสมมติฐานที่สาม พบว่า ลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรม
การใช้ไลน์แตกต่างกัน ดังนี้ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพที่แตกต่างกันมีระยะเวลาในการใช้ไลน์
(ชั่วโมง)ไม่แตกต่างกัน รายได้ที่แตกต่างกันมีระยะเวลาในการใช้ไลน์(ชั่วโมง)แตกต่างกัน 

จากการทดสอบสมมติฐานที่สี่ พบว่า การเข้าถึงแตกต่างกัน จะมีความสามารถในการใช้ไลน์
แตกต่างกัน ดังนี้ การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อไลน์ การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการใช้ไลน์ ทักษะการใช้ไลน์และความรู้การจัดการเนื้อหาไลน์แตกต่างกัน การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร
แตกต่างกัน มีความรู้การใช้ไลน์และทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์ไม่แตกต่างกัน
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จากการทดสอบสมมติฐานที่ห้า พบว่า ความสามารถในการใช้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การใช้ไลน์แอพพลิเคชั่น ดังนี้ ความสามารถในการใช้ไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ไลน์
แอพพลิเคชั่นไปในทิศทางเชิงบวก ยิ่งผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นมีความสามารถในการใช้ไลน์มาก จะยิ่งมี
ระยะเวลาในการใช้ไลน์ (ชั่วโมง) เพ่ิมขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นมีความสามารถใน
การใช้ไลน์น้อย จะมีระยะเวลาในการใช้ไลน์ (ชั่วโมง) น้อย 
 
ค าส าคัญ: การเข้าถึง ความสามารถในการใช้ พฤติกรรมการใช้ ผู้สูงอายุ ไลน์แอพพลิเคชั่น 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this research is to study “Usage Behavior LINE Application of 

Elderly in Bangkok area” is relied on quantitative research methodology, with survey re-
search. Aim to investigate the demographic characteristics, access, competences and us-
age behavior line Application of elderly in Bangkok area using since 6 months and upper. 
Online questionnaire is an instrument for gathering information from 400 respondents by 
means of non-probability sampling snowball or chain sampling, and analyzed data by a 
statistical analysis software. In this study, descriptive statistics including frequency, per-
centage, mean and standard deviation for the purpose of describing the demographic 
characteristics of the representative samples, while inferential statistics including t-test 
independence, one-way analysis of variance and Pearson’s product moment correlation 
coefficient for the purpose of hypothesis testing
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The findings of this research show that the demographic characteristics of 
samples 400  are female more than male . The majority are 60-65 years old. The educa-
tion level of the majority is bachelor degree. The average monthly personal income of 
the majority is 10,000-20,000 baht. The career before retiring is private business/trade. 

The access to LINE Application show that the majority access to LINE by 
smart phone and tablet and connect to the internet with WIFI at home.  

The competences of using LINE Application consist of attitude, self-efficacy, 
usage related knowledge & skills and content related knowledge & skills. The results 
show that the majority have a good attitude to LINE and very good in the fast and com-
fortable communication channel. The majority have good level in self-efficacy, usage 
related knowledge & skills is medium and content related knowledge & skills is medium.   

The usage behaviors of the majority have use for 2 years, 1-3 hours per day, 
2-5 times per day and using at home. how the use of LINE are chat, forward and share 
pictures and informations. The propose of use are contact with family, old friend and 
new friend . 

According to the results of hypothesis testing : 1) The demographic charac-
teristics and access to LINE Application indicate that gender, education level and career 
before retiring are affecting to access to LINE Application while age and income are not 
affecting.
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According to the results of hypothesis testing : 2) The demographic charac-
teristics and the competences of using LINE Application indicate that 1) gender, age, ca-
reer before retiring are not affecting attitude and self-efficacy, on the other hand educa-
tion level and are affecting. 2) Gender are not affecting to usage related knowledge 
while age, education level, income and career before retiring are affecting. 3) Gender is 
not affecting to usage related skills however age, education level, income, career before 
retiring are affecting. 4) Gender, age, education level, income and career before retiring 
are affecting to content related knowledge. 5) Gender, education level and career be-
fore retiring are not affecting to content related skills while education level and income 
are affecting. 

According to the results of hypothesis testing : 3) The demographic charac-
teristics and usage behaviors LINE Application indicate that gender age education level 
and career are not affecting to spend time of using but income are affecting. 

According to the results of hypothesis testing : 4) The access and usage be-
haviors LINE Application indicate that the access to LINE by smart phone and tablet are 
to are affecting to attitude, self-efficacy, usage related skills, content related knowledge 
however the access are affecting to usage related knowledge and  content related skills. 

According to the results of hypothesis testing : 5) the competences are re-
lated to usage behaviors LINE Application indicate that the competences are related to 
usage behaviors LINE Application. 
 
Keywords: Access, Competences, Usage Behavior, Elderly, LINE application
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กิตติกรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะส าเร็จไม่ได้เลย หากไม่ได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายๆท่าน
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. พีรยุทธ โอรพันธ์ ที่ให้ความกรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
ในศตวรรษที่ 21 เกือบทุกประเทศก าลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง

ประชากรผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มจะเป็นกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของโลก โดยองค์การสหประชาชาติท าการ
ส ารวจจ านวนประชากรทั่วโลกพบว่า จ านวนประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกในปี  ค.ศ. 2015 มีจ านวนมากถึง 
901 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 12 ของประชากรทั้งหมด หมายความว่า มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า
ร้อยละ 10 ของประชากรทั่วโลก   

นอกจากนี้องค์การสหประชาชาติได้ประเมินสถานการณ์ประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกว่า ในปี 
ค.ศ. 2001-2100 “เป็นศตวรรษแห่งสังคมผู้สูงอายุ”  และในอีก 15 ปีข้างหน้าจ านวนประชากรผู้สูงอายุ
จะเพ่ิมขึ้นเป็น 1.4 พันล้านคน และในปี ค.ศ. 2100  คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นเป็น 3.2 พันล้านคน (World 
population prospects, 2015) และในขณะเดียวกันได้มีการคาดการณ์ว่า ประชากรผู้สูงอายุในอนาคต
จะแตกต่างจากผู้สูงอายุในอดีตที่ผ่านมา กล่าวคือ จะเป็นผู้สูงอายุที่มีการศึกษาที่ดีกว่า มีสุขภาพที่ดีกว่า 
เป็นผู้รู้ทางวัฒนธรรม (culturally literate) มีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่กระฉับกระเฉงกว่า เป็นผู้บริโภคที่
ฉลาดมากขึ้นและที่ส าคัญคือจะเผชิญกับความเจริญเติบโตความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความท้าทาย
อย่างต่อเนื่อง (The Demographics of Aging…, 2009 อ้างถึงใน กวีพงษ์ เลิศวัชรา และ และ กาญจน
ศักดิ์ จารุปาณ, 2555, น. 18)  

ส าหรับประเทศไทย เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2548 โดยมีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 10.4 ของประชากรทั้งหมด โดยจ านวนผู้สูงอายุมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น

ต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว จากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ในปี  พ.ศ. 2557 มีจ านวน

ผู้สูงอายุ 10,014,705 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมด จ านวนผู้สูงอายุมากกว่าครึ่งหนึ่ง 

หรือร้อยละ 56.5 เป็นกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี) รองลงมา เป็นผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 

ปี) ร้อยละ 29.9  และ เป็นผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) ร้อยละ 13.6 นอกจากนี้ส านักงานสถิติ
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แห่งชาติ ยังได้มีการคาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในอีก 10 ปีข้างหน้า

(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) 

ในปัจจุบันพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์เพ่ิมขึ้น

และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง เช่น ผู้สูงอายุในสหรัฐอเมริกาใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 

11 ในปี ค.ศ. 2010 เป็นร้อยละ 35 ในปี ค.ศ. 2015 และใช้เฟซบุ๊ค (Facebook) เป็นอันดับ 1 คิดเป็น

ร้อยละ 71 (Pew Research Center, 2015)  ในประเทศอังกฤษ ผู้สูงอายุใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคม

ออนไลน์ ซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์  ร้อยละ 42 ในปี ค.ศ. 2013 และใช้เฟซบุ๊ค (Facebook) เป็น

อันดับ 1 (Ofcom, 2014)  

ส าหรับประเทศไทย พบว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีจ านวนเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 95  ในการเข้า

ไปเป็นสมาชิกของสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังพบว่า การเพ่ิมขึ้นของความถี่ในการเข้าไป

ใช้งานและระยะเวลาการใช้งานต่อวันเพ่ิมขึ้นด้วย จากเดิมวันละ 1 ชั่วโมง เพ่ิมเป็นสูงสุดวันละ 7 ชั่วโมง 

(ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และ ศุทธิดา ชวนวัน , 2558) โดยสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้สูงอายุนิยมใช้เป็นอันดับหนึ่ง 

คือ LINE Application (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2558) 

สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) คือ เว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตที่สร้างบนพ้ืนฐานของ
เทคโนโลยีเว็บ 2.0  เป็นการติดต่อสื่อสารสองทาง โดยผู้ใช้สามารถเป็นผู้สร้างเนื้อหา เพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารร่วมกัน สื่อสังคมออนไลน์มีลักษณะการท างานเน้นการแบ่งปัน การมีส่วนร่วมการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รูปภาพ ข้อความ วิดีโอ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆร่วมกัน เช่น วิกิพีเดีย(Wikipedia) 
บล็อกเกอร์ (Blogger) ยูทูป (YouTube) เฟซบุ๊ค (Facebook) ไลน์ (LINE)เป็นต้น (Kaplan & Haen-
lein, 2010, p. 61) 

ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์สามารถสร้างผลกระทบทางบวกในระดับบุคคล สังคม เศรษฐกิจ 
การศึกษา เช่น บุคคลสามารถพัฒนาความสัมพันธ์และหาเพ่ือนใหม่ บุคคลสามารถมีส่วนร่วมและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมือง ผู้ผลิตมีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคเพ่ิมขึ้น บุคคลไม่กล้ า
แสดงออกในชีวิตจริง สามารถแสดงออกได้ในสื่อสังคมออนไลน์ สถาบัน องค์กร หน่วยงานสามารถ
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เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ครูและนักเรียนสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนความรู้

ที่ไม่ได้จ ากัดเฉพาะในห้องเรียน เป็นต้น 

ในขณะเดียวกัน สื่อสังคมออนไลน์สามารถสร้างผลกระทบทางลบเช่นกัน ได้แก่ การ

แพร่กระจายของข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือและเป็นเท็จ ความขัดแย้งกันในโลกสังคมออนไลน์ การเสพติดสื่อ

สังคมออนไลน์จนเสียการเรียน การปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมน้อยลงหรือสังคมก้มหน้า ประสิทธิภาพการ

ท างานของพนักงานน้อยลงเนื่องจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเวลาท างาน การก่ออาชญากรรมทางเพศ 

การล่อลวงเด็กและเยาวชน  ความเสี่ยงจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและการถูกโกงจากการซื้อสินค้าและ

บริการออนไลน์ เป็นต้น (procon.org, 2015) 

จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า สื่อสังคมออนไลน์ถูกออกแบบมาเพ่ือกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มผู้ ใหญ่
มากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุ ดังนั้นผู้สูงอายุจึงต้องมีการปรับตัวและจ าเป็นต้องมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (Chou, Lai & Liu, 2013, p. 929) จากการส ารวจพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่มี
ประสบการณ์จากการใช้อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์พบว่า จะมีทัศนคติที่ดีและมีความกระตือรือร้นที่จะ
เรียนรู้การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Vosner, Bobek, Kokol & Krecic, 2016, p. 230) ซึ่งเหตุผลหรือ
วัตถุประสงค์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ เพ่ือติดต่อสื่อสารกับ ครอบครัว เพ่ือนเก่า เพ่ือนใหม่ 
และได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ช่วยพัฒนาความจ า ช่วยลดความรู้สึกเหงา โดดเดี่ยวของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยัง
เป็นการได้เข้าถึงข้อมูลสุขภาพอีกทางหนึ่งด้วย (Finn, 2010, p. 1)  

จากการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย พบว่า สื่อสังคมออนไลน์ที่
ผู้สูงอายุนิยมใช้มากที่สุด คือ ไลน์แอพพลิเคชั่น (LINE Application) (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2558) 

ไลน์ แอพพลิเคชั่น (LINE Application) เป็นโปรแกรมประยุกต์ ประเภทเว็บไซต์เครือข่าย

สังคมออนไลน์ (Social Networking Sites) โดยผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานผ่านอุปกรณ์สื่อสารได้

หลากหลาย เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน (Smart Phone) แท็บเล็ต (Tablet) คอมพิวเตอร์ 

(Computer) เป็นต้น ไลน์แอพพลิเคชั่น เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบปิด (Close Social Network) 



4 
 

คุณลักษณะที่โดดเด่นของไลน์ คือ ผู้ใช้สามารถแบ่งปัน (Share) ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในรูปแบบข้อความ 
(Text) สติ๊กเกอร์ตัวการ์ตูน (Sticker) รูปภาพ (Photo) วิดีโอ (Video) ข้อความเสียง (Voice message) 
ผู้ใช้สามารถเลือกสนทนาแบบส่วนบุคคล (Private) และแบบกลุ่ม (Group) รวมถึงการโทรด้วยเสียง 
(Voice Call) และแบบเห็นหน้า (Video Call) การติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นตามเวลาจริง (Real time) การใช้
บริการต่าง ๆเหล่านี้ผู้ใช้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องจากไลน์เปิดให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดและใช้งาน
ฟรี (LINE, 2015)  

ความน่ากังวลที่เกิดจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงใน
การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวกับร้านค้าออนไลน์ เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุที่เคยซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ 
จะให้ข้อมูลจริง เช่น ชื่อและนามสกุล  หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ รายได้ และหมายเลขบัตรประชาชน กับ
ร้านค้าออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 72.8 ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุที่ซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์นิยมใช้บัตร
เครดิตในการช าระสินค้าและบริการทางออนไลน์ สูงกว่ากลุ่มวัยอ่ืน ๆ ถึงกว่าร้อยละ50 (ส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2558) 

อีกความน่ากังวลของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุคือ ผู้สูงอายุนิยมส่งต่อ
(Forward)หรือแบ่งปัน (Share) ข้อมูลข่าวสารสุขภาพผ่านทางไลน์ (LINE) ซึ่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆที่ได้รับ
มีทั้งน่าเชื่อและไม่น่าเชื่อถือ ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบได้ดังสถานการณ์ตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากการเชื่อถือ
ข้อมูลสุขภาพที่เป็นเท็จ น าไปสู่พฤติกรรมการปฏิบัติตามข้อมูลข่าวสารนั้ นๆ จนได้รับผลกระทบและ
เสียชีวิต เช่น การใช้มะนาวหยอดตาจะช่วยรักษาต้อเนื้อท่ีตาหายขาดได้ การหุงข้าวด้วยน้ ามันมะพร้าวจะ
ดีต่อสุขภาพ การรับประทานน้ าผึ้งและมะนาวโซดาก่อนอาหารจะช่วยรักษาเบาหวานได้ เป็นต้น ข้อมูล
ข่าวสารทั้งหมดนี้ ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ได้เปิดเผยว่า เป็นข้อมูลเท็จทั้งสิ้น (ไทยรัฐ, 2558) 

การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ผู้สูงอายุจ าเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ ประเมิน 
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ได้รับในสื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน Vanwynsberghe, Boudry & Verde-
gem (2011) กล่าวว่า ผู้ที่ไม่มีความรู้และทักษะในการรู้สื่อสังคมออนไลน์ ก็สามารถได้รับผลกระทบ
ในทางลบ สิ่งส าคัญ คือ ผู้ใช้ต้องมีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการจัดการกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ได้อย่างเหมาะสม การรู้สื่อสังคมออนไลน์ต้องมีเป้าหมายในการใช้และใช้ได้อย่างเหมาะสม  

การรู้สื่อสังคมออนไลน์ สามารถอธิบายได้ว่า ผู้สูงอายุที่สามารถใช้สื่ออินเทอร์เน็ตและ
คอมพิวเตอร์ได้นั้นยังไม่เพียงพอต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์  สิ่งที่ส าคัญในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ คือ 
ผู้สูงอายุมีความรู้และทักษะ การคิดวิเคราะห์ ประเมิน แบ่งปัน และสร้างสรรค์เนื้อหาต่าง ๆอย่างรู้เท่าทัน 
เนื่องจากข้อมูลข่าวสารต่าง ๆที่ได้รับมีทั้งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและไม่น่าเชื่อถือ  



 
 

 
  

ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษากลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุเป็น
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ สามารถมีอิทธิพลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2557) กลุ่มผู้สูงอายุนิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์มากที่สุดคือ ไลน์แอพพลิเคชั่น (ส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2558) โดยท าการส ารวจ การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารและ
อินเทอร์เน็ต ความสามารถในการใช้และพฤติกรรมการใช้ไลน์ แอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร ตลอดจนศึกษาลักษณะทางประชากรของผู้สูงอายุที่ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นที่มีผลต่อการ
เข้าถึง ความสามารถในการใช้และพฤติกรรมการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่น ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถ
ในการใช้และพฤติกรรมการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่น  
 
1.2 ปัญหาน าวิจัย 

 
1. ลักษณะทางประชากรของผู้สูงอายุที่ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นเป็นอย่างไร 
2. การเข้าถึงไลน์แอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร 

3. ความสามารถในการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครเป็น

อย่างไร 

4. พฤติกรรมการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร 

5. ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีการเข้าถึงไลน์

แอพพลิเคชั่นแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

6. ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีความสามารถใน

การใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

7. ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้

ไลน์แอพพลิเคชั่นแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

8. ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการเข้าถึงไลน์แตกต่างกัน มีความสามารถในการใช้

ไลน์แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 



 
 

 
  

9. ความสามารถในการใช้ไลน์กับพฤติกรรมการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เ พ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของผู้ สู งอายุที่ ใช้ ไลน์ แอพพลิ เคชั่น ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาการเข้าถึงไลน์แอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาความสามารถในการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรที่มีผลต่อการเข้าถึงไลน์แอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร 

6. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรที่มีผลต่อความสามารถในการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นของ

ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

7. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ไลน์ แอพพลิเคชั่นของ

ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

8. เพ่ือศึกษาการเข้าถึงที่มีผลต่อความสามารถในการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

9. เพ่ือศึกษาความสามารถในการใช้มีความสัมพันธ์พฤติกรรมการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นของ

ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร



7 
 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 

1. ลักษณะทางประชากรของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับการ
เข้าถึงไลน์แอพพลิเคชั่น 

2. ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน จะมีความสามารถ

ในการใช้ไลน์แตกต่างกัน 

3. ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรม

การใช้แตกต่างกัน 

4. ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการเข้าถึงไลน์แอพพลิเคชั่นแตกต่างกัน จะมี

ความสามารถในการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นแตกต่างกัน 

5. ความสามารถในการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่น 

 
1.5 ขอบเขตในการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นผู้อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป โดยก าหนดระยะเวลาใน
การเก็บข้อมูลจากวันที่ 15 มีนาคม– 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559   

 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

1. สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง ไลน์แอพพลิเคชั่น โปรแกรมประยุกต์ที่ผู้สูงอายุใช้เพ่ือ
แบ่งปัน (Share) ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางข้อความ (Text) สติ๊กเกอร์ตัวการ์ตูน (Sticker) รูปภาพ 
(Photo) วิดีโอ (Video) ข้อความเสียง (Voice message) การโทรด้วยเสียง (Voice Call) และแบบเห็น
หน้า(Video Call) การสนทนาแบบส่วนบุคคล (Private) และแบบกลุ่ม (Group) เป็นต้น
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2. การเข้าถึง ประกอบด้วย  
2.1 การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร หมายถึง อุปกรณ์สื่อสารที่ผู้สูงอายุนิยมใช้เพ่ือ

เข้าถึงไลน์แอพพลิเคชั่น เช่น แท็บเล็ต (Tablet) โทรศัทพ์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน (Smart Phone) 
คอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊ค (Notebook) เป็นต้น 

2.2 การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต หมายถึง อินเทอร์เน็ตที่ผู้สูงอายุนิยมใช้เพ่ือเข้าถึงไลน์
แอพพลิเคชั่น วายฟาย (WIFI) อินเทอร์เน็ตแบบรายเดือน (Postpaid) อินเทอร์เน็ตแบบเติมเงิน (Pre-
paid) เป็นต้น 

3. ความสามารถในการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่น  ประกอบด้วย 
3.1 ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง การรับรู้ประโยชน์และความง่ายต่อการใช้งาน 

ความรู้สึกท่ีมีต่อกิจกรรมต่าง ๆในไลน์ เช่น ความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ สนุกสนาน เพลิดเพลิน เป็นต้น 
3.2 การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) หมายถึง ความมั่นใจ ความ

เชื่อมั่นพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเองในการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่น 
3.3 ความรู้และทักษะเกี่ยวกับสื่อกลาง (Medium-related Knowledge & Skills)  

หมายถึง ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้กิจกรรมต่าง ๆในไลน์  
3.4 ความรู้และทักษะการจัดการกับเนื้อหา (Content-related Knowledge & 

Skills) หมายถึง ความรู้และทักษะการวิเคราะห์ การประเมิน การแบ่งปัน การสร้างสรรค์เนื้อหาในไลน์ 
4. พฤติกรรมการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่น หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ (ปี) ระยะเวลาที่ใช้ 

(ชั่วโมง) จ านวนครั้งในการใช้ สถานที่ใช้ ลักษณะการใช้ วัตถุประสงค์การใช้  
5. ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และเป็นผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่น ระยะเวลา

ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป เป็นผู้อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร



9 
 

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. เพ่ือน าไปก าหนดกรอบแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึง รู้เท่าทัน และใช้ประโยชน์จากสื่อใหม ่

2. เพ่ือน าข้อมูลไปพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่และแอพพลิเคชั่นที่เหมาะสมต่อการใช้งาน
ของผู้สูงอายุในอนาคต 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใช้ไลน์แอพพลิ เคชั่นของผู้สูงอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร” มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดลักษณะทางประชากร (Demographic Characteristics) 

2. แนวคิดเก่ียวกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 

3. แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Literacy) 

4. แนวคิดเก่ียวกับผู้สูงอายุ (Elderly) 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 แนวคิดลักษณะทางประชากร (Demographic Characteristics) 
 

แนวคิดลักษณะทางประชากร คือ พฤติกรรมต่าง ๆของมนุษย์เกิดขึ้นตามแรงบังคับ
ภายนอกมากระตุ้น เป็นความเชื่อว่า มนุษย์ด าเนินชีวิตตามแบบฉบับที่สังคมได้วางเป็นแม่บทไว้ให้ โดย
สรุปคือ แนวคิดลักษณะทางประชากรในความคิดที่ว่า คนที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกต่างกัน จะมี
พฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย งานวิจัยที่ใช้แนวทฤษฎีประชากรศาสตร์เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการเปิดรับสารจากสื่อต่างๆ (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2534, น. 48) 

ผู้รับสารแต่ละคนมีคุณลักษณะเฉพาะตัวของตน เช่น อายุ เพศ บุคลิกภาพ สติปัญญา 
ทักษะและประสบการณ์ เป็นต้น คุณสมบัติเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อผู้รับสารในการท าการสื่อสาร ในการ
สื่อสารกลุ่มใหญ่หรือการสื่อสารมวลชน เราไม่สามารถวิเคราะห์ผู้รับสารเป็นคนๆไปได้ เพราะผู้รับ
สารประกอบไปด้วยคนจ านวนมากเกินไป นอกจากนี้ผู้ส่งสารยังไม่รู้จักผู้รับสาร (anonymous) ในกรณี
การสื่อสารกลุ่มใหญ่ และการสื่อสารมวลชน คือการจ าแนกผู้รับสารออกเป็นกลุ่มๆตามลักษณะทาง
ประชากร (Demographic Characteristics) เช่น จ าแนกตาม อายุ เพศ สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
การศึกษา และศาสนา เป็นต้น โดยมีสมมติฐานว่าผู้รับสารที่มีลักษณะดังกล่าวร่วมกัน ย่อมจะมีทัศนคติ



 
 

 
  

และพฤติกรรมคล้ายกัน (ปรมะ สตะเวทิน, 2546, น. 112-116) รายละเอียดของลักษณะทางประชากร มี
ดังนี้  

1. อายุ (Gender) เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่องความคิดและ
พฤติกรรม โดยทั่วไปแล้วคนที่มีอายุน้อยมักจะมีความคิดเสรีนิยมมากกว่า (More Liberal) คนที่มีอายุ
มาก ในขณะที่คนที่มีอายุมากมักจะมีความคิดอนุรักษ์นิยมมากกว่า (More Conservative) คนที่มีอายุ
น้อย คนที่มีอายุน้อยมักจะเป็นคนที่ยึดถืออุดมการณ์กว่า (More Idealistic) คนที่มีอายุมาก ในขณะที่คน
ที่มีอายุมากมักจะเป็นคนที่ยึดถือการปฏิบัติมากกว่า (More Pragmatic) มีความระมัดระวัง (Cautious) 
และมองโลกในแง่ร้าย (Pessimistic) สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากคนที่มีอายุที่มีประสบการณ์ในชีวิต ซึ่ง
เคยผ่านยุคเข็ญต่าง ๆ ตลอดจนมีความผูกพันที่ยาวนานและมีผลประโยชน์ในสังคมมากกว่าคนที่อายุน้อย 
คนที่มีอายุมากกว่ามีทรัพย์สมบัติมากกว่าคนที่มีอายุน้อย จึงมักจะไม่ค่อยยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ในสังคม เพราะการเปลี่ยนแปลงในสังคมย่อมมีผลกระทบต่อทรัพย์สิน สถานะทางสังคมและความล าบาก
ในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง นอกจากความแตกต่างในเรื่องความคิดแล้ว อายุยังเป็นสิ่ง
ก าหนดความแตกต่างในเรื่องความยากง่ายในการชักจูงใจด้วย การวิจัยทางจิตวิทยาพบว่า เมื่อคนมีอายุ
มากขึ้น โอกาสที่คนจะเปลี่ยนใจหรือถูกชักจูงใจจะน้อยลง นอกจากนั้นโดยปกติแล้วคนที่มีวัยต่างวัยกัน
มักจะมีความต้องการในสิ่งต่าง ๆแตกต่างกันไปด้วย เช่น คนวัยกลางคนและคนสูงอายุมักจะคิดถึงเรื่อง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาพยาบาล การมีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง ในขณะที่คน
หนุ่มสาวอาจจะสนใจในเรื่องการศึกษา ความยุติธรรมและความเสมอภาคในสังคม 

2. เพศ (Sex) การวิจัยทางจิตวิทยาหลายอันได้แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงกับผู้ชายมีความ
แตกต่างกันอย่างมากในเรื่องความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคมก าหนด
บทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกัน ผู้หญิงจึงมักจะเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวหรือเจ้าอารมณ์ 
โอนอ่อนผ่อนตาม นอกจากนั้นการวิจัยหลายอันยังพบว่า ผู้หญิงถูกชักจูงใจได้ง่ายกว่าผู้ชาย 

3. สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (Sio-economic Status) หมายถึง อาชีพ (Occu-
pation) รายได้ (Income) เชื้อชาติและชาติพันธุ์ (Race and Ethic Group) ตลอดจนภูมิหลังของ
ครอบครัว(Family Background) สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้รับสารมีอิทธิพลอย่างส าคัญต่อ
ปฏิกิริยาของผู้รับสารที่มีต่อผู้ส่งสารและสาร สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจท าให้คนมีวัฒนธรรมที่ต่างกัน 
มีประสบการณ์ที่ต่างกัน มีทัศนคติ ค่านิยมและเป้าหมายที่ต่างกัน คนที่มีพ้ืนฐานทางครอบครัวต่างกัน



 
 

 
  

ย่อมมีค่านิยม ความคิด ความเชื่อตลอดจนพฤติกรรมที่ต่างกัน คนที่มีอาชีพต่างกันย่อมมองโลก มีแนวคิด 
มีอุดมการณ์ มีค่านิยมต่อสิ่งต่าง ๆแตกต่างกันไป นอกจากครอบครัวและอาชีพแล้ว รายได้ตลอดจนเชื้อ
ชาติก็มีบทบาทส าคัญต่อผู้รับสารด้วย รายได้ของคนย่อมเป็นเครื่องก าหนดความต้องการของคนตลอดจน
ก าหนดความคิดของคนเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆและพฤติกรรมต่าง ๆ คนที่มีฐานะดีหรือมีรายได้สูง มักจะใช้
สื่อมวลชนมากด้วยและการใช้สื่อมวลชนก็มักจะใช้เพ่ือแสวงหาเรื่องราวข่าวสารที่หนักๆ เช่น อ่านบท
บรรณาธิการ อ่านหรือดูหรือฟังเรื่องการบ้านการเมือง ปัญหาสังคม และเศรษฐกิจเป็นต้น คนต่างเชื้อชาติ
กันย่อมมีวัฒนธรรมย่อยของแต่ละเชื้อชาติที่คอยก ากับค่านิยม ทัศนคติ ความคิดและพฤติกรรมของคนใน
เชื้อชาติแตกต่างกัน เช่น คนจีนอาจจะมีความคิดว่าการมีลูกมากๆดี เพราะจะได้ช่วยกันท ามาหากิน หรือ
มีความคิดว่ามีลูกชายดีกว่าลูกสาว เป็นต้น 

4. การศึกษา (Education) หรือความรู้ (Knowledge) เป็นลักษณะอีกประการหนึ่งที่มี
อิทธิพลต่อผู้รับสาร ดังนั้นคนที่ได้รับการศึกษาในระดับที่ต่างกัน ในยุคสมัยที่ต่างกัน ในระบบการศึกษาที่
ต่างกัน ในสาขาวิชาที่ต่างกัน จึงย่อมมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความต้องการที่แตกต่างกันไป คน
ที่มีการศึกษาสูง หรือมีความรู้ดีจะได้เปรียบอย่างมากในการที่จะเป็นผู้รับสารที่ดี ทั้งนี้เพราะคนเหล่านี้มี
ความรู้กว้างขวางในหลายเรื่อง มีความเข้าใจศัพท์มาก และมีความเข้าใจสารได้ดี แต่คนเหล่านี้มักจะเป็น
คนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆ สารที่ไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลสนับสนุนเพียงพอจะถูกโต้แย้งจากคนเหล่านี้ 
โดยทั่วไปคนที่มีการศึกษาสูงมักจะใช้สื่อมวลชนมากกว่าคนที่มีการศึกษาต่ า  

จากแนวคิดลักษณะทางประชากร ผู้วิจัยสนใจศึกษาตัวแปรด้านลักษณะทางประชากร เพ่ือ
ทราบถึงลักษณะทางประชากรของผู้สูงอายุที่ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร 
เนื่องจากตัวแปรด้านลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีผลต่อ
การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารและอินเทอร์เน็ต รวมถึงความสามารถและพฤติกรรมในการใช้ไลน์ที่แตกต่างกัน 
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) 

 
Boyd & Ellison (2013) ให้ความหมายว่า รูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม เป็นบริการ

รูปแบบหนึ่งของเว็บไซต์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถ 1) สร้างประวัติส่วนตัวของผู้ใช้ เพ่ือแสดงตัวตน (Iden-
tity) หรือเอกลักษณ์บุคคล 2) เชื่อมต่อกับบุคคลอ่ืนที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน 3) ติดต่อสื่อสาร 



 
 

 
  

สร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆร่วมกัน (Sorensen, Porras, Hajikhani, Hayar, 2014, 
p. 3)  

Kane (2013) ให้ความหมายว่า สื่อสังคมออนไลน์มีคุณลักษณะที่ผู้ใช้สามารถสร้างกลุ่ม 
โดยบุคคลอ่ืนสามารถเข้าร่วมกลุ่มได้เป็นจ านวนมากภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว สามารถแบ่งปันข้อมูล
ข่าวสาร ประสบการณ์ที่ดีและไม่ดีที่ได้รับ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้บริษัท องค์กร สถาบัน และ
หน่วยงานต่าง ๆเพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริโภค (Sorensen, Porras, 
Hajikhani, Hayar, 2014, p. 3)  

Kaplan & Haenlein (2010, p. 61) ให้ความหมายว่า เว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตที่สร้างบน
พ้ืนฐานของเทคโนโลยีเว็บ 2.0  เป็นการติดต่อสื่อสาร 2 ทาง โดยผู้ใช้สามารถเป็นผู้สร้างเนื้อหาเพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน  

Kaplan & Haenlein (2010, pp. 62-64) ได้แบ่งสื่อสังคมออนไลน์เป็น 6 ประเภท ได้แก่ 
1. การท างานร่วมกัน (Collaborative Project) คือ รูปแบบเว็บไซต์ที่เน้นการมีส่วนร่วม

ของผู้ใช้ โดยผู้ใช้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเพ่ิม แก้ไข ปรับแต่ง ข้อมูลและเนื้อหาในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกัน
ได้ เช่น วิกิพีเดีย (Wikipedia) เป็นต้น 

2. บล็อก (Blog) คือ รูปแบบเว็บไซต์ที่สามารถแสดงความคิดเห็น สร้างข้อความ รูปภาพ 
วิดีโอ และอ่ืน ๆ เสมือนสมุดบันทึกประจ าวันส่วนตัวหรือไดอารี่ออนไลน์ (Diary Online) เรียงตามล าดับ
เวลา ผู้ใช้บุคคลอ่ืนสามารถเข้ามาดูและแสดงความคิดเห็นด้านท้ายได้ เช่น เวิร์ดเพรส  (Wordpress) 
บล็อกเกอร์(Blogger) เป็นต้น 

3. ชุมชนเนื้อหา (Content Community) คือ รูปแบบเว็บไซต์ที่เน้นการแบ่งปัน
(share)เนื้อหาระหว่างผู้ใช้ ซึ่งข้อมูลที่แบ่งปันสามารถอยู่ในรูปแบบข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เช่น ฟลิกซ์  
(Flickr) ยูทูป(YouTube) สไลด์แชร์ (Slideshare) เป็นต้น 

4. เว็บไซต์เครือข่ายสังคม (Social Networking Sites) คือ โปรแกรมประยุกต์ที่ผู้ใช้
สามารถสร้างประวัติส่วนตัวและเชื่อมต่อกับเพ่ือนหรือบุคคลอ่ืน ๆ โดยการพิมพ์ข้อความตอบโต้กลับได้
ทันท ี(real time) สามารถแสดงสถานะ ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร รูปภาพและวิดีโอ และ
อ่ืน ๆ เป็นต้น เช่น เฟซบุ๊ค (Facebook) มายสเปซ (MySpace) ไฮไฟว์ (Hi5) ไลน์แอพพลิเคชั่น(LINE 
Application) เป็นต้น 



 
 

 
  

5. เกมโลกเสมือน (Virtual Game World) คือ เกม 3 มิติที่ผู้ใช้สามารถเลือกเป็นตัวละคร
ตามบทบาทของเกม ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นคนอ่ืน ๆ ได้เสมือนอยู่ในโลกความจริง เช่น เวิลด์ออฟวอร์
คราฟ(World of Warcraft) เป็นต้น 

6. สังคมเสมือน (Virtual Social World) คือ โลกเสมือนที่ผู้ใช้สามารถสร้างลักษณะของ
ตนเองให้มีรูปร่าง บุคลิก ท่าทางตามท่ีผู้ใช้ต้องการ (Avatar) เช่น เซเคิลไลฟ์ (SecondLife) เป็นต้น 

 
ตารางที่ 2.1 

 
การจัดแบ่งสื่อสังคมออนไลน์  

 Social presence/ Media richness 
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ที่มา: จาก Users of the World, Unite! The Challenges and Oportunities of Social Media by 
Andreas M. Kaplan and Michael Haenlein, 2010, p. 62 
 

การจัดแบ่งสื่อสังคมออนไลน์ ดังตารางที่ 2.1 สามารถอธิบายได้ว่า  
Social Presence คือ การสร้างกลุ่มที่ประกอบด้วยสมาชิกเป็นจ านวนมาก วัตถุประสงค์ในการ

สร้างกลุ่มเพ่ือให้สมาชิกที่มีความสนใจหรือชอบในเรื่องเดียวกันได้มารวมกลุ่มกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
และความคิดเห็นร่วมกัน Media richness คือ การสื่อสารที่มีประสิทธิผล ความสามารถของสื่อในการ



 
 

 
  

สื่อสารข้อมูลกันในเวลาใดเวลาหนึ่ง Self-presentation คือ การน าเสนอตนเอง Self-disclosure คือ 
ความต้องการเปิดเผยตนเองหรือ การกระท าที่ท าให้ผู้อ่ืนรับรู้เกี่ยวกับตนเอง เช่น เรื่องราว ความรู้สึก 
ความคิด ค่านิยม ความคาดหวัง เป็นต้น 
 

การท างานของสื่อสังคมออนไลน์ (Kietzmann, Hermkens, McCarthy & Silvestre, 
2011, pp. 243-247) 

1. ตัวตน (Identity) คือ การเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ เช่น ชื่อ อายุ เพศ อาชีพ การศึกษา 
สถานที่พักอาศัย Kaplan & Haenlien (2010) ได้อธิบายว่า เป็นการน าเสนอตัวตนของผู้ใช้ เป็นการ
กระท าท่ีต้องการท าให้ผู้อื่นรับรู้เกี่ยวกับตนเอง เช่น เรื่องราว ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก เป็นต้น 

2. การสนทนา (Conversation) เป็นการติดต่อสื่อสารกันในระยะเวลาที่รวดเร็ว ทั้งแบบ
ส่วนบุคคลและกลุ่ม การสนทนาผ่านข้อความ สามารถบันทึกเพ่ือเรียกดูซ้ าได้  

3. การแบ่งปัน (Sharing) คือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน เช่น ข้อความ วิดีโอ 
รูปภาพ เสียง ลิงก ์(Link) และต าแหน่งที่อยู่ (location) เป็นต้น 

4. การน าเสนอ (Presence) คือ  การตั้งค่าแสดงสถานะ (status) ของผู้ใช้ ซึ่งผู้ใช้สามารถ
เลือกสถานะในการใช้ออนไลน์หรือออฟไลน์ 

5. ความสัมพันธ์ (Relationships) คือ การสร้างกลุ่ม ประกอบด้วยผู้ใช้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มี
ผู้น าจัดตั้งกลุ่ม วัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มที่มีความสนใจหรือชอบในเรื่องเดียวกัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆร่วมกัน 

6. ความมีชื่อเสียง (Reputation) คือ การแสดงออกถึงความนิยมที่มีต่อตัวบุคคลและ
เนื้อหา เช่น การกดถูกใจ(Like)และผู้ติดตามทางเฟซบุ๊คเป็นจ านวนมาก หรือ ยอดผู้ชม (view) เรตติ้ง 
(rating) บนยูทูป (YouTube) เป็นต้น 

7. กลุ่ม (Groups) คือ การรวมกลุ่มของผู้ที่มีเป้าหมายหรือมีวัตถุประสงค์และความสนใจ
เหมือนกัน กลุ่มสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มที่เปิดให้ทุกคนเข้ามาได้โดยไม่ต้องขออนุญาต 
และกลุ่มปิดที่ต้องส่งค าขอการอนุญาตเข้าร่วมกลุ่ม 
 
 



 
 

 
  

ไลน์แอพพลิเคชั่น (LINE Application) 
 
ไลน์ (LINE) เกิดขึ้นภายหลังจากตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนเติบโตอย่างรวดเร็วใน

ทั่วทุกมุมโลก จนท าให้ NAVER Japan ซึ่งเป็นทีมพัฒนาเกี่ยวกับการให้บริการการค้นหาข้อมูล (search 
engine) เกมแพลตฟอร์ม และ portal เว็บไซต์ของญี่ปุ่นต้องหันมาสนใจตลาดแอพพลิเคชั่นของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน ทีมงานได้เริ่มท าการวิจัยและหาข้อมูลช่วงเดือนมกราคม ปี  พ.ศ. 2554  
เพ่ือเข้าใจถึงสิ่งส าคัญในการสื่อสารของผู้ใช้ในยุคโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน ว่าควรได้รับการพัฒนา
และให้บริการอย่างไร เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ แต่ในระหว่างที่ท าการค้นหาข้อมูลอยู่นั้น ได้
เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเดือนมีนาคม ปี 2554 สร้างความเสียหาย จนท าให้การสื่อสารผ่านสายใน
รูปแบบดั้งเดิมขัดข้อง แต่ผู้คนยังคงติดต่อสื่อสารกันผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ ท าให้เล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต และการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตก็ได้เปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงการ
ให้บริการ ซึ่งเดิมเป็นการให้บริการแบบค่อนข้างเปิด ที่มีจุดประสงค์เพ่ือการหาเพ่ือนใหม่ แต่หลังจาก
เหตุการณ์แผ่นดินไหว ท าให้ NAVER Japan ได้บทสรุปว่าจริงๆแล้ว สังคมต้องการการให้บริการแบบปิด 
คือส าหรับเพื่อการสื่อสารกับคนใกล้ชิด คนที่เรารัก ซึ่งรวมถึงเพ่ือน ครอบครัว เพ่ือนร่วมงาน และบุคคลที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ เป็นต้น ท าให้การคิดค้นไลน์ ได้เริ่มขึ้นในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2554 และเนื่องจาก
เหตุการณ์แผ่นดินไหวในญี่ปุ่นนั้นเกิดขึ้นอยู่เป็นประจ า ท าให้ NAVER Japan ต้องการมอบบริการใหม่ตัว
นี้ให้แก่ผู้ใช้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพียงช่วงเวลาแค่ 1.5 เดือน NAVER Japan จึงเปิดตัวการให้บริการ 
ไลน์ก่อนที่จะพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ปัจจุบันไลน์ ได้มอบนวัตกรรมเพ่ือการสื่อสาร 
ทั้งในรูปแบบของสติ๊กเกอร์ (Sticker) จนถึงเกมและลักษณะการท างานอีกมากมาย (aripfan, 2015)  

ไลน์ แอพพลิเคชั่น เป็นสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ประเภทเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
(Social networking sites) มีลักษณะเป็นแบบปิด (Close Social Network) ดังนี้ (LINE, 2015) 

1. ผู้ใช้สามารถเลือกรับเพ่ือนได้หลายวิธี ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือในสมุดบัญชี

รายชื่อ สแกนคิวอาร์โคท (QR Code) ไลน์ไอดี (ID LINE) และการเขย่า (Shake it) โทรศัพท์เคลื่อนที่

สมาร์ทโฟนพร้อมกัน 



 
 

 
  

2. ผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบการสนทนาแบบแชทลับ (Hidden Chat) โดยไลน์จะท าการ
ลบข้อความโดยอัตโนมัติภายหลังจากผู้ใช้ได้อ่านข้อความแล้ว ผู้ใช้สามารถตั้งค่าจับเวลาลบข้อความตั้งแต่ 
2 วินาที ถึง 1สัปดาห์  

3. กรณีที่ผู้ใช้ไม่ต้องการสนทนาหรือรับข้อความจากบุคคลที่ไม่ต้องการสนทนา ผู้ใช้
สามารถบล็อก (Block) หรือปิดการแจ้งเตือน  
 

LINE Application มีลักษณะการท างาน ดังนี้ 
 

1. ตัวตน (Identity) ผู้ใช้สามารถสร้างประวัติส่วนตัว ได้แก่ ชื่อผู้ใช้ รูปภาพประจ าตัว และ
ข้อความสั้นเพ่ืออัพเดทสถานะ (Update Status) เช่น อารมณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็น เป็นต้น 
นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถโพสต์ (Post) ข้อความ รูปภาพ ความคิดเห็นต่าง ๆของตนบนไทม์ไลน์ 
(Timeline)เพ่ือสร้างการรับรู้กับบุคคลอ่ืนเกี่ยวกับตนเอง 

2. สนทนา (Conversation) แบบส่วนบุคคลและกลุ่ม ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกสนทนาได้
หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การสนทนาผ่านข้อความตัวอักษร (Text) การสนทนาผ่านข้อความเสียง 
(Voice Message) การโทรด้วยเสียง (Voice Call) การโทรแบบเห็นหน้า (Video Call) และการสนทนา
แบบแชทลับ โดยไลน์จะท าการลบข้อความโดยอัตโนมัติภายหลังจากผู้ใช้ได้อ่านข้อความแล้ว ผู้ใช้สามารถ
ตั้งค่าจับเวลาลบข้อความตั้งแต่ 2 วินาที ถึง 1สัปดาห์ นอกจากนี้บทสนทนาสามารถบันทึกเพ่ือเรียกดูซ้ า
ภายหลังได้ การสนทนาเกิดข้ึนตามเวลาจริง (Real Time) 

3. แบ่งปัน (Sharing) ผู้ใช้สามารถแบ่งปันข้อความตัวอักษร ข้อความเสียง สติ๊กเกอร์ 
รูปภาพ วิดีโอ ไฟล์เอกสาร(.pdf .pt .doc .jpeg) ต าแหน่ง/สถานที่ (Location) โดยผู้ใช้สามารถเลือก
วิธีการแบ่งปันได้หลากปลายรูปแบบ ได้แก่ การโพสต์ (Post) บนไทม์ไลน์ (Timeline) การโพสต์ (Post) 
บนหน้าจอหลัก(Home)ของตนเอง รวมถึงการแบ่งปันในห้องสนทนาส่วนบุคคลและกลุ่ม 

4. ความสัมพันธ์ (Relationship) ผู้ใช้สามารถสร้างกลุ่มตามความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ เช่น 
กลุ่มครอบครัว กลุ่มเพ่ือนที่ท างาน กลุ่มเพ่ือนเรียนพิเศษ กลุ่มเพ่ือนเรียนมหาวิทยาลัย เป็นต้น ไลน์
รองรับการสนทนากลุ่มสูงสุด 200 คน 



 
 

 
  

5. น าเสนอ (Presence) ไลน์ไม่มีรูปแบบการท างานหรือแสดงสถานะการออนไลน์ 
(Online)ของผู้ใช้ ผู้ใช้บุคคลอ่ืน ๆจะไมส่ามารถทราบได้ว่าบุคคลใดออนไลน์อยู่ในขณะนั้น จะทราบได้เมื่อ
มีการสนทนาเกิดข้ึน ซึ่ง เฟซบุ๊ค (Facebook) ที่เป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมประเภทเดียวกัน ผู้ใช้สามารถ
แสดงสถานะทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ได้ 

6. ความมีชื่อเสียง (Reputation) เป็นการใช้เพ่ือการโฆษณา การตลาดและประชาสัมพันธ์
ของบริษัท องค์กร หน่วยงาน ร้านค้าต่าง ๆ ในรูปแบบของบัญชีทางการ วัตถุประสงค์เพ่ือต้องการเข้าถึง
และกระจายข้อมูลข่าวสารแก่ผู้บริโภค โดยวัดจากยอดผู้ใช้ที่รับเป็นเพ่ือน เมื่อผู้ใช้เป็นเพ่ือนกับบัญชี
ทางการแล้ว ผู้ใช้จะได้รับสติ๊กเกอร์ใช้ฟรี รวมถึงข้อมูลข่าวสาร ข้อเสนอต่าง ๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ
บริษัท องค์กร หน่วยงาน ร้านค้าเหล่านี้  

7. กลุ่ม (Group) เป็นลักษณะของการเข้าร่วมกลุ่มสนทนา เพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มสามารถ
ติดต่อ สื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  โดยมีสมาชิกในกลุ่มสูงสุด 200 คน  
 

คุณสมบัติของ LINE Application มีดังนี้ (LINE, 2015) 
 

1. สามารถใช้ได้บนทุกระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน (Smart Phone) 
ได้แก่ iOS, Android, Windows Phone, Blackberry และแท็บเล็ต(Tablet)ได้แก่ iOS, Andriod 
รวมถึงพีซี(PC) ได้แก่ Windows, Mac OS 

2. การเพ่ิมเพ่ือน (Add Friend) สามารถเพ่ิมเพ่ือนได้หลายวิธี ได้แก่ หมายเลข
โทรศัพท์มือถือในสมุดบัญชีรายชื่อ สแกนคิวอาร์โคท (QR Code) ไลน์ไอดี (ID LINE) และการเขย่า 
(Shake it)โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนพร้อมกัน 

3. การส่งข้อความฟรี (Free Messaging) สามารถส่งข้อความในรูปแบบ ข้อความตัวอักษร 
ข้อความเสียง รูปภาพ วิดีโอ ไฟล์เสียง (File) ลิงก ์(Link) ถึงกันได้ฟรี ตามเวลาจริง 

4. การโทรแบบเสียงและแบบเห็นหน้า (Free Voice & Video Calls) สามารถโทรแบบ
เสียงและแบบเห็นหน้า ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศฟรี ตามเวลาจริง 



 
 

 
  

5. ไลน์สติ๊กเกอร์ ข้อความภาพตัวการ์ตูน หรือสติ๊กเกอร์การ์ตูน เป็นสัญลักษณ์แสดง 
อารมณ์และความรู้สึก กิริยาท่าทางต่าง ๆ มีทั้งสติ๊กเกอร์แบบเคลื่อนไหว (Animated Stickers) และ
สติ๊กเกอร์แบบมีเสียง (Sticker Featuring Sound)  

6. ไทม์ไลน์ เป็นพื้นที่การแบ่งปัน รูปภาพ วิดีโอ ข้อความและแสดงความคิดเห็น เป็นต้น 
7. กลุ่ม รองรับสมาชิกในห้องสนทนากลุ่มได้สูงสุด 200 คน 
 
แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ของไลน์  

 
1. ไลน์ เพย์ (LINE Pay) บริการช าระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต เพ่ือช าระเงินในการใช้

บริการต่าง ๆของไลน์ เช่น ซื้อสติ๊กเกอร์ ธีม (Theme) และร้านค้าออนไลน์ (LINE Shop) เมือ่สมัครใช้
งานไลน์เพย์ ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนบัตรเครดิต จึงจะสามารถใช้บริการได้ 

2. ไลน์ สโตร์ (LINE Store) ร้านค้าท่ีผู้ใช้สามารถเลือกซื้อ เกม (Game) สติ๊กเกอร์ ธีม  

3. ไลน์ เอ้าท์ (LINE Out)  ความสามารถโทรเข้าเบอร์โทรศัพท์บ้านได้ อัตราค่าโทร

ภายในประเทศ โทรเข้าเบอร์บ้านและมือถือราคา 0.64 บาท/นาที 

4. ไลน์ เกม (LINE Game)ผู้ใช้ไลน์สามารถร่วมเล่นเกมด้วยกัน 

5. ไลน์ แฟมิลี่ (Family App) 
 

ตารางที่ 2.2 
 

แสดงคุณสมบัติของแอพพลิเคชั่นต่าง ๆของไลน์ 

แอพพลิเคชั่น คุณสมบัติ 

1.LINE Dictionary   พจนานุกรมภาษาอังกฤษ – ภาษาไทยจากอ๊อกฟอร์ด (Oxford) และ
พจนานุกรมภาษาไทย – ภาษาอังกฤษจากซีเอ็ด (SE-ED) 

2. LINE HERE แสดงต าแหน่งหรือที่อยู่ กับครอบครัว เพื่อน บุคคลใกล้ชิด จาก
โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนตามเวลาจริง  

  



 
 

 
  

ตารางที่ 2.2  
แสดงคุณสมบัติแอพพลิเคชั่นต่างๆของไลน์ 

3. Emoji LINE ภาพการ์ตูนแสดงสีหน้าต่าง ๆ  

4. Popcorn Buzz การโทรแบบกลุ่มพร้อมกันได้สูงสุด 200 คน 
5. LINE@ การซื้อขายสินค้าออนไลน์ เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารให้กับลูกค้า 

6. LINE TV รายการทีวี เปิดใช้เฉพาะประเทศไทยและไต้หวัน 

7. B612 การถ่ายรูปและเซลฟี่ (Selfie) 
8. aillis การปรับแต่งภาพ 

9. LINE DECO ธีมรูปภาพต่าง ๆ ส าหรับเปลี่ยนวอลเปเปอร์ผWallpaper) 
10. LINE PLAY เกมโลกเสมือน  

11. LINE SnapMov-
ie 

ถ่ายคลิปวิดีโอสั้นๆ ภายในระยะเวลา10 วินาที 

12. LINE Antivirus สแกนไวรัส ส าหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอย(Andriod) 

13. LINE Brush วาดรูปตกแต่งภาพด้วยลายเส้น เป็นลายดินสอสี , หมึก, ภกูัน, สีน้ า, สี
เทียน,ดินหัวใหญ่, หัวเล็ก, พร้อมทั้งสามารถปรับเฉดสีลายเส้น 

14. LINE Card การ์ดส าหรับโอกาสต่าง ๆ เช่น อวยพรวันเกิด ส่งความคิดถึง เป็นต้น 
โดยสามารถใช้ LINE Card ท าเป็นอีการ์ดส่งเพื่อบอกแทนความรู้สึก  

15. LINE Tools เครื่องมือส าหรับการวาดเส้น 

16. LINE SHOP ร้านค้าออนไลน์ เปิดใช้งานเฉพาะประเทศไทย 
17. LINE NEWS รับข้อมูลข่าวสารล่าสุดของไลน์ 

18. LINE Music ฟังเพลง 

19. LINE Fortune ท านายดวงชะตา 
21. LINE Mall ซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ใช้ 

23. LINE Creators 
market 

ผู้ใช้สามารถเป็นผู้สร้างสติ๊กเกอร์และขายแก่ผู้ใช้บุคคลอ่ืน 

 



 
 

 
  

ไลน์และรูปแบบการใช้งานเพื่อผู้สูงอายุ บนระบบปฏิบัติการ iOS (Mac Thai, 2015) 
1. ปรับตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้น เพ่ือให้ได้อ่านง่ายขึ้น ไม่ต้องเพ่งอ่านตัวหนังสือเล็ก ๆ สามา

ถเลือกขนาดตัวหนังสือที่ต้องการ ทั้ง 4 ขนาด คือ ที่ เล็ก (Small) ปานกลาง (Medium) ใหญ่ (Large) 
และ ใหญ่มาก (Extra Large) 

2. ให้ Siri อ่านข้อความให้เราฟัง ไม่เพียงแค่ในแอพพลิเคชั่น LINE เท่านั้น ยังสามารถอ่าน
ได้ทั้งในอีเมล (E-mail) เว็บเพจ (webpage) โน้ต (note)  

3. พูดให้ Siri ช่วยพิมพ์ข้อความให้ ตามที่เราพูดออกมา เพ่ือช่วยแก้ปัญหาการไม่ถนัดพิมพ์
ข้อความ สามารถใช้ได้ทุกที่และทุกแอพเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะพิมพ์ข้อความบนแอพ Facebook (เฟซบุ๊ค), 
เมสเซนเจอร์ (Messager), โน้ต (Note) โดยเปลี่ยนคีบอร์ดเป็นภาษาไทยก่อนถึงจะพูดเป็นภาษาไทยได้ 
ในท านองเดียวกันถ้าเลือกคีบอร์ดภาษาอังกฤษ ก็จะเป็นการพิมพ์ตามค าบอกเป็นภาษาอังกฤษ 

4. เปิดแว่นขยายไว้ซูม (zoom) เป็นการที่ช่วยขยายหน้าจอให้ใหญ่ขึ้นส าหรับผู้สูงอายุที่มี
ปัญหาด้านสายตา   

5. Choose Filter คือการเลือกแสงให้เหมาะกับสถานการณ์ เช่น กลับสีขาว-ด า เป็นด า-
ขาว (Inverted), ท าเป็นสีเทา (Grayscale) นอกจากนี้ก็มี Grayscale Inverted และ Low Light ที่
เหมาะส าหรับการอ่านตัวหนังสือในที่แสงน้อย 

6. Show Controller จะเป็นการแสดงจอยสติก (Joystick) ไว้ส าหรับเลื่อนแว่นขยายขึ้น-
ลง-ซ้าย-ขวา เหมือนในเกมได้ 

ส าหรับระบบปฏิบัติการ Andriod และ Windowsสามารถปรับขนาดตัวอักษรได้ 4 ระดับ 
ได้แก่ ที่ เล็ก (Small) ปานกลาง (Medium) ใหญ่ (Large) และ ใหญ่มาก (Extra Large) (it24hrs, 
2015) 

ไลน์ มีจ านวนผู้ใช้ 560 ล้านคนทั่วโลก อันดับ 1 คือญี่ปุ่น 54 ล้านคน อันดับ 2 ไทย 33 
ล้านคน อันดับ 3 อินโดนีเซีย 30 ล้านคน อันดับ 4 สหรัฐอเมริกา 25 ล้านอันดับ 5 สเปนและเม็กชิโก 18 
ล้านคนเท่ากัน และมียอดจ านวนผู้ใช้ประจ าทุกเดือน  ทั้งหมด 170 ล้านทั่วโลก ขณะที่ยอดการรับและส่ง
ข้อความสูงสุดภายในหนึ่งวัน (รวมถึงวิดีโอและรูปภาพ) มีจ านวน 13,000 ล้านข้อความ (เพ่ิมขึ้นจากเดือน
กันยายน 2556 ถึง ร้อยละ 87) ยอดการส่งข้อความเสียงและโทรด้วยวิดีโอสูงสุดภายในหนึ่งวัน จ านวน 
34 ล้านครั้ง (เพ่ิมข้ึนจากเดือนกันยายน 2556 ถึง ร้อยละ 120) ส่วนสถิติการใช้ไทม์ไลน์นั้น มีปริมาณการ



 
 

 
  

สื่อสารรายวัน โพสต์ (Post), ไลค์ (Like) และแสดงความคิดเห็น (Comment) จ านวน 160 ล้านครั้ง 
(เพ่ิมขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2556 ถึง ร้อยละ 202) ส่วนสถิติการใช้สติกเกอร์มีการรับและส่งสติกเกอร์
ภายในหนึ่งวันจ านวนเกิน 1.8 พันล้านครั้งและมียอดการใช้สติกเกอร์ทั้งหมดเกิน 20,000 เซต (เดลินิวส์, 
2557) 
 
2.3 แนวคิดการรู้สื่อสังคมออนไลน์(Social Media Literacy) 
 

การรู้สื่อในศตวรรษที่ 21 (Thoman & Jolls, 2003, p. 9) 
การหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) และเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงและสร้างการ

เรียนรู้ใหม่ ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของทุกกลุ่มวัยไม่เพียงพอส าหรับยุคสมัยนี้ แต่ต้องมี
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ตีความ แสดงความคิดเห็นต่อสิ่งต่าง ๆที่ได้รับจากสื่อด้วย ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ไม่ได้เป็นเพียงอักษรข้อความในกระดาษเช่นในอดีต แต่ข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันมีพลัง
อย่างมาก ทั้งในรูปแบบของภาพ และเสียงที่มีความหลากหลาย และมีการกระจายของข้อมูลข่าวสาร
อย่างรวดเร็ว  

การรู้ส่ือส าคัญอย่างไร 
1. อิทธิพลของสื่อในระบอบสังคมประชาธิปไตย พลเมืองต้องมีทักษะ 2 อย่างคือ การคิด

วิเคราะห์และการแสดงความคิดเห็น ทักษะทั้งสองอย่างนี้  เป็นทักษะที่ต้องได้รับการฝึกฝนและพัฒนา 
โดยน าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับ ท าความเข้าใจและแยกแยะวาทกรรมต่าง ๆ  จากพรรคการเมืองน าไปสู่การ
ตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

2. การบริโภคสื่อจากการใช้สื่อ วิดี โอเกม ทีวี  เพลง วิทยุ  หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
อินเทอร์เน็ต หรือแม้กระทั่งข้อความต่างๆ ที่ปรากฎบนเครื่องแต่งกายดังที่สามารถพบเห็นได้ในปัจจุบัน 
ดังเช่น การสกรีนถ้อยค ารณรงค์ โฆษณาบนเสื้อ เป็นต้น สามารถอธิบายได้ว่า  ในแต่ละวันบุคคลเปิดรับ
ข้อมลูรับเนื้อหาจากสื่อที่หลากหลายตลอดเวลา การรู้สื่อสอนให้มีทักษะที่เพ่ือเป็นแนวทางการป้องกัน 

3. ทักษะด้านความเข้าใจ ตีความ ช่วยให้เราเข้าใจถึงอิทธิพลของสื่อ อิทธิพลของสื่อในการ
สร้างการรับรู้ ความเชื่อ ทัศนคติ การศึกษาการรูส้ื่อช่วยให้เราสามารถแยกแยะอิทธิพลของสื่อได้ 



 
 

 
  

4. รูปแบบการน าเสนอของสื่อมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา ดังที่ปรากฎ
ในปัจจุบัน ที่เน้นรูปแบบการสื่อสารผ่านรูปภาพ ภาพวาด ให้ผู้รับสารตีความหมายได้หลากหลายมากกว่า
การใช้เพียงตัวอักษรให้อ่าน  

5. ยุคข้อมูลข่าวสาร มีความส าคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้นการศึกษาสื่อช่วยให้เรา
เข้าใจที่มาของข้อมูลข่าวสาร รู้ว่าเจ้าของสื่อคือใคร และเราสามารถค้นหา เลือกแหล่งข้อมูลข่าวสารที่
น่าเชื่อถือได้ 

ในการศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมการใช้ ไลน์ แอพพลิ เคชั่นของผู้สู งอายุ ในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยอ้างอิงข้อมูลแนวคิดการรู้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Lieracy) 
ภายใต้กรอบแนวคิด  Maping Social Media Literacy : Towards a Conceptual Framework, 
2011 ของ สถาบัน EMSOC (User Empowerment in a Social Media Culture)  

สื่อสังคมออนไลน์ เป็นกลุ่มแอพพลิเคชั่นบนอินเทอร์เน็ต การรู้สื่อ และการรู้อินเทอร์เน็ต 
(Internet Literacy) เป็นการให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์ ประเมินข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ได้รับจากสื่อ
ออนไลน์ (Jenkins, Purushotma, Weigel, Clinton & Robinson, A. J., 2009, อ้างถึงใน 
Vanwynsberghe,  Boudry & Verdegem, 2011, p. 28)  

การใช้สื่อสังคมออนไลน์ผู้ใช้ต้องมี ทักษะ ความสามารถ ในการผลิต การสร้างสรรค์ การ
สื่อสาร การมีส่วนร่วมและมีการตอบโต้ ดังนั้น การใช้สื่อสังคมออนไลน์ผู้ใช้จ าเป็นต้องมีทักษะหลายด้าน 
ที่เป็นทักษะ ความสามารถเฉพาะในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Kaplan & Haenlein, 2010, อ้างถึงใน 
Vanwynsberghe et al., 2011, p. 28) 

การรู้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นความท้าทายในการจัดการกับทักษะ ความสามารถ มากกว่า
การใช้สื่อประเภทอ่ืน ๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น เนื่องจากการหลอมรวมของสื่อ ทั้งสื่อเก่าและสื่อ
ใหม่ เช่น การดูรายการโทรทัศน์ผ่านทางทูยูป การอ่านข่าวผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ เป็นต้น ดังนั้น สิ่งส าคัญ
คือ ทักษะการรู้สื่อสังคมออนไลน์ นอกจากนี้สิ่งไม่อาจมองข้าม คือความสามารถด้านคิดวิเคราะห์ เพ่ือ
เป็นกรอบในการรู้สื่อสังคมออนไลน์ (Jenkins, 2006, อ้างถึงใน Vanwynsberghe et al., 2011, p. 28) 

ดังที่กล่าวข้างต้น สื่อสังคมออนไลน์ เปิดผู้ใช้สามารถสื่อสาร แบ่งปัน และเป็นผู้สร้างเนื้อหา 
(Self-Produce) ข้อมูลต่าง ๆ ขึ้นเองได้ ซึ่งข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์ต่าง ๆที่ปรากฎ มีทั้งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ และไม่น่าเชื่อถือ ดังนั้น สิ่งที่ส าคัญที่ผู้ใช้ต้องมี คือ ทักษะ ความสามารถ คิด วิเคราะห์ จัดการ



 
 

 
  

กับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ ได้รับ  กรอบแนวคิดการรู้ สื่อสังคมออนไลน์ให้ความส าคัญกับทักษะ 
ความสามารถในการจัดการกับเนื้อหาหรือข้อความที่ได้รับในสื่อสังคมออนไลน์ 

Livingstone (2004) and Martin & Grudziecki, 2006, อ้างถึงใน Vanwynsberghe et 
al., 2011, p. 29) กล่าวถึง การรู้สื่อ ว่าเป็นทักษะ ความสามารถในการเข้าถึงสื่อ การใช้สื่ออย่างมี
วิจารณญาณ ดังนั้นกรอบแนวคิดการรู้สื่อสังคมออนไลน์จึงประกอบด้วย การเข้าถึง พฤติกรรมการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์  ซึ่งการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง การเชื่อมต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นทักษะ
ในการใช้สื่อ และเป็นสิ่งส าคัญส่วนหนึ่งของการรู้สื่อสังคมออนไลน์ หากผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ได้ ผู้ใช้ก็จะไม่สามารถสร้างบัญชีบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมได้  

ดังนั้น การรู้สื่อสังคมออนไลน์ อยู่ภายใต้แนวคิดการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ (Access So-
cial Media) ความสามารถในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Competences) และพฤติกรรม
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Use of Social Media) 

 
นิยาม 
Livingstone (2004 p. 30) กล่าวว่า การรู้สื่อ หมายถึง ทักษะ ความสามารถในการเข้าถึง 

การวิเคราะห์ ประเมิน สร้างสรรค์เนื้อหาในบริบทที่หลากหลาย และมีความส าคัญมากกว่าทักษะ 
ความสามารถในการใช้สื่อ 

Brandtweiner & Kerschbaum (2010, อ้างถึงในVanwynsberghe et al., 2011,p. 30) 
กล่าวว่า การรู้สื่อ หมายถึง การวิเคราะห์ ประเมิน เนื้อหาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากสื่อ การรู้สื่อ
ประกอบด้วย ทักษะขั้นพ้ืนฐานในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และทักษะขั้นสูงคือความสามารถในการจัดการ
กับข้อมูลและเนื้อหาต่าง ๆที่ได้รับ ดังนี้ 

1. การเลือกและการใช้สื่อ (Selecting and Using) เนื้อหาและข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม การมีส่วนร่วม มีความรู้เกี่ยวกับสื่อที่ใช้  

2. การประเมินและเข้าใจ (Understanding and Evaluating) เนื้อหาและข้อมูลต่าง ๆ ที่
ได้รับ 

3. การตระหนักรู้และการตอบสนอง (Recognizing and Responding) ต่ออิทธิพลของสื่อ
เกี่ยวกับเนื้อหาและข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับ 



 
 

 
  

4. การประเมินค่าและแยกแยะ (Identifying and Evaluating) ความรุนแรงและความ
น่าเชื่อถือของเนื้อหาและข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับ 

Brandtweiner & Kerschbaum (2010, p. 30) ชี้ให้เห็นว่า ทักษะด้านความรู้เกี่ยวกับสื่อ 
การวิเคราะห์ การประเมิน และการตอบสนอง เป็นทักษะที่ส าคัญในการจัดการกับเนื้อหาและข้อมูลต่าง 
ๆที่ได้รับจากสื่อ รวมถึงการให้ความส าคัญกับทักษะพ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วย 

Van Deursen (2010, อ้างถึงใน Vanwynsberghe et al., 2011, p. 30) 
 ทักษะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ สามารถแบ่งเป็น 2 ทักษะ ดังนี้ 
1. ทักษะการใช้สื่อกลาง (Medium-Related Skills) ได้แก่ ทักษะด้านการใช้อุปกรณ์

สื่อสาร ทักษะการใช้อินเทอร์เน็ต  

2. ทักษะการจัดการกับเนื้อหา (Content-Related Skills) ได้แก่ ทักษะการจัดการกับ
เนื้อหาและข้อมูลต่าง ๆบนอินเทอร์เน็ต  

Martin & Grudziecki (2006, p. 31) นิยาม การรู้สารสนเทศดิจิตอล (digital literacy) 
คือ ความรู้ ทัศนคติ ความสามารถในการใช้สื่อสารสนเทศดิจิตอลได้อย่างเหมาะสม ความสามารถในการ
เข้าถึงสื่อ การจัดการ การบูรณาการ การประเมิน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตรวจสอบแหล่งที่มาได้ 
สามารถสร้างความรู้ใหม่ สร้างความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาและข้อมูลที่ได้รับจากสื่อ สื่อสารกับผู้อ่ืนใน
บริบทและสถานการณ์ต่าง ๆได้ สามารถสร้างปฏิกิริยาทางสังคมได้ นิยามดังกล่าวไม่เพียงหมายถึงความรู้ 
ทักษะความสามารถในการใช้สื่อเท่านั้น แต่รวมถึง การตระหนักรู้ ทัศนคติ ความสามารถในการจัดการกับ
ข้อมูลและเนื้อหาต่าง ๆที่ได้รับจากสื่อนอกจากนี้ สิ่งส าคัญที่นอกเหนือจากความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์แล้ว ยังรวมถึงทักษะการสื่อสาร การสร้างสรรค์กับสื่อสังคมออนไลน์แต่ละประเภท  

Vanwynsberghe et al. (2011, p. 31) การรู้สื่อสังคมออนไลน์ คือ การเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ 
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ทัศนคติ และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
รวมถึงความสามารถในการวิเคราะห์ การประเมิน การแบ่งปัน และการสร้างสรรค์ ข้อมูลและเนื้อหาต่าง 
ๆ ที่ได้รับจากสื่อ  
 
 
 



 
 

 
  

ทักษะการใช้สื่อกลาง (Medium-Related Competences) 
เป็นทักษะการใช้อุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน 

แท็บเล็ต เป็นต้น และความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต เช่น การเปิดหน้าเว็บไซต์โดยการพิมพ์ยูอาร์
แอล (URL) การคลิ๊กลิงก์ เป็นต้น ความสามารถในการใช้อุปกรณ์สื่อสารและ อินเทอร์เน็ตเป็น
ความสามารถพ้ืนฐานของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถพัฒนาไปสู่ความสามารถขั้นสูงที่ผู้ใช้สามารถ
สร้างกิจกรรมต่าง ๆบนสื่อสังคมออนไลน์ได้ การใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ช่วยส่งเสริมทักษะด้าน
การสื่อสารของผู้ใช้ เป็นต้น 

 
ทักษะการจัดการกับเนื้อหา (Content-Related Competences) 
เป็นทักษะขั้นสูงของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ การวิเคราะห์ ประเมิน ตีความหมาย ที่

ประกอบไปด้วย ข้อความตัวที่เป็นตัวอักษร ภาพและเสียง รวมถึงการสื่อสาร การแบ่งปัน การสร้างสรรค์
ข้อมูลเนื้อหาต่าง ๆกับบุคคลอ่ืน ๆบนโลกออนไลน์  

อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับเป้าหมาย
และความต้องการในการใช้ กล่าวคือ หากบุคคลมีเครือข่ายทางสังคมที่มีการเข้าถึงเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
จ านวนไม่มาก ก็สามารถส่งผลต่อความสนใจต้องการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ และหากผู้ใช้ไม่มี
เป้าหมายในการหาเพื่อนใหม่บนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ จึงส่งผลให้บุคคลไม่เกิดความต้องการใน
การเรียนรู้ ทีน่ าไปสู่การทักษะในการใช้  

กรอบแนวคิดของการรู้สื่อสังคมออนไลน์สามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
1. การเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์สื่อสาร 

เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์เป็นกลุ่มแอพพลิเคชั่นที่อยู่บนพื้นฐานการท างานของอินเทอร์เน็ต 
2. ความสามารถในการใช้สื่อสั งคมออนไลน์  ประกอบด้วย ทัศนคติ  การรับรู้

ความสามารถของตนเอง ความรู้และทักษะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงความรู้และทักษะการวิเคราะห์ 
การประเมิน การแบ่งปัน การสร้างสรรค์เนื้อหาข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ 

3. พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง ความถี่ในการใช้ ลักษณะการใช้ 
วัตถุประสงค์ของการใช้ และสถานที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ 



 
 

 
  

Sternberg & Kolligian (1990)อ้างถึงใน Vanwynsberghe et al. 2011, p. 33) แบ่ง
ความสามารถของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1. ความสามารถเชิงวัตถุวิสัย (Objective Competences) ได้แก่ ความรู้และทักษะการ
ใช้สื่อกลางและการจัดการกับเนื้อหา 

2. ความสามารถเชิงจิตวิสัย (Subjective Competences) ได้แก่ ทัศนคติและการรับรู้
ความสามารถของตนเอง   

 
กรอบแนวคิดการรู้สื่อสังคมออนไลน์ 

พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์(Use of social media) 
                  

ความสามารถในการใช้สื่อสังคมออนไลน์(Social media competences) 
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การเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ 

ภาพที่ 2.1 
ที่มา : Maping Social Media Literacy, 2011 by Vanwynsberghe et al., (2011, p. 34)  
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จากกรอบแนวคิดดังภาพ 2.1  อธิบายได้ว่า  
1. การเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์  ผู้ใช้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เนื่องจากสื่อสังคม

ออนไลน์เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ท างานอยู่บนพ้ืนฐานของอินเทอร์เน็ต หากปราศจากการเชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ตในขั้นตอนแรก ผู้ใช้ก็จะไม่สามารถเข้าถึงและใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้  

2. ความสามารถในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นการก าหนดความสามารถในการจัดการ

กับสื่อสังคมออนไลน์ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
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2.1 ความสามารถเชิงวัตถุวิสัย ประกอบด้วย 

2.1.1 ความรู้และทักษะในการใช้สื่อกลาง คือ ความรู้และทักษะด้านการใช้อุปกรณ์
สื่อสารและการใช้อินเทอร์เน็ต เป็นความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

2.1.2 ความรู้และทักษะในการจัดการกับเนื้อหา คือ ความรู้และทักษะในการท าความ
เข้าใจเนื้อหาและบริบทของสื่อ รวมถึงการวิเคราะห์ ประเมิน แบ่งปัน สร้างสรรค์ เนื้อหาข้อมูลต่าง ๆใน
สื่อสังคมออนไลน์  เป็นความรู้และทักษะขั้นสูงในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

2.2 ความสามารถเชิงจิตวิสัย ประกอบด้วย 
2.2.1 ทัศนคต ิ(Attitude) คือ ความเชื่อ ความรู้สึก การรับรู้ประโยชน์และความง่ายที่

มีต่อกิจกรรมต่าง ๆในสื่อสังคมออนไลน์ น าไปสู่การเปิดรับและใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
2.2.2 การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) คือ ความมั่นใจ ความเชื่อมั่น

ในการพัฒนาทักษะและความสามารถในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
3.    การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Use of Social Media Application) คือ พฤติกรรมการ

ใช้สื่อสังคมออนไลน์ อันเป็นผลมาจากการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้  ซึ่งพฤติกรรมการใช้ 
ประกอบด้วย ความถี่ในการใช้ สถานที่ใช้และลักษณะการใช้  

Vanwynsberghe et al (2011, p. 37) แบ่งขอบเขตของการรู้สื่อสังคมออนไลน์ ดังนี้ 
1. การเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ (Access to Social Media Applications) คือ ขั้นตอน

แรกของการรู้สื่อสังคมออนไลน์ ผู้ใช้ต้องมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี
อุปกรณ์สื่อสาร ซึ่งในปัจจุบันอุปกรณ์สื่อสารถูกออกแบบมาเพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น  นอกจากนี้การเข้าถึงสื่อ
สังคมออนไลน์ ยังหมายถึงการเป็นเจ้าของสื่อของแต่ละบุคคล ปัจจัยที่สร้างความแตกต่างในการเป็น
เจ้าของสื่อ ได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้ กลุ่มวัย เป็นต้น อิทธิพลในการเป็นเจ้าของสื่อของแต่ละบุคคล 
ได้แก่ คุณภาพของเทคโนโลยี รายได้ กลุ่มทางสังคม เป็นต้น  การเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ เป็นตัวก าหนด 
การพัฒนาความสามารถในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

2. ความสามารถในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social media competences) 
ประกอบด้วย 



 
 

 
  

2.1 ความสามารถเชิงวัตถุวิสัย (Objective Competences) ประกอบด้วย 
ความรู้ (Knowledge) คือ ชุดของความจ าของแต่ละบุคคลในการสามารถจัดการ ตีความ 

ตามโครงสร้างความจ า การรับรู้ของแต่ละบุคคลที่มีอยู่ ความรู้ท าให้บุคคลสามารถประเมินเนื้อหาและ
ข้อมูลต่าง ๆที่ได้รับจากสื่อ สามารถแยกประเภท สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล น าไปสู่การ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ (Bloom, Engelhardt, Furst, Hill, & Krath-
wohl, 1956, อ้างถึงใน Vanwynsberghe et al. 2011, p. 40) ความรู้เป็นทักษะด้านสมอง ที่อยู่ใน
กระบวนการภายในจิตใจ สามารถวิเคราะห์ ประเมิน เนื้อหาและข้อมูลต่าง ๆได้อย่างมีเหตุผล ความรู้เป็น
ทักษะพ้ืนฐานเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ดึงมาจากหน่วยความจ า น าไปสู่พฤติกรรมการใช้งานจริง  

ดังนั้น ความรู้ หมายถึง ชุดของหน่วยความจ าของแต่ละบุคคลในการจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ
(Potter, 2011) ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆจะถูกตีความหมายและมีการสร้างโครงสร้างการรับรู้ การจัดการ 
ภายในความจ าของแต่ละบุคคล ความรู้สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายทาง เช่น การสังเกต ประสบการณ์ที่
ได้รับ (Westera, 2011, อ้างถึงใน Vanwynsberghe et al. 2011, p. 40) บุคคลจะรับข้อมูลต่าง ๆจาก
เพ่ือน ครอบครัว สื่อ โรงเรียน ที่ท างาน โดยบุคคลจะท าการเลือกข้อมูลที่สนใจและตรงกับความต้องการ
เพ่ือบรรลุเป้าหมายของตน โครงสร้างความรู้เปรียบเหมือนแผนที่ทางจิตใจ (Mental Map) ในการค้นหา
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคล 

Potter (2011) & Rogers (2003, อ้างถึงใน Vanwynsberghe et al. 2011, p. 41) ได้
แบ่งความรู้เป็น 3 ประเภท คือ 

1. รู้อะไร (What-Knowledge) หมายถึง รู้ว่าใครเป็นเจ้าของสื่อ ใครเป็นผู้สร้างสื่อและ รู้
แนวคิดการท างานของสื่อสังคมออนไลน์ เช่น การรู้วิธีการแท็ก(tag)ในเฟซบุ๊ค รู้ว่าแท็ก (Tag)ในเฟซบุ๊
คคืออะไร 

2. รู้อย่างไร (How-Knowledge) หมายถึง รู้สื่อสังคมออนไลน์มีหลักการท างานอย่างไร รู้
ว่าเนื้อหาต่าง ๆจากสื่อสังคมออนไลน์ถูกประกอบสร้าง(construct)ข้ึนมาอย่างไร 

3. รู้ท าไม (Why-Knowledge) หมายถึง รู้ว่าท าไมสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ หรือแอพพลิเคชั่นมี
ความเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เช่น การรู้ว่าเว็บไซต์เครือข่ายสังคมเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เปิดให้
ผู้ใช้ฟรี แต่ในขณะเดียวกันข้อมูลส่วนตัวของแต่ละบุคคลบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถเป็น
ข้อมูลทางการตลาดได้ 
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ภาพที่ 2.3 
ทักษะ (Skills) ประกอบด้วย  
1. ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่ (Operational Skills) เช่น รู้วิธีการท างานของ

อุปกรณ์สื่อสาร ทักษะการใช้อุปกรณ์สื่อสาร ทักษะการใช้ อินเทอร์เน็ตเป็นความสามารถพ้ืนฐาน เช่น 
สามารถพิมพ์ ค้นหาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆบนอินเทอร์เน็ตได้ สามารถพิมพ์ยูอาร์แอล เพ่ือเปิดเว็บไซต์ได้ 
การกดบันทึก การดาวโหลดไฟล์ต่าง ๆ การรับส่งอีเมล์ เป็นต้น 

2. ทักษะด้านการจดจ ารูปแบบ (Formal Skills) เช่น  สามารถคลิ๊กลิงก์ เบราวซ์(Browse) 
ค้นหาหน้าจอเว็บไซต์ต่าง ๆ สามารถจดจ าเมนูต่าง ๆในหน้าเว็บไซต์ สามารถจดจ ารูปแบบของสื่อสังคม
ออนไลน์ได ้

3. ทักษะด้านการค้นหาแหล่งข้อมูล (Information Skills) ที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง วิเคราะห์
และประเมินข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ค านึงถึงประโยชน์ของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับในสื่อสังคมออนไลน์  

ความรู้ 

รู้อะไร 

รู้อย่างไร 

รู้ท าไม 



 
 

 
  

4. ทักษะด้านการสร้างสรรค์เนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์ (Creative Skills) เช่น การแสดง
ความคิดเห็น การสร้างสรรค์เนื้อหาและแบ่งปันกับบุคคลอ่ืนในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น การอัพโหลดวิดีโอ
ลงทูยูป การเขียนไดอารี่ในบล็อกของตัวเอง 

5. ทักษะด้านการสื่อสารกับบุคคลอ่ืนในสื่อสังคมออนไลน์ (Communiacation Skills) 
เช่น การพูดคุยโต้ตอบ (Chat) ในกลุ่ม การอภิปราย การเข้าร่วมกลุ่มต่าง ๆที่ตนสนใจ  เมื่อได้รับเนื้อหา
ข้อมูลสามารถสื่อสารตอบกลับได้ การสื่อสารประกอบด้วย ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร และเป้าหมายในการสื่อสาร 

6. ทักษะการเข้าถึงสินค้าและบริการต่าง ๆผ่านสื่อใหม่(Transaction Skills) เพ่ือความ
สะดวกและรวดเร็ว เช่น การดาวน์โหลด การซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ (Online Shoping) การท า
ธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ (Banking Online) เป็นต้น ซึ่งในการใช้บริการต่าง ๆเหล่านี้ ผู้ใช้
ต้องมีทักษะในการประเมินความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ต่าง ๆ รู้ว่าเว็บไซต์เป็นของบริษัทหรือองค์กรใด  
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ภาพที่ 2.4 
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6 ทักษะที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นทักษะในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยสามารถแบ่งเป็น 2 
ทักษะใหญ่ๆ ดังนี้ 

1. ทักษะการใช้สื่อกลาง ประกอบด้วย 2 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่ และ
ทักษะด้านการจดจ ารูปแบบ เป็นทักษะพ้ืนฐาน (van Deursen & van Dijk, 2010, อ้างถึงใน 
Vanwynsberghe et al. 2011, p. 51) 

2. ทักษะการจัดการกับเนื้อหา ประกอบด้วย 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะด้านการใช้ข้อมูล 
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสร้างสรรค์ ทักษะการเข้าถึงสินค้าและบริการผ่านสื่อใหม่ เป็นทักษะขั้นสูง  

การศึกษาทักษะการใช้สื่อใหม่ (New Media) ของผู้รับสาร พบว่า ผู้รับสารต้องมีทักษะขั้น
พ้ืนฐานในการเข้าถึง ได้แก่ ทักษะการใช้อินเทอร์เน็ต ทักษะการใช้อุปกรณ์สื่อสาร เป็นต้น ในขณะที่
การศึกษาสื่อดั้งเดิม (Traditional Media)เช่น สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ เป็นต้น ให้
ความส าคัญกับทักษะขั้นสูงเพียงอย่างเดียว เนื่องจากคุณลักษณะของสื่อดั้งเดิม ผู้รับสารไม่จ า เป็นต้องมี
ทักษะใดๆในการเข้าถึง ดั้งนั้นทักษะการใช้สื่อใหม่ มีความส าคัญทั้งทักษะพ้ืนฐานและทักษะขั้นสูง  (van 
Deursen, 2010, p. 51) 

2.2 ความสามารถเชิงจิตวิสัย (Objective Competences) ประกอบด้วย 
2.2.1 ทัศนคติ (Attitude) การรับรู้ถึงประโยชน์และความง่ายในการใช้งาน น าไปสู่

การเปิดรับและใช้สื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย 
- การรับรู้ (Cognitive Component) คือ ทัศนคติและความเชื่อ การรับรู้ถึง

ประโยชน์ ความง่ายต่อการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์  เช่น เว็บไซต์เครือข่ายสังคมเป็นช่องทางหนึ่งในการ
ได้ติดต่อกบัเพื่อน การหาข้อมูลในวิกิพีเดีย ช่วยให้ประหยัดเวลา เป็นต้น ระยะเวลาในการเข้าถึงและการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเทคโนโลยีและทักษะการใช้สื่อของแต่ละบุคคล 

- ความรู้สึก (Affective component) คือ ความรู้สึกของแต่ละบุคคลที่มีต่อ
กิจกรรมต่าง ๆของสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ ความรู้สึกสนุกสนาน ความรู้สึกถูก
คุกคาม เป็นต้น ความรู้สึกของแต่ละบุคคลเป็นตัวก าหนดความต้องการที่จะพัฒนาความสามารถในการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ บุคคลที่มีทัศนคติที่ดีและชอบกิจกรรมต่าง ๆในสื่อสังคมออนไลน์ จะมีความรู้สึก
กระตือรือร้นและอยากท่ีจะเรียนรู้ทักษะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 



 
 

 
  

2.2.2 การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) Bandura (1995, อ้างถึงใน 
Vanwynsberghe et al. 2011, p. 56)  นิยามว่า การรับรู้ความสามารถของตนเอง เป็นความสามารถที่
บุคคลตัดสินใจที่จะด าเนินการบางสิ่งให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ บุคคลที่มีความมั่นใจและเชื่อมั่น
ในความสามารถของตนเองในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ส่งผลให้เกิดความกลัวหรือความกังวลในการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ลดลง การรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นการเชื่อมโยงระหว่างทักษะการใช้สื่อและความ
มั่นใจของตนเอง ซึ่งน าไปสู่การค้นคว้าและการเรียนรู้การใช้สื่อสังคมออนไลน์มากข้ึน  

3. พฤติกรรมการใช้  คือ ความส าคัญของการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือเข้าใจถึง

พฤติกรรมการใช้ ความถี่ในการค้นหาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่น สถานที่ใช้ 

รวมถึงการคิด วิเคราะห์ข้อมูลและเนื้อหาต่าง ๆ (Katz, 1959, อ้างถึงใน Vanwynsberghe et al. 2011, 

p. 58)  เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่เพ่ือรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆเพ่ิมขึ้นจ านวนมาก ดังนั้น 

การศึกษาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ไม่สามารถศึกษาเพียงแค่ความถ่ีในการใช้ แต่ควรศึกษาถึงวัตถุประสงค์

ของการใช้ ความรู้และความสามารถของแต่ละบุคคล รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ

ด้วย เช่น การดูละครทีวีผ่านทางยูทูป เป็นการหลอมรวมสื่อเก่าและสื่อใหม่ ศึกษากิจกรรมต่าง ๆที่ผู้ใช้ใช้

ในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น การแบ่งปัน รูปภาพ เพลง ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เป็นต้น (Jensen & Helles, 

2010, อ้างถึงใน Vanwynsberghe et al. 2011, p. 58) นอกจากนี้การศึกษาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

เป็นการศึกษาว่าผู้ใช้ใช้เทคโนโลยีสื่อและเนื้อหาในสื่ออย่างไร 

 

สื่อสังคมออนไลน์และผลกระทบ 

 
การรู้เท่าทันสื่อและผลกระทบมีความเกี่ยวโยงกัน กล่าวคือ การใช้สื่อสังคมออนไลน์

สามารถสร้างผลกระทบได้ทั้งทางบวกและทางลบ การรู้สื่อเป็นความกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้ 
ผู้ใช้ที่ไม่มีทักษะในการรู้สื่อก็สามารถได้รับผลกระทบในทางลบ สิ่งส าคัญคือ ผู้ใช้ต้องมีความสามารถใน
การจัดการกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม การรู้สื่อสังคมออนไลน์ต้องมีเป้าหมายในการใช้



 
 

 
  

และใช้อย่างเหมาะสม ซึ่งแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันตามบทบาททางสังคม ความต้องการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ขึ้นอยู่กับบทบาททางสังคมของแต่ละบุคคล  

จากกรอบแนวคิดข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า การรู้สื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้ว ย 
ทัศนคติ การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความรู้และทักษะการใช้สื่อกลาง ไม่เพียงพอต่อการรู้สื่อสังคม
ออนไลน์ ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ต้องมีความรู้และทักษะการจัดการเนื้อหา ประกอบด้วย การวิเคราะห์ 
ประเมิน แบ่งปัน และสร้างสรรค์เนื้อหา ที่ได้รับในสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น ในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจศึกษาพฤติกรรมการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุ โดยผู้วิจัยเลือกกรอบแนวคิด
ดังกล่าว มาเป็นกรอบหรือแนวทางในการศึกษา เพ่ือทราบถึงลักษณะทางประชากร ที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุ ได้แก่ ทัศนคติ การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ความรู้และทักษะการใช้ไลน์ ความรู้และทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์ และเพ่ือทราบถึงความสัมพันธ์
ระหว่างความสามารถในการใช้กับพฤติกรรมการใช้ไลน์ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร รวมถึงเพ่ือ
ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าถึงกับความสามารถในการใช้ไลน์ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 
อย่างไร 
 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ(Elderly) 

 
ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 3 ได้ให้ความหมายของผู้สูงอายุไว้ว่า 

“ผู้สูงอายุ” หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่หกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย (ปรางสุรางค์  
โชติชัชวาลย์กุล, 2556) 

วัยสูงอายุ หรืออาจเรียกว่า วัยชรา คือบุคคลที่มีช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป พบว่าในวัยสูงอายุนั้น
จะมีการเสื่อมถอยทางกายภาพของร่างกาย อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีระร่างกาย และ
การท างานของระบบอวัยวะต่าง ๆ เมื่อร่างกายเกิดความเสื่อมอาจส่งผลกระทบท าให้ประสิทธิภาพในการ
ท างานลดลง ส่งผลกับสภาพจิตใจ ซึ่งจะน าไปสู่การเจ็บป่วยของร่างกายได้ อันเนื่องมาจากการคิดว่าเป็น
บุคคลที่ไร้ค่าในสังคม โดยวัยสูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆดังต่อไปนี้ 

 
 



 
 

 
  

1. การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย 
การเสื่อมของสภาพร่างกายมนุษย์จะเห็นเป็นรูปธรรมเมื่ออายุมากกว่า 60 ปี เริ่มสังเกตได้

จากความเสื่อมถอยของการท างานของร่างกาย เมื่อเลยวัยกลางคนไปแล้ว ร่างกายจะเปลี่ยนแปลงด้าน
โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะ ความเต่งตึงของผิวหนังลดลง กล้ามเนื้อลดความแข็งแรงและขาดความไว
ในการตอบสนอง ความสามารถในการท างานประสานกันของระบบประสาทและกล้ามเนื้อหย่อน
สมรรถภาพ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความคล่องตัว เช่น ด้านสายตาที่เปลี่ยนไป โดยมักจะมองไกล
ไม่ชัดหรือเรียกว่าอาการสายตายาว การเคลื่อนไหวของร่างกายที่เชื่องช้าลง เป็นต้น 

2. การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ์ 
การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจไม่สามารถแยกจากการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและสังคมได้ 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและสังคมส่งผลต่อจิตใจ และการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจก็ส่งผลต่อ
ร่างกายและสังคมเช่นกัน การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ์ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ประการคือ 

2.1 ปัจจัยภายนอกร่างกาย ได้แก่ 
2.1.1 การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ได้แก่ การสูญเสียคู่สมรส บุตร หรือ การที่บุตร

แยกไปอยู่ต่างหาก ท าให้เกิดความรู้สึกว้าเหว่ รู้สึกว่าตนเองไม่มีค่า ไร้ความหมาย ไม่รู้จะหันหน้าไปพ่ึงใคร 
ท าให้เกิดความวิกตกกังวลซึมเศร้า 

2.1.2 การสูญเสียปัจจัยทางสังคม ได้แก่ การสูญเสียบทบาท การปลดเกษียณจากการ
ท างาน ทั้งๆที่ผู้สูงอายุบางคนยังมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงพอจะท างานได้ ท าให้เกิดความรู้สึกสูญเสีย
อ านาจ รู้สึกว่าคุณค่าในตนเองลดลง สูญเสียรายได้ เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม  ถูกทอดทิ้ง ไม่ได้
รับการเหลียวแลจากเพ่ือน ญาติมิตรอย่างใกล้ชิดเหมือนแต่ก่อน 

2.2  ปัจจัยภายในร่างกาย 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายในระบบต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้น ก่อให้เกิดโรค

ทางกายได้ เช่น โรคหัวใจ โรคข้อ ความจ าเสื่อม สูญเสียการได้ยิน สายตามองเห็น ไม่ชัด ขาดความมั่นใจ
และความปลอดภัย ผู้สูงอายุมักจะชดเชยด้วยการสะสมข้าวของ การย้ าท า การบ่น อารมณ์ไม่คงที่ โกรธ
ง่าย แต่บางรายก็อ่อนโยนใจดี ทั้งนี้อยู่กับสภาพแวดล้อมสังคมและประสบการณ์ท่ีผ่านมา 

3. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ตลอดชีวิตของคนเราจะมีปฏิสัมพันธ์เป็น 3 ระยะ ได้แก่ 



 
 

 
  

3.1 ระยะเข้าสู่สังคม (แรกเกิดถึง 30 ปี) จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวและก้าวสู่สังคม
นอกครอบครัว เช่น โรงเรียน ที่ท างาน เป็นต้น 

3.2  ระยะสร้างสังคม(อายุ 30 ปีขึ้นไป ถึง 60 ปี หรือในวัยกลางคน) มีการสร้างครอบครัว
ใหม่ ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาสังคม 

3.3  ระยะออกจากสังคม(อายุ 60 ปีขึ้นไป หรือในวัยสูงอายุ) ซึ่งออกจากสังคมมี 2 กรณี 
คือ ประการแรก เป็นข้อก าหนดให้ต้องออกจากบทบาทหน้าที่รับผิดชอบด้วยการปลดเกษียณ อีกประการ
หนึ่ง เป็นการออกจากสังคมด้วยการยอมรับต่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงตามวัย โดยละจากบทบาทการ
เป็นผู้น าครอบครัวมาเป็นสมาชิก ซึ่งในวัยหนุ่มสาวและวัยผู้ใหญ่จะมีสังคมกว้างขวางกับบุคคลหลายๆ
กลุ่ม แต่สังคมของผู้สูงอายุโดยมากมักจะแคบลงเหลือเพียงครอบครัว เพ่ือนสนิท และวัดเท่านั้น 

ถ้าผู้สูงอายุสามารถจัดการ หรือปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ จะเป็นผู้สูงอายุที่มี
สุขภาพจิตดี แต่ถ้าไม่สามารถปรับตัวได้ ก็จะเกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มี
ผลต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ได้แก่ 

1. การสูญเสียบุคคลที่มีความหมายต่อตน ได้แก่ บุคคลทั้งในและนอกครอบครัวที่สนิทสนม
ใกล้ชิด เช่น เพ่ือน โดยเฉพาะการตายของคู่ชีวิตเป็นเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนความรู้สึกได้มากที่สุดใน
ชีวิต ระยะเวลาหลังจากการตายของคู่สมรสเป็นระยะเวลาของความโศกเศร้า ซึ่งผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องค่อยๆ 
ปรับตัวต่อสถานภาพใหม่ของตนเองทีละน้อย 

2. ภาวการณ์เป็นหม้าย ก่อให้เกิดความรู้สึกว้าเหว่ในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุเพศชายที่
เคยได้รับการปรนนิบัติดูแลจากภรรยา  

3. การเกษียณอายุเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส าคัญ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากทัศนคติของ
คนในสังคมที่คิดว่า คนสูงอายุจะมีประสิทธิภาพด้อยกว่า เชื่องช้ากว่า ปรับตัวไม่ดี รวมทั้งมีความอ่อนแอ
ในการท างานมากกว่าวัยหนุ่มสาว อคติเหล่านี้อาจท าให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติทางลบต่อความสูงอายุ เกิด
ความรู้สึกท้อแท้ ไร้ประโยชน์ เป็นการสูญเสียรายได้ สูญเสียอ านาจ บทบาทลดลง การเกษียณอายุอาจ
ไม่ได้ท าให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตโดยตรง แต่อาจมีปัจจัย อ่ืน ๆร่วมด้วย เช่น ทัศนคติของบุคคลต่อการ
เกษียณอายุ การเตรียมตัวและวางแผนชีวิตหลังการเกษียณ ฐานะทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามบุคคลต้องพยายามปรับตัว เพ่ือที่จะได้มีความสุขในบั้นปลายชีวิต 



 
 

 
  

ศรีเรือน แก้วกังวาล (2549) ประเทศในสังคมอุตสาหกรรมและในระบบครอบครัวเล็กได้
ประสบปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวของผู้สูงวัยอย่างสาหัสมาแล้ว นับวันจ านวนผู้สูงอายุยิ่งเพ่ิมทวี ปัญหาก็
อาจเพ่ิมทวี ดังนั้นปัจจุบันมีความตระหนักกันว่าความเป็นผู้สูงอายุต้องมีการเรียนรู้ เพ่ือจะได้ปรับตัวต่อ
สภาวะความเป็นผู้สูงอายุในสังคมสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อว่าหากผู้เข้าสู่วัยสูงอายุและผู้ที่
ใกล้เข้าสู่วัยสูงอายุ ตลอดจนบุตรหลานผู้รักใคร่ใยดีผู้สูงอายุ ได้เข้าใจวิถีชีวิตพัฒนาการวัยสูงอายุแล้ว 
ทั้งตัวผู้สูงอายุ บุตรหลานผู้ใกล้ชิด และองค์กรทางสังคมก็จักสามารถปรับตัวต่อภาวะความเป็นสูงอายุของ
ผู้สูงอายุและเพ่ือผู้สูงอายุอย่างเป็นผลดีต่อประชากรทุกวัยและต่อสังคมโดยส่วนรวม 

ช่วงวัยผู้สูงอายุ 4 ช่วง ด้วยเหตุที่คนทั่วๆไปอายุยืนขึ้น นักชราวิทยาจึงแบ่งช่วงสูงอายุ
ออกเป็น 4 ช่วง โดยใช้เกณฑ์ตามลักษณะจิตสังคม ชีววิทยา (Craig 1991; Hoffman et al,1988 อ้างถึง
ใน ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2549, น. 541) 

1. ช่วงไม่ค่อยแก่ (The Young-Old) 
ช่วงนี้อายุประมาณ 60-69 ปี เป็นช่วงที่คนต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่เป็น

ภาวะวิกฤตหลายด้าน เช่น การเกษียณอายุ การจากไปของมิตรสนิท คู่ครอง รายได้ลดลง การสูญเสีย
ต าแหน่งทางสังคม โดยทั่วๆไปช่วงนี้บุคคลยังเป็นคนที่แข็งแรง แต่อาจต้องพ่ึงพิงผู้อ่ืนบ้าง อย่างไรก็ดี
ส าหรับบุคคลที่มีการศึกษาสูง รู้จักปรับตัว ช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่เราจะมีสมรรถภาพด้านต่าง ๆใกล้เคียงกับ
คนหนุ่มสาวมาก การปรับตัวในช่วงนี้มีข้อแนะน าว่าควรใช้แบบ “engagement” คือ ยังเข้าร่วมกับ
กิจกรรมต่าง ๆทางสังคมทั้งในครอบครัวและนอกครอบครัว 

2. ช่วงแก่ปานกลาง (The Middle-Age Old) 
อายุประมาณตั้งแต่ 70-79 ปี เป็นช่วงที่คนเริ่มเจ็บป่วย เพ่ือนและสมาชิกในครอบครัวที่

อายุใกล้ๆกันอาจเริ่มล้มหายตายจากมากขึ้น เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมน้อยลง การปรับตัวในระยะนี้มัก
เป็นไปในรูปแบบ “Disengagement” คือไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมของครอบครัวและสังคมมากนักอีก
ต่อไป 

3. ช่วงแก่จริง (The Old-Old) 
อายุประมาณ80-90 ปี ผู้มีอายุยืนถึงระดับนี้ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมยากขึ้น เพราะ

สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับคนอายุถึงขั้นนี้ต้องมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ไม่วุ่นวาย แต่ก็ต้องอยู่ใน



 
 

 
  

สิ่งแวดล้อมที่ยังกระตุ้นความมีสมรรถภาพในแง่ต่าง ๆ ตามวัย (Both Privacy and Stimulating)
ผู้สูงอายุระยะนี้ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นมากกว่าในวัยที่ผ่านมา เริ่มย้อนนึกถึงอดีตมากยิ่งขึ้น 

4. ช่วงแก่จริงๆ (The very Old-Old) 
อายุประมาณ 90-99 ปี ผู้มีอายุยืนถึงระดับนี้มีจ านวนค่อนข้างน้อย เป็นระยะที่มักมีปัญหา

ทางสุขภาพ ส าหรับผู้สูงอายุกลุ่มนี้ที่ได้พบผ่านวิกฤตต่าง ๆของชีวิตมาแล้วด้วยดีมากมาย จะเป็นคาบ

ระยะแห่งความสุขสงบพอใจในตนเอง 

สังคมผู้สูงอายุ : สังคมอนาคต 

ในศตวรรษที่ 21 โครงสร้างประชากรโลกมีการเปลี่ยนแปลงโดยประชากรสูงอายุก าลังมี
แนวโน้มที่จะเป็นกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ในเกือบทุกประเทศ เนื่องจากอัตราเกิดลดลงสุขภาพของ
ประชากรดีขึ้น วิถีการด ารงชีวิตที่มีพลังอายุขัยของประชากรยืนยาวขึ้น จึงท าให้ประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็วและยังจะท าให้บุคคลมีชีวิตภายหลังการเกษียณได้นานถึงร้อยละ 20-25 ของอายุทั้งชีวิต
ประชากรสูงอายุมีการเจริญเติบโตเร็วกว่าประชากรทั้งหมดและในทุกภูมิภาคของโลกโดยจ านวนผู้สูงอายุ
ในปัจจุบันเพ่ิมขึ้นจากเมื่อ 50 ปีที่ผ่านมาถึง 3 เท่าและจะเพ่ิมขึ้นอีก 3 เท่าใน 50 ปีข้างหน้า (Depart-
ment of Economic and Social Affairs, 2002) ส าหรับในปี ค.ศ. 2040 คาดว่าประชากรโลกที่เป็น
ผู้สูงอายุจะมีจ านวนเพ่ิมเป็น 1.3 พันล้านคน(ร้อยละ 14 ของประชากรโลก) และในปี ค.ศ. 2050 
ประชากรโลกที่มีอายุ 60 ปีและสูงกว่าจะเพ่ิมเป็น 2 พันล้านคนคือ เพ่ิมจากร้อยละ 11 เป็นร้อยละ 22 
โดยประชากรกลุ่มนี้ได้เพ่ิมข้ึน 10.4 ล้านคน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นวันละ 30,000 คน ซึ่งไม่เคย
ปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ (THE Demographics of Aging…, 2009) นอกจากนี้
ประชากรที่มีอายุมากกว่า 65 ปี จ านวนร้อยละ 22.6 และ 20.5 ส่วนในปี ค.ศ. 2011 พบว่าประเทศญี่ปุ่น
และเยอรมัน มีประชากรที่มีอายุมากกว่า 65 ปี จ านวนร้อยละ 23.2 และร้อยละ 20.7 ในด้านความยืน
ยาวของอายุยังพบว่าแนวโน้มของประชากรมีอายุที่ยืนยาวขึ้นด้วย ซึ่งอายุขัยเฉลี่ยของประชากรโลกทั้ง
สองเพศคือ 70 ปี และเพศชายมีอายุขัยเฉลี่ย 68 ปี ส่วนเพศหญิงมีอายุขัยเฉลี่ย 72 ปี นอกจากนี้ยังพบว่า 
ประชากรหลายประเทศในทวีปเอเชียมีอายุขัยที่สูงกว่าประเทศอ่ืน ๆอาทิ ประเทศสิงคโปร์อายุขัยเฉลี่ย
ของทั้งสองเพศคือ 81 ปี โดยเพศชายมีอายุขัยเฉลี่ย 77 ปี ส่วนเพศหญิงมีอายุขัยเฉลี่ย 84 ปี ประเทศ
ญี่ปุ่นและฮ่องกงมีอายุขัยเฉลี่ยของประชากรเท่ากันคือ อายุขัยเฉลี่ยของทั้งสองเพศคือ 83 ปี โดยเพศชาย



 
 

 
  

มีอายุขัยเฉลี่ย 80ปี ส่วนเพศหญิงมีอายุขัยเฉลี่ย 86 ปี ( World Population Data Sheet. 2011 อ้างถึง
ใน กวีพงษ์ เลิศวัชรา และคณะ, 2555) 
 

สถานการณ์การสูงวัยของประชากรในประเทศไทย 
จ านวนผู้สูงอายุในปี พ.ศ. 2557 มีจ านวนทั้งหมด 10,014,705 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9 

ของประชากรทั้งหมด จากการส ารวจ พบว่า โดยส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุของประเทศไทยจะมีอายุอยู่ในช่วง 
60-69 ปี ถึงร้อยละ 56.5 ของผู้สูงอายุทั้งหมด  ส านักงานสถิติแห่งชาติคาดการณ์ว่า ในอีก 10 ปีข้างหน้า 
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในประเทศไทยจะมีจ านวนเพ่ิมขึ้นเป็น 14.1 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 21 ของ
ประชากรทั้งหมด เท่ากับประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์"”และนับจากวันนี้ไปอีก
เพียง 20 ปี ในปี ค.ศ. 2576 ประเทศไทยจะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากถึง 18.7 ล้านคน หรือคิด
เป็นร้อยละ 29 ของประชากรทั้งหมด มากถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 
2557) 
 

การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ 
ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุนั้น ผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์ จะ

มีความกังวลในการใช้สื่อสังคมออนไลน์น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่มีประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ (Maliheh, 

S., Shima, S., & Robab, S., (2015) ผู้สูงอายุที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีการใช้

อินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง เช่น การส่งอีเมล์ เพ่ือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน ประสบการณ์จากการใช้

คอมพิวเตอร์ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความเข้าใจการใช้อุปกรณ์การสื่อสาร (Vosner, H.B., Bobek, S., Kokol, 

P., & Krecic, M.J. (2015) สื่อสังคมออนไลน์เปรียบเหมือนช่องทางที่เปิดโอกาสให้ผู้สุงอายุสามารถ

ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน ได้ติดต่อกับเพ่ือนเก่าและเพ่ือนใหม่ ช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยว ผู้สูงอายุได้

เรียนรู้สิ่งใหม่เปรียบเสมือนการขยายประสบการณ์ของผู้สูงอายุ การได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นการช่วยพัฒนา

ความจ าของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพได้ง่ายยิ่งขึ้น แต่ผู้สูงอายุก็มี

อุปสรรคในด้านการปรับตัวที่ต้องมีพ้ืนฐานจากการใช้คอมพิวเตอร์ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทาง

ร่างกาย เช่น การมองเห็น ความจ า เป็นต้น (Finn, 2010) ผู้สูงอายุจึงมีทัศนคติต่อสื่อสังคมออนไลน์ด้าน



 
 

 
  

บวก ในการเรียนรู้ และความเพ่ิมความมั่นใจแก่ผู้สูงอายุ (A. Gonzalez, M. Paz Ramirez & V. Viadel, 

2012) การใช้สื่อสังคมออนไลน์ อย่างเช่น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์  ท าให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกเด็กลง ผู้สูงอายุมี

ความรู้สึกเหมือนได้ผจญภัยเจอสิ่งใหม่ๆ มีความมั่นใจมากขึ้น อันเนื่องมาจากผู้สูงอายุจะมีความกังวลต่อ

การใช้เทคโนโยโลยีใหม่ๆ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่  เช่น แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ 

เป็นต้น เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในด้านความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานของผู้สูงอายุ เนื่องจากสามารถลด

ข้อจ ากัดทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุ (Begona, Jorge, A. Francisco, V.Ramos, 2015) สื่อสังคม

ออนไลน์ อย่างเช่น เฟซบุ๊ค เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วมกลุ่มต่าง ๆที่ตรงกับความสนใจของ

ผู้สูงอายุ เช่น กลุ่มปั่นจักรยาน เป็นต้น ได้แสดงรูปภาพ แสดงต าแหน่งของตน ฟังธรรมะ บทสวดมนต์ใน

ช่วงเวลาว่าง นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย (Ractham & Techatassanasoontorn, 2014) และ

เพ่ือการได้รับและส่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือความบันเทิง และปัจจัยทางด้านบรรทัดฐานทางสังคม จาก

กลุ่มเพ่ือน ครอบครัว ของผู้สูงอายุ แต่ผู้สูงอายุเองก็ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย ความเป็น

ส่วนตัว (Lewis & Ariyachandra, 2010) ผู้สูงอายุจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อสาธารณะ เช่น รูปภาพ 

การศึกษาในระดับมัธยม มหาวิทยาลัย เพ่ือการค้นหาเพ่ือนเก่าในสมัยเรียน เพ่ือนที่ท างาน  (R. 

Chakraborty, Vishik & Raghav, 2013) 

จากแนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ จะเห็นได้ว่า กลุ่มผู้สูงอายุมีจ านวนประชากรในปัจจุบันเพ่ิม

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและกลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจและสังคม

มากกว่ากลุ่มวัยอ่ืน เช่น การเกษียณอายุการท างาน การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ความรู้สึกเหงา โดด

เดี่ยว ความเจ็บป่วยทางร่างกาย เป็นต้น ผู้สูงอายุจึงต้องมีการปรับตัวและท ากิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตและทดแทนความรู้สึกโดดเดี่ยว เนื่องจากมีเวลาว่างมากขึ้นจากการเกษียณอายุการท างาน

แล้ว จากการส ารวจพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุนิยมใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นนมากที่สุด ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้ ต้องการ

ศึกษาการเข้าถึง ความสามารถในการใช้และพฤติกรรมการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุในเขต

กรุงเทพมหานครว่าเป็นอย่างไร 

https://www.researchgate.net/researcher/2080812567_Antonio_Gonzalez
https://www.researchgate.net/profile/M_Ramirez
https://www.researchgate.net/researcher/2026994033_Vicente_Viadel


 
 

 
  

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ลักษณะทางประชากร ความสามารถและพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  

 
Vosner, Bobek, Kokol & Krecic (2016) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ทัศนคติที่มีต่อเครือข่าย

สังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ” (Attitudes of active older Internet users towards online social 
networking) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 54 คน ที่มีอายุระหว่าง 45-
74 ปี เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 60 ปี 
จากการศึกษาลักษณะทางประชากรพบว่า เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพการอยู่อาศัยที่แตกต่างกันมี
ความถี่ในการใช้คอมพิวเตอร์แตกต่างกัน เพศชายจะมีความถี่ในการใช้คอมพิวเตอร์มากกว่าเพศหญิง 
กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าจะมีความถี่ในการใช้คอมพิวเตอร์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ
การศึกษาต่ ากว่า  กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในเมืองมีความถี่ในการใช้คอมพิวเตอร์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่
อาศัยอยู่ในเขตชนบท  ส าหรับการใช้อินเทอร์เน็ตพบว่า เพศชายมีความถ่ีในการใช้มากกว่าเพศหญิง 

วัตถุประสงค์ในการใช้เพ่ือการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือติดต่อครอบครัวและเพ่ือน 
เพ่ือลดความรู้สึกโดดเดี่ยว โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่ ากว่า 58 ปี มีความถี่ในการใช้อินตอร์เน็ตในระดับ
ปานกลางและมีความคุ้นเคยกับเครือข่ายสังคมออนไลน์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 58 ปีขึ้นไปที่มี
ความถ่ีในการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับต่ าและไม่มีความคุ้นเคยกับเครือข่ายสังคมออนไลน์  

จากการศึกษาเรื่อง “ทัศนคติที่มีต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ” เป็นการศึกษา
ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
ลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์แตกต่างกัน เป็นที่น่าสนใจว่าลักษณะ
ทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นจะมีพฤติกรรมการใช้และวัตถุประสงค์ใน
การใช้แตกต่างกันหรือมีความสอดคล้องกันหรือไม่  

R. Tirado-Morueta et al. (2015) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ความสามารถในการเข้าถึงสื่อ
ดิจิตอลของกลุ่มผู้สูงอายุในเขตแอนดาลูเซีย ประเทศสเปน” (The capacity of elderly citizens to 
access digital media in Andalusia,Spain) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ท าการส ารวจกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 



 
 

 
  

55-80 ปี จ านวน 479 คน ท าการศึกษาความสามารถในการเข้าถึงสื่อใหม่ของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ ผล
การศึกษาพบว่า  

กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการใช้สื่อใหม่อยู่ในระดับต่ า กลุ่มตัวอย่างมีการเข้าถึงสื่อใหม่ 
เช่น การอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มากที่สุด ในขณะที่การซื้อสินค้าและ
บริการทางออนไลน์กลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่เคยใช้บริการดังกล่าว ความถี่ในการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์พบว่า ใช้เฟซบุ๊คมากที่สุด อุปกรณ์สื่อสารที่ใช้มากที่สุดคือ โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน  

กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆในสื่อใหม่
แตกต่างกัน โดยพบว่า เพศชายมีการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆในสื่อใหม่มากกว่าเพศหญิง กลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุ 55-65 ปี เป็นกลุ่มที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆในสื่อใหม่มากที่สุด กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้สูงจะมี
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆในสื่อใหม่มากท่ีสุด กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาสูงมีความสามารถในการใช้
สื่อใหม่สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาต่ ากว่า 

จากการศึกษาเรื่อง“ความสามารถในการเข้าถึงสื่อดิจิตอลของกลุ่มผู้สูงอายุในเขตแอนดาลู
เซีย ประเทศสเปน“ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีความสามารถในการใช้
สื่อใหม่แตกต่างกัน เป็นที่น่าสนใจว่าข้อค้นพบจากการศึกษาพฤติกรรมการใช้ไลน์ แอพพลิเคชั่นของ
ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครมีความสอดคล้องกันหรือไม่ อย่างไร 
 

ความสามารถในการใช้อุปกรณ์สื่อสารและสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ 
 

Petrovcic, Fortunati, Vehovar, Kavcic & Dolnicar (2015) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การ
สื่อสารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนเพ่ือการสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุในประเทศสโลวีเนีย” 
(Mobile phone communication in social suport networks of older adults in Slovenia) เป็น
การวิจัยเชิงปริมาณ ท าการส ารวจกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 55-75 ปี จ านวน 178 คน ผลการศึกษาพบว่า  

Onate, Peyro & Lorenzo (2015) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การใช้ การเปิดรับและความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ของกลุ่มผู้สูงอายุประเทศฝรั่งเศส อังกฤษและสเปน “(Use, Consumption 
and Knowledge of New Technologies by Elderly People in France, United Kingdom and 
Spain)เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ท าการส ารวจกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป จ านวน 507 คน แบ่งเป็น



 
 

 
  

กลุ่มตัวอย่างประเทศฝรั่งเศส 172 คน ประเทศอังกฤษ 160 คน และประเทศสเปน 175 คน ผล
การศึกษาพบว่า  

กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุในประเทศฝรั่งเศส มีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี ร้อย
ละ5 ถึง ร้อยละ 7ต่อปี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 52 ใช้แท็บเล็ตเพ่ือรับส่งข้อมูลข่าวสาร เพ่ือ
ติดต่อสื่อสารกับครอบครัว แบ่งปันรูปภาพ วิดีโอ และเพ่ือความบันเทิง กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 66 มีการ
พัฒนาการเรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยตนเองผ่านทางวิดีโอสอนวิธีการใช้ ตัวแปรด้านอายุไม่มี
ผลต่อการเรียนรู้ ระดับความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละ
บุคคลมากกว่าที่มีผลต่อการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 83 ดูรายโทรทัศน์
ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างใช้ เฟซบุ๊คมากที่สุด ร้อยละ 69 วัตถุประสงค์เพ่ือแบ่งปัน
ข้อมูลข่าวสาร รูปภาพ วิดีโอกับครอบครัวและเพ่ือน ในกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุพบว่า มีความแตกต่างกันใน
ด้านความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่มีอายุน้อยกว่าจะมีความรู้
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มากกว่ากลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 

กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุในประเทศอังกฤษ แบ่งกลุ่มตัวอย่ างออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 55-65 ปี และ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 66-75 ปี พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุระหว่าง 55-65 มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 66-75 ปี  กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 55-65 ปี เลือกใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนมากที่สุดร้อยละ 60 รองลงมาคือ 
แท็บเล็ต ร้อยละ 30 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 66-75 ปี เลือกใช้คอมพิวเตอร์มากที่สุดร้อย
ละ 85 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 55-65 ปี มีการปรับตัวเพ่ือการพัฒนาและเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ท าให้กลุ่มตัวอย่างรู้สึกเป็น
อิสระ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 66-75 ปี เลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือการรับข้อมูลข่าวสารมาก
ที่สุด รองลงคือ ความบันเทิง  ในการเรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ของทั้งสองกลุ่มตัวอย่างมีความ
แตกต่างกันคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 55-65  ปีมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุระหว่าง 66-75 ปี จะเข้าคอร์สอบรมวิธีการใช้ กลุ่มตัวอย่างทั้งสองยังคงเลือกรับสื่อโทรทัศน์มากที่สุด 
ส าหรับสื่อสังคมออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับมากที่สุดคือ เฟซบุ๊ค รองลงคือ ทวิตเตอร์ กลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุระหว่าง 55-65 ปี มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตร้อยละ 42  



 
 

 
  

กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุประเทศสเปน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 55-65 ปี เปิดรับสื่อ
โทรทัศน์มากที่สุด ร้อยละ 63 รองลงมาคือ อินเทอร์เน็ต แท็บเล็ต ตามล าดับ อุปกรณ์สื่อสารที่ใช้มากที่สุด
คือ โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน ในส่วนของความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยสมัยกลุ่มตัวอย่างสเปนมีการ
ปรับตัวต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษ เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างมีความมั่นใจในตนเองน้อย สื่อสังคมออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างนิยมใช้มากที่สุด คือ เฟซบุ๊ค กลุ่ม
ตัวอย่างมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสอง
ประเทศ 

จากข้อค้นพบดังกล่าว มีความเก่ียวข้องที่น่าสนใจว่า กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่มีอายุ 60-65 ปี
จะมีความรู้ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ 66 ปีขึ้นไปนั้น มีความสอดคล้องกัน
กับข้อค้นพบในการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร”
หรือไม่ โดยท าการศึกษาความรู้และทักษะการใช้ไลน์ ว่ากลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันเกี่ยวกับความรู้
และทักษะการใช้ไลน์หรือไม่ อย่างไร 

Bronnick & Alvseike (2012) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ความเป็นไปได้ของการใช้ไอแพดใน
กลุ่มผู้สูงอายุเพ่ือเพ่ือการใช้เทคโนโลยีในที่อยู่อาศัย ; ผลกระทบด้านความจ า การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองและประสบการณ์ที่ได้รับจากการใช้” (Feasibility of the iPad as a hub for smart house 
technology in the elderly; effects of cognition, self-efficacy, and technology experience) 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 28 คน ภายหลัง
จากการได้ทดลองใช้ไอแพด เป็นระยะเวลา 4-5 เดือน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสามารถในการ
ใช้ไอแพดอยู่ระดับมาตรฐาน มีจ านวน 12 คน มีการรับรู้ความสามารถของตนเองอยู่ในระดับสูง ในขณะที่
กลุ่มตัวอย่างที่มีสามารถใช้ไอแพดอยู่ในระดับต่ ากว่ามาตรฐาน จ านวน 16 คน พบว่า มีการรับรู้
ความสามารถของตนเองอยู่ในระดับต่ า โดยเพศที่แตกต่างกัน มีความสามารถในการใช้ไอแพดไม่แตกต่าง
กัน 

ด้านประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือไม่มีผลต่อความสามารถในการ
ใช้ไอแพดของกลุ่มตัวอย่าง ในขณะที่ข้อจ ากัดทางด้านความจ ามีผลต่อความสามารถในการใช้ไอแพดของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 70 ปีขึ้นไป จะมีปัญหาทางด้านความจ าและสุขภาพ
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุน้อยกว่า  



 
 

 
  

ในการศึกษาวิจัยหัวข้อ พฤติกรรมการใช้ไลน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
ท าการศึกษาทราบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารใดมากที่สุด รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้
ความสามารถของตนเองอยู่ในระดับใด รวมถึงต้องการทราบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้และทักษะการใช้ไลน์
แอพพลิเคชั่นอยู่ในระดับใด ข้อค้นพบที่ได้มีความสอดคล้องกันกับ Bronnick & Alvseike (2012) ที่ได้
ท าการศึกษาเรื่อง “ความเป็นไปได้ของการใช้ไอแพดในกลุ่มผู้สูงอายุเพ่ือเพ่ือการใช้เทคโนโลยีในที่อยู่
อาศัย; ผลกระทบด้านความจ า การรับรู้ความสามารถของตนเองและประสบการณ์ที่ได้รับจากการใช้” 
หรอืไม ่

Hernandez (2011) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ผู้สูงอายุกับเครือข่ายสังคมออนไลน์: ทัศนคติ 
ทักษะและพฤติกรรมการใช้”(Older adults and online social networking: relating issues of at-
titudes, expertise, and use) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 65 ปีขึ้น
ไป จ านวน 37 คน ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ ทัศนคติ ทักษะการใช้และพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า 1) ทัศนคติส่งผลต่อทักษะการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง  
2) ทัศนคติส่งผลต่อพฤติกรรมการรใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง 3) ทักษะการใช้ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่างที่มีทัศนคติที่ดีต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ท าให้มีทักษะการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์อยู่ในระดับสูง น าไปสู่พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง นอกจากนี้ยัง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีทัศนคติที่ดีต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์มีผลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆของเครือข่าย
สังคมออนไลน์ 

ทักษะการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์และอินเทอร์ เน็ต มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์  การมีทักษะความสามารถเพียงพอต่อการใช้
เทคโนโลยีสมัยสมัยน าไปสู่การพัฒนาทักษะการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง นอกจากนี้ยัง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความมั่นในในทักษะการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีการ
เชื่อมต่อความสัมพันธ์ทางสังคมเพ่ิมข้ึนและมีสุขภาวะที่ดี  

ความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่มีอายุน้อยกว่าจะ
มีประสบการณ์การเชื่อมต่อความสัมพันธ์ทางสังคมทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ อินเทอร์เน็ตและ
คอมพิวเตอร์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า



 
 

 
  

จะเลือกเข้าถึงข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูลมากกว่าการเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการเข้าถึงข้อมูล
ต่าง ๆที่ต้องการ 

ในการศึกษาเรื่อง“ผู้สูงอายุกับเครือข่ายสังคมออนไลน์: ทัศนคติ ทักษะและพฤติกรรมการ
ใช้”  ของ Hernandez (2011) พบว่า เป็นการศึกษาตัวแปรเหมือนกันกับหัวข้อวิจัย “พฤติกรรมการใช้
ไลน์แอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่า ผลการศึกษา ทัศนคติ ทักษะ
และพฤติกรรมการใช้มีความสอดคล้องกันหรือไม่ อย่างไร 

จุฑารัตน์ ประเสริฐ (2557) ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์กับการรับรู้
ตนเองและการสร้างสัมพันธ์กับผู้อ่ืนของผู้สูอายุไทย” เป็นการวิจัยแบบสหวิธี ท าการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง
ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 400 คน และท าการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 12 คน มีวัตถุประสงค์
ในการศึกษา ดังนี้ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ของผู้สูงอายุ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์กับการรับรู้ตนเองเชิงบวกของผู้สูงอายุไทย และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์กับระดับการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้อ่ืนของผู้สูงอายุไทย ผล
ศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่น เพ่ือการสนทนาส่วนบุคคล ติดต่อสื่อสารกับ
ครอบครัวและบุตรหลาน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ประจ าวัน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
การรับรู้ตนเองอยู่ในเชิงบวกสูง ซึ่งการรับรู้ตนเองเชิงบวกมีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการใช้
แอพพลิเคชั่นไลน์ นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างที่มีการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับบุคคลภายในและภายนอก
ครอบครัวอยู่ในดับสูงทั้งสองกลุ่ม 

พนม คลี่ฉายา (2556) ศึกษาเรื่อง “การรู้ เท่าทันสื่อมวลชนกระแสหลักของคน
กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับสื่อโทรทัศน์มากที่สุด รับชมทุกวัน 
รับชมประเภทรายการข่าวมากที่สุด รองลงมาคือสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุ การรู้เท่าทันข่าวการเมือง พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างทุกช่วงอายุมีการรู้เท่าทันด้านความเข้าใจเนื้อหา การวิเคราะห์เนื้อหา และการประเมิน 
วิพากษ์สื่อในระดับสูงถึงสูงมาก แต่ยังมีการรู้เท่าทันในระดับพฤติกรรมตอบสนองในระดับปานกลาง ซึ่งมี
แนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมไปในทิศทางที่สื่อก าหนด การรู้เท่าทันโฆษณา กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุน้อยกว่า 
23 ปี และกลุ่มที่มีอายุ 23-59 ปี มีการรู้เท่าทันอยู่ในระดับสูง ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 
มีการรู้เท่าทันอยู่ในระดับสูงมาก การรู้เท่าทันละคร อยู่ในระดับสูงมาก กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 60ปีขึ้นไปอยู่



 
 

 
  

อยู่ในระดับปานกลาง การรู้เท่าทันในระดับพฤติกรรมตอบสนองในท านองที่จะติดตามชมละคร และมี
แนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมไปในทิศทางที่สื่อก าหนด 

แม้ว่าการศึกษาของพนม คลี่ฉายา จะเป็นการศึกษาสื่อกระแสหลัก ที่มีรูปแบบการสื่อสารที่

ต่างจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ แต่เป็นสิ่งที่น่าสนใจในการเปรียบเทียบว่า ในสื่อกระแสหลักและสื่อ

เครือข่ายสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุมีความรู้เท่าทันเหมือนกันหรือไม่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

กรอบแนวคิดการวิจัย 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.5 
 

ลักษณะทางประชากร 

-เพศ 

-อาย ุ

-รายได้ 

-ระดบัการศกึษา 

-อาชีพ 

การเข้าถงึ 
-อปุกรณ์สือ่สาร 

-อินเทอร์เน็ต 

ความสามารถในการใช้ 

-ทศันคติที่มตีอ่ไลน์ 

-การรับรู้ความสามารถของตนเอง 

-ความรู้การใช้ไลน์ 

-ทกัษะการใช้ไลน์ 

-ความรู้การจดัการเนือ้หาในไลน์ 

ทกัษะการจกัารเนือ้หาในไลน์ 

พฤติกรรมการใช้ไลน์ 

-ระยะเวลาในการใช้ (ช่ัวโมง) 

 



 
 

 
  

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
 การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการศึกษาโดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) รูปแบบการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) ศึกษาโดยใช้แบบสอบถามและเก็บข้อมูลโดยการส ารวจจากกลุ่มตัวอย่าง
เพียงครั้งเดียว 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรกลุ่มผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

อายุ 60 ปีขึ้นไป มีจ านวนทั้งสิ้น 942,586 คน โดยท าการเลือกจ านวนกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุทั้งสิ้น  400 
คน ที่เป็นผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป โดยมีรายละเอียดการก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง ดังนี้ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) 

ผู้วิจัยก าหนดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) โดย

ก าหนดระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 95% และความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% หรือ 0.05 ตามสูตรต่อไปนี้ 

    n = 
 

       

    n  =  จ านวนตัวอย่าง 

    N =  จ านวนประชากร 

    e =  ระดับความคลาดเคลื่อน 

เมื่อแทนค่าตามสูตร โดย e = 0.05 และ N = 942,586 ได้ผลดังนี้ 



 
 

 
  

    n = 
       

                  
 

    n = 399.83 

จากการแทนค่าในสูตรข้างต้น จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 399.83 คน ในการวิจัยนี้
ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นจ านวน 400 คน 

 
3.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบโอกาสหรือความน่าจะเป็น (Non-

Probability Sampling) แบบสโนว์บอลหรือแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) โดยท าการเลือกตัวอย่าง
แรก และให้ผู้นั้นเป็นผู้แนะน าบุคคลถัดไป  จนกระทั่งได้ขนาดตัวอย่างกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 
ทีเ่ป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 

 
3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้จ าแนกตัวแปรตามสมมติฐาน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ตัวแปร

อิสระ และตัวแปรตาม ดังนี้ 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครมี

ความสัมพันธ์กับการเข้าถึงไลน์แอพพลิเคชั่น 
ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะทางประชากรของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ 
ตัวแปรตาม คือ การเข้าถึงไลน์แอพพลิเคชั่น ได้แก่ อุปกรณ์สื่อสาร และอินเทอร์เน็ต 
สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่าง

กัน จะมีความสามารถในการใช้ไลน์แตกต่างกัน 



 
 

 
  

ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะทางประชากรของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ 

ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการใช้ไลน์ ได้แก่ ทัศนคติ การรับรู้ความสามารถของ

ตนเอง ความรู้และทักษะการใช้ไลน์ ความรู้และทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่าง

กัน จะมีพฤติกรรมการใช้แตกต่างกัน 

ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะทางประชากรของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ 

ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่น ได้แก่ ระยะเวลาในการใช้ไลน์ (ชั่วโมง) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการเข้าถึงไลน์แอพพลิเคชั่น

แตกต่างกัน จะมีความสามารถในการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นแตกต่างกัน 

ตัวแปรอิสระ คือ การเข้าถึงไลน์แอพพลิเคชั่น ได้แก่ อุปกรณ์สื่อสาร และอินเทอร์เน็ต 

ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการใช้ไลน์ ได้แก่ ทัศนคติ การรับรู้ความสามารถของ

ตนเอง ความรู้และทักษะการใช้ไลน์ ความรู้และทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 5 ความสามารถในการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่น 

ตัวแปรอิสระ คือ ความสามารถในการใช้ไลน์ ได้แก่ ทัศนคติ การรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง ความรู้และทักษะการใช้ไลน์ ความรู้และทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์ 

ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่น ได้แก่ ระยะเวลาในการใช้ไลน์ (ชั่วโมง) 
 

 
 
 
 



 
 

 
  

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionaire) ประกอบด้วยค าถาม

ปลายเปิด (Open-Ended Question) และปลายปิด (Closed-Ended Question) โดยมีเนื้อหาของ
แบบสอบถาม ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพก่อนเกษียณ แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List)  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเข้าถึงไลน์แอพพลิเคชั่น ได้แก่ อุปกรณ์สื่อสารและ
อินเทอร์เน็ต แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List)  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่น ประกอบด้วย 
3.1 ทัศนคติที่มีต่อการใช้ไลน์ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating Scale) จ านวน 10 ข้อ 
3.2 การรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ไลน์ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 10 ข้อ 
3.3 ความรู้และทักษะการใช้ไลน์ ลักษณะแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ 

(Check-List) จ านวน 10 ข้อ  
3.4 ความรู้และทักษะการจัดการเนื้อหา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ(Check-List) จ านวน 10 ข้อ 
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่น ลักษณะแบบสอบถาม

เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ประกอบด้วย ระยะเวลาที่ใช้ไลน์ (ปี) ระยะเวลาที่ที่ใช้ไลน์ 
(ชั่วโมง)ต่อวัน จ านวนครั้งที่ใช้ไลน์ต่อวัน สถานที่ใช้ ลักษณะการใช้ วัตถุประสงค์ของการใช้ไลน์
แอพพลิเคชั่น  

ส่วนที่ 5 เป็นส่วนของข้อเสนอแนะ ที่ผู้สูงอายุคิดว่าไลน์มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร ลักษณะ

แบบสอบถามเป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended Questions) ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแสดงความคิดเห็น 

จ านวน 1 ข้อ  



 
 

 
  

3.5 การวัดค่าตัวแปรและเกณฑ์ในการให้คะแนนค าตอบ 
 

ผู้วิจัยได้ตั้งเกณฑ์การให้คะแนนในการวัดตัวแปร ดังต่อไปนี้ 
ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากร 

1.1  เพศ วัดค่าตัวแปรด้วยมาตรวัดแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) แบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม ได้แก ่

กลุ่มท่ี 1 เพศชาย  
กลุ่มท่ี 2 เพศหญิง 
1.2 อายุ วัดค่าตัวแปรด้วยมาตรวัดแบบเรียงล าดับ (Ordinal Scale) แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม 

ได้แก่ 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผู้สูงอายุ 60-65 ปี  

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผู้สูงอายุ 66-70 ปี 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มผู้สูงอายุ 71-75 ปี  

กลุ่มท่ี 4 กลุ่มผู้สูงอายุ 76-80 ปี 

กลุ่มท่ี 5 กลุ่มผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป 

1.3 ระดับการศึกษา วัดค่าตัวแปรด้วยมาตรวัดแบบเรียงล าดับ (Ordinal Scale) แบ่ง
ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก ่

กลุ่มท่ี 1 ประถมศึกษา   
กลุ่มท่ี 2 มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 
กลุ่มท่ี 3 อนุปริญญา ปวช./ปวส  
กลุ่มท่ี 4 ปริญญาตรี 
กลุ่มท่ี 5 ปริญญาโทข้ึนไป 
1.4 รายได้ปัจจุบันต่อเดือน วัดค่าตัวแปรด้วยมาตรวัดแบบเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 

แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ 
กลุ่มท่ี 1 ไม่เกิน 10,000 บาท 



 
 

 
  

กลุ่มท่ี 2 10,001- 20,000 บาท  
กลุ่มท่ี 3 20,001 - 30,000 บาท  
กลุ่มท่ี 4 30,001 ขึ้นไป 
1.5 อาชีพก่อนเกษียณ วัดค่าตัวแปรด้วยมาตรวัดแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) แบ่ง

ออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก ่
กลุ่มท่ี 1 พนักงานบริษัท/เอกชน  
กลุ่มท่ี 2 ข้าราชการ 
กลุ่มท่ี 3 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย  
กลุ่มท่ี 4 อาชีพอิสระ 
กลุ่มท่ี 5 รัฐวิสาหกิจ 
กลุ่มท่ี 6 แม่บ้าน 
กลุ่มท่ี 7 อ่ืน ๆ โปรดระบุ 
ส่วนที่ 2 การเข้าถึงไลน์แอพพลิเคชั่น หมายถึง การเป็นเจ้าของอุปกรณ์สื่อสารและ

อินเทอร์เน็ต ท าการวัดโดยการวัดเป็นจ านวนร้อยละ ค าถามมีจ านวน 2 ข้อ ดังนี้  
2.1 ท่านใช้อุปกรณ์สื่อสารใดในการเข้าใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นมากที่สุด วัดค่าตัวแปรด้วยมาตร

วัดแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก ่
กลุ่มที่ 1 โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน 
กลุ่มท่ี 2 แท็บเล็ต 
กลุ่มท่ี 3 คอมพิวเตอร์ 
กลุ่มท่ี 4 โน้ตบุ๊ค    
กลุ่มท่ี 5 อ่ืน ๆ โปรดระบุ 
2.2 ท่านใช้อินเตอร์เน็ตในรูปแบบใด ในการเข้าใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นมากที่สุด วัดค่าตัวแปร

ด้วยมาตรวัดแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก ่
กลุ่มท่ี 1 วายฟายท่ีบ้าน 
กลุ่มท่ี 2 วายฟายท่ีท างาน 
กลุ่มท่ี 3 อินเตอร์เน็ตแบบรายเดือน 



 
 

 
  

กลุ่มท่ี 4 อินเตอร์เน็ตแบบเติมเงิน 
กลุ่มท่ี 5 อ่ืน ๆ โปรดระบุ 
 
ส่วนที่ 3 ความสามารถในการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นของผู้สูงอาย ุประกอบด้วย 
3.1 ทัศนคติต่อไลน์  
ท าการวัดระดับทัศนคติของผู้สูงอายุที่มีต่อการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่น โดยใช้มาตรวัด 5 ระดับ

ของไลเคิร์ทสเกล (Likert Scale) วัดค่าตัวแปรด้วยมาตรวัดแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 
ดังต่อไปนี้ 

ระดับทัศนคติ ระดับคะแนนค าถามเชิงบวก ระดับคะแนนค าถามเชิงลบ  

เห็นด้วยอย่างยิ่ง  5 คะแนน   1 คะแนน 

เห็นด้วย   4 คะแนน   2 คะแนน 

ปานกลาง   3 คะแนน   3 คะแนน 

ไม่เห็นด้วย   2 คะแนน   4 คะแนน 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  1 คะแนน   5 คะแนน 

โดยหลังจากให้คะแนนทั้งหมดแล้ว จึงน ามาสรุปผลรวมคะแนนแล้วน ามาค านวณเป็น
ค่าเฉลี่ยเพ่ือใช้ในการแปลความหมาย โดยแบ่งค่าเฉลี่ยออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สุด โดยที่แต่ละระดับมีการค านาวณขอบเขตของค่าเฉลี่ยในแต่ละระดับ ตามสูตร ดังนี้ 

คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด

จ านวนช้ัน
   = 

   

 
 =   

 

 
   = 0.8 

ดังนั้นจึงสามารถแปลความหมายค่าเฉลี่ยในแต่ละระดับได้ดังนี้ 

ได้ค่าระดับตั้งแต่  4.21-5.00 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ได้ค่าระดับตั้งแต่  3.41-4.20 หมายถึง เห็นด้วย 



 
 

 
  

ได้ค่าระดับตั้งแต่  2.61-3.40 หมายถึง ปานกลาง 

ได้ค่าระดับตั้งแต่  1.81-2.60 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 

ได้ค่าระดับตั้งแต่  1.00-1.80 หมายถงึ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

3.2 การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ท าการวัดระดับทัศนคติของผู้สูงอายุที่มีต่อการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่น โดยใช้มาตรวัด 5 ระดับ

ของไลเคิร์ทสเกล (Likert Scale) วัดค่าตัวแปรด้วยมาตรวัดแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 
ดังต่อไปนี้ 

ดังต่อไปนี้ 

มากที่สุด   5  คะแนน   

มาก   4  คะแนน   

ปานกลาง   3  คะแนน  

น้อย   2  คะแนน   

น้อยที่สุด   1  คะแนน   

โดยหลังจากให้คะแนนทั้งหมดแล้ว จึงน ามาสรุปผลรวมคะแนนแล้วน ามาค านวณเป็น
ค่าเฉลี่ยเพ่ือใช้ในการแปลความหมาย โดยแบ่งค่าเฉลี่ยออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สุด โดยที่แต่ละระดับมีการค านาวณขอบเขตของค่าเฉลี่ยในแต่ละระดับ ตามสูตร ดังนี้ 

คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด

คะแนนสูงสุด
 = 

   

 
  = 

 

 
 = 0.8 

ดังนั้นจึงสามารถแปลความหมายค่าเฉลี่ยในแต่ละระดับได้ดังนี้ 
ได้ค่าระดับตั้งแต่  4.21 - 5.00 หมายถึง มากทีสุ่ด 
ได้ค่าระดับตั้งแต่  3.41 - 4.20 หมายถึง มาก 
ได้ค่าระดับตั้งแต่  2.61 - 3.40 หมายถึง ปานกลาง 



 
 

 
  

ได้ค่าระดับตั้งแต่  1.81 - 2.60 หมายถึง น้อย 
ได้ค่าระดับตั้งแต่  1.00 - 1.80 หมายถึง น้อยที่สุด 
3.3 ความรู้และทักษะในการใช้ไลน์ 
ท าการวัดความรู้และทักษะในการใช้ไลน์ของผู้สูงอายุ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ(Mean)  

เลือกค าตอบได้ถูกต้อง นับคะแนน เป็น 1  
เลือกค าตอบไม่ถูกต้อง นับคะแนน เป็น 0 

ซึ่งผู้วิจัยได้ตั้งเกณฑ์จัดระดับคะแนนความรู้และทักษะการใช้ไลน์ตามก าหนดช่วงห่างของ
การวัดโดยใช้ค่าทางสถิติการค านวณหาค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (Arithmetic Mean) ดังนี้ 

       

 
 

 ก าหนดให้ Max = คะแนนสูงสุด 

    Min = คะแนนต่ าสุด 

    N = จ านวนค าตอบ 

 แทนค่าสูตรได้ผลดังนี้ = 
    

 
 

     = 3.33 

จากสูตรค านวณข้างต้นจะได้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้และ
ทักษะการใช้ไลน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

0-3 คะแนน  หมายถึง  มีความรู้และทักษะการใช้ไลน์ในระดับน้อย 
4-6 คะแนน  หมายถงึ  มีความรู้และทักษะการใช้ไลน์ในระดับปานกลาง 
7-10คะแนน หมายถึง  มีความรู้และทักษะการใช้ไลน์ในระดับมาก  
 
 



 
 

 
  

3.4 ความรู้และทักษะกับการจัดการเนื้อหาในไลน์ 
ท าการวัดความรู้และทักษะการจัดการกับเนื้อหาในไลน์ของผู้สูงอายุ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ

(Mean) 
เลือกค าตอบได้ถูกต้อง นับคะแนน เป็น 1  
เลือกค าตอบไม่ถูกต้อง นับคะแนน เป็น 0 

ซึ่งผู้วิจัยได้ตั้งเกณฑ์จัดระดับคะแนนความรู้และทักษะการจัดการกับเนื้อหาในไลน์ของ
ผู้สูงอายุ ตามก าหนดช่วงห่างของการวัดโดยใช้ค่าทางสถิติการค านวณหาค่าเฉลี่ยเรขาคณิต  (Arithmetic 
Mean) ดังนี้ 

       

 
 

  ก าหนดให้ Max = คะแนนสูงสุด 

Min = คะแนนต่ าสุด 

N = จ านวนค าตอบ 

   แทนค่าสูตรได้ผลดังนี้ = 
    

 
 

      = 3.33 

 จากสูตรค านวณข้างต้นจะได้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้
และทักษะการใช้ไลน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

 0-3 คะแนน หมายถึง  มีความรู้และทักษะการจัดการเนื้อหาในระดับน้อย 
4-6 คะแนน หมายถึง  มีความรู้และทักษะการจัดการเนื้อหาในระดับปาน

กลาง 
7-10 คะแนน หมายถึง  มีความรู้และทักษะการใช้ไลน์ในระดับมาก  

 
 



 
 

 
  

ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่น ประกอบด้วย 
1. ระยะเวลาในการใช้ (ปี) โดยก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน และแปลความหมายของ

ความถี่ ดังนี้  
- 6 เดือน  = 1 คะแนน 

- 1 ปี   = 2 คะแนน 

- 2 ปี   =  3 คะแนน 

- 3 ปี   =  4 คะแนน 

- 3 ปีขึน้ไป  = 5 คะแนน 

2. ระยะเวลาในการใช้ต่อวัน (ชั่วโมง) โดยก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน และแปล
ความหมายของความถ่ี ดังนี้ 

- ต่ ากว่า 1 ชั่วโมง = 1 คะแนน 

- 1-3 ชั่วโมง  = 2 คะแนน 

- 4-6 ชั่วโมง  = 3 คะแนน 

- 7 ชั่วโมงข้ึนไป  = 4 คะแนน 

3. จ านวนครั้งในการใช้ต่อวัน โดยก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน และแปลความหมายของ
ความถีด่ังนี้ 

- 1ครั้งต่อวัน  = 1 คะแนน 

- 2-5 ครั้งต่อวัน  = 2 คะแนน 

- 6-10 ครั้งต่อวัน  = 3 คะแนน 
- มากกว่า 10 ครั้งต่อวัน = 4 คะแนน 

4. สถานที่ใช้  
- บ้าน 
- ที่ท างาน 
- สถานที่ออกก าลังกาย 
- อ่ืน ๆ โปรดระบุ    



 
 

 
  

5. ลักษณะการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ 
-แชท/สนทนาข้อความ 
-ส่งสติ๊กเกอร์ 
-ส่งต่อ แบ่งปันรูปภาพและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
-โทรแบบเสียง/แบบเห็นหน้า 
-แสดงต าแหน่งที่อยู่กับเพ่ือนในไลน์ 
-เล่นเกมในไลน์ 
-ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ฟรี 
-ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ผ่านไลน์ 
-อ่ืน ๆ โปรดระบุ………………. 
6. วัตถุประสงค์การใช้ไลน์แอพพลิเคชั่น 
-ติดต่อเพ่ือนเก่า/เพ่ือนใหม่ 
-ติดต่อครอบครัว/ลูกหลาน 
-บุคคลใกล้ชิดแนะน า/ใช้ตามบุคคลใกล้ชิด 
-ความบันเทิง/แก้เหงา 
-พัฒนาความจ า 
-นัดหมายท ากิจกรรมต่าง ๆ 
-แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นต่าง ๆในชีวิตประจ าวัน 
-อ่ืน ๆ โปรดระบุ 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ เป็นลักษณะค าถามปลายเปิด ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์และตีความ
ข้อมูลในกรอบของแนวคิดและทฤษฎี จากนั้นน ามาใช้ประกอบการสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลทาง
การศึกษา 

 

 



 
 

 
  

 

3.6 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งผู้วิจัยได้มีการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) และการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)ของเครื่องมือ เพ่ือ
น าไปเก็บข้อมูลจริง ดังต่อไปนี้ 

1. การตรวจสอบความเที่ยงจริง (Validity) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบในด้านความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (Content Vadility) และความเหมาะสมของแบบสอบถามว่าวัดได้ตรงตามประเด็น รวมทั้งความ
ยากง่ายในการใช้ภาษาด้วย (Wording)  จากนั้นจึงน าแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบหาความ
เที่ยงตรงเรียบร้อยแล้วไปใช้ในวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ัน จากนั้นจึงน าไปเก็บข้อมูลจริงจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่ก าหนดไว้ 

2. การวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย
จ านวน 30 ชุด จากการทดสอบก่อนศึกษา (Pre-test) ส าหรับข้อค าถามส่วนที่มีการให้คะแนนแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) น าผลมาค านวณทางสถิติเพ่ือทดสอบความน่าเชื่อถือของ
แบบสอบถาม โดยใช้สูตรทดสอบความน่าเชื่อถือของครอนบาค (Cronbach) เรียกว่า การหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Coefficient  Alpha) เท่ากับ .914 จึงสามารถสรุปได้ว่าแบบสอบถามมีความเชื่อถือ
ในระดับท่ียอมรับได้ 

 
3.7 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้แบบสอบถามเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย

แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้กรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self- Aministered Questionaire) 



 
 

 
  

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย การ
ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการสรุปวิเคราะห์ผลการวิจัย 
 
3.8 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้จากแบบสอบถามและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อย

แล้ว ท าการก าหนดรหัส ลงรหัส บันทึกข้อมูล แล้วจึงน ามาประมวลผลข้อมูลหาค่าทางสถิติด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการใช้ค่าสถิติ โดยการหาค่าความถี่
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Devia-
tion) เพ่ืออธิบายลักษณะของข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา ดังนี้ 

- ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ
ก่อนเกษียณ วิเคราะห์โดยการหาค่าความถ่ี ร้อยละ และน าเสนอในรูปแบบตาราง 

- การเข้าถึงไลน์แอพพลิเคชั่น ได้แก่ อุปกรณ์สื่อสาร อินเทอร์เน็ต วิเคราะห์โดยการหา
ค่าความถ่ี ร้อยละ และน าเสนอในรูปแบบตาราง 

- ความสามารถในการใช้ ได้แก่ ทัศนคติ การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความรู้และ
ทักษะการใช้ไลน์ ความรู้และทักษะการจัดการกับเนื้อหา  

-พฤติกรรมการใช้ ได้แก่ ระยะเวลาในการใช้ (ปี) ระยะเวลาในการใช้ (ชั่วโมง) จ านวนครั้งที่
ใช้เฉลี่ยต่อวัน สถานที่ใช้ วัตถุประสงค์ ลักษณะการใช้ไลน์ 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยส าหรับประชากรกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent t-test ) 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova) การวิเคราะห์ความเป็นอิสระของตัวแปร 
(Chi-Square) และวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Corre-
lation Coefficient) ดังตารางที่ 3.1 
 



 
 

 
  

ตารางที่ 3.1 

สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ใน
การทดสอบ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน จะมีการเข้าถึงไลน์
แอพพลิเคชั่นแตกต่างกัน 

 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1.1 เพศท่ีแตกต่างกัน จะมีการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารแตกต่าง
กัน 

Chi-Square 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1.2 เพศท่ีแตกต่างกัน จะมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน Chi-Square 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1.3 อายุที่แตกต่างกัน จะมีการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารแตกต่าง
กัน 

Chi-Square 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1.4 อายุที่แตกต่างกัน จะมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน Chi-Square 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1.5 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีการเข้าถึงอุปกรณ์
สื่อสารแตกต่างกัน 

Chi-Square 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1.6 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
แตกต่างกัน 

Chi-Square 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1.7 รายได้ที่แตกต่างกัน จะมีการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร
แตกต่างกัน 

Chi-Square 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1.8 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
แตกต่างกัน 

Chi-Square 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1.9 อาชีพที่แตกต่างกัน จะมีการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร
แตกต่างกัน 

Chi-Square 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1.10 อาชีพที่แตกต่างกัน จะมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแตกต่าง
กัน 

Chi-Square 



 
 

 
  

 
ตารางที่ 3.1 (ต่อ) 
สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ 
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีความสามารถในการใช้ไลน์
แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.1 เพศท่ีแตกต่างกัน จะมีความสามารถในการใช้ไลน์แตกต่างกัน 
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.1.1 เพศแตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อไลน์แตกต่างกัน Independent  

t-test 
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.1.2 เพศแตกต่างกัน จะมีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการใช้ไลน์แตกต่างกัน 

Independent  
t-test 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.1.3 เพศแตกต่างกัน จะมีความรู้การใช้ไลน์แตกต่าง
กัน 

Independent  
t-test 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.1.4 เพศแตกต่างกัน จะมีทักษะการใช้ไลน์แตกต่างกัน Independent  
t-test 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.1.5 เพศแตกต่างกัน จะมีความรู้การจัดการกับเนื้อหา
แตกต่างกัน 

Independent  
t-test 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.1.6 เพศแตกต่างกัน จะมีทักษะการจัดการกับเนื้อหา
แตกต่างกัน 

Independent  
t-test 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.2 อายุที่แตกต่างกัน จะมีความสามารถในการใช้ไลน์แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.2.1 อายุแตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อไลน์แตกต่างกัน One-Way Anova 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.2.2 อายุแตกต่างกัน จะมีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการใช้ไลน์แตกต่างกัน 

One-Way Anova 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.2.3 อายุแตกต่างกัน จะมีความรู้การใช้ไลน์แตกต่าง
กัน 

One-Way Anova 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.2.4 อายุแตกต่างกัน จะมีทักษะการใช้ไลน์แตกต่าง One-Way Anova 



 
 

 
  

กัน 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.2.5 อายุแตกต่างกัน จะมีความรู้การจัดการเนื้อหา
ในไลน์แตกต่างกัน 

One-Way Anova 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.2.6 อายุแตกต่างกัน จะมีทักษะการจัดการเนื้อหา
ในไลน์แตกต่างกัน 

One-Way Anova 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.3 ระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีความสามารถในการใช้ไลน์แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.3.1 ระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อไลน์
แตกต่างกัน 

One-Way Anova 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.3.2 ระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการใช้ไลน์แตกต่างกัน 

One-Way Anova 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.3.3 ระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีความรู้การใช้
ไลน์แตกต่างกัน 

One-Way Anova 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.3.4 ระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีทักษะการใช้
ไลน์แตกต่างกัน 

One-Way Anova 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.3.5 ระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีความรู้การ
จัดการเนื้อหาในไลน์แตกต่างกัน 

One-Way Anova 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.3.6 ระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีทักษะการ
จัดการเนื้อหาในไลน์แตกต่างกัน 

One-Way Anova 

สมมตฐิานการวิจัยข้อที่ 2.4 รายได้แตกต่างกัน จะมีความสามารถในการใช้ไลน์แตกต่างกัน 
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.4.1 รายได้แตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อไลน์แตกต่าง
กัน 

One-Way Anova 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2..4.2 รายได้แตกต่างกัน จะมีการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการใช้ไลน์แตกต่างกัน 

One-Way Anova 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.4.3 รายได้แตกต่างกัน จะมีความรู้การใช้ไลน์
แตกต่างกัน 

One-Way Anova 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.4.4 รายได้แตกต่างกัน จะมีทักษะการใช้ไลน์ One-Way Anova 



 
 

 
  

แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.4.5 รายได้แตกต่างกัน จะมีความรู้การจัดการเนื้อหา
ในไลน์แตกต่างกัน 

One-Way Anova 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.4.6 รายได้แตกต่างกัน จะมีทักษะการจัดการเนื้อหา
ในไลน์แตกต่างกัน 

One-Way Anova 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.5 อาชีพที่แตกต่างกัน จะมีความสามารถในการใช้ไลน์แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.5.1 อาชีพแตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อไลน์แตกต่าง
กัน 

One-Way Anova 

สมมติฐานการวิจัยข้อที 2.5.2 อาชีพแตกต่างกัน จะมีการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการใช้ไลน์แตกต่างกัน 

One-Way Anova 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.5.3 อาชีพแตกต่างกัน จะมีความรู้การใช้ไลน์
แตกต่างกัน 

One-Way Anova 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.5.4 อาชีพแตกต่างกัน จะมีทักษะการใช้ไลน์แตกต่าง
กัน 

One-Way Anova 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.5.5 อาชีพแตกต่างกัน จะมีความรู้การจัดการเนื้อหา
ในไลน์แตกต่างกัน 

One-Way Anova 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.5.6 อาชีพแตกต่างกัน จะมีทักษะการจัดการเนื้อหา
ในไลน์แตกต่างกัน 

One-Way Anova 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 ลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้แตกต่างกัน 
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3.1 เพศท่ีแตกต่างกัน จะมีระยะเวลาที่ใช้ไลน์(ชั่วโมง)
แตกต่างกัน 

Independent  
t-test 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3.2 อายุที่แตกต่างกัน จะมีระยะเวลาที่ใช้ไลน์(ชั่วโมง)
แตกต่างกัน 

One-Way Anova 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีระยะเวลาที่ใช้
ไลน์(ชั่วโมง)แตกต่างกัน 

One-Way Anova 



 
 

 
  

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3.4 รายได้ที่แตกตา่งกัน จะมีระยะเวลาที่ใช้ไลน์
(ชั่วโมง)แตกต่างกัน 

One-Way Anova 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3.5 อาชีพที่แตกต่างกัน จะมีระยะเวลาที่ใช้ไลน์
(ชั่วโมง)แตกต่างกัน 

One-Way Anova 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4 การเข้าถึงไลน์แตกต่างกัน จะมีความสามารถในการใช้ไลน์แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4.1การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารแตกต่างกัน จะมีทัศนคติ
ต่อไลน์แตกต่างกัน  

Independent  
t-test 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4.2การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารแตกต่างกัน จะมีการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการใช้ไลน์แตกต่างกัน 

Independent  
t-test 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4.3 การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารแตกต่างกัน จะมีความรู้
การใช้ไลน์แตกต่างกัน 

Independent  
t-test 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4.4 การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารแตกต่างกัน จะมีคทักษะ
การใช้ไลน์แตกต่างกัน 

Independent  
t-test 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4.5 การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารแตกต่างกัน จะมีความรู้
การจัดการเนื้อหาไลน์แตกต่างกัน 

Independent  
t-test 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4.6 การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารแตกต่างกัน จะมีความรู้
การจัดการเนื้อหาไลน์แตกต่างกัน 

Independent  
t-test 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 5 ความสามารถในการใช้ไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ไลน์ 
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 5.1 ทัศนคติต่อไลน์มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการ
ใช้ไลน์(ชั่วโมง) 

Pearson’s  
Product Moment 

Correlation  
Coefficient 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 5.2 การรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ไลน์มี
ความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการใช้ไลน์(ชั่วโมง) 

Pearson’s  
Product Moment 

Correlation  
Coefficient 



 
 

 
  

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 5.3 ความรู้ในการใช้ไลน์มีความสัมพันธ์กับระยะเวลา
ในการใช้ไลน์(ชั่วโมง) 

Pearson’s Prod-
uct Moment Cor-
relation Coeffi-

cient 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 5.4 ทักษะในการใช้ไลน์มีความสัมพันธ์กับระยะเวลา
ในการใช้ไลน์(ชั่วโมง) 

Pearson’s  
Product Moment 

Correlation  
Coefficient 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 5.5 ความรู้ในการจัดการกับเนื้อหามีความสัมพันธ์กับ
ระยะเวลาในการใช้ไลน์(ชั่วโมง) 

Pearson’s  
Product Moment 

Correlation  
Coefficient 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 5.6 ทักษะในการจัดการกับเนื้อหามีความสัมพันธ์กับ
ระยะเวลาในการใช้ไลน์(ชั่วโมง) 

Pearson’s  
Product Moment 

Correlation  
Coefficient 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
จากการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใช้ไลน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยได้

ท าการศึกษาโดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)ในรูปแบบของการวิจัยเชิงส ารวจ 
ศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม(Questionnaire)เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และเก็บข้อมูลโดยการส ารวจ
จากกลุ่มตัวอย่างเพียงครั้งเดียว ผลการวิจัยสามารถน าเสนอแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

 
ส่วนที่ 1 ลั กษณะทา งประชากรของผู้ สู ง อ ายุ ที่ ใ ช้ ไ ลน์ แ อพพลิ เ ค ชั่ น ใ น เ ขต

กรุงเทพมหานคร 
ส่วนที่ 2 การเข้าถึงไลน์แอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
ส่วนที่ 3 ความสามารถในการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
ส่วนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน 

 
4.1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากร 

 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา รายได้ อาชีพก่อนเกษียณ โดยน าเสนอข้อมูลเป็นจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ดังตาราง
ที่ 4.1-4.5 
 

 
 
 
 



 
 

 
  

ตารางที่ 4.1  
 

แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ชาย 
หญิง 

142 
258 

35.5 
64.5 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่ใช้ไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นเพศชาย ร้อย

ละ 35.5 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.5 
 
ตารางที่ 4.2 

 
แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 

60-65 ปี 
66-70 ปี 
71-75 ปี 
76-80 ปี 

81 ปีขึ้นไป 

205 
134 
33 
22 
6 
 

51.2 
33.5 
8.3 
5.5 
1.5 

 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางที ่4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มที่มีอายุ 60-65 ปี เป็นร้อยละ 51.2

รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 66-70 ปี เป็นร้อยละ 33.5 กลุ่มอายุ 71-75 ปี เป็นร้อยละ 8.3 กลุ่มอายุ 76-80 ปี 
ร้อยละ 5.5 และกลุ่มอายุ 81 ปีขึ้นไป ร้อยละ 1.5 ตามล าดับ 



 
 

 
  

ตารางที่ 4.3  
 

แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 

อนุปริญญา ปวช./ปวส. 
ปริญญาตรี 

ปริญญาโทขึ้นไป 

117 
57 
26 
165 
35 

29.3 
14.3 
6.5 
41.3 
8.8 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางที่ 4.3  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นร้อย
ละ 41.3 รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา เป็นร้อยละ 29.3 ระดับการศึกษามัธยมตอนต้น/ตอนปลาย 
เป็นร้อยละ 14.3 ระดับการศึกษาปริญญาโท เป็นร้อยละ 8.8 ระดับการศึกษาอนุปริญญา ปวช./ปวส. 
เป็นร้อยละ 6.5 ตามล าดับ 

ตารางที่ 4.4 
 

แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ 
รายได้ปัจจุบันต่อเดือน จ านวน(คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 10,000 บาท 
10,001-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
30,001 บาทข้ึนไป 

 

75 
206 
89 
34 
 

18.5 
51.2 
22.0 
8.3 

 

รวม 400 100.0 



 
 

 
  

จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ปัจจุบันต่อเดือน 10,001-20,000 
บาท ร้อยละ 51.2 รองลงมาคือกลุ่ม 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 22.0 กลุ่มต่ ากว่า 10,000 บาท ร้อย
ละ 18.5 และกลุ่ม 30,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 8.3 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.5 

 
แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพก่อนเกษียณ 

อาชีพก่อนเกษียณ จ านวน(คน) ร้อยละ 

พนักงานบริษัท/เอกชน 
ข้าราชการ 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
อาชีพอิสระ 
รัฐวิสาหกิจ 

แม่บ้าน 
อ่ืน ๆ 

82 
49 
157 
26 
22 
59 
5 

20.5 
12.3 
39.3 
6.5 
5.5 
14.8 
1.3 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย เป็นร้อยละ 

39.3 รองลงมา กลุ่มพนักงานบริษัท/เอกชน เป็นร้อยละ 20.5 กลุ่มแม่บ้าน เป็นร้อยละ 14.8 กลุ่ม
ข้าราชการ เป็นร้อยละ 12.3 กลุ่มอาชีพอิสระ เป็นร้อยละ 6.5 กลุ่มรัฐวิสาหกิจ เป็นร้อยละ 5.5 อ่ืน ๆ 
เป็นร้อยละ 1.3 ตามล าดับ 

 
 
 

 
 



 
 

 
  

4.2 ผลการวิเคราะห์การเข้าถึงไลน์แอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ในส่วนที่ 2 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงไลน์แอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานครที่ประกอบด้วย การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร และ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยน าเสนอ
ข้อมูลเป็นจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ดังตารางที่ 4.6-4.7 
 
ตารางที่ 4.6 

 
แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร 

การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร จ านวน(คน) ร้อยละ 

โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน 
แท็บเล็ต 

คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์พกพา 

อ่ืน ๆ 

304 
96 
- 
- 
- 

76.0 
24.0 

- 
- 
- 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์สื่อสารประเภท โทรศัพท์เคลื่อนที่

สมาร์ทโฟน เป็นร้อยละ 76.0 รองลงมาคือ แท็บเล็ต เป็นร้อยละ 24.0 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

ตารางที่ 4.7 
 

แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต จ านาวน(คน) ร้อยละ 

วายฟายท่ีบ้าน 
วายฟายท่ีท างาน 

อินเทอร์เน็ตแบบรายเดือน 
อินเทอร์เน็ตแบบเติมเงิน 

อ่ืน ๆ 

174 
1 

133 
92 
- 
 

43.5 
.3 

33.3 
23.1 

- 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้วายฟายที่บ้าน ร้อยละ 43.5 รองลงมาคือ 

อินเทอร์เน็ตแบบรายเดือน ร้อยละ 33.3 อินเทอร์เน็ตแบบเติมเงิน ร้อยละ 23.1 และวายฟายที่ท างาน 
ร้อยละ 0.3 ตามล าดับ 

 
4.3 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการใช้ไลน์ของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ในส่วนที่ 3 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการใช้ไลน์ของผู้สูงอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ทัศนคติการใช้ไลน์ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ไลน์ ความรู้และ
ทักษะการใช้ไลน์ ความรู้และทักษะการจัดการกับเนื้อหาในไลน์ โดยน าเสนอข้อมูลเป็นจ านวนและร้อยละ
ของกลุ่มตัวอย่าง ดังตารางที่ 4.8 – 4.17 

 
 
 
 



 
 

 
  

ตารางที ่4.8 
 

แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามทัศนคติต่อไลน์ 
 

ทัศนคติ 
จ านวน(ร้อยละ)ของกลุ่มตัวอย่างที่มีทัศนคติใน

ระดับต่าง ๆ 
 

รวม 
 

X  

 
S.D 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
1.การใช้ไลน์ท าใหป้ระหยัด
ค่าโทรศัพท์ 

112 
(28.0) 

183 
(45.8) 

57 
(14.2) 

30 
(7.5) 

18 
(4.5) 

400 3.85 
ดี 

1.070 

2.ไลน์มีรูปแบบการใช้งาน
ยาก 

35 
(8.8) 

49 
(12.3) 

98 
(24.5) 

174 
(43.5) 

44 
(11.0) 

400 3.36 
ปาน
กลาง 

1.106 

3.ไลน์ท าให้ได้ติดต่อพูดคุย
กับเพ่ือนเก่าและเพ่ือนใหม่ 

146 
(36.5) 

185 
(46.3) 

46 
(11.5) 

14 
(3.5) 

9 
(2.3) 

400 4.12 
ดี 

.901 

4.ไลน์เป็นแอพพลิเคชั่นที่ไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ผู้ใช้งาน 

8 
(2.0) 

15 
(3.8) 

91 
(22.8) 

191 
(47.8) 

95 
(23.8 

400 3.88 
ดี 

.884 

5.การใช้ไลน์ท าให้ท่านได้
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ความคิดเห็นต่าง ๆกับ
บุคคลอื่น 

129 
(32.3) 

186 
(46.5) 

66 
(16.5) 

12 
(3.0) 

7 
(1.8) 

400 4.05 
ดี 
 

.875 

6.การใช้ไลน์ท าให้สิ้นเปลือง
เวลา 

10 
(2.5) 

14 
(3.5) 

95 
(24.5) 

185 
(46.3) 

95 
(23.8) 

400 3.85 
ดี 

.907 

7.การใช้ไลน์ท าให้ท่านได้
เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

131 
(32.8) 

223 
(55.8) 

43 
(10.8) 

0 3 
(.8) 

400 4.20 
ดี 

.682 



 
 

 
  

8.ไลน์ท าให้สื่อสารกับ
บุคคลรอบข้างน้อยลง 

3 
(.8) 

7 
(1.8) 

38 
(9.5) 

146 
(36.5) 

206 
(51.5) 

400 4.36 
ดี

มาก 

.736 

9.ไลน์เป็นช่องทางการ
สื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว 

191 
(47.8) 

161 
(40.3) 

26 
(6.5) 

15 
(3.8) 

7 
(1.8) 

400 4.28 
ดี

มาก 

.878 

10.ท าให้รู้สึกทันสมัย 116 
(29.0) 

194 
(48.5) 

80 
(2.0) 

7 
(1.8) 

3 
(.8) 

400 4.03 
ดี 

.792 

รวม 3.997 

 
จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อไลน์ในระดับดี(ค่าเฉลี่ย 3.997)  

โดยทัศนคติที่กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในระดับดีมาก ได้แก่ ไลน์ไม่ได้ท าให้การสื่อสารกับบุคลรอบข้างลด
น้อยลง และไลน์เป็นช่องทางการสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว  

ส่วนทัศนคติที่กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในระดับดี ได้แก่ ไลน์ท าให้ได้เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่  
ท าให้ได้ติดต่อพูดคุยกับเพื่อนเก่า/เพ่ือนใหม่ ท าให้ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความคิดเห็นต่าง ๆกับบุคล
อ่ืน  ไลน์ท าให้รู้สึกทันสมัย ไลน์ช่วยประหยัดค่าโทรศัพท์และไม่ได้ท าให้สิ้นเปลืองเวลา ส่วนทัศนคติที่กลุ่ม
ตัวอย่างมีในทัศนคติในระดับปานกลางได้แก่ ไลน์มีรูปแบบการใช้งานยาก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
  

ตารางที่ 4.9 
 

แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ไลน์ 
 

การรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง 

จ านวน(ร้อยละ)การรับรู้ความสามารถที่มีต่อ
การใช้ไลน์ขอกลุ่มตัวอย่างในระดับต่าง ๆ 

 
รวม 

 

X  

 
S.D 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. 1) ท่านมีความมั่นในตนเอง 
ว่าท่านสามารถใช้ไลน์ได้ โดย
ปราศจากความวิตกกังวลใดๆ 

104 
(26.0) 

146 
(36.5) 

120 
(30.0) 

24 
(6.0) 

6 
(1.5) 

400 3.80 
มาก 

.946 

2.ท่านพยายามที่จะหลีกเลี่ยง 
หากพบว่าวิธีการใช้ไลน์มีความ
ยุ่งยาก 

77 
(19.3) 

40 
(10.0) 

159 
(39.8) 

99 
(24.5) 

25 
(6.3) 

400 2.89 
ปาน
กลาง 

1.16
5 

3.ภายหลังจากได้รับค าแนะน า
ในการใช้ไลน์เป็นครั้งแรก ท่าน
สามารถใช้ไลน์ได้อย่าง
คล่องแคล่ว 

29 
(7.2) 

65 
(16.3) 

161 
(40.3) 

98 
(24.5) 

47 
(11.8) 

400 2.83 
ปาน
กลาง 

1.06
8 

4.ท่านไม่มีความม่ันใจว่าจะ
สามารถเรียนรู้การใช้ไลน์ได้ 

8 
(2.0) 

20 
(5.0) 

176 
(44.0) 

124 
(31.0) 

72 
(18.0) 

400 3.58 
มาก 

.909 

5.ท่านเชื่อว่า ท่านใช้ระยะเวลา
ในการเรียนรู้ด้วยตนเองเพียง 
2-3 ครั้ง ก็สามารถใช้ไลน์ได้
อย่างคล่องแคล่ว 

51 
(12.8) 

108 
(27.0) 

180 
(45.0) 

54 
(13.5) 

7 
(1.8) 

400 3.36 
ปาน
กลาง 

 

.928 

6.ท่านมีความวิตกกังวลในการ
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

14 
(3.5) 

26 
(6.5) 

175 
(43.8) 

132 
(33.0) 

53 
(13.3) 

400 3.46 
มาก 

.928 

7.ถ้าท่านประสบกับปัญหาใน 41 82 193 53 31 400 3.12 1.02 



 
 

 
  

การใช้ไลน์  ท่านจะพยายาม
แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 

(10.3) (20.5) (48.3) (13.3) (7.8) ปาน
กลาง 

8.ท่านต้องใช้ความพยายาม
อย่างมากในการเรียนรู้
วิธีการใช้ไลน์ 

7 
(1.8) 

40 
(10.0) 

228 
(57.0) 

77 
(71.8) 

54 
(13.5) 

400 3.31 
ปาน
กลาง 

.890 

9.ถ้าท่านตั้งเป้าหมายในการท า
สิ่งใด ท่านจะท าจนส าเร็จ เช่น 
เรียนรู้วิธีการใช้ไลน์ 

98 
(24.5) 

111 
(27.8) 

188 
(47.0) 

3 
(0.8) 

0 
 

400 3.76 
มาก 

.830 

10.ท่านสามารถเรียนรู้
วิธีการใช้สื่อสังคมออนไลน์อ่ืนที่
มีความคลึงกันกับไลน์ เช่น 
เฟซบุ๊ค 

53 
(13.3) 

33 
(8.3) 

104 
(26.0) 

  47 
(11.8) 

163 
(40.8) 

400 2.42 
ปาน
กลาง 

1.42 

รวม 3.25 

 
จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้

ไลน์อยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 3.25) โดยกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับมาก 
ได้แก่ มีความม่ันใจในตนเองว่าสามารถใช้ไลน์ได้โดยปราศจากความวิตกกังวลใดๆ และถ้าตั้งเป้าหมายใน
การท าสิ่งใด จะท าให้จนส าเร็จ เช่น เรียนรู้วิธีการใช้ไลน์ และมีความมั่นใจว่าจะสามารถเรียนรู้วิธี การใช้
ไลน์ได้ และกลุ่มตัวอย่างไม่มีความวิตกกังวลในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับปานกลาง ได้แก่ กลุ่ม
ตัวอย่างใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเองก็สามารถใช้ไลน์ได้อย่างคล่องแคล่ว และต้องใช้ความ
พยายามอย่างมากในการเรียนรู้การใช้ไลน์ และถ้าประสบปัญหาในการใช้ไลน์จะพยายามแก้ปัญหาด้วย
ตน เอง และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงหากพบว่าวิธีการใช้ไลน์มีความยุ่งยาก และภายหลังจากได้รับ
ค าแนะน าในการใช้ไลน์เป็นครั้งแรกสามารถใช้ไลน์ได้อย่างคล่องแคล่ว และสามารถเรียนรู้วิธีการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์อื่นที่มีความคล้ายคลึงกันกับไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค 

 



 
 

 
  

ตารางที่ 4.10 
 
แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความรู้การใช้ไลน์ 

ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไลน์ ถูก ผิด ไม่
แน่ใจ 

รวม 

1) สติ๊กเกอร์ไลน์ คือ ภาพการ์ตูนเป็นสัญลักษณ์แสดง
อารมณ์และความรู้สึกแทนค าพูด 

389 
(97.3) 

1 
(0.3) 

10 
(2.5) 

400 
(100.0) 

2) การแชร์ คือ การแบ่งปัน ส่งต่อ ข้อมูลข่าวสารต่าง 
ๆกับเพ่ือนในไลน์ 

366 
(91.5) 

5 
(1.3) 

29 
(7.2) 

400 
(100.0) 

3) ไทม์ไลน์ คือ พื้นที่การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ที่ผู้อื่นสามารถเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นได้ 

173 
(43.3) 

50 
(12.5) 

177 
(44.3) 

400 
(100.0) 

4) ไลน์ เปิดให้ผู้ใช้สามารถโทรหากันได้ฟรีเฉพาะการ
โทรภายในประเทศเท่านั้น 

218 
(54.5) 

105 
(26.3) 

77 
(19.3) 

400 
(100.0) 

5) กลุ่มสนทนา คือ ห้องสนทนาที่ประกอบด้วยสมาชิก
ตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป  

82 
(20.5) 

215 
(53.8) 

103 
(25.8) 

400 
(100.0) 

 

6) การดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ฟรีในไลน์ ผู้ใช้ต้องรับเป็น
เพ่ือนก่อน จึงจะสามารถดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ได้ 

362 
(90.5) 

8 
(2.0) 

30 
(7.5) 

400 
(100.0) 

7) การเข้าร่วมกลุ่มสนทนาไลน์ ต้องได้รับการอนุญาต
เข้าร่วมกลุ่มจากสมาชิกในกลุ่มเสียก่อน 

322 
(80.5) 

24 
(6.0) 

54 
(13.5) 

400 
(100.0) 

8) บุคคลที่ถูกเราบล็อกไลน์ สามารถส่งข้อความถึงเรา
ได้เหมือนเดิม 

188 
(47.0) 

61 
(15.3) 

151 
(37.0) 

400 
(100.0) 

9) การโทรแบบเห็นหน้าหรือวิดีโอคอล ผู้ใช้ต้องเสีย
ค่าบริการในการใช้งาน 

325 
(81.3) 

14 
(3.5) 

61 
(15.3) 

400 
(100.0) 

10) ผู้ใช้สามารถเลือกรับบุคคลอื่นเป็นเพื่อนในไลน์ ได้
วิธีเดียวเท่านั้น คือ ทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

213 
(53.3) 

124 
(31.0) 

63 
(15.8) 

400 
(100.0) 



 
 

 
  

รวม 6.59 

 
จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้การใช้ไลน์มากที่สุด คือ ความรู้

เกี่ยวกับสติ๊กเกอร์ไลน์ คือภาพการ์ตูนที่เป็นตัวแทนสัญลักษณ์แสดงอารมณ์และความรู้สึกแทนค าพูด ร้อย
ละ 97.3 รองลงมา คือ ความรู้เกี่ยวกับการแชร์คือ การแบ่งปัน ส่งต่อข้อมูลข่าวสารต่าง ๆกับเพ่ือนในไลน์ 
ร้อยละ 91.5 การดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ฟรีในไลน์ ผู้ใช้ต้องรับเป็นเพ่ือนก่อน จึงจะสามารถดาวน์โหลด
สติ๊กเกอร์ฟรีได้ ร้อยละ 90.5 การโทรแบบเห็นหน้าหรือวิดีคอล ผู้ใช้ต้องไม่ต้องเสียค่าใช้บริการ ร้อยละ  
81.8 การเข้ารวมกลุ่มสนทนาไลน์ ต้องได้รับการอนุญาตเข้าร่วมกลุ่มจากสมาชิกในกลุ่มเสียก่อน ร้อยละ 
80.5 ไลน์เปิดให้ผู้ใช้สามารถโทรหากันได้ฟรีเฉพาะการโทรภายในประเทศเท่านั้น  กลุ่มตัวอย่างมีความรู้
ว่าเป็นค าตอบที่ผิด ร้อยละ 54.5 ผู้ใช้สามารถเลือกรับบุคคลอ่ืนเป็นเพ่ือนในไลน์ ได้วิธีเดียวเท่านั้น คือ 
ทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือ กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ว่าเป็นค าตอบที่ผิด ร้อยละ 54.3 บุคคลที่ถูกเราบล็อก
ไลน์ สามารถส่งข้อความติดต่อสื่อสารกับเราได้เหมือนเดิม กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ว่าเป็นค าตอบที่ผิด ร้อย
ละ47.8 ไทม์ไลน์ คือ พื้นที่การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ผู้อื่นสามารถเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นได้ 
ร้อยละ 43.5 กลุ่มสนทนา คือ ห้องสนทนาที่ประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป กลุ่มตัวอย่างมีความรู้
น้อยที่สุด ร้อยละ 20.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
  

ตารางที่  4.11 
 

แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับความรู้การใช้ไลน์ 
ระดับความรู้ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

สูง 
(7-10 คะแนน)  

237 59.3  
 

6.59 

 
 

2.25 ปานกลาง 
(4-6 คะแนน) 

123 30.8 

ต่ า 
(0-3 คะแนน) 

40 10.2 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางที่ 4.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้การใช้ไลน์ในระดับสูง จ านวน 239 

คน ร้อยละ 59.3 รองลงมาคือ มีความรู้การใช้ไลน์ในระดับปานกลาง จ านวน 121 คน ร้อยละ 30.8 และ
มีความรู้ระดับต่ าการใช้ไลน์ในระดับต่ า จ านวน 40 คน ร้อยละ 10.2 ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีค่าเฉลี่ย
ความรู้การใช้ไลน์เท่ากับ 6.59 คะแนน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

ตารางที่ 4.12 
 

แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามทักษะการใช้ไลน์ 
ทักษะเกี่ยวกับการใช้ไลน์ ท าได้ ท าไม่ได้ รวม 

ทักษะพื้นฐาน  

1) การคัดลอกลิ๊งจากอินเทอร์เน็ตส่งให้เพ่ือนในไลน์  62 
(15.5) 

338 
(84.5) 

400 
(100.0) 

2) การดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ฟรี 332 
(83.0) 

68 
(17.0) 

400 
(100.0) 

ทักษะขั้นสูง  

3) การเพ่ิมเพ่ือนด้วยไอดีไลน์ 88 
(22.0) 

312 
(78.0) 

400 
(100.0) 

4) การแชร์ต าแหน่งที่อยู่กับเพ่ือนในไลน์ 36 
(9.0) 

364 
(91.0) 

400 
(100.0) 

5) การแชร์รูปภาพกับเพ่ือนในไลน์ 374 
(93.5) 

26 
(6.5) 

400 
(100.0) 

6) การซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ 0 400 
(100.0) 

400 
(100.0) 

7) การปรับแต่งรูปภาพ 47 
(11.8) 

353 
(88.3) 

400 
(100.0) 

8) การโทรแบบเห็นหน้า/การโทรแบบเสียง 351 
(87.8) 

49 
(12.3) 

400 
(100.0) 

9) การสร้างวิดีโอส่งให้เพ่ือนในไลน์ 143 
(35.8) 

257 
(64.3) 

400 
(100.0) 

10) การส่งต่อข้อความข่าวสารต่าง ๆ 287 
(71.8) 

113 
(28.2) 

400 
(100.0) 



 
 

 
  

 
จากตารางที่ 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทักษะการแชร์รูปภาพกับเพ่ือนในไลน์มากที่สุด 

ร้อยละ 93.5 รองลงมา การโทรแบบเห็นหน้า/แบบเสียง ร้อยละ 88.3 การดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ ร้อย
ละ 83.0 การส่งต่อข้อความข่าวสารต่าง ๆ ร้อยละ 71.8 การสร้างวิดีโอส่งให้เพ่ือนในไลน์ ร้อยละ 36.8 
การเพ่ิมเพ่ือนด้วยไอดีไลน์ ร้อยละ 22.0 การคัดลอกลิงก์จากอินเทอร์เน็ตส่งให้เพ่ือนในไลน์ ร้อยละ 15.5 
การปรับแต่งรูปภาพ ร้อยละ 11.8   การแชร์ต าแหน่งที่อยู่กับเพ่ือนในไลน์ ร้อยละ 9.0 กลุ่มตัวอย่างไม่มี
ทักษะซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ ร้อยละ 100.0  

 
ตารางที่ 4.13  

 
แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับทักษะการใช้ไลน์ 

ระดับทักษะ จ านวน ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย 
 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

สูง 
(7-10 คะแนน) 

37 9.3  
 

4.3 

 
 

1.79 ปานกลาง 
(4-6 คะแนน) 

240 60.1 

ต่ า 
(0-3 คะแนน) 

123 30.9 

รวม 400 100.0 
  

จากตารางที่ 4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทักษะการใช้ไลน์ในระดับปานกลาง คือ มี
จ านวน 240 คน ร้อยละ 60.1 รองลงมาคือ ระดับต่ า จ านวน 123 ร้อยละ 30.9 และระดับสูง จ านวน 37 
ร้อยละ 9.3 ตามล าดับ ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดมีค่าเฉลี่ยทักษะการใช้ไลน์เท่ากับ 4.3 
 
 



 
 

 
  

ตารางที่ 4.14 
 

แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์ 
ความรู้การจัดการกับเนื้อหาในไลน ์ ถูก ผิด ไม่แน่ใจ รวม 

1) ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆที่ปรากฏในไลน์ มีทั้งน่าเชื่อถือ
และไม่น่าเชื่อถือ 

398 
(99.5) 

1 
(.3) 

1 
(.3) 

400 
(100.0) 

2) การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลเป็นสิ่งส าคัญ 379 
(94.8) 

4 
(1.0) 

17 
(4.3) 

400 
(100.0) 

3) การไม่ตรวจสอบที่มาของข้อมูลให้แน่ชัดก่อนจะท า
การส่งต่อไปยังเพ่ือนในไลน์ เป็นการกระท าผิดตาม 
พ.ร.บ ว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ 
2550 

209 
(52.3) 

23 
(5.8)  

168 
(42.0) 

400 
(100.0) 

4) การตัดต่อ ดัดแปลงและส่งต่อรูปภาพของบุคคลอ่ืน 
โดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น 

315 
(78.8) 

19 
(4.8) 

66 
(16.5) 

400 
(100.0) 

5) การคลิ๊กลิงก์ที่ได้รับในไลน์ ไม่มีความเสี่ยงในการ
ได้รับไวรัส 

60 
(15.0) 

135 
(33.8) 

205 
(51.2) 

400 
(100.0) 

6) เปลี่ยนรหัสผ่านไลน์เป็นประจ า เพ่ือป้องกันไม่ให้
ผู้อื่นสามารถเข้าใช้ไลน์ท่านได้ 

245 
(61.3) 

 

15 
(3.8) 

140 
(35.0) 

400 
(100.0) 

7) การอ่านเงื่อนไขการใช้งานก่อนการดาวน์โหลด
แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เป็นสิ่งไม่จ าเป็น 

176 
(44.0) 

58 
(14.5) 

166 
(41.5) 

400 
(100.0) 

8) การดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ฟรี โดยมีเงื่อนไขการ
รับเป็นเพ่ือน เพ่ือต้องการส่งข้อมูงข่าวสารทาง
การตลาดให้แก่ผู้ที่ดาวน์โหลด 

344 
(86.0) 

5 
(1.3) 

51 
(12.8) 

400 
(100.0) 

9) การส่งต่อรูปภาพสวัสดีเช้าวันจันทร์ในกลุ่มไลน์ ถือ
เป็นการละเมิดเจ้าของลิขสิทธิ์  

236 
(59.0) 

88 
(22.0) 

767 
(19.0) 

400 
(100.0) 



 
 

 
  

10) การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น หมายเลขบัตร
ประชาชน หมายเลขบัตรเครดิต กับร้านค้าออนไลน์ 
ไม่ถือเป็นความเสี่ยงในการถูกน าข้อมูลดังกล่าวไปท า
ธุรกรรมใดๆได้ 

329 
(82.3) 

6 
(1.5) 

76 
(19.0) 

400 
(100.0) 

 
จากตารางที่ 4.14 พบว่า ความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบมากท่ีสุด 

คือ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆที่ปรากฏในไลน์ มีทั้งน่าเชื่อถือและไม่น่าเชื่อถือ จ านวน 398 คน ร้อยละ 99.5 
รองลงมาคือ การอ้างอิงแหล่งที่มาของที่มาของข้อมูลเป็นสิ่งส าคัญ จ านวน 379 คน ร้อยละ 94.8   การ
ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ฟรี โดยมีเงื่อนไขการรับเป็นเพ่ือน เพ่ือต้องการส่งข้อมูลข่าวสารทางการตลาด
ให้แก่ผู้ดาวน์โหลดจ านวน 344 คน ร้อยละ 86.0 การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่นหมายเลขบัตรประชาชน 
หมายเลขบัตรเครดิต กับร้านค้าออนไลน์ ไม่ถือเป็นความเสี่ยงในการถูกน าข้อมูลดังกล่าวไปท าธุรกรรม
ใดๆท้ังสิ้น กลุ่มตัวอย่างมีความรู้จ านวน 329 ร้อยละ 82.3 การตัดต่อ ดัดแปลงและส่งต่อรูปภาพของ
บุคคลอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น จ านวน 315 คน ร้อยละ 78.8 การเปลี่ยน
รหัสผ่านไลน์เป็นประจ า เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้อ่ืนสามารถเข้าใช้ไลน์ท่านได้ จ านวน 245 ร้อยละ 61.3 การ
ส่งต่อรูปภาพสวัสดีเช้าวันจันทร์ในกลุ่มไลน์ ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ จ านวน 236 คน ร้อยละ 59.0 การ
ไม่ตรวจสอบที่มาของข้อมูลให้แน่ชัดก่อนจะท าการส่งต่อไปยังเพ่ือนในไลน์ เป็นการกระท าผิด พ.ร.บ ว่า
ด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 จ านวน 209 คน ร้อยละ 52.3 การอ่านเงื่อนไขการใช้
งานก่อนดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นต่าง ๆเป็นสิ่งไม่จ าเป็น จ านวน176 คน ร้อยละ 44.0 การคลิ๊กลิงกท์ี่
ได้รับในไลน์ ไม่มีความเสี่ยงในการได้รับไวรัส จ านวน 60 คน ร้อยละ 15.0 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
  

ตารางที่ 4.15 
 
แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์ 

ระดับความรู้ จ านวน ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย 
 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

สูง 
(7-10 คะแนน) 

244 61.1  
 

6.72 

 
 

2.29 ปานกลาง 
(4-6 คะแนน) 

112 28.0 

ต่ า 
(0-3 คะแนน) 

44 11.1 

รวม 400 100.0 

  
จากตารางที่ 4.15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับสูง จ านวน 244 คน ร้อยละ 61.1 

รองลงมาคือ ระดับปานกลาง จ านวน 112 คน ร้อยละ 28.0 และระดับต่ า จ านวน 44 คน ร้อยละ 11.1
ตามล าดับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
  

ตารางที่ 4.16 
 

แสดงจ านวนและร้อยละ จ าแนกตามทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์ 

ทักษะการจัดการกับเนื้อหาในไลน์ ถูก ผิด รวม 

การวิเคราะห์     
1) ข้อมูลสุขภาพที่มีการแชร์กันในไลน์จ านวนมาก แสดงว่า
ข้อมูลสุขภาพนั้นมีความน่าเชื่อถือ 

291 
(72.8) 

 

109 
(27.3) 

400 
(100.0) 

2) ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆที่ท่านให้ความเชื่อถือในไลน์ มีการ
อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลเสมอ 

386 
(96.5) 

14 
(3.5) 

400 
(100.0) 

3) ท่านตรวจสอบข้อมูลจากสื่อที่หลากหลาย เช่น หนังสือพิมพ์ 
โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ตรงกัน 

396 
(99.0) 

4 
(1.0) 

400 
(100.0) 

4) ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆที่ท่านได้รับในไลน์ ท่านสังเกตวันที่และ
เวลาในข้อมูลข่าวสารนั้นอยู่เสมอ 

266 
(66.5) 

 

134 
(33.5) 

400 
(100.0) 

การประเมิน 

5) ข้อมูลสุขภาพที่ท่านได้รับในไลน์ ท่านมักจะน าไปปฏิบัติตาม
ทันที 

330 
(82.5) 

70 
(17.5) 

400 
(100.0) 

การสร้างสรรค์ 

6) ข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่แชร์กันในไลน์ มีทั้งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
และไม่น่าเชื่อถือ 

395 
(98.8) 

5 
(1.3) 

400 
(100.0) 

7) ข้อมูลสุขภาพในไลน์ที่น่าเชื่อถือ ควรมีการรับรองผลการวิจัย
จากสถาบันที่น่าเชื่อถือ 

370 
(92.5 

30 
(7.5) 

400 
(100.0) 



 
 

 
  

 
จากตารางที่ 4.16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์มากที่สุด คือ ท่าน

ตรวจสอบข้อมูลจากสื่อที่หลากหลาย เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลตรงกัน จ านวน 396 คน ร้อยละ 99.0 รองลงมาคือ ข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่แชร์กันในไลน์ 
มีทั้งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและไม่น่าเชื่อถือ จ านวน 395 คน ร้อยละ 98.8 ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆที่ท่านให้ความ
เชื่อถือในไลน์ มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลเสมอ จ านวน 386 คน ร้อยละ 96.5 ข้อมูลสุขภาพที่
ในไลน์ที่น่าเชื่อถือ ควรมีการรับรองผลการวิจัยจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ จ านวน 370 ร้อยละ 92.5 ข้อมูล
สุขภาพที่แชร์กันในไลน์ ท่านมักจะน าไปปฏิบัติตามทันที จ านวน 330 คน ร้อยละ 82.5 ข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆที่ท่านได้รับจากเพ่ือนในไลน์ ท่านมักจะตั้งค าถามและแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล
ที่ได้รับอยู่เสมอ จ านวน 318 คน ร้อยละ 79.5 ข้อมูลสุขภาพที่มีการแชร์กันในไลน์จ านวนมาก แสดงว่า
ข้อมูลสุขภาพนั้นมีความน่าเชื่อถือ จ านวน 291 ร้อยละ 72.8 การส่งต่อรูปภาพสวัสดี รูปภาพดอกไม้ให้
เพ่ือนในไลน์ ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เจ้าของภาพ จ านวน 258 คน ร้อยละ 67.0 ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆที่
ได้รับในไลน์ ท่านสังเกตวันที่และเวลาในข้อมูลข่าวสารนั้นอยู่เสมอ จ านวน 266 คน ร้อยละ 66.5 เมื่อ
ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆในไลน์ ท่านท าการส่งต่อให้เพ่ือนในไลน์ทันที จ านวน 222 คน ร้อยละ 
55.5 ตามล าดับ 
 

 

8) ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆที่ท่านได้รับจากเพ่ือนในไลน์ ท่านมักจะ
ตั้งค าถามและแลกเปลี่ยน 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับอยู่เสมอ 

318 
(79.5) 

82 
(20.5) 

400 
(100.0) 

การแบ่งปัน    

9) เมื่อท่านได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆในไลน์ ท่านท าการส่งต่อ
ให้เพ่ือนในไลน์ทันที 

222 
(55.5) 

178 
(44.5) 

400 
(100.0) 

10)8 การส่งต่อรูปภาพสวัสดี รูปภาพดอกไม้ให้เพ่ือนในไลน์ ถือ
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เจ้าของภาพ 

258 
(67.0) 

132 
(33.0) 

400 
(100.0) 



 
 

 
  

ตารางที่ 4.17 
 

แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์ 
ระดับความรู้ จ านวน ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย 

 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

สูง 
(7-10 คะแนน) 

37 9.3  
 

8.15 

 
 

1.25 ปานกลาง 
(4-6 คะแนน) 

240 60.1 

ต่ า 
(0-3 คะแนน) 

123 30.9 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางที่ 4.17 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์ อยู่ใน

ระดับปานกลาง จ านวน 240 คน ร้อยละ 60.1 รองลงมาคือ ระดับต่ า จ านวน 123 คน ร้อยละ 30.9 และ 
ระดับสูง จ านวน 37 ร้อยละ 9.3 ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

4.4 พฤติกรรมการใช้ไลน์ของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้ไลน์ของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ระยะเวลาในการใช้ (ปี) ระยะเวลาในการใช้ (ชั่วโมง) จ านวนครั้งที่ใช้ต่อวัน 
ลักษณะการใช้ วัตถุประสงค์ในการใช้ โดยน าเสนอข้อมูลเป็นจ านวน (ร้อยละ) ของกลุ่มตัวอย่าง ดังตาราง
ที่ 4.18 - 4.23 ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.18 

 
แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระยะเวลาในการใช้ไลน์(ปี) 

ระยะเวลาที่ใช้(ปี) จ านวน(คน) ร้อยละ 
6 เดือน 

1ปี 
2ปี 
3ปี 

มากกว่า 3 ปี 

21 
78 
196 
75 
30 

5.3 
19.5 
49.0 
18.8 
7.5 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางที่ 4.18 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ไลน์เป็นระยะเวลา 2 ปี เป็นร้อยละ 49.0 

รองลงมาคือ 1ปี เป็นร้อยละ 19.5 ระยะเวลา 3 ปี เป็นร้อยละ 18.8 ระยะเวลามากกว่า 3 ปี เป็นร้อยละ 
7.5 ระยะเวลา 6 เดือน เป็นร้อยละ 5.3 ตามล าดับ 

 
 
 
 

 



 
 

 
  

ตารางที่ 4.19 
 

แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระยะเวลาในการใช้ไลน์(ชั่วโมง) 
จ านวน(ชั่วโมง) จ านวน(คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 1 ชั่วโมง 
1-3 ชั่วโมง 
4-6 ชั่วโมง 

7 ชั่วโมงข้ึนไป 

109 
273 
17 
1 

27.3 
68.3 
4.3 
.3 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางที่ 4.19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการใช้ไลน์ 1-3 ชั่วโมง เป็น

ร้อยละ 68.3 รองลงมาคือ ต่ ากว่า 1 ชั่วโมง เป็นร้อยละ 27.3  จ านวน 4-6 ชั่วโมง เป็นร้อยละ 4.3 และ 
7 ชั่วโมงข้ึนไป เป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.20 

 
แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามจ านวนครั้งที่ใช้ไลน์ 

จ านวน(ครั้ง) จ านวน(คน) ร้อยละ 
1 ครั้งต่อวัน 

2-5 ครั้งต่อวัน 
6-10 ครั้งต่อวัน 

มากกว่า 10 ครั้งต่อวัน 

20 
185 
112 
83 

5.0 
46.3 
28.0 
20.8 

รวม 400 100.0 

 



 
 

 
  

จากตารางที่ 4.20 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีจ านวนครั้งในการใช้ไลน์ 2-5 ครั้งต่อวัน 
เป็นร้อยละ 46.0 รองลงมาคือ 6-10 ครั้งต่อวัน เป็นร้อยละ 28.0 จ านวนมากกว่า 10 ครั้งต่อวัน เป็นร้อย
ละ 20.8 และ 1 ครั้งต่อวัน เป็นร้อยละ 5.0 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.21 

 
แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสถานที่ใช้ไลน์ 

สถานที่ใช้ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ที่บ้าน 
ที่ท างาน 

สถานที่ออกก าลังกาย 
อ่ืน ๆ 

346 
47 
1 
3 

86.5 
11.8 
.3 
.8 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางที่ 4.21 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ไลน์ที่บ้าน เป็นร้อยละ 86.5 รองลงมา คือที่

ท างาน เป็นร้อยละ 11.8 อ่ืน ๆ คือ สถานพยาบาล ร้อยละ 0.8  และสถานที่ออกก าลังกาย เป็นร้อยละ 
0.3 ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

ตารางที่ 4.22 
 
แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามลักษณะการใช้ 

ลักษณะการใช้ จ านวน(คน) ร้อยละ 

แชท/สนทนาข้อความ 
ส่งสติ๊กเกอร์ 

ส่งต่อ/แบ่งปันข้อมูลข่าวสารรูปภาพต่าง ๆ 
โทรแบบเสียง/แบบเห็นหน้า 
แสดงต าแหน่งที่อยู่ของตน 

เล่นเกมในไลน์ 
ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ฟรี 

ซื้อสินค้าและบริการออนไลน่ผ่านไลน์ 
อ่ืน ๆ 

269 
227 
259 
75 
2 
4 
98 
- 
8 

67.3 
56.8 
64.8 
18.8 
0.5 
1.0 
24.5 
100.0 
2.0 

 
จากตารางที่ 4.22 พบว่า ลักษณะการใช้ไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง มีลักษณะการใช้การแชท/

ข้อความมากที่สุด ร้อยละ 67.3  รองมาคือ การส่งต่อ/แบ่งปันข้อมูลรูปภาพต่าง ๆ ร้อยละ 64.8 ส่ง
สติ๊กเกอร์ไลน์ ร้อยละ 56.8 ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ฟรี ร้อยละ 24.5 โทรแบบเสียง/แบบเห็นหน้า ร้อยละ 
18.8 อ่ืน ๆ ร้อยละ 2.0 ได้แก่ เปิดอ่านข้อความเพียงอย่างเดียว เล่นเกมในไลน์ ร้อยละ 1.0 และกลุ่ม
ตัวอย่างไม่ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ผ่านไลน์ ร้อยละ 100.0 ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

ตารางที่ 4.23 
 

แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามวัตถุประสงค์ในการใช้ไลน์ 
วัตถุประสงค์การใช้ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ติดต่อเพ่ือนเก่าสมัยเรียน/เพ่ือนที่ท างานเก่า 
ติดต่อครอบครัว/ลูกหลาน 

ใช้ตามบุคคลใกล้ชิด 
ความบันเทิง/แก้เหงา 

พัฒนาความจ า 
นัดหมายท ากิจกรรมต่าง ๆ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆในชีวิตรประจ าวัน 
อ่ืน ๆ 

240 
276 
158 
174 
44 
67 
68 
9 

60.0 
69.0 
39.5 
43.5 
11.0 
16.8 
17.0 
2.3 

 
จากตารางที่ 4.23 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีวัตถุประสงค์ในการใช้ไลน์ ติดต่อลูกหลาน /

ครอบครัวร้อยละ 69 รองลงมาคือ ติดต่อเพ่ือนเก่าสมัยเรียน/เพ่ือนที่ท างานเก่า ร้อยละ 60 ใช้เพ่ือความ
บันเทิง/แก้เหงา ร้อยละ 43.5  เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆในชีวิตประจ าวัน 
ร้อยละ 17 นัดหมายท ากิจกรรมต่าง ๆ ร้อยละ 16.8 พัฒนาความจ า ร้อยละ 11 อ่ืน ๆ ร้อยละ 2.3 ได้แก่ 
เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

4.5 ทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากรมีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงไลน์  
มี 10 สมมติฐานย่อย ดังนี้ 

สมมติฐานการวิจัย 1.1 เพศมีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร 
ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ Chi-Square  
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0 : เพศไม่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร 
H1 : เพศมีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร 

 
ตารางที่ 4.24 

 
แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง เพศกับการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร 

 
เพศ 

การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร  
รวม โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต 

ชาย 126 
(88.7%) 

16 
(11.3%) 

142 
(100.0%) 

หญิง 178 
(69.0%) 

80 
(31.0%) 

258 
(100.0%) 

รวม 304 
(76.0%) 

96 
(24.0%) 

400 
(100%) 

ค่า Chi-Square = 19.567 df = 1 Sig. = .000  
  
จากตารางที่ 4.24 พบว่า ค่า Sig.(.000)<.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

และยอมรับ H1 กล่าวคือ เพศมีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร โดยเพศหญิงมีการเข้าถึง
อุปกรณ์สื่อสารโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตมากกว่าเพศขาย 



 
 

 
  

สมมติฐานการวิจัย 1.2 เพศมีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ Chi-Square  
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0: เพศไม่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
H1: เพศมีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 

 
ตารางที่ 4.25 

 
แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง เพศกับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 

 
เพศ 

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต  
รวม วายฟายท่ีบ้าน อินเทอร์เน็ตแบบ

รายเดือน 
อินเทอร์เน็ตแบบ

เติมเงิน 

ชาย 43 
(30.3%) 

57 
(40.1%) 

42 
(29.6%) 

142 
(100.0%) 

หญิง 132 
(51.2%) 

76 
(29.5%) 

50 
(19.4%) 

258 
(100.0%) 

รวม 175 
(43.8%) 

133 
(33.3%) 

92 
(23.0%) 

400 
(100.0%) 

       ค่า Chi-Square = 18.912 df = 1 Sig. = .000  
  
จากตารางที่ 4.25 พบว่า ค่า Sig.(.000)<.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

และยอมรับ H1 กล่าวคือ เพศมีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร โดยเพศหญิงมีการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตวายฟายที่บ้านมากกว่าเพศชาย รองลงมาคือ  อินเทอร์เน็ตรายเดือน อินเทอร์เน็ตแบบเติม
เงิน ตามล าดับ 
 
 



 
 

 
  

สมมติฐานการวิจัย 1.3 อายุมีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร 
ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ Chi-Square   
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0 : อายุไม่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร 
H1 : อายุมีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร 

 
ตารางที่ 4.26 

 
แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง อายุกับการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร 

 
อายุ 

การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร  
รวม โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ท

โฟน 
แท็บเล็ต 

60-65 ปี 
 

66-70 ปี 
 

71-75 ปี 
 

76-80 ปี 
 

81 ปีขึ้นไป 

152 
(74.1%) 

102 
(76.1%) 

29 
(87.9%) 

18 
(81.8%) 

3 
(50.0%) 

53 
(25.9%) 

32 
(23.9%) 

4 
(12.1%) 

4 
(18.2%) 

3 
(50.0%) 

205 
(100.0%) 

134 
(100.0%) 

33 
(100.0%) 

22 
(100.0%) 

6 
(100.0%) 

รวม 304 
(76.0%) 

96 
(24.0%) 

400 
(100%) 

ค่า Chi-Square = 5.572 df = 4 Sig. = .233 



 
 

 
  

จากตารางที่ 4.26 พบว่า ค่า Sig.(.233)>.05 ดังนั้น จึงยอมรับ H0 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
และปฏิเสธ H1 กล่าวคือ อายุไม่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร  

 
สมมติฐานการวิจัย 1.4 อายุมีความสัมพันธ์กับเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ Chi-Square  
โดยมีสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0 : อายุไมม่ีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
H1 : อายุมีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 

 
ตารางที่ 4.27 

 
แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง อายุกับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 

 
อายุ 

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต  
รวม วายฟายท่ีบ้าน อินเทอร์เน็ตแบบราย

เดือน 
อินเทอร์เน็ตแบบเติม

เงิน 
60-65 ปี 

 
66-70 ปี 

 
71-75 ปี 

 
76-80 ปี 

 
81 ปีขึ้นไป 

 

102 
(49.8%) 

54 
(40.3%) 

6 
(18.2%) 

10 
(45.5%) 

3 
(50.0%) 

72 
(35.1%) 

36 
(26.9%) 

17 
(51.5%) 

6 
(27.3%) 

2 
(33.3%) 

31 
(15.1%) 

44 
(32.8%) 

10 
(30.3%) 

6 
(27.3%) 

1 
(16.7%) 

205 
(100.0%) 

134 
(100.0%) 

33 
(100.0%) 

22 
(100.0%) 

6 
(100.0%) 

รวม 175 133 92 400 



 
 

 
  

(43.8%) (33.3%) (23.0%) (100.0%) 

ค่า Chi-Square = 25.394 df = 4 Sig. = .013  
  
จากตารางที่ 4.27 พบว่า ค่า Sig.(.013)<.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

และยอมรับ H1 กล่าวคือ อายุมีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นที่มีอายุ 
60-65 ปี และอายุ 66-70 ปี มีการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต วายฟายท่ีบ้าน อินเทอร์เน็ตแบบรายเดือนและแบบ
เติมเงิน มากกว่าผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นที่มีอายุ 71-75 ปี ,76-80 ปี  และ กลุ่ม 81ปีขึ้นไปตามล าดับ 

 
สมมติฐานการวิจัย 1.5 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร 
ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ Chi-Square  
โดยมีสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0 : ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร 
H1 : ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร 

 
ตารางที่ 4.28 

 
แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับการศึกษากับการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร 

 
ระดับการศึกษา 

การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร  
รวม โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ท

โฟน 
แท็บเล็ต 

ประถมศึกษา 
 

มัธยมต้น/มัธยมปลาย 
 
อนุปริญญา ปวช./ปวส. 

 

94 
(80.3%) 

33 
(57.9%) 

19 
(73.1%) 

23 
(19.7%) 

24 
(42.1%) 

7 
(26.9%) 

117 
(100.0%) 

57 
(100.0%) 

26 
(100.0%) 



 
 

 
  

ปริญญาตรี 
 

ปริญญาโทข้ึนไป 
 

131 
(79.4%) 

27 
(77.1%) 

34 
(20.6%) 

8 
(22.9%) 

165 
(100.0%) 

35 
(100.0%) 

รวม 304 
(76.0%) 

96 
(24.0%) 

400 
(100.0%) 

ค่า Chi-Square = 12.642 df = 4 Sig. = .013  
  

จากตารางที่ 4.28 พบว่า ค่า Sig.(.013)<.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
และยอมรับ H1 กล่าวคือ ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร โดยผู้ใช้ไลน์
แอพพลิเคชั่นที่มีระดับประถมศึกษาและปริญญาตรี มีการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ท
โฟนและแท็บเล็ตมากกว่าผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา อนุปริญญา ปวช./ปวส.
และปริญญาโทขึ้นไป ตามล าดับ  

 
สมมติฐานการวิจัย 1.6 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ Chi-Square   
โดยมีสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0 : ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
H1 : ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

ตารางที่ 4.29 
 

แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับการศึกษากับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
 

ระดับการศึกษา 
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต  

รวม วายฟายท่ีบ้าน อินเทอร์เน็ตแบบราย
เดือน 

อินเทอร์เน็ตแบบ
เติมเงิน 

ประถมศึกษา 
 

มัธยมต้น/มัธยมปลาย 
 

อนุปริญญา ปวช./ปวส. 
 

ปริญญาตรี 
 

ปริญญาโทข้ึนไป 
 

48 
(41.0%) 

39 
(68.4%) 

11 
(42.3%) 

66 
(40.0%) 

11 
(31.4%) 

28 
(23.9%) 

16 
(28.1%) 

11 
(42.3%) 

58 
(35.2%) 

20 
(57.1%) 

41 
(35.0%) 

2 
(3.5%) 

4 
(15.4%) 

41 
(24.8%) 

4 
(11.4%) 

117 
(100.0%) 

57 
(100.0%) 

26 
(100.0%) 

165 
(100.0%) 

35 
(100.0%) 

รวม 
 

175 
(43.8%) 

133 
(33.3%) 

92 
(23.0%) 

400 
(100.0%) 

ค่า Chi-Square = 41.624 df = 4 Sig. = .000  
 

จากตารางที่ 4.29 พบว่า ค่า Sig.(.000)<.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
และยอมรับ H1 กล่าวคือ ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้ไลน์
แอพพลิเคชั่นที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาและปริญญาตรี มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากกว่า ผู้ใช้ไลน์
แอพพลิเคชั่นทีม่ีระดับการศึกษามัธยมต้น/มัธยมปลาย ระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป และอนุปริญญา 
ปวช./ปวส. ตามล าดับ 
 



 
 

 
  

สมมมติฐานการวิจัย 1.7 รายได้มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร 
ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ Chi-Square  
โดยมีสมมติฐานสถิติ ดังนี้  
H0 : รายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร 
H1 : รายได้มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร 

 
ตารางที่ 4.30 

 
แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง รายได้กับการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร 

 
รายได้ 

การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร  
รวม โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ท

โฟน 
แท็บเล็ต 

ไม่เกิน 10,000 บาท 
 

10,001-20,000 บาท 
 

20,001-30,000 บาท 
 

30,001 ขึ้นไป 

49 
(66.2%) 

163 
(79.5%) 

67 
(76.1%) 

25 
(75.8%) 

25 
(33.8%) 

42 
(20.5%) 

21 
(23.9%) 

8 
(24.2%) 

74 
(100.0%) 

205 
(100.0%) 

88 
(100.0%) 

33 
(100.0%) 

รวม 304 
(76.0%) 

96 
(24.0%) 

400 
(100.0%) 

ค่า Chi-Square = 5.272 df = 3 Sig. = .153 
  

 จากตารางที่ 4.30 พบว่า ค่า Sig.(.153)>.05 ดังนั้น จึงยอมรับ H0 ที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 และปฏิเสธ H1 กล่าวคือ รายได้ไมมี่ความสัมพันธ์กับการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร 



 
 

 
  

สมมติฐานการวิจัย 1.8 รายไดมี้ความสัมพันธ์กับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ Chi-Square  
โดยมีสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0: รายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
H1: รายได้มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 

 
ตารางที่ 4.31 

 
แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง รายได้กับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 

 
รายได้ 

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต  
รวม วายฟายท่ีบ้าน อินเทอร์เน็ตแบบ

รายเดือน 
อินเทอร์เน็ต
แบบเติมเงิน 

ไม่เกิน 10,000 บาท 
 

10,001-20,000 บาท 
 

20,001-30,000 บาท 
 

30,001 ขึ้นไป 
 

37 
(50.0%) 

87 
(42.4%) 

40 
(45.5%) 

11 
(33.3%) 

 

9 
(12.2%) 

65 
(31.7%) 

38 
(43.2%) 

21 
(63.6%) 

 

28 
(37.8%) 

53 
(25.9%) 

10 
(11.4%) 

1 
(3.0%) 

 

74 
(100.0%) 

205 
(100.0%) 

88 
(100.0%) 

33 
(100.0%) 

รวม 174 
(43.8%) 

133 
(33.3%) 

92 
(23.0%) 

400 
(100.0%) 

ค่า Chi-Square = 45.645 df = 3 Sig. = .000  
  



 
 

 
  

จากตารางที่ 4.31 พบว่า ค่า Sig.(.000)<.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
และยอมรับ H1 กล่าวคือ รายได้มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นที่มี
รายได้ 10,001-20,000 บาทมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากกว่าผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นกลุ่มอ่ืน ๆ  รองลงมา
คือ ผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากกว่าผู้ใช้ไลน์
แอพพลิเคชั่นที่มรีายได้ 20,001-30,000 บาท และรายได ้30,001 ขึ้นไป 

 
สมมติฐานการวิจัย 1.9 อาชีพมีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร 
ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ Chi-Square   
โดยมีสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0 : อาชีพไมมี่ความสัมพันธ์กับการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร 
H1: อาชีพมีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร 

 
ตารางที่ 4.32 

 
แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง อาชีพกับการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร 

 
อาชีพ 

การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร  
รวม โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ท

โฟน 
แท็บเล็ต 

พนักงานบริษัท/เอกชน 
 

ข้าราชการ 
 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
 

อาชีพอิสระ 
 

73 
(89%) 

39 
(79.6%) 

110 
(70.1%) 

25 
(96.2%) 

9 
(11.0%) 

10 
(20.4%) 

47 
(29.9%) 

1 
(3.8%) 

82 
(100.0%) 

49 
(100.0%) 

157 
(100.0%) 

26 
(100.0%) 



 
 

 
  

รัฐวิสาหกิจ 
 

แม่บ้าน 
 

อ่ืน ๆ 
 

18 
(81.8%) 

34 
(57.6%) 

5 
(100.0%) 

4 
(18.2%) 

25 
(42.4%) 

0 
(0.0%) 

22 
(100.0%) 

64 
(100.0%) 

5 
(100.0%) 

รวม 304 
(76.0%) 

96 
(24.0%) 

400 
(100.0%) 

ค่า Chi-Square = 29.702 df = 6 Sig. = .000 
   

จากตารางที่ 4.32 พบว่า ค่า Sig.(.000)<.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
และยอมรับ H1 กล่าวคือ อาชีพมีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร ผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นที่มี
อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารมากกว่าทุกกลุ่มอาชีพ  

 
สมมติฐานการวิจัย 1.10 อาชีพที่แตกต่างกัน จะมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน 
ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ Chi-Square   
โดยมีสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0 : อาชีพที่แตกต่างกัน จะมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน 
H1 : อาชีพที่แตกต่างกัน จะมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

ตารางที่ 4.33 
 

แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง อาชีพการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
 

อาชีพ 
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต  

รวม วายฟายท่ีบ้าน อินเทอร์เน็ตแบบราย
เดือน 

อินเทอร์เน็ต
แบบเติมเงิน 

พนักงานบริษัท/เอกชน 
 

ข้าราชการ 
 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
 

อาชีพอิสระ 
 

รัฐวิสาหกิจ 
 

แม่บ้าน 
 

อ่ืน ๆ 
 

19 
(23.2%) 

18 
(36.7%) 

80 
(51.0%) 

5 
(19.2%) 

12 
(54.5%) 

39 
(66.1%) 

2 
(40.0%) 

36 
(43.9%) 

24 
(49.0%) 

51 
(32.5%) 

10 
(38.5%) 

9 
(40.9%) 

3 
(5.1%) 

0 
(0.0%) 

27 
(32.9%) 

7 
(14.3%) 

26 
(16.6%) 

11 
(42.3%) 

1 
(4.5%) 

17 
(28.8%) 

3 
(60.0%) 

82 
(100.0%) 

49 
(100.0%) 

157 
(100.0%) 

26 
(100.0%) 

22 
(100.0%) 

59 
(100.0%) 

5 
(100.0%) 

รวม 174(43.8%) 133(33.3%) 92(23.0) 400 

ค่า Chi-Square = 64.700 df = 6 Sig. = .000  
 

จากตารางที่ 4.33 พบว่า ค่า Sig.(.000)<.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
และยอมรับ H1 กล่าวคือ อาชีพมีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นที่มี
อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากกว่าทุกกลุ่มอาชีพ  



 
 

 
  

 
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน จะมีความสามารถในการ

ใช้แตกต่างกัน มี 30 สมมติฐานย่อย ดังนี้ 
 

สมมติฐานการวิจัย 2.1 เพศท่ีแตกต่างกัน จะมีความสามารถในการใช้แตกต่างกัน 
ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ Independent t-test 
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 

 
สมมติฐานการวิจัย 2.1.1 เพศที่แตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อไลน์แตกต่างกัน 
H0 : เพศท่ีแตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อไลน์ไม่แตกต่างกัน  
H1 : เพศท่ีแตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อไลน์แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.34 

 
แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อไลน์ จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t Sig. 

ชาย 142 4.06 .501 1.862 .063 

หญิง 258 3.96 .510 
 
จากตารางที่ 4.34 พบว่า ค่า Sig.(.063) >.05 ดังนั้นจึงยอมรับ H0  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

และ ปฏิเสธ H1 กล่าวคือ เพศท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติต่อไลน์ไม่แตกต่างกัน 
 
 
 



 
 

 
  

สมมติฐานการวิจัย 2.1.2 เพศที่แตกต่างกัน จะมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้
ไลน์แตกต่างกัน 

ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ Independent t-test 
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0 : เพศที่แตกต่างกัน จะมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ไลน์ไม่แตกต่างกัน 
H1 : เพศที่แตกต่างกัน จะมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ไลน์แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.35 

 
แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ไลน์ 

จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า t Sig. 

ชาย 142 3.31 .637 1.464 .144 

หญิง 258 3.21 .587 

 

จากตารางที่ 4.35 พบว่า ค่า Sig.(.144)>.05 ดังนั้นจึงยอมรับ H0  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
และ ปฏิเสธ H1 กล่าวคือ เพศที่แตกต่างกันมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ไลน์ไม่แตกต่างกัน 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
  

สมมติฐานการวิจัย 2.1.3 เพศท่ีแตกต่างกัน จะมีความรู้การใช้ไลน์แตกต่างกัน 
ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ Independent t-test 
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0 : เพศท่ีแตกต่างกัน จะมีความรู้การใช้ไลน์ไม่แตกต่างกัน 
H1 : เพศท่ีแตกต่างกัน จะมีความรู้การใช้ไลน์แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.36 

 
แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้การใช้ไลน์ จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t Sig. 

ชาย 142 6.60 2.26 .070 .944 

หญิง 258 6.58 2.25 

 
จากตารางที่ 4.36 พบว่า ค่า Sig.(.944)>.05 ดังนั้นจึงยอมรับ H0  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

และ ปฏิเสธ H1 กล่าวคือ เพศที่แตกต่างกันมีความรู้การใช้ไลน์ไม่แตกต่างกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

สมมติฐานการวิจัย 2.1.4 เพศท่ีแตกต่างกัน จะมีทักษะการใช้ไลน์แตกต่างกัน 
ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ Independent t-test 
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0 : เพศท่ีแตกต่างกัน จะมีทักษะการใช้ไลน์ไม่แตกต่างกัน 
H1 : เพศท่ีแตกต่างกัน จะมีทักษะการใช้ไลน์แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.37 

 
แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทักษะการใช้ไลน์ จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t Sig. 

ชาย 142 4.00 1.76 .-2.438 .015 

หญิง 258 4.46 1.79 

 
จากตารางที่ 4.37 พบว่า ค่า Sig.(.015)<.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

และ ยอมรับ H1 กล่าวคือ เพศที่แตกต่างกันมีทักษะการใช้ไลน์แตกต่างกัน โดยเพศหญิงมีทักษะการใช้ไลน์
มากกว่าเพศชาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
  

สมมติฐานการวิจัย 2.1.5 เพศท่ีแตกต่างกัน จะมีความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์แตกต่างกัน 
ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ Independent t-test 
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0 : เพศท่ีแตกต่างกัน จะมีความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์ไม่แตกต่างกัน 
H1 : เพศท่ีแตกต่างกัน จะมีความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.38 

 
แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์ จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t Sig. 

ชาย 142 7.25 2.11 3.549 .000 

หญิง 258 6.43 2.35 

 
จากตารางที่ 4.38 พบว่า ค่า Sig.(.000)<.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

และ ยอมรับ H1 กล่าวคือ เพศที่แตกต่างกันมีความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์แตกต่างกัน โดยเพศชายมี
ความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์มากว่าเพศหญิง 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

สมมติฐานการวิจัย 2.1.6 เพศที่แตกต่างกัน จะมีทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์แตกต่างกัน 
ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ Independent t-test  
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 

H0 : เพศท่ีแตกต่างกัน จะมีทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์ไม่แตกต่างกัน 
H1 : เพศท่ีแตกต่างกัน จะมีทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.39 
 
แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์ จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t Sig. 

ชาย 142 8.26 1.11 1.937 .054 

หญิง 258 8.01 1.31 

 
จากตารางที่ 4.39 พบว่า ค่า Sig.(.054)>.05 ดังนั้นจึงยอมรับ H0  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 และ 

ปฏิเสธH1 กล่าวคือ เพศท่ีแตกต่างกันมีทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์ไม่แตกต่างกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

สมมติฐานการวิจัย 2.2 อายุที่แตกต่างกัน จะมีความสามารถในการใช้แตกต่างกัน 
ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ One way ANOVA  
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 

สมมติฐานการวิจัย 2.2.1 อายุที่แตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อไลน์แตกต่างกัน 
ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ One way ANOVA  
 โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0 : อายุที่แตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อไลน์ไม่แตกต่างกัน 
H1 : อายุที่แตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อไลน์แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.40 
 

แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อไลน์ จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F  Sig. 

60-65 ปี 
66-70 ปี 
71-75 ปี 
76-80 ปี 

81 ปีขึ้นไป 

205 
134 
33 
22 
6 

3.97 
3.96 
4.23 
4.00 
4.15 

0.48 
0.52 
0.49 
0.54 
0.45 

2.214 .067 

รวม 400 4.00 0..50 

 
จากตารางที่ 4.40 พบว่า ค่า Sig.(.067)>.05 ดังนั้นจึงยอมรับ H0  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

และ ปฏิเสธ H1 กล่าวคือ อายุที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อไลน์ไม่แตกต่างกัน 
 
 
 



 
 

 
  

สมมติฐานการวิจัย 2.2.2 อายุที่แตกต่างกัน จะมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้
ไลน์แตกต่างกัน 

ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ One way ANOVA  
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0 : อายุที่แตกต่างกัน จะมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ไลน์ไม่แตกต่างกัน 
 H1 : อายุที่แตกต่างกัน จะมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ไลน์แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.41 

 
แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ไลน์ 
จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F  Sig. 

60-65 ปี 
66-70 ปี 
71-75 ปี 
76-80 ปี 

81 ปีขึ้นไป 

205 
134 
33 
22 
6 

3.19 
3.33 
3.41 
2.94 
3.40 

0.55 
0.60 
0.68 
0.84 
0.49 

 
2.325 

 
.079 

รวม 400 3.25 0.60 
 

จากตารางที่ 4.41 พบว่า ค่า Sig.(.079)>.05 ดังนั้นจึงยอมรับ H0  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
และ ปฏิเสธ H1 กล่าวคือ อายุที่แตกต่างกันมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ไลน์ไม่แตกต่างกัน  
 
 
 

 



 
 

 
  

สมมติฐานการวิจัย 2.2.3 อายุที่แตกต่างกัน จะมีความรู้การใช้ไลน์แตกต่างกัน 
ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ One way ANOVA  
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0: อายุที่แตกต่างกัน จะมีความรู้การใช้ไลน์ไม่แตกต่างกัน 
H1: อายุที่แตกต่างกัน จะมีความรู้การใช้ไลน์แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.42 
 

แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความรู้การใช้ไลน์ จ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F  Sig. 

60-65 ปี 
66-70 ปี 
71-75 ปี 
76-80 ปี 

81 ปีขึ้นไป 

205 
134 
33 
22 
6 

6.86 
6.50 
6.03 
5.45 
6.66 

2.12 
2.29 
2.63 
2.34 
1.50 

 
2.745 

 
.075 

รวม 400 6.59 2.25   

 
จากตารางที่ 4.42 พบว่า ค่า Sig.(.075)>.05 ดังนั้นจึงยอมรับ H0  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

และ ปฏิเสธ H1 กล่าวคือ อายุที่แตกต่างกันมีความรู้การใช้ไลน์ไมแ่ตกต่างกัน  
 

 
 
 
 
 



 
 

 
  

สมมติฐานการวิจัย 2.2.4 อายุที่แตกต่างกัน จะมีทักษะการใช้ไลน์แตกต่างกัน 
ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ One way ANOVA  
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0 : อายุที่แตกต่างกัน จะมีทักษะการใช้ไลน์ไม่แตกต่างกัน 
H1 : อายุที่แตกต่างกัน จะมีทักษะการใช้ไลน์แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.43 
 
แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทักษะการใช้ไลน์ จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F  Sig. 

60-65 ปี 
66-70 ปี 
71-75 ปี 
76-80 ปี 

81 ปีขึ้นไป 

205 
134 
33 
22 
6 

4.76 
4.00 
3.75 
2.81 
3.50 

1.62 
1.86 
1.60 
1.40 
2.81 

10.031 .000 

รวม 400 4.30 1.79   

  
จากตารางที่ 4.43 พบว่า ค่า Sig.(.000<.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

และ ยอมรับ H1 กล่าวคือ อายุที่แตกต่างกันมีทักษะการใช้ไลน์แตกต่างกัน โดยผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นที่มี
อายุ 60-65 ปี มีทักษะการใช้ไลน์มากกว่าผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นกลุ่มอ่ืน ๆที่มีอายุสูงกว่า  

 
 
 
 
 



 
 

 
  

สมมติฐานการวิจัย 2.2.5 อายุที่แตกต่างกัน จะมีความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์แตกต่างกัน 
ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ One way ANOVA  
 โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0: อายุที่แตกต่างกัน จะมีความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์ไม่แตกต่างกัน 
H1: อายุที่แตกต่างกัน จะมีความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.44 

 
แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F  Sig. 

60-65 ปี 
66-70 ปี 
71-75 ปี 
76-80 ปี 

81 ปีขึ้นไป 

205 
134 
33 
22 
6 

6.24 
7.00 
7.36 
8.27 
7.83 

2.20 
2.43 
2.20 
1.38 
1.32 

 
 

6.494 

 
 

.000 

รวม 400 6.72 2.29   

 
จากตารางที่ 4.44 พบว่า ค่า Sig.(.000<.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

และ ยอมรับ H1 กล่าวคือ อายุที่แตกต่างกันมีความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์แตกต่างกัน โดยผู้ใช้ไลน์
แอพพลิเคชั่นที่มีfอายุ 76-80 ปี มีความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์มากกว่าผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นที่มีกลุ่ม
อายุ 60-65 ปี  
 
 
 
 



 
 

 
  

สมมติฐานการวิจัย 2.2.6 อายุที่แตกต่างกัน จะมีทักษะการจัดการกับเนื้อหาในไลน์แตกต่าง
กัน 

ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ One way ANOVA  
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0: อายุที่แตกต่างกัน จะมีทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์ไม่แตกต่างกัน 
H1: อายุที่แตกต่างกัน จะมีทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.45 
 

แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F  Sig. 

60-65 ปี 
66-70 ปี 
71-75 ปี 
76-80 ปี 

81 ปีขึ้นไป 

205 
134 
33 
22 
6 

8.01 
8.14 
8.30 
8.31 
8.33 

1.27 
1.26 
1.18 
1.04 
1.21 

 
 

.683 

 
 

.604 

รวม 400 8.10 1.25   

 
จากตารางที่ 4.45 พบว่า ค่า Sig.(.604>.05 ดังนั้นจึงยอมรับ H0  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

และ ปฏิเสธ H1 กล่าวคือ อายุที่แตกต่างกันมีทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์ไม่แตกต่างกัน 
 

 
 
 
 



 
 

 
  

 
สมมติฐานการวิจัย 2.3 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีความสามารถแตกต่างกัน 
ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ One way ANOVA  
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
สมมติฐานการวิจัย 2.3.1 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อไลน์แตกต่างกัน 
ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ One way ANOVA  
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0: ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อไลน์ไม่แตกต่างกัน 
H1: ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อไลน์แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.46 

 
แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อไลน์จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F  Sig. 

ประถมศึกษา 
มัธยมตอนต้น/ตอนปลาย 
อนุปริญญา ปวช./ปวส. 

ปริญญาตรี  
ปริญญาโทข้ึนไป 

117 
57 
26 
165 
35 
 

3.83 
3.86 
4.06 
4.10 
4.20 

 

0.54 
0.48 
0.53 
0.44 
0.48 

 

 
 

7.655 

 
 

.000 

รวม 400 3.99 0.50   

 
จากตารางที่ 4.46 พบว่า ค่า Sig.(.000)<.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

และยอมรับ H1 กล่าวคือ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อไลน์แตกต่างกัน โดยผู้ใช้ไลน์



 
 

 
  

แอพพลิเคชั่นที่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีทัศนคติต่อการใช้ไลน์ดีกว่าผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นที่มี
ระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 

นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไปมีทัศนคติที่ดี
ต่อการใช้ไลน์มากกว่าผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นที่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้น/ตอนปลาย 

 
สมมติฐานการวิจัย 2.3.2 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการใช้ไลน์แตกต่างกัน 
ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ One way ANOVA  
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0 : ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ไลน์ไม่
แตกต่างกัน 
H1 : ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ไลน์
แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.47 

 
แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ไลน์ 
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F  Sig. 

ประถมศึกษา 
มัธยมตอนต้น/ตอนปลาย 
อนุปริญญา ปวช./ปวส. 

ปริญญาตรี  
ปริญญาโทข้ึนไป 

117 
57 
26 
165 
35 

3.06 
3.08 
3.16 
3.41 
3.46 

0.61 
0.46 
0.65 
0.58 
0.59 

 
 

8.679 

 
 

.000 



 
 

 
  

  

รวม 400 3.25 0.60   
 

จากตารางที่ 4.47 พบว่า ค่า Sig.(.000)<.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
และยอมรับ H1 กล่าวคือ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ไลน์
แตกต่างกัน โดยผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นที่มีระดับการศึกษาในปริญญาตรีมีการรับรู้ความสามารถของตนเอง
มากกว่าผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมตอนต้น/ตอนปลาย 

นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไปมีการรับรู้
ความสามารถของตนเองมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา 

  
สมมติฐานการวิจัย 2.3.3 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีความรู้การใช้ไลน์แตกต่างกัน 
ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ One way ANOVA  
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0 : ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีความรู้การใช้ไลน์ไม่แตกต่างกัน 
H1 : ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีความรู้การใช้ไลน์แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.48 

 
แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความรู้การใช้ไลน์จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F  Sig. 

ประถมศึกษา 
มัธยมตอนต้น/ตอนปลาย 
อนุปริญญา ปวช./ปวส. 

ปริญญาตรี  
ปริญญาโทข้ึนไป 

117 
57 
26 
165 
35 

5.47 
6.43 
6.50 
7.23 
7.62 

2.44 
2.05 
2.35 
1.88 
1.95 

 
 

14.022 

 
 

.000 



 
 

 
  

 

รวม 400 6.59 2.25   
 

จากตารางที่ 4.48 พบว่า ค่า Sig.(.000)<.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
และยอมรับ H1 กล่าวคือ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความรู้การใช้ไลน์แตกต่างกัน โดยผู้ใช้ไลน์
แอพพลิเคชั่นที่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไปและระดับปริญญาตรี มีความรู้การใช้ไลน์
มากกว่ากลุ่มผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา 

 
สมมติฐานการวิจัย 2.3.4 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีทักษะการใช้ไลน์แตกต่างกัน 
ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ One way ANOVA  
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0 : ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีทักษะการใช้ไลน์ไม่แตกต่างกัน 
H1 : ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีทักษะการใช้ไลน์แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.49 

 
แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทักษะการใช้ไลน์จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F  Sig. 

ประถมศึกษา 
มัธยมตอนต้น/ตอนปลาย 
อนุปริญญา ปวช./ปวส. 

ปริญญาตรี  
ปริญญาโทข้ึนไป 

 

117 
57 
26 
165 
35 

3.34 
4.70 
4.26 
4.66 
5.17 

1.53 
1.30 
1.25 
1.82 
2.17 

 
 

14.527 

 
 

.000 

รวม 400 4.30 1.79   



 
 

 
  

 
จากตารางที่ 4.49 พบว่า ค่า Sig.(.000)<.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

และยอมรับ H1 กล่าวคือ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีทักษะการใช้ไลน์แตกต่างกัน โดยผู้ใช้ไลน์
แอพพลิเคชั่นที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษามีทักษะการใช้ไลน์น้อยกว่าผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นกลุ่มอ่ืน ๆ
ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า 

 
สมมติฐานการวิจัย 2.3.5 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีความรู้การจัดการเนื้อหา

ในไลน์แตกต่างกัน 
ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ One way ANOVA  
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0: ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์ไม่แตกต่างกัน 
H1: ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.50 

 
แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F  Sig. 

ประถมศึกษา 
มัธยมตอนต้น/ตอนปลาย 
อนุปริญญา ปวช./ปวส. 

ปริญญาตรี  
ปริญญาโทข้ึนไป 

 

117 
57 
26 
165 
35 

6.68 
5.26 
6.23 
7.23 
7.22 

2.40 
2.04 
2.53 
2.14 
1.78 

 
 

9.234 

 
 

.000 

รวม 400 6.72 2.29   
 



 
 

 
  

จากตารางที่ 4.50 พบว่า ค่า Sig.(.000)<.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
และยอมรับ H1 กล่าวคือ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์แตกต่างกัน โดย
ผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลายมีความรู้การจัดการเนื้อหาไลน์
น้อยกว่าผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา 

นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น/ตอน
ปลายมีความรู้การจัดการเนื้อหาไลน์น้อยกว่าผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นกลุ่มอ่ืน ๆที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า 

 
สมมติฐานการวิจัย 2.3.6 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์

แตกต่างกัน 
ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ One way ANOVA  
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0: ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์ไม่แตกต่างกัน 
H1: ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.51 

 
แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F  Sig. 

ประถมศึกษา 
มัธยมตอนต้น/ตอนปลาย 
อนุปริญญา ปวช./ปวส. 

ปริญญาตรี  
ปริญญาโทข้ึนไป 

 

117 
57 
26 
165 
35 

8.03 
7.52 
7.80 
8.33 
8.42 

1.18 
1.36 
1.91 
1.09 
1.00 

 
 

5.737 

 
 

.000 

รวม 400 8.10 1.25   



 
 

 
  

 
จากตารางที่ 4.51 พบว่า ค่า Sig.(.000)<.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

และยอมรับH1 กล่าวคือ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีทักษะการจัดการกับเนื้อหาในไลน์แตกต่างกัน 
โดยผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและระดับปริญญาโทขึ้นไปมีทักษะการจัดการ
เนื้อหาในไลน์มากกว่ากลุ่มระดับการศึกษาในระดับมัธยมตอนต้น/ตอนปลาย  

 
สมมติฐานการวิจัย 2.4 รายได้ที่แตกต่างกัน จะมีความสามารถในการใช้แตกต่างกัน 
ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ One way ANOVA  
สมมติฐานการวิจัย 2.4.1 รายได้ที่แตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อไลน์แตกต่างกัน 
ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ One way ANOVA  
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0 : รายได้ที่แตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อไลน์ไม่แตกต่างกัน 
H1 : รายได้ที่แตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อไลน์แตกต่างกัน 

 
ตารางที ่4.52 

 
แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อไลน์จ าแนกตามรายได้ 

รายได้ 
 

จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F  Sig. 

ไม่เกิน 10,000 บาท 
10,001-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
30,001 บาทข้ึนไป 

 

74 
205 
88 
33 

3.68 
4.02 
4.14 
4.15 

0.49 
0.49 
0.47 
0.41 

 
 

14.513 

 
 

.000 

รวม 400 3.99 0.50   
 



 
 

 
  

จากตารางที่ 4.52 พบว่า ค่า Sig.(.000)<.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
และยอมรับ H1 กล่าวคือ ผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท  มีทัศนคติต่อไลน์น้อยกว่า
ผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นกลุ่มอ่ืน ๆที่มีรายได้สูงกว่า 

 
 
สมมติฐานการวิจัย 2.4.2 รายได้ที่แตกต่างกัน จะมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ

ใช้ไลน์แตกต่างกัน 
ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ One way ANOVA  
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0 : รายได้ที่แตกต่างกัน จะมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ไลน์ไมแ่ตกต่างกัน 
H1 : รายได้ที่แตกต่างกัน จะมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ไลน์แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.53 

 
แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการรับรู้ความสามารถของตนเองจ าแนกตามรายได้ 

รายได้ จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F  Sig. 

ไม่เกิน 10,000 บาท 
10,001-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
30,001 บาทข้ึนไป 

 

74 
205 
88 
33 

3.00 
3.27 
3.39 
3.28 

0.62 
0.61 
0.56 
0.41 

 
 

6.188 

 
 

.000 

รวม 400 3.25 0.60   
 
จากตารางที่ 4.53 พบว่า ค่า Sig.(.000)<.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

และยอมรับH1 กล่าวคือ รายได้ที่แตกต่างกัน จะมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ไลน์แตกต่าง



 
 

 
  

กัน โดยผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท มีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้
ไลน์น้อยกว่าผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นกลุ่มอ่ืน ๆที่มีรายได้สูงกว่า 

 
สมมติฐานการวิจัย 2.4.3 รายได้ที่แตกต่างกัน จะมีความรู้การใช้ไลน์แตกต่างกัน 
ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ One way ANOVA  
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0 : รายได้ที่แตกต่างกัน จะมีความรู้การใช้ไลน์ไม่แตกต่างกัน 
H1 : รายได้ที่แตกต่างกัน จะมีความรู้การใช้ไลน์แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.54 

 
แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความรู้การใช้ไลน์จ าแนกตามรายได้ 

รายได้ จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F  Sig. 

ไม่เกิน 10,000 บาท 
10,001-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
30,001 บาทข้ึนไป 

 

74 
205 
88 
33 
 

5.47 
6.50 
7.31 
7.75 

 

2.63 
1.98 
2.17 
1.93 

 
 

13.261 

 
 

.000 

รวม 400 6.59 2.25   

 
จากตารางที่ 4.54 พบว่า ค่า Sig.(.000)<.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

และยอมรับ H1 กล่าวคือ รายได้ที่แตกต่างกัน จะมีความรู้การใช้ไลน์แตกต่างกัน โดยผู้ใช้ไลน์
แอพพลิเคชั่นที่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท มีความรู้การใช้ไลน์มากกว่าผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นที่มีรายได้
ไม่เกิน 10,000 บาท นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นที่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท มีความรู้
การใช้ไลน์น้อยกว่าผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นกลุ่มอ่ืน ๆที่มีรายได้สูงกว่ 



 
 

 
  

สมมติฐานการวิจัย 2.4.4 รายได้ที่แตกต่างกัน จะมีทักษะการใช้ไลน์แตกต่างกัน 
ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ One way ANOVA  
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0 : รายได้ที่แตกต่างกัน จะมีทักษะการใช้ไลน์ไม่แตกต่างกัน 
H1 : รายได้ที่แตกต่างกัน จะมีทักษะการใช้ไลน์แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.55 

 
แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทักษะการใช้ไลน์จ าแนกตามรายได้ 

รายได้ จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F  Sig. 

ไม่เกิน 10,000 บาท 
10,001-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
30,001 บาทข้ึนไป 

 

74 
205 
88 
33 
 

3.47 
4.08 
4.96 
5.72 

1.59 
1.62 
1.69 
2.09 

 

 
 

19.670 

 
 

.000 

รวม 400 4.30 1.79   

 
จากตารางที่ 4.55 พบว่า ค่า Sig.(.000)<.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

และยอมรับH1 กล่าวคือ รายได้ที่แตกต่างกัน จะมีทักษะการใช้ไลน์แตกต่างกัน โดยผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่น
ที่มีรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป มีทักษะการใช้ไลน์มากกว่าผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นกลุ่มอ่ืน ๆที่มีรายได้ต่ ากว่า 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

สมมติฐานการวิจัย 2.4.5 รายได้ที่แตกต่างกัน จะมีความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์แตกต่าง
กัน 

ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ One way ANOVA  
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0 : รายได้ที่แตกต่างกัน จะมีความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์ไม่แตกต่างกัน 
H1: รายได้ที่แตกต่างกัน จะมีความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.56 

 
แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์จ าแนกตามรายได้ 

รายได้ จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F  Sig. 

ไม่เกิน 10,000 บาท 
10,001-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
30,001 บาทข้ึนไป 

 

74 
205 
88 
33 

6.06 
6.84 
7.11 
6.42 

 

2.59 
2.30 
2.09 
1.76 

 

 
 

3.297 

 
 

.021 

รวม 400 6.72 2.29   

 
จากตารางที่ 4.56 พบว่า ค่า Sig.(.021)<.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

และยอมรับH1 กล่าวคือ รายไดท้ี่แตกต่างกัน จะมีความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์แตกต่างกัน โดยผู้ใช้ไลน์
แอพพลิเคชั่นที่มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท มีความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์มากกว่าผู้ใช้ไลน์
แอพพลิเคชั่นที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท 
 
 
 



 
 

 
  

สมมติฐานการวิจัย 2.4.6 รายได้ที่แตกต่างกัน จะมีทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์แตกต่าง
กัน 

ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ One way ANOVA  
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0 : รายได้ที่แตกต่างกัน จะมีทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์ไม่แตกต่างกัน 
H1 : รายได้ที่แตกต่างกัน จะมีทักกษะการจัดการเนื้อหาในไลน์แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.57 

 
แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์จ าแนกตามรายได้ 

รายได้ จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F  Sig. 

ต่ ากว่า 10,000 บาท 
10,001-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
30,001 บาทข้ึนไป 

 

74 
205 
88 
33 

7.95 
8.03 
8.34 
8.21 

1.32 
1.25 
1.11 
1.36 

 
 

1.658 

 
 

.176 

รวม 400 8.10 1.25   

 
จากตารางที่ 4.57 พบว่า ค่า Sig.(.176)>.05 ดังนั้นจึงยอมรับ H0 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

และ ปฏิเสธ H1 กล่าวคือ รายได้แตกต่างกัน มีทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์ไม่แตกต่างกัน 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

 
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.5 อาชีพที่แตกต่างกัน จะมีความสามารถในการใช้ไลน์แตกต่างกัน 
การวิจัย 2.5.1 อาชีพที่แตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อไลน์แตกต่างกัน 
ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ One way ANOVA  
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0: อาชีพที่แตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อไลน์ไม่แตกต่างกัน 
H1: อาชีพที่แตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อไลน์แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.58 

 
แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อไลน์จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F  Sig. 

พนักงานบริษัท/เอกชน 
ข้าราชการ 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
อาชีพอิสระ 
รัฐวิสาหกิจ 

แม่บ้าน 
อ่ืน ๆ  

82 
49 
157 
26 
22 
59 
5 

4.13 
4.11 
3.89 
3.99 
4.12 
3.90 
4.22 

0.40 
0.53 
0.53 
0.45 
0.48 
0.52 
0.56 

 
 

3.289 

 
 

.107 

รวม 400 3.99 0.50   
 

จากตารางที่ 4.58 พบว่า ค่า Sig.(.107)>.05 ดังนั้นจึงยอมรับ H0 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
และปฏิเสธ H1 กล่าวคือ อาชีพแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อไลน์ไม่แตกต่างกัน 

 
 



 
 

 
  

สมมติฐานการวิจัย 2.5.2 อาชีพที่แตกต่างกัน จะมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
ใช้ไลน์แตกต่างกัน 

ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ One way ANOVA  
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0 : อาชีพที่แตกต่างกัน จะมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ไลน์ไม่แตกต่างกัน 
H1: อาชีพที่แตกต่างกัน จะมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ไลน์แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.59 
 

แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ไลน์ 
จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F  Sig. 

พนักงานบริษัท/เอกชน 
ข้าราชการ 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
อาชีพอิสระ 
รัฐวิสาหกิจ 

แม่บ้าน 
อ่ืน ๆ  

82 
49 
157 
26 
22 
59 
5 

3.42 
3.38 
3.09 
3.11 
3.65 
3.21 
3.34 

.56 

.66 

.58 

.50 

.47 

.59 

.99 

 
 

5.431 

 
 

.000 

รวม 400 3.25 .60   
 

จากตารางที่ 4.59 พบว่า ค่า Sig.(.000)<.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
และยอมรับ H1 กล่าวคือ อาชีพแตกต่างกัน จะมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ไลน์แตกต่าง
กัน โดยผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นที่มีอาชีพพนักงานบริษัท/เอกชน มีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
ใช้ไลน์มากกว่าผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นที่มีอาชีพข้าราชการ  



 
 

 
  

นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นที่มีอาชีพรัฐวิสาหกิจ มีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการใช้ไลน์มากกว่าผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 

 
สมมติฐานการวิจัย 2.5.3 อาชีพที่แตกต่างกัน จะมีความรู้การใช้ไลน์แตกต่างกัน 
ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ One way ANOVA  
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0: อาชีพที่แตกต่างกัน จะมีความรู้การใช้ไลน์ไม่แตกต่างกัน 
H1: อาชีพที่แตกต่างกัน จะมีความรู้การใช้ไลน์แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.60 

 
แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความรู้การใช้ไลน์จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F  Sig. 

พนักงานบริษัท/เอกชน 
ข้าราชการ 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
อาชีพอิสระ 
รัฐวิสาหกิจ 

แม่บ้าน 
อ่ืน ๆ  

82 
49 
157 
26 
22 
59 
5 

7.31 
7.20 
6.18 
5.88 
7.59 
6.30 
4.40 

1.36 
2.58 
2.31 
2.64 
1.70 
2.22 
3.57 

 
 

5.270 

 
 

.000 

รวม 400 6.59 2.25   

 
จากตารางที่ 4.60 พบว่า ค่า Sig.(.000)<.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

และยอมรับ H1 กล่าวคือ อาชีพแตกต่างกัน มีความรู้การใช้ไลน์แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพ
พนักงานบริษัท/เอกชน มีความรู้การใช้ไลน์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย  



 
 

 
  

สมมติฐานการวิจัย 2.5.4 อาชีพที่แตกต่างกัน จะมีทักษะการใช้ไลน์แตกต่างกัน 
ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ One way ANOVA  
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0 : อาชีพที่แตกต่างกัน จะมีทักษะการใช้ไลน์ไม่แตกต่างกัน 
H1 : อาชีพที่แตกต่างกัน จะมีทักษะการใช้ไลน์แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.61 

 
แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทักษะการใช้ไลน์จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F  Sig. 

พนักงานบริษัท/เอกชน 
ข้าราชการ 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
อาชีพอิสระ 
รัฐวิสาหกิจ 

แม่บ้าน 
อ่ืน ๆ  

82 
49 
157 
26 
22 
59 
5 

4.31 
4.85 
4.19 
3.57 
5.00 
4.1 
4.0 

1.43 
2.43 
1.71 
1.90 
2.04 
1.44 
2.73 

 
 

2.254 

 
 

.361 

รวม 400 4.30 1.79   
 

จากตารางที่ 4.61 พบว่า ค่า Sig.(.361)>.05 ดังนั้นจึงยอมรับ H0 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
และปฏิเสธH1 กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีทักษะการใช้ไลน์ไม่แตกต่างกัน  
 
 
 
 



 
 

 
  

สมมติฐานการวิจัย 2.5.5 อาชีพที่แตกต่างกัน จะมีความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์แตกต่าง
กัน 

ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ One way ANOVA  
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0 : อาชีพที่แตกต่างกัน จะมีความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์ไม่แตกต่างกัน 
H1 : อาชีพที่แตกต่างกัน จะมีความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.62 

 
แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F  Sig. 

พนักงานบริษัท/เอกชน 
ข้าราชการ 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
อาชีพอิสระ 
รัฐวิสาหกิจ 

แม่บ้าน 
อ่ืน ๆ  

82 
49 
157 
26 
22 
59 
5 

7.65 
7.06 
6.22 
6.65 
7.86 
6.08 
6.80 

2.01 
2.29 
2.32 
1.95 
1.35 
2.55 
1.30 

 

 
 

5.685 

 
 

.000 

รวม 400 6.72 2.29   
 

จากตารางที่ 4.62 พบว่า ค่า Sig.(.000)<.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
และยอมรับ H1 กล่าวคือ อาชีพที่แตกต่างกัน จะมีความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์แตกต่างกัน โดยผู้ใช้
ไลน์แอพพลิเคชั่นที่มีอาชีพพนักงานบริษัท/เอกชน มีความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์มากกว่าผู้ใช้ไลน์
แอพพลิเคชั่นที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายและอาชีพแม่บ้าน 



 
 

 
  

สมมติฐานการวิจัย 2.5.6 อาชีพที่แตกต่างกัน จะมีทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์แตกต่าง
กัน 

ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ One way ANOVA  
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
: อาชีพที่แตกต่างกัน จะมีทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์ไม่แตกต่างกัน 
: อาชีพที่แตกต่างกัน จะมีทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.63 

 
แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F  Sig. 

พนักงานบริษัท/เอกชน 
ข้าราชการ 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
อาชีพอิสระ 
รัฐวิสาหกิจ 

แม่บ้าน 
อ่ืน ๆ  

82 
49 
157 
26 
22 
59 
5 

8.15 
8.61 
8.03 
8.03 
8.13 
7.84 
7.80 

1.34 
1.16 
1.23 
1.11 
.99 
1.25 
1.64 

 
 

1.969 

 
 

.069 

รวม 400 8.10 1.25   

 
จากตารางที่ 4.63 พบว่า ค่า Sig.(.069)>.05 ดังนั้นจึงยอมรับ H0 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

และปฏิเสธH1 กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์ไม่แตกต่างกัน  
 
 
 



 
 

 
  

สมมติฐานข้อที่ 3 ลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้แตกต่างกัน 
สมมติฐานย่อย ดังนี้  
 

สมมติฐานการวิจัย 3.1 เพศท่ีแตกต่างกัน จะมีระยะเวลาใช้ไลน์(ชั่วโมง)แตกต่างกัน 
ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ Independent t-test 
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0 :เพศท่ีแตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการไลน์(ชั่วโมง)ไม่แตกต่างกัน 
H1 :เพศท่ีแตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการไลน์(ชั่วโมง)ไแตกต่างกัน 

  
ตารางที่ 4.64 

 
แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการใช้ไลน์(ชั่วโมง)จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t Sig. 

ชาย 142 1.82 0.50 1.403 .162 
หญิง 258 1.75 0.53 

 
จากตารางที่ 4.64 พบว่า ค่า Sig.(.162)>.05 ดังนั้นจึงยอมรับ H0 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

และปฏิเสธH1 กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีระยะเวลาในการใช้ไลน์(ชั่วโมง)ไม่แตกต่างกัน  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

สมมติฐานการวิจัย 3.2 อายุที่แตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการใช้ไลน์(ชั่วโมง)แตกต่างกัน 
ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ One way ANOVA 
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0:อายุที่แตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการไลน์(ชั่วโมง)ไม่แตกต่างกัน 
H1:อายุที่แตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการไลน์(ชั่วโมง)แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.65 

 
แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการใช้ไลน์(ชั่วโมง)จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F  Sig. 

60-65 ปี 
66-70 ปี 
71-75 ปี 
76-80 ปี 

81 ปีขึ้นไป 

205 
134 
33 
22 
6 

1.76 
1.82 
1.76 
1.77 
1.33 

0.52 
0.51 
0.52 
0.61 
0.51 

 
 

1.371 

 
 

.243 

รวม 400 1.78 0.52   

 
จากตารางที่ 4.65 พบว่า ค่า Sig.(.243)>.05 ดังนั้นจึงยอมรับ H0 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

และปฏิเสธH1 กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน มีระยะเวลาในการใช้ไลน์(ชั่วโมง)ไม่แตกต่างกัน  
 
 
 
 
 

 



 
 

 
  

สมมติฐานการวิจัย 3.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการใช้ไลน์(ชั่วโมง)
แตกต่างกัน 

ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ One way ANOVA 
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0:ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการไลน์(ชั่วโมง)ไม่แตกต่างกัน 
H1:ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการไลน์(ชั่วโมง)แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.66 

 
แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการใช้ไลน์(ชั่วโมง)จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F  Sig. 

ประถมศึกษา 
มัธยมตอนต้น/ตอนปลาย 
อนุปริญญา ปวช./ปวส. 

ปริญญาตรี  
ปริญญาโทข้ึนไป 

 

117 
57 
26 
165 
35 

1.71 
1.67 
1.69 
1.85 
1.89 

0.52 
0.54 
0.54 
0.48 
0.58 

 
 

2.463 

 
 

.059 

รวม 400 1.78 0.52   
 

จากตารางที่ 4.66 พบว่า ค่า Sig.(.059)>.05 ดังนั้นจึงยอมรับ H0 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
และปฏิเสธH1 กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระยะเวลาในการใช้ไลน์ (ชั่วโมง)ไม่
แตกต่างกัน  
 
 
 



 
 

 
  

สมมติฐานการวิจัย 3.4 รายได้ที่แตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการใช้ไลน์(ชั่วโมง)แตกต่าง
กัน 

ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ One way ANOVA 
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0: รายได้ที่แตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการใช้ไลน์(ชั่วโมง)ไม่แตกต่างกัน 
H1: รายได้ที่แตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการใช้ไลน์(ชั่วโมง)แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.67 

 
แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการใช้ไลน์(ชั่วโมง)จ าแนกตามรายได้ 

รายได้ จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F  Sig. 

ไม่เกิน 10,000 บาท 
10,001-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
30,001 บาทข้ึนไป 

 

74 
205 
88 
33 

1.59 
1.79 
1.88 
1.82 

0.54 
0.51 
0.49 
1.52 

 
 

4.217 

 
 

.006 

รวม 400 1.78 0.52   

 
จากตารางที่ 4.67 พบว่า ค่า Sig.(.006)<.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

และยอมรับ H1 กล่าวคือ รายได้ที่แตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการใช้ไลน์(ชั่วโมง)แตกต่างกัน โดยผู้ใช้
ไลน์แอพพลิเคชั่นที่มีรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป มีระยะเวลาในการใช้ไลน์(ชั่วโมง)มากกว่าผู้ใช้ไลน์
แอพพลิเคชั่นที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท 
 
 
 



 
 

 
  

สมมติฐานการวิจัย 3.5 อาชีพที่แตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการใช้ไลน์(ชั่วโมง)แตกต่างกัน 
ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ One way ANOVA 
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0:อาชีพที่แตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการใช้ไลน์(ชั่วโมง)ไม่แตกต่างกัน 
H1:อาชีพที่แตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการใช้ไลน์(ชั่วโมง)แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.68 

 
แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการใช้ไลน์(ชั่วโมง)จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F  Sig. 

พนักงานบริษัท/เอกชน 
ข้าราชการ 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
อาชีพอิสระ 
รัฐวิสาหกิจ 

แม่บ้าน 
อ่ืน ๆ  

82 
49 
157 
26 
22 
59 
5 

1.91 
1.80 
1.71 
1.81 
2.00 
1.68 
1.40 

0.50 
0.53 
0.51 
0.56 
0.43 
0.53 
0.54 

 
 

2.961 

 
 

.15 

รวม 400 1.78 0.52   
 

จากตารางที่ 4.68 พบว่า ค่า Sig.(.15)>.05 ดังนั้นจึงยอมรับ H0 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
และปฏิเสธH1 กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีระยะเวลาในการใช้ไลน์(ชั่วโมง)ไม่แตกต่างกัน 
 
 
 
 



 
 

 
  

สมมติฐานข้อที่ 4 การเข้าถึงแตกต่างกัน จะมีความสามารถในการใช้ไลน์แตกต่างกัน 
สมมติฐานย่อยดังนี้ 
 

สมมติฐานการวิจัย 4.1 การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารแตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อไลน์แตกต่าง
กัน 

ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ Independent t-test 
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0 : :การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารแตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อไลน์ไม่แตกต่างกัน 
H1 :การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารแตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อไลน์แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.69 

 
แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อไลน์จ าแนกตามการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร 

อุปกรณ์สื่อสาร จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t Sig. 

โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน 304 4.05 0.05 4.438 .000 

แท็บเล็ต 96 3.80 0.48 

 
จากตารางที่ 4.69 พบว่า ค่า Sig.(.000)<.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

และยอมรับH1 กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อไลน์แตกต่างกัน 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนในการเข้าถึงไลน์มีทัศนคติต่อไลน์ดีกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้แท็บเล็ตในการเข้าถึงไลน์ 

 
 
 
 



 
 

 
  

สมมติฐานการวิจัย 4.2 การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารแตกต่างกัน จะมีการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการใช้ไลน์แตกต่างกัน 

ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ Independent t-test 
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0 :การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารแตกต่างกัน จะมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้

ไลน์ไม่แตกต่างกัน 
H1 :การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารแตกต่างกัน จะมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้

ไลน์แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.70 
 

แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ไลน์ 
จ าแนกตามการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร 

อุปกรณ์สื่อสาร จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t Sig. 

โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน 304 3.32 0.06 4.901 .000 

แท็บเล็ต 96 3.01 0.53 

 
จากตารางที่ 4.70 พบว่า ค่า Sig.(.000)<.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

และยอมรับH1 กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารแตกต่างกัน มีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการใช้ไลน์แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนในการเข้าถึงไลน์มีการ
รับรู้ความสามารถของตนเองมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้แท็บเล็ตในการเข้าถึงไลน์ 
 

 
 
 



 
 

 
  

สมมติฐานการวิจัย 4.3 การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารแตกต่างกัน จะมีความรู้การใช้ไลน์
แตกต่างกัน 

ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ Independent t-test 
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0:การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารแตกต่างกัน จะมีความรู้การใช้ไลน์ไม่แตกต่างกัน 
H1:การเข้าถงึอุปกรณ์สื่อสารแตกต่างกัน จะมีความรู้การใช้ไลน์แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.71 

 
แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้การใช้ไลน์จ าแนกตามการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร 

อุปกรณ์สื่อสาร จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t Sig. 

โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน 304 6.69 2.08 1.368 .174 
แท็บเล็ต 96 6.28 2.71 

 
จากตารางที่ 4.71 พบว่า ค่า Sig.(.174)>.05 ดังนั้นจึงยอมรับ H0 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

และปฏิเสธH1 กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารแตกต่างกัน มีความรู้การใช้ไลน์ไม่แตกต่าง
กัน  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

สมมติฐานการวิจัย 4.4 การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารแตกต่างกัน จะมีทักษะการใช้ไลน์แตกต่าง
กัน 

ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ Independent t-test 
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0:การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารแตกต่างกัน จะมีทักษะการใช้ไลน์ไม่แตกต่างกัน 
H1:การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารแตกต่างกัน จะมีทักษะการใช้ไลนแตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.72 

 
แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทักษะการใช้ไลน์จ าแนกตามการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร 

อุปกรณ์สื่อสาร จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t Sig. 

โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน 304 4.15 1.67 -2.844 .005 
แท็บเล็ต 96 4.75 2.07 

 
จากตารางที่ 4.72 พบว่า ค่า Sig.(.005)<.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

และยอมรับH1 กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารแตกต่างกัน มีทักษะการใช้ไลน์แตกต่างกัน 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้แท็บเล็ต ในการเข้าถึงไลน์มีทักษะการใช้ ไลน์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

สมมติฐานการวิจัย 4.5 การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารแตกต่างกัน จะมีความรู้การจัดการเนื้อหา
ในไลน์แตกต่างกัน 

ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ Independent t-test 
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0 :การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารแตกต่างกัน จะมีความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์ไม่แตกต่างกัน 
H1 :การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารแตกต่างกัน จะมีความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.73 

 
แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์ 
จ าแนกตามการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร 

อุปกรณ์สื่อสาร จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t Sig. 

โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน 304 7.11 2.17 6.224 .000 

แท็บเล็ต 96 5.51 2.27 

 
จากตารางที่ 4.73 พบว่า ค่า Sig.(.000)<.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

และยอมรับH1 กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารแตกต่างกัน มีการจัดการเนื้อหาในไลน์
แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนในการเข้าถึงไลน์มีความรู้การจัดการเนื้อหา
ในไลน์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้แท็บเล็ตในการเข้าถึงไลน์ 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
  

สมมติฐานการวิจัย 4.6 การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารแตกต่างกัน จะมีทักษะการจัดการเนื้อหา
ในไลน์แตกต่างกัน 

ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ Independent t-test 
โดยสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0:การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารแตกต่างกัน จะมีทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์ไม่แตกต่างกัน 
H1:การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารแตกต่างกัน จะมีทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.74 

 
แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์ 
จ าแนกตามการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร 

อุปกรณ์สื่อสาร จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t Sig. 

โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน 304 8.11 1.21 0.183 .855 

แท็บเล็ต 96 8.08 1.36 

 
จากตารางที่ 4.74 พบว่า ค่า Sig.(.885)>.05 ดังนั้นจึงยอมรับ H0 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

และปฏิเสธH1 กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในการเข้าถึงไลน์ มี
ทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์ไม่แตกต่างกัน  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

สมมติฐานการวิจัยที่ 5 ความสามารถในการใช้ไลน์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
ไลน์ 

สมมติฐานการวิจัย 5.1 ทัศนคตติ่อไลน์มีความสัมพันธ์ กับระยะเวลาในการใช้ไลน์(ชั่วโมง) 
ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ Pearson’s Correlation 
โดยมีสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0:ทัศนคติต่อไลน์ไม่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการใช้ไลน์(ชั่วโมง) 
H1:ทัศนคติต่อไลน์มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการใช้ไลน์(ชั่วโมง) 

 
ตารางที่ 4.75 

 
แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อไลน์กับระยะเวลาในการใช้ไลน์(ชั่วโมง) 
ระยะเวลาในการใช้ไลน์(ชั่วโมง) r Sig. 

.319 .000 
 

จากตารางที่ 4.75 พบว่า ค่า sig.(000)<.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
และยอมรับ H1 กล่าวคือ ทัศนคติต่อไลน์มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการใช้ไลน์ (ชั่วโมง) โดยมี
ความสัมพันธ์ทางบวก หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีทัศนคติที่ดีมาก จะยิ่งมีระยะเวลาในการใช้ไลน์
(จ านวนชั่วโมง)มาก ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีทัศนคติที่ดีน้อย จะมีระยะเวลาในการใช้ไลน์(จ านวนชั่วโมง)น้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

สมมติฐานการวิจัย 5.2 การรับรู้ความสามารถในการใช้ไลน์ มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาใน
การใช้ไลน์(ชั่วโมง) 

ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ Pearson’s Correlation 
โดยมีสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0:การรรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ไลน์ไม่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการใช้

ไลน(ชั่วโมง) 
H1:การรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ไลน์มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการใช้ไลน์

(ชั่วโมง) 
 

ตารางที ่4.76 
 

แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ไลน์ 
กับระยะเวลาในการใช้ไลน์(ชั่วโมง) 
ระยะเวลาในการใช้ไลน์(ชั่วโมง) r Sig. 

.351 .000 
 

จากตารางที่ 4.76 พบว่า ค่า sig.(000)<.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
และยอมรับ H1 กล่าวคือ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ไลน์มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาใน
การใช้ไลน์(ชั่วโมง) โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองมาก จะยิ่งมีระยะเวลาในการใช้ไลน์(จ านวนชั่วโมง)มาก ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองน้อย จะมีระยะเวลาในการใช้ไลน์(จ านวนชั่วโมง)น้อย 
 
 
 
 



 
 

 
  

สมมติฐานการวิจัย 5.3 ความรู้การใช้ไลน์มีความสัมพันธ์ กับระยะเวลาในการใช้ไลน์
(ชั่วโมง) 

ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ Pearson’s Correlation 
โดยมีสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0:ความรู้การใช้ไลน์ไม่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการใช้ไลน์(ชั่วโมง) 
H1:ความรู้การใช้ไลน์มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการใช้ไลน์(ชั่วโมง) 

 
ตารางที่ 4.77 

 
แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้การใช้ไลน์กับระยะเวลาในการใช้ไลน์(ชั่วโมง) 

ระยะเวลาในการใช้ไลน์(ชั่วโมง) r Sig. 
.376 .000 

 
จากตารางที่ 4.77 พบว่า ค่า sig.(000)<.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

และยอมรับ H1 กล่าวคือ ความรู้ในการใช้ไลน์มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการใช้ไลน์ (ชั่วโมง) โดยมี
ความสัมพันธ์ทางบวก หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้การใช้ไลน์มาก จะยิ่งมีระยะเวลาในการใช้
ไลน์(จ านวนชั่วโมง)มาก และกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้การใช้ไลน์น้อย จะมีระยะเวลาในการใช้ไลน์(จ านวน
ชั่วโมง)น้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

สมมติฐานการวิจัย 5.4 ทักษะการใช้ไลน์ มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการใช้ไลน์(ชั่วโมง) 
ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ Pearson’s Correlation 
โดยมีสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0:ทักษะการใช้ไลน์ไม่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการใช้ไลน์(ชั่วโมง) 
H1:ทักษะการใช้ไลน์มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการใช้ไลน์(ชั่วโมง) 

 
ตารางที่ 4.78 

 
แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการใช้ไลน์กับระยะเวลาในการใช้ไลน์ 

ระยะเวลาในการใช้ไลน์(ปี) r Sig. 

.224 .000 

 
จากตารางที่ 4.78 พบว่า ค่า sig.(000)<.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

และยอมรับ H1 กล่าวคือ ทักษะการใช้ไลน์มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการใช้ไลน์ (ชั่วโมง) โดยมี
ความสัมพันธ์ทางบวก หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีทักษะการใช้ไลน์มาก จะยิ่งมีระยะเวลาในการใช้
ไลน์(จ านวนชั่วโมง)มาก และกลุ่มตัวอย่างที่มีทักษะการใช้ไลน์น้อย จะมีระยะเวลาในการใช้ไลน์(จ านวน
ชั่วโมง)น้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

สมมติฐานการวิจัย 5.5 ความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการ
ใช้ไลน์ 

ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ Pearson’s Correlation 
โดยมีสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0:ความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์ไม่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการใช้ไลน์(ชั่วโมง) 
H1:ความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการใช้ไลน์(ชั่วโมง) 

 
ตารางที่ 4.79 

 
แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์กับระยะเวลาในการใช้ไลน์ 

ระยะเวลาในการใช้ไลน์(ปี) r Sig. 
.481 .000 

 
จากตารางที่ 4.79 พบว่า ค่า sig.(000)<.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

และยอมรับ H1 กล่าวคือ ความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์ที่มีต่อการใช้ไลน์มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาใน
การใช้ไลน์(ชั่วโมง) โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้การจัดการเนื้อหา
ในไลน์มาก จะยิ่งมีระยะเวลาในการใช้ไลน์(จ านวนชั่วโมง)มาก และกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้การจัดการ
เนื้อหาในไลน์น้อย จะมีระยะเวลาในการใช้ไลน์(จ านวนชั่วโมง)น้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

สมมติฐานการวิจัย 5.6 ทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์ มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการ
ใช้ไลน์ ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ Pearson’s Correlation 

โดยมีสมมติฐานสถิติ ดังนี้ 
H0:ทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์ไม่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการใช้ไลน์(ชั่วโมง) 
H1:ทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการใช้ไลน์(ชั่วโมง) 

 
ตารางที่ 4.80 

 
แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์กับระยะเวลาในการใช้ไลน์ 

ระยะเวลาในการใช้ไลน์(ปี) r Sig. 

.132 .008 

 
จากตารางที่ 4.80 พบว่า ค่า sig.(008)<.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

และยอมรับ H1 กล่าวคือ ทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการใช้ไลน์
(ชั่วโมง) โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์มาก 
จะยิ่งมีระยะเวลาในการใช้ไลน์(จ านวนชั่วโมง)มาก และกลุ่มตัวอย่างที่มีทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์
น้อย จะมีระยะเวลาในการใช้ไลน์(จ านวนชั่วโมง)น้อย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

ตารางที่ 4.81 

 

แสดงสมมติฐานและผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน จะมีการเข้าถึงไลน์
แอพพลิเคชั่นแตกต่างกัน 

 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1.1 เพศท่ีแตกต่างกัน จะมีการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร
แตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1.2 เพศท่ีแตกต่างกัน จะมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแตกต่าง
กัน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1.3 อายุที่แตกต่างกัน จะมีการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร
แตกต่างกัน 

ยอมรับ 
 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1.4 อายุทีแ่ตกต่างกัน จะมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแตกต่าง
กัน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1.5 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีการเข้าถึงอุปกรณ์
สื่อสารแตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1.6 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1.7 รายได้ที่แตกต่างกัน จะมีการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร
แตกต่างกัน 

ยอมรับ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1.8 รายไดก้ารศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1.9 อาชีพที่แตกต่างกัน จะมีการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร
แตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 



 
 

 
  

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1.10 อาชีพที่แตกต่างกัน จะมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
แตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีความสามารถในการใช้ไลน์แตกต่าง
กัน 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.1 เพศท่ีแตกต่างกันจะมีความสามารถในการใช้ไลน์แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.1.1 เพศแตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อไลน์แตกต่างกัน ยอมรับ 
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.1.2 เพศแตกต่างกัน จะมีการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการใช้ไลน์แตกต่างกัน 

ยอมรับ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.1.3 เพศแตกต่างกัน จะมีความรู้การใช้ไลน์แตกต่างกัน ยอมรับ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.1.4 เพศแตกต่างกัน จะมีทักษะการใช้ไลน์แตกต่างกัน ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.1.5 เพศแตกต่างกัน จะมีความรู้การจัดการกับเนื้อหา
แตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.1.6 เพศแตกต่างกัน จะมีทักษะการจัดการกับเนื้อหา
แตกต่างกัน 

ยอมรับ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.2 อายุที่แตกต่างกัน จะมีความสามารถในการใช้ไลน์แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.2.1 อายุแตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อไลน์แตกต่างกัน ยอมรับ 
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.2.2 อายุแตกต่างกัน จะมีการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการใช้ไลน์แตกต่างกัน 

ยอมรับ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.2.3 อายุแตกต่างกัน จะมีความรู้การใช้ไลน์แตกต่างกัน ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.2.4 อายุแตกต่างกัน จะมีทักษะการใช้ไลน์แตกต่างกัน ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.2.5อายุแตกต่างกัน จะมีความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์
แตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.2.6 อายุแตกต่างกัน จะมีทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์
แตกต่างกัน 

ยอมรับ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.3 ระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีความสามารถการใช้ไลน์แตกต่างกัน 



 
 

 
  

 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.3.1 ระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อไลน์
แตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.3.2 ระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการใช้ไลน์แตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.3.3 ระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีความรู้การใช้ไลน์
แตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.3.4 ระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีทักษะการใช้ไลน์
แตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.3.5 ระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีความรู้การจัดการ
เนื้อหาในไลน์แตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.3.6 ระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีทักษะการจัดการ
เนื้อหาในไลน์แตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.4 รายได้แตกต่างกัน จะมีความสามารถในการใช้ไลน์แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.4.1 รายได้แตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อไลน์แตกต่างกัน ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.4.2 รายได้แตกต่างกัน จะมีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการใช้ไลน์แตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.4.3 รายได้แตกต่างกัน จะมีความรู้การใช้ไลน์แตกต่างกัน ปฏิเสธ 
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.4.4 รายได้แตกต่างกัน จะมีทักษะการใช้ไลน์แตกต่างกัน ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.4.5 รายได้แตกต่างกัน จะมีความรู้การจัดการเนื้อหา
ในไลน์แตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.4.6 รายได้แตกต่างกัน จะมีทักษะการจัดการเนื้อหา
ในไลน์แตกต่างกัน 

ยอมรับ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.5 อาชีพที่แตกต่างกัน จะมีความสามารถในการใช้ไลน์แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.5.1 อาชีพแตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อไลน์แตกต่างกัน ยอมรับ 



 
 

 
  

สมมติฐานการวิจัยข้อที 2.5.2 อาชีพแตกต่างกัน จะมีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการใช้ไลน์แตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.5.3 อาชีพแตกต่างกัน จะมีความรู้การใช้ไลน์แตกต่างกัน ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.5.4 อาชีพแตกต่างกัน จะมีทักษะการใช้ไลน์แตกต่างกัน ยอมรับ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.5.5 อาชีพแตกต่างกัน จะมีความรู้การจัดการเนื้อหา
ในไลน์แตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.5.6 อาชีพแตกต่างกัน จะมีทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์
แตกต่างกัน 

ยอมรับ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 ลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3.1 เพศท่ีแตกต่างกัน จะมีระยะเวลาที่ใช้ไลน์แตกต่างกัน ยอมรับ 
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3.2 อายุที่แตกต่างกัน จะมีระยะเวลาที่ใช้ไลน์แตกต่างกัน ยอมรับ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีระยะเวลาที่ใช้ไลน์
แตกต่างกัน 

ยอมรับ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3.4 รายได้ที่แตกต่างกัน จะมีระยะเวลาที่ใช้ไลน์แตกต่างกัน ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3.5 อาชีพที่แตกต่างกัน จะมีระยะเวลาที่ใช้ไลน์แตกต่างกัน ยอมรับ 
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4 การเข้าถึงไลน์แตกต่างกัน จะมีความสามารถในการใช้ไลน์แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4.1การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารแตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อ
ไลน์แตกต่างกัน  

ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4.2การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารแตกต่างกัน จะมีการรับรู้
ความสามารถของตนเองแตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4.3 การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารแตกต่างกัน จะมีความรู้การ
ใช้ไลน์แตกต่างกัน 

ยอมรับ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4.4 การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารแตกต่างกัน จะมีทักษะการใช้
ไลน์แตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4.5 การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารแตกต่างกัน จะมีความรู้การ
จัดการเนื้อหาไลน์แตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 



 
 

 
  

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4.6 การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารแตกต่างกัน จะมีความรู้การ
จัดการเนื้อหาไลน์แตกต่างกัน 

ยอมรับ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 5 ความสามารถในการใช้ไลน์มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้ไลน์ 

 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 5.1 ทัศนคตติ่อไลน์มีความสัมพันธ์กับจ านวนชั่วโมงเฉลี่ยใน
การใช้ไลน์ต่อวัน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 5.2 การรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ไลน์มี
ความสัมพันธ์กับจ านวนชั่วโมงเฉลี่ยในการใช้ไลน์ต่อวัน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 5.3 ความรู้ในการใช้ไลน์มีความสัมพันธ์กับจ านวนชั่วโมงใน
การใช้เฉลี่ยต่อวัน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 5.4 ทักษะในการใช้ไลน์มีความสัมพันธ์กับจ านวนชั่วโมง
เฉลี่ยในการใช้ไลน์ต่อวัน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 5.5 ความรู้ในการจัดการกับเนื้อหามีความสัมพันธ์กับ
จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยในการใช้ต่อวัน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 5.6 ทักษะในการจัดการกับเนื้อหามีความสัมพันธ์กับ
จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยในการใช้ต่อวัน 

ปฏิเสธ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใช้ไลน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นวิจัยเชิง

ปริมาณ(Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) แบบวัดผลครั้งเดียว 
(One -Shot Case Study) เก็บข้อมูลในช่วงมีนาคมถึงพฤษภาคม 2559 โดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิง
อนุมาน  

มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของผู้สูงอายุที่ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นในเขต

กรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาการเข้าถึงไลน์แอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาความสามารถในการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
4. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
5. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรที่มีผลต่อการเข้าถึงไลน์แอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร 
6. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรที่มีผลต่อความสามารถในการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นของ

ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
7. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นของ

ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
8. เพ่ือศึกษาการเข้าถึงที่มีผลต่อความสามารถในการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
9. เพ่ือศึกษาความสามารถในการใช้มีความสัมพันธ์พฤติกรรมการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นของ

ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
 



 
 

 
  

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผู้สูงอายุที่ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือ เป็นเพศหญิงร้อยละ 64.5 เป็นเพศชาย
ร้อยละ 35.5 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 60-65 ปี ร้อยละ 51.2 รองลงมาคือ อายุ 66-70ปี ร้อยละ 
33.5 อายุ 71-75 ปี ร้อยละ 8.3 อายุ76-80 ปี ร้อยละ 5.5 อายุ 81 ปีขึ้นไป ร้อยละ 1.5 ตามล าดับ  

โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 41.1 รองลงมาคือ 
ระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 29.3 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย ร้อยละ 14.3   
ระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป ร้อยละ 8.8   และระดับการศึกษาอนุปริญญา ปวช./ปวส. ร้อยละ 6.5 
ตามล าดับ  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 51.2 รองลงมาคือ 20,001-
30,000 บาท ร้อยละ 22.0 ต่ ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 18.5 และ30,001บาทขึ้นไป ร้อยละ 8.3 
ตามล าดับ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ร้อยละ 39.3 อาชีพพนักงาน
บรษัท/เอกชน ร้อยละ 20.5 แม่บ้าน ร้อยละ 14.8 ข้าราชการ ร้อยละ 12.3 อาชีพอิสระ ร้อยละ 6.5 
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 5.5 และอ่ืน ๆ ร้อยละ 1.3 ตามล าดับ 

ตอนที่  2 การเข้าถึงเพื่อศึกษาการเข้าถึงไลน์ แอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน ร้อยละ 76.0   
รองลงมาคือ แท็บเล็ต ร้อยละ 24.0 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเข้าถึงอินเตอร์เตวายฟายที่บ้าน ร้อย
ละ 43.5 รองลงมาคือ อินเทอร์เน็ตแบบรายเดือน ร้อยละ 33.3 อินเทอร์เน็ตแบบเติมเงิน ร้อยละ 23.1 
และวายฟายที่ท างาน ร้อยละ 0.3 ตามล าดับ 

 



 
 

 
  

 

ตอนที่ 3 เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3.1 ทัศนคติการใช้ไลน์ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อไลน์ในระดับดี(ค่าเฉลี่ย 3.997)  โดยทัศนคติที่กลุ่ม
ตัวอย่างมีทัศนคติในระดับดีมาก ได้แก่ ไลน์ไม่ได้ท าให้การสื่อสารกับบุคลรอบข้างลดน้อยลง และไลน์เป็น
ช่องทางการสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว  

ส่วนทัศนคติที่กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในระดับดี ได้แก่ ไลน์ท าให้ได้เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่  
ท าให้ได้ติดต่อพูดคุยกับเพื่อนเก่า/เพ่ือนใหม่ ท าให้ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความคิดเห็นต่าง ๆกับบุคล
อ่ืน  ไลน์ท าให้รู้สึกทันสมัย ไลน์ช่วยประหยัดค่าโทรศัพท์และไม่ได้ท าให้สิ้นเปลืองเวลา ส่วนทัศนคติที่กลุ่ม
ตัวอย่างมีในทัศนคติในระดับปานกลางได้แก่ ไลน์มีรูปแบบการใช้งานยาก 

3.2 การับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ไลน์ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ไลน์อยู่ในระดับมาก

(ค่าเฉลี่ย 3.25) โดยกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับมาก ได้แก่ มีความมั่นใจใน
ตนเองว่าสามารถใช้ไลน์ได้โดยปราศจากความวิตกกังวลใดๆ และถ้าตั้งเป้าหมายในการท าสิ่งใด จะท าให้
จนส าเร็จ เช่น เรียนรู้วิธีการใช้ไลน์ และมีความมั่นใจว่าจะสามารถเรียนรู้วิธีการใช้ไลน์ได้ และกลุ่ม
ตัวอย่างไม่มีความวิตกกังวลในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับปานกลาง ได้แก่ กลุ่ม
ตัวอย่างใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเองก็สามารถใช้ไลน์ได้อย่างคล่องแคล่ว และต้องใช้ความ
พยายามอย่างมากในการเรียนรู้การใช้ไลน์ และถ้าประสบปัญหาในการใช้ไลน์จะพยายามแก้ปัญหาด้วย
ตน เอง และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงหากพบว่าวิธีการใช้ไลน์มีความยุ่งยาก และภายหลังจากได้รับ
ค าแนะน าในการใช้ไลน์เป็นครั้งแรกสามารถใช้ไลน์ได้อย่างคล่องแคล่ว และสามารถเรียนรู้วิธีการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์อื่นที่มีความคล้ายคลึงกันกับไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค 

 
 



 
 

 
  

3.3 ความรู้การใช้ไลน์ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้การใช้ไลน์ในระดับสูง (7-10 คะแนน) คือ มีจ านวน 237 คน 

ร้อยละ 59.3 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง (4-6 คะแนน) จ านวน 123 ร้อยละ 30.8 และระดับต่ า (0-3 
คะแนน) จ านวน 40 ร้อยละ 10.2 ตามล าดับ ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดมีค่าเฉลี่ยความรู้การใช้ไลน์เท่ากับ 
4.3 ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้การใช้ไลน์มากน้อยแตกต่างกันไป กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้มากที่สุด 
คือ ความรู้เกี่ยวกับสติ๊กเกอร์ไลน์ คือภาพการ์ตูนที่เป็นตัวแทนสัญลักษณ์แสดงอารมณ์และความรู้สึกแทน
ค าพูด ร้อยละ 97.3 รองลงมา คือ ความรู้เกี่ยวกับการแชร์คือ การแบ่งปัน ส่งต่อข้อมูลข่าวสารต่าง ๆกับ
เพ่ือนในไลน์ ร้อยละ 91.5 การดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ฟรีในไลน์ ผู้ใช้ต้องรับเป็นเพ่ือนก่อน จึงจะสามารถ
ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ฟรีได้ ร้อยละ 90.5 การโทรแบบเห็นหน้าหรือวิดีคอล ผู้ใช้ต้องไม่ต้องเสียค่าใช้
บริการ ร้อยละ  81.8 การเข้ารวมกลุ่มสนทนาไลน์ ต้องได้รับการอนุญาตเข้าร่วมกลุ่มจากสมาชิกในกลุ่ม
เสียก่อน ร้อยละ 80.5 ไลน์เปิดให้ผู้ใช้สามารถโทรหากันได้ฟรีเฉพาะการโทรภายในประเทศเท่านั้น  กลุ่ม
ตัวอย่างมีความรู้ว่าเป็นค าตอบที่ผิด ร้อยละ 54.5 ผู้ใช้สามารถเลือกรับบุคคลอ่ืนเป็นเพ่ือนในไลน์ ได้วิธี
เดียวเท่านั้น คือ ทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือ กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ว่าเป็นค าตอบที่ผิด ร้อยละ 54.3 
บุคคลที่ถูกเราบล็อกไลน์ สามารถส่งข้อความติดต่อสื่อสารกับเราได้เหมือนเดิม กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ว่า
เป็นค าตอบที่ผิด ร้อยละ47.8 ไทม์ไลน์ คือ พ้ืนที่การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ผู้ อ่ืนสามารถเข้า
มาร่วมแสดงความคิดเห็นได้ ร้อยละ 43.5 กลุ่มสนทนา คือ ห้องสนทนาที่ประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่ 3 
คนขึ้นไป กลุ่มตัวอย่างมีความรู้น้อยที่สุด ร้อยละ 20.5 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้การใช้ไลน์ใน
ระดับสูง จ านวน 239 คน ร้อยละ 59.3 รองลงมาคือ มีความรู้การใช้ไลน์ในระดับปานกลาง จ านวน 121 
คน ร้อยละ 30.8 และมีความรู้ระดับต่ าการใช้ไลน์ในระดับต่ า จ านวน 40 คน ร้อยละ 10.2 ทั้งนี้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยความรู้การใช้ไลน์เท่ากับ 6.59 คะแนน 

3.4 ทักษะการใช้ไลน์ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทักษะการใช้ไลน์ในระดับปานกลาง(4-6 คะแนน) คือ มีจ านวน 240 

คน ร้อยละ 60.1 รองลงมาคือ ระดับต่ า(0-3 คะแนน) จ านวน 123 ร้อยละ 30.9 และระดับสูง(7-10 
คะแนน) จ านวน 37 ร้อยละ 9.3 ตามล าดับ ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยทักษะการใช้ไลน์เท่ากับ 
4.3 ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีทักษะการใช้ไลน์มากน้อยแตกต่างกันไป โดยกลุ่มตัวอย่างมีทักษะการแชร์รูปภาพ
กับเพ่ือนในไลน์มากที่สุด ร้อยละ 93.5 รองลงมา การโทรแบบเห็นหน้า/แบบเสียง ร้อยละ 88.3 การ



 
 

 
  

ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ ร้อยละ 83.0 การส่งต่อข้อความข่าวสารต่าง ๆ ร้อยละ 71.8 การสร้างวิดีโอส่ง
ให้เพ่ือนในไลน์ ร้อยละ 36.8 การเพ่ิมเพ่ือนด้วยไอดีไลน์ ร้อยละ 22.0 การคัดลอกลิงก์จากอินเทอร์เน็ตส่ง
ให้เพ่ือนในไลน์ ร้อยละ 15.5 การปรับแต่งรูปภาพ ร้อยละ 11.8   การแชร์ต าแหน่งที่อยู่กับเพ่ือนในไลน์ 
ร้อยละ 9.0 กลุ่มตัวอย่างไม่มีทักษะซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ ร้อยละ 100.0  

3.5 ความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์ อยู่ในระดับสูง(7-10 คะแนน) 

จ านวน 244 คน ร้อยละ 61.1 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง(4-6 คะแนน) จ านวน 112 คน ร้อยละ 28.0 
และระดับต่ า(0-3 คะแนน) จ านวน 44 คน ร้อยละ 11.1ตามล าดับ ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้การจัดการ
เนื้อหาในไลน์มากน้อยแตกต่างกันไป โดยค่าเฉลี่ยความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์ เท่ากับ 6.72   คะแนน  

ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างตอบถูกมากที่สุด คือ คือ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆที่ปรากฏในไลน์ มีทั้ง
น่าเชื่อถือและไม่น่าเชื่อถือ จ านวน 398 คน ร้อยละ 99.5 รองลงมาคือ การอ้างอิงแหล่งที่มาของที่มาของ
ข้อมูลเป็นสิ่งส าคัญ จ านวน 379 คน ร้อยละ 94.8   การดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ฟรี โดยมีเงื่อนไขการรับ
เป็นเพ่ือน เพ่ือต้องการส่งข้อมูลข่าวสารทางการตลาดให้แก่ผู้ดาวน์โหลดจ านวน 344 คน ร้อยละ 86.0 
การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่นหมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขบัตรเครดิต กับร้านค้าออนไลน์ ไม่ถือ
เป็นความเสี่ยงในการถูกน าข้อมูลดังกล่าวไปท าธุรกรรมใดๆทั้งสิ้น กลุ่มตัวอย่างมีความรู้จ านวน 329 ร้อย
ละ 82.3 การตัดต่อ ดัดแปลงและส่งต่อรูปภาพของบุคคลอ่ืน โดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ผู้อ่ืน จ านวน 315 คน ร้อยละ 78.8 การเปลี่ยนรหัสผ่านไลน์เป็นประจ า เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้อ่ืน
สามารถเข้าใช้ไลน์ท่านได้ จ านวน 245 ร้อยละ 61.3 การส่งต่อรูปภาพสวัสดีเช้าวันจันทร์ในกลุ่มไลน์ ถือ
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ จ านวน 236 คน ร้อยละ 59.0 การไม่ตรวจสอบที่มาของข้อมูลให้แน่ชัดก่อนจะท า
การส่งต่อไปยังเพ่ือนในไลน์ เป็นการกระท าผิด พ.ร.บ ว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 จ านวน 209 คน ร้อยละ 52.3 การอ่านเงื่อนไขการใช้งานก่อนดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นต่าง ๆเป็น
สิ่งไม่จ าเป็น จ านวน176 คน ร้อยละ 44.0 การคลิ๊กลิงก์ที่ได้รับในไลน์ ไม่มีความเสี่ยงในการได้รับไวรัส 

3.6 ทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์ อยู่ในระดับปานกลาง(4-6 คะแนน) 

จ านวน 240 คน ร้อยละ 60.1 รองลงมาคือ ระดับต่ า(0-3 คะแนน) จ านวน 123 คน ร้อยละ 30.9 และ 



 
 

 
  

ระดับสูง(7-10 คะแนน) จ านวน 37 ร้อยละ 9.3 ตามล าดับ ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีทักษะการจัดการเนื้อหา
ในไลน์มากน้อยแตกต่างกันไป โดยมีค่าเฉลี่ยทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์ เท่ากับ 8.15 คะแนน  

ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบมากที่สุด คือ ท่านตรวจสอบข้อมูลจากสื่อที่หลากหลาย เช่น 
หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลตรงกัน จ านวน 396 คน ร้อยละ 
99.0 รองลงมาคือ ข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่แชร์กันในไลน์ มีทั้งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและไม่น่าเชื่อถือ จ านวน 
395 คน ร้อยละ 98.8 ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆที่ท่านให้ความเชื่อถือในไลน์ มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
เสมอ จ านวน 386 คน ร้อยละ 96.5 ข้อมูลสุขภาพที่ในไลน์ที่น่าเชื่อถือ ควรมีการรับรองผลการวิจัยจาก
สถาบันที่น่าเชื่อถือ จ านวน 370 ร้อยละ 92.5 ข้อมูลสุขภาพที่แชร์กันในไลน์ ท่านมักจะน าไปปฏิบัติตาม
ทันที จ านวน 330 คน ร้อยละ 82.5 ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆที่ท่านได้รับจากเพ่ือนในไลน์ ท่านมักจะตั้ง
ค าถามและแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับอยู่เสมอ จ านวน 318 คน ร้อยละ 79.5 
ข้อมูลสุขภาพที่มีการแชร์กันในไลน์จ านวนมาก แสดงว่าข้อมูลสุขภาพนั้นมีความน่าเชื่อถือ จ านวน 291 
ร้อยละ 72.8 การส่งต่อรูปภาพสวัสดี รูปภาพดอกไม้ให้เพ่ือนในไลน์ ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เจ้าของ
ภาพ จ านวน 268 คน ร้อยละ 67.0 ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆที่ได้รับในไลน์ ท่านสังเกตวันที่และเวลาในข้อมูล
ข่าวสารนั้นอยู่เสมอ จ านวน 266 คน ร้อยละ 66.5 เมื่อท่านได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆในไลน์ ท่านท าการ
ส่งต่อให้เพื่อนในไลน์ทันที จ านวน 222 คน ร้อยละ 55.5 ตามล าดับ 

 
ตอนที่  4 เพื่ อศึกษาพฤติกรรมการใช้ ไลน์ แอพพลิ เคชั่ นของผู้ สู งอายุ ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ไลน์เป็นระยะเวลา 2 ปี เป็นร้อยละ 49.0 รองลงมาคือ 1ปี เป็น
ร้อยละ 19.5 ระยะเวลา 3 ปี เป็นร้อยละ 18.8 ระยะเวลามากกว่า 3 ปี เป็นร้อยละ 7.5 ระยะเวลา 6 
เดือน เป็นร้อยละ 5.3 ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการใช้ไลน์ 1-3 ชั่วโมง เป็นร้อยละ 68.3 รองลงมาคือ 
ต่ ากว่า 1 ชั่วโมง เป็นร้อยละ 27.3  จ านวน 4-6 ชั่วโมง เป็นร้อยละ 4.3 และ 7 ชั่วโมงขึ้นไป เป็นร้อยละ 
0.3 ตามล าดับ 



 
 

 
  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีจ านวนครั้งในการใช้ไลน์ 2-5 ครั้งต่อวัน เป็นร้อยละ 46.0 รองลงมา
คือ 6-10 ครั้งต่อวัน เป็นร้อยละ 28.0 จ านวนมากกว่า 10 ครั้งต่อวัน เป็นร้อยละ 20.8 และ 1 ครั้งต่อวัน 
เป็นร้อยละ 5.0 ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ไลน์ที่บ้าน เป็นร้อยละ 86.5 รองลงมา คือที่ท างาน เป็นร้อยละ 
11.8 อ่ืน ๆ คือ สถานพยาบาล ร้อยละ 0.8  และสถานที่ออกก าลังกาย เป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดับ 

ลักษณะการใช้ไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง มีลักษณะการใช้การแชท/ข้อความมากที่สุด ร้อยละ 
67.3  รองมาคือ การส่งต่อ/แบ่งปันข้อมูลรูปภาพต่าง ๆ ร้อยละ 64.8 ส่งสติ๊กเกอร์ไลน์ ร้อยละ 56.8 
ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ฟรี ร้อยละ 24.5 โทรแบบเสียง/แบบเห็นหน้า ร้อยละ 18.8 อ่ืน ๆ ร้อยละ 2.0 ได้แก่ 
เปิดอ่านข้อความเพียงอย่างเดียว เล่นเกมในไลน์ ร้อยละ 1.0 และกลุ่มตัวอย่างไม่ซื้อสินค้าและบริการ
ออนไลน์ผ่านไลน์ ร้อยละ 100.0 ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างมีวัตถุประสงค์ในการใช้ไลน์ ติดต่อลูกหลาน/ครอบครัวร้อยละ 69 รองลงมาคือ 
ติดต่อเพ่ือนเก่าสมัยเรียน/เพ่ือนที่ท างานเก่า ร้อยละ 60 ใช้เพ่ือความบันเทิง/แก้เหงา ร้อยละ 43.5  เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคดิเห็นและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆในชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 17 นัดหมายท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ร้อยละ 16.8 พัฒนาความจ า ร้อยละ 11 อ่ืน ๆ ร้อยละ 2.3 ได้แก่ เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่   

 
ตอนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน 
 
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากรมีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงไลน์

แอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตมากกว่ากลุ่มตัวอย่างเพศชาย โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุและ
รายได้ที่แตกต่างกันมีการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารเหมือนกัน คือ โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต 
ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีปริญญาตรีและประถมศึกษามีการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน
และแท็บเล็ตมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา อนุปริญญาปวช./ปวส. และปริญญาโท
ขึ้นไป ตามล าดับ ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารมากกว่า



 
 

 
  

ทุกกลุ่มอาชีพ รองลงมาคือ กลุ่มพนักงานบริษัท/เอกชน แม่บ้าน ข้าราชการ อาชีพอิสระ รัฐวิสาหกิจ 
ตามล าดับ 

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตวายฟายที่บ้าน 
อินเทอร์เน็ตรายเดือน อินเตอร์แบบเติมเงินมากกว่ากลุ่มตัวอย่างเพศชาย โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 60-65
ปีและกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 66-70   ปี มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่บ้าน อินเทอร์เน็ตแบบรายเดือน 
อินเทอร์เน็ตแบบเติมเงินมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 71-75 ปี ,76-80 ปี และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 81 ปี
ขึ้นไป ตามล าดับ  

กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาและปริญญาตรี มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย ระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป 
และอนุปริญญาปวช./ปวส. ตามล าดับ  

กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 10,001-20,000 บาทมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากกว่าทุกกลุ่ม
รายได้ รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากกว่ากลุ่ม
รายได้ 20,001-30,000 บาทและกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ 30,001 บาทข้ึนไป ตามล าดับ  

กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายมีการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารและอินเทอร์เน็ต
มากกว่าทุกกลุ่มอาชีพ รองลงมาคือ กลุ่มพนักงานบริษัท/เอกชน มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากกว่ากลุ่ม
อาชีพรัฐวิสาหกิจ กลุ่มข้าราชการ กลุ่มอาชีพอิสระ กลุ่มรัฐวิสาหกิจ กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอ่ืน ๆ 
ตามล าดับ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน จะมีความสามารถในการ
ใช้แตกต่างกัน ดังนี้ 

สมมติฐานการวิจัย 2.1  

เพศท่ีแตกต่างกัน จะมีความสามารถในการใช้แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศชายและ
เพศหญิงมีทัศนคติที่ดีต่อไลน์เหมือนกัน การรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ไลน์อยู่ในระดับปาน
กลางเหมือนกัน ความรู้ในการใช้ไลน์ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลางเหมือนกัน  



 
 

 
  

ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีทักษะการใช้ไลน์มากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายมีความรู้
การจัดการเนื้อหาในไลน์มากกว่าเพศหญิง และทั้งสองกลุ่มตัวอย่างมีทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์อยู่ใน
ระดับสูงเหมือนกัน 

 
 
สมมติฐานการวิจัย 2.2   
อายุที่แตกต่างกัน จะมีความสามารถในการใช้ไลน์แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ

แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อไลน์อยู่ในระดับดีเหมือนกัน การรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ไลน์อยู่ใน
ระดับปานกลางเหมือนกัน  

ทั้งนีก้ลุ่มตัวอย่างท่ีมี 60-65 ปี มีความรู้และทักษะการใช้ไลน์มากที่สุดในกลุ่ม กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีอายุ 76-80 ปี มีความรู้จัดการเนื้อหาในไลน์มากที่สุด รองลงคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 81 ปีขึ้นไป โดย
กลุ่มตัวอย่างที่มี 60-65 ปี มีความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์น้อยที่สุดในกลุ่ม ส่วนทักษะการจัดการ
เนื้อหาในไลน์พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยทักษะการจัดการเนื้อหาอยู่ในระดับสูงเหมือนกัน 

สมมติฐานการวิจัย 2.3  
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีความสามารถในการใช้ไลน์แตกต่างกัน พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างที่มี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีทัศนคติดีต่อไลน์กว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลายและประถมศึกษา   

นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 

ส าหรับความรู้และทักษะการใช้ไลน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้น
ไปและปริญญาตรีมีความรู้และทักษะการใช้ไลน์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับประถมศึกษา 

และกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษามีความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์มากกว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษามัธยมตอนต้น/ตอนปลาย ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาโทข้ึนไปและปริญญาตรีมีทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 

สมมติฐานการวิจัย 2.4 



 
 

 
  

 รายได้แตกต่างกัน จะมีความสามารถในการใช้ไลน์แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ มี
รายได้ไม่เกิน 10,000 บาท มีทัศนคติที่ดีต่อไลน์ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ไลน์ ความรู้
และทักษะการใช้ไลน์ ความรู้และทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์น้อยที่สุดในกลุ่ม  

ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 30,001 บาทขึ้นไปมีทักษะการใช้ไลน์มากที่สุด และกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้ 20,001-30,000 บาท เป็นกลุ่มที่มีความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์มากกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท ส าหรับทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
รายได้แตกต่างกัน มีทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัย 2.5  

อาชีพแตกต่างกัน จะมีความสามารถในการใช้ไลน์แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกอาชีพ
มีทัศนคติที่ดีต่อไลน์ไม่แตกต่างกัน ทักษะการใช้ไลน์ไม่แตกต่างกันและทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์ไม่
แตกต่างกัน  

ส าหรับการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ไลน์ ความรู้และทักษะการใช้ไลน์ ความรู้
การจัดการเนื้อหาในไลน์พบว่า กลุ่มตัวอย่างพนักงานบริษัท/เอกชน มีการรับรู้ความสามารถของตนเอง
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพข้าราชการ กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพพนักงานบริษัท/เอกชน มีความรู้การใช้
ไลน์และความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย  

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 ลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้ไลน์
แตกต่างกัน พบว่า  

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ มีระยะเวลาในการใช้ไลน์ (จ านวนชั่วโมง) ไม่แตกต่างกัน 
มีเพียงกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้แตกต่างกัน มีระยะเวลาในการใช้ไลน์ (จ านวนชั่วโมง) แตกต่างกัน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้ 30,001ขึ้นไป มีระยะเวลาในการใช้ไลน์ (จ านวนชั่วโมง) มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
รายได้ไม่เกิน 10,000 บาท  โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท มีระยะเวลาในการใช้ไลน์
(จ านวนชั่วโมง)น้อยที่สุดในกลุ่ม 



 
 

 
  

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4 การเข้าถึงแตกต่างกัน จะมีความสามารถในการใช้ไลน์
แตกต่างกัน พบว่า  

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนมีทัศนคติต่อไลน์และ
การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์ดีกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้แท็บเล็ต กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้แท็บเล็ตมีทักษะการใช้ไลน์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน และทั้ง
สองกลุ่มตัวอย่าง มีความรู้การใช้ไลน์อยู่ในระดับปานกลางและทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์อยู่ใน
ระดับสูงเหมือนกัน 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 5 ความสามารถในการใช้ไลน์ มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาใน
การใช้ไลน์(ชั่วโมง) พบว่า กลุ่มตัวอย่างความสามารถในการใช้ไลน์สูง จะยิ่งมีระยะเวลาในการใช้ไลน์
(ชั่วโมง)เพ่ิมข้ึน 

 
5.2 การอภิปรายผลการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร” 

ได้ผลการศึกษาที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

การเข้าถึงไลน์แอพพลิเคชั่น 
จากการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558 พบว่า ไลน์แอพพลิเคชั่น

ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มผู้สูงอายุ หรือ Baby Boomer (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2558) ไลน์แอพพลิเคชั่น (LINE Application) เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่
เปิดให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดฟรีไม่เสียค่าบริการใดๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วงหทัย ตันชีวะวงศ์
(2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้โมบายแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต” ผล
การศึกษา พบว่า ประเภทแอพพลิเคชั่นที่นิยมใช้ คือ แอพพลิเคชั่นเพ่ือการสื่อสารในสังคมแบบออนไลน์
(Social networking/ Social media) นิยมใช้แอพพลิเคชั่นฟรีมากกว่าเสียเงินในทุกประเภท
แอพพลิเคชั่น ผู้ใช้แอพพลิเคชั่นมีความตั้งใจจะใช้แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเพ่ือการสื่อสาร
ต่อไปในอนาคต ความสามารถของแอพพลิเคชั่นเป็นปัจจัยส าคัญต่อการใช้เพ่ือการสื่อสาร   



 
 

 
  

ทั้งนี้ จากการศึกษา พบว่า อุปกรณ์สื่อสารที่กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุนิยมใช้เพ่ือเข้าถึงไลน์
แอพพลิเคชั่นมากที่สุด ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน รองลงมาคือ แท็บเล็ต ผลการศึกษาดังกล่าว 
สอดคล้องกันกับ วงหทัย ตันชีวะวงศ์ (2555) กล่าวว่า เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายผ่านเครื่องมือสื่อสาร
แบบพกพา (Wireless communication through portable devices) ได้แก่ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต 
มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วและได้รับความนิยมมาก เพราะเป็นการสื่อสารแบบจอสัมผัส  (Touch-screen 
media) ท าให้พกพาสะดวก ใช้งานง่าย ผู้ใช้ไม่ต้องแบกน้ าหนักของเครื่องมือสื่อสารเหมื อนเดิม เมื่อมี
เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายความเร็วสูงรองรับก็ยิ่งท าให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารได้ทุกที่ทุกเวลา และในหลายๆ
โอกาสมากยิ่งขึ้น และด้วยโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application) ที่มีมากมาย บนสมาร์ทโฟนและ
แท็บเล็ต ยิ่งท าให้ผู้ใช้สามารถท าการสื่อสารไร้สายรูปแบบต่าง ๆได้คล่องตัวยิ่งขึ้น เช่น ผู้ใช้สามารถส่ง
อีเมล์ ค้นหาสถานที่ ถ่ายรูป เล่นเกม และพูดคุยในเครือข่ายสังคมออนไลน์สลับกลับไปมาได้อย่างรวดเร็ว  

และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Barnard, Bradley, Hodgson & Lloyd (2013) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง “การเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ของผู้สูงอายุ : การรับรู้ความยากและพฤติกรรมการใช้” 
ผลการศึกษาพบว่า การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารอย่างแท็บเล็ตของผู้สูงอายุนั้นเกิดจากการ ได้รับการ
สนับสนุนจากครอบครัวและบุคคลรอบข้าง โดยผู้สูงอายุมองว่าแท็บเล็ตมีลักษณะและรูปแบบการใช้งาน
ง่ายกว่าคอมพิวเตอร์ มีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ และท าให้ได้เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่  

นอกจากนี้ จากแนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ (ปรางสุรางค์ โชติชัชวาลย์กุล, 2556, น. 45-46) 
พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย การ
เปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ์ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นต้น  

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย สามารถส่งผลกระทบต่อความสามารถในการใช้
อุปกรณ์สื่อสาร สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Bronnick & Alvseike (2012) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ความ
เป็นไปได้ในการใช้ไอแพดเพ่ือเป็นเทคโนโลยีอัจฉริยะส าหรับผู้สูงอายุ ; ผลกระทบด้านความจ า การรับรู้
ความสามารถของตนเอง ประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยี  ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถทางด้าน
ความจ า ส่งผลต่อความสามารถในการใช้ไอแพดของผู้สูงอายุ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Barnard, 
Bradley, Hodgson & Lloyd (2013) ได้ท าการศึกษาเรือ่ง “การเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ของผู้สูงอายุ : 
การรับรู้ความยากและพฤติกรรมการใช้” พบว่า ปัจจัยทางด้านอายุส่งผลต่อการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่



 
 

 
  

ของผู้สูงอายุ เนื่องจากมีข้อจ ากัดทางด้านการมองเห็น ความจ าและการควบคุมการเคลื่อนไหว ส่งผลต่อ
ความสามารถในการใช้แท็บเล็ต  

ส าหรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมของ
ผู้สูงอายุ มีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Petrovcic, Fortunati, Vehovar, Kavcic & Dolnicar 
(2015) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือเพ่ือการสนับสนุนเครือข่ายทางสังคมของ
ผู้สูงอายุในประเทศสโลวีเนีย” พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุใช้โทรศัพท์มือถือ เพ่ือการสนับสนุนเครือข่าย
ทางสังคมและการสนับสนุนทางอารมณ์ ปัจจัยทางด้านอายุ รายได้ การอยู่อาศัยเพียงล าพัง เป็นปัจจัย
หลักท่ีส่งผลต่อความถ่ีในการใช้โทรศัพท์มือถือเพ่ือติดต่อกับบุคคลรอบข้าง 

 
พฤติกรรมการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่น 
ผลการศึกษาวัตถุประสงค์ในการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่า ไลน์แอพพลิเคชั่นเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่
สะดวกและรวดเร็ว ท าให้ได้เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ติดต่อพูดคุยกับครอบครัว เพ่ือนเก่า/เพ่ือนใหม่ 
และท าให้ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความคิดเห็นต่าง ๆกับบุคคลอ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
ปรางสุรางค์ โชติชัชวาลย์กุล (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์
เฟซบุ๊ค (Facebook) ของกลุ่มวัยกลางคนและวัยสูงอายุ”  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุใช้
เว็บไซต์เฟซบุ๊ค อันเนื่องมาจากมีแรงจูงในภายนอกด้านความต้องการปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวและเพ่ือน  

และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วงหทัย ตันชีวะวงศ์  (2555)  พบว่า แม้ว่าผู้ ใช้
แอพพลิเคชั่นมีภูมิหลังทางประชากรต่างกัน แต่มีความตั้งใจจะใช้แอพพลิเคชั่นเพ่ือการสื่อสารในอนาคต
ไม่ต่างกัน เพราะแอพพลิเคชั่นถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้จ านวนมากเป็นหลัก และมี
มากมายหลายประเภท เช่น เพ่ือการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เพ่ือเปิดรับข้อมูลข่าวสาร เพ่ือความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน เป็นต้น 

 
ความสามารถในการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่น 
ผลการศึกษาความสามารถในการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อไลน์

แอพพลิเคชั่นอยู่ในระดับดี มีการรับรู้ความสามารถของตนเองอยู่ในระดับมาก มีความสอดคล้องกับ



 
 

 
  

ผลงานวิจัยของ Hernandez (2011) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ทัศนคติ ทักษะ พฤติกรรมการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์” พบว่า ทัศนคติ ทักษะ และพฤติกรรมการใช้ มีความสัมพันธ์กัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่มี
ทัศนคติที่ดตี่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีความม่ันใจในตนเอง ส่งผลให้มีการพัฒนาทักษะการใช้ที่ดีตามไป
ด้วย 

นอกจากนี้ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้การใช้ไลน์มากที่สุด คือ 
ความรู้เกี่ยวกับสติ๊กเกอร์ไลน์ ความรู้เกี่ยวกับการแบ่งปัน รูปภาพและวิดีโอ ส าหรับทักษะการจัดการ
เนื้อหาในไลน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างตรวจสอบข้อมูลจากสื่อที่หลากหลาย เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ 
อินเตอร์เน็ต ผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มตัวอย่างไมน่ิยมซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์  

ผลการศึกษาดังกล่าว มีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Onate, Peyro & Lorenzo 
(2015) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความรู้และพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสมัยของผู้สูงอายุในประเทศฝรั่ งเศส 
อังกฤษและสเปน ผลการศึกษาพบว่า  ผู้สูงอายุในฝรั่งเศสและอังกฤษ มีระดับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่และเครือข่ายสังคมออนไลน์อยู่ในระดับสูง โดยอายุไม่ใช่ตัวแปรส าคัญส่งผลต่อความรู้ แต่ขึ้นอยู่
กับรูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) ของแต่ละบุคคล ที่มีต่อความสนใจและปรับตัวต่อการเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์ของการใช้เพ่ือการแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอกับครอบครัวและเพ่ือน โดยสื่อโทรทัศน์ยังคงเป็น
สื่อหลักในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจ าวัน นิยมซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ โดยมีการดู
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตประกอบการตัดสินใจ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุประเทศสเปนมีความ
สอดคล้องกับผลการศึกษา พบว่า  กลุ่มตัวอย่างผู้สู งอายุที่ เป็นผู้ ใช้ ไลน์ แอพพลิ เคชั่นในเขต
กรุงเทพมหานครไม่นิยมซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์  เนื่องจากไม่เชื่อถือความปลอดภัยจากการถูก
โกงทางออนไลน์ 

นอกจากนี้ จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุมีความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์อยู่
ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับ พนม คลี่ฉายา (2556) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อมวลชน
กระแสหลักของคนกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความรู้ เท่าทันสื่อ
กระแสหลักมากกว่ากลุ่มตัวอย่างช่วงวัยอ่ืน ๆ เนื่องจากมีความเข้าใจเนื้อหา การวิเคราะห์เนื้อหา การ
ประเมินสื่อ วิพากษ์สื่อได้ในระดับสูงมาก ซึ่งเมื่ออยู่ในบริบทของสื่อใหม่อย่างไลน์แอพเคชั่น พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างผู้สูงอายุมีความรู้การจัดการเนื้อหาไลน์อยู่ในระดับสูงเช่นกัน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้



 
 

 
  

การจัดการเนื้อหาในไลน์มากที่สุดคือ รู้ว่าข้อมูลข่าวสารต่าง ๆที่ปรากฏในไลน์ มีทั้งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและ
ไม่น่าเชื่อถือ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีการเข้าถึงไลน์
แอพพลิเคชั่นแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า  

กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารและอินเทอร์เน็ตมากกว่าเพศชาย 
สอดคล้องกันกับ ปรมะ สตะเวทิน (2546) กล่าวว่า เพศหญิงมีความต้องการรับส่งข้อมูลข่าวสารมากกว่า
เพศชาย 

โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 60-65 ปี มีการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารและอินเทอร์เน็ตมากที่สุด 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (Magsamen-Conrad, Dowd, Mohammad, Saud & Shareefi, 2015) 
ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ช่วงอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจและการรับรู้ประโยชน์ในการใช้แท็บเล็ต
แตกต่างกัน : กลุ่มผู้สูงอายุ ผลการศึกษาพบว่า ถึงแม้ว่า กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุจะเป็นกลุ่มที่มีการเข้าถึง
อุปกรณ์สื่อสารน้อยกว่ากลุ่มช่วงวัยอ่ืน ๆ แต่ก็พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่มีอายุ 55-65 ปี เป็นกลุ่มที่มี
การเข้าถึงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า  

นอกจากนี้ สอดคล้องกับ ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2534) ได้กล่าวว่า กลุ่มวัยเกษียณอายุท างาน
ที่มีอายุ 55-60 ปี จะมีปริมาณการใช้สื่อมวลชนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีเวลาว่างมากขึ้น เพื่อการคลายเหงา แต่
เมื่ออายุ 65 ปี ก็จะเริ่มมีการใช้สื่อมวลชนน้อยลง และสอดคล้องกันกับผลงานวิจัยของ Bronnick & Al-
vseike (2012) พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป จะมีข้อจ ากัดทางด้านความจ าและ
สุขภาพที่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้ไอแพดมากกว่ากลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่มีอายุน้อยกว่า 

 
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีความสามารถในการใช้

ไลน์แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า 
2.1 เพศท่ีแตกต่างกัน มีความสามารถในการใช้ไลน์แตกต่างกัน ดังนี้ 
 จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงและเพศชาย มีทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์

ไม่แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์มากที่สุดคือ การตรวจสอบ
ข้อมูลจากสื่อที่หลากหลาย เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น ซึ่งความ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Onate, Peyro & Lorenzo (2015) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ความรู้และ



 
 

 
  

พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสมัยของผู้สูงอายุในประเทศฝรั่งเศส อังกฤษและสเปน” ผลการศึกษาพบว่า  
สื่อโทรทัศน์ยังคงเป็นสื่อหลักในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆในชีวิตประจ าวัน โดยมีการค้นหาข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่สนใจ เพ่ือประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านทาง
ออนไลน์ หรือซื้อจากร้านค้าโดยตรง 

2.2 อายุที่แตกต่างกัน มีความสามารถในการใช้ไลน์แตกต่างกัน ดังนี้ 
กลุ่มตัวอย่างที่มี 60-65 ปี มีความรู้และทักษะการใช้ไลน์มากที่สุดในกลุ่ม สอดคล้องกันกับ

ผลงานวิจัยของ Onate, Peyro & Lorenzo (2015) ได้ข้อค้นพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่มีอายุ 55-65 
ปี เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่มากกว่ากลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 
และยังมีความพยายามในการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยตนเองมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 66-75 ปี  

และสอดคล้องกันกับ ผลงานวิจัยของ R. Tirado-Morueta et al. (2015) ได้ข้อค้นพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่มอีายุ 55-60 ปี เป็นกลุ่มที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆในสื่อใหม่มากที่สุด ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุ 55-60 ปี เป็นกลุ่มที่มีอายุน้อยที่สุดในกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ  

และสอดคล้องกันกับ ผลงานวิจัยของ Hernandez(2011) ได้ข้อค้นพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ผู้สูงอายุที่มีอายุน้อยกว่าจะมีประสบการณ์การเชื่อมต่อความสัมพันธ์ทางสังคมทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่าจะเลือกเข้าถึงกลุ่มข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูลมากกว่าการ เลือกใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆที่ต้องการ 

2.3 ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความสามารถในการใช้แตกต่างกัน ดังนี้ 
กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป ปริญญาตรี มีความสามารถในการใช้ไลน์

ดีกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาต่ ากว่า สอดคล้องกันกับ ปรมะ สตะเวทิน (2546) กล่าวว่า คนที่มีระดับ
การศึกษาสูง หรือมีความรู้ดีจะได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้รับสารที่ดี ทั้งนี้เพราะคนเหล่านี้มีความรู้
กว้างขวางในหลายเรื่อง มีความเข้าใจค าศัพท์มาก และมีความเข้าใจสารได้ดี โดยทั่วไปคนที่มีการศึกษาสูง
มักจะใช้สื่อมวลชนมากกว่าคนที่มีการศึกษาต่ า 

และสอดคล้องกันกับผลงานวิจัยของ R. Tirado-Morueta et al. (2015) ได้ข้อค้นพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาสูงมีความสามารถในการใช้สื่อใหม่สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา
ต่ ากว่า 



 
 

 
  

2.4 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้แตกตา่งกัน มีความสามารถในการใช้ไลน์แตกต่างกัน ดังนี้ 
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้สูง คือ 30,0001 บาทขึ้นไป มีความสามารถในการใช้ไลน์และ

ระยะเวลาในการใช้ไลน์ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่ ากว่า ซึ่งสอดคล้องกันกับ ปรมะ สตะเวทิน 
(2546) กล่าวว่า คนที่มีรายได้ฐานะดีหรือมีรายได้สูง มักจะใช้สื่อมวลชนมากและมักจะใช้เพ่ือแสวงหา
เรื่องราวข่าวสารที่หนักๆ เช่น อ่านบทบรรณาธิการ อ่านหรือดูหรือฟังเรื่องการบ้านการเมือง ปัญหาสังคม
และเศรษฐกิจ เป็นต้น 

 
 
สมมติฐานการวิจัย 2.5 อาชีพแตกต่างกัน จะมีความสามารถในการใช้ไลน์แตกต่างกัน 
อาชีพแตกต่างกัน จะมีความสามารถในการใช้ไลน์แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกอาชีพ

มีทัศนคติที่ดีต่อไลน์ไม่แตกต่างกัน ทักษะการใช้ไลน์ไม่แตกต่างกันและทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์ไม่
แตกต่างกัน  

ส าหรับการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ไลน์ ความรู้และทักษะการใช้ไลน์ ความรู้
การจัดการเนื้อหาในไลน์พบว่า กลุ่มตัวอย่างพนักงานบริษัท/เอกชน มีการรับรู้ความสามารถของตนเอง
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพข้าราชการ กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพพนักงานบริษัท/เอกชน มีความรู้การใช้
ไลน์และความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย  

 
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 ลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้ไลน์

แตกต่างกัน พบว่า  
มีเพียงกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้แตกต่างกัน มีระยะเวลาในการใช้ไลน์  (จ านวนชั่วโมง) 

แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มีระยะเวลาในการใช้ไลน์ (จ านวน
ชั่วโมง) มากที่สุดในกลุ่ม ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท มีระยะเวลาในการใช้ไลน์
(จ านวนชั่วโมง)น้อยที่สุดในกลุ่ม สอดคล้องกันกับ ยุบล เบญจรงค์กิจ (2534) กล่าวว่า ผู้ที่มีรายได้สูงนั้น
มักมีการศึกษาสูง มีต าแหน่งหน้าที่การงานที่ดี จึงมักถูกผลักดันให้มีความจ าเป็นที่ต้องเรียนรู้หาข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ และสอดคล้องกันกับ ปรมะ สตะเวทิน (2546) กล่าวว่า 
สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้รับสาร มีอิทธิผลต่อปฏิกิริยาของผู้รับสารที่มีต่อผู้ส่งสารและสาร 



 
 

 
  

ท าให้คนมีประสบการณ์แตกต่างกัน มีความคิด วัฒนธรรม ตลอดจนพฤติกรรมที่แตกต่างกัน คนที่มีรายได้
สูงหรือฐานะดี มักจะใช้สื่อมวลชนมากและใช้สื่อมวลชนก็มักจะใช้เพ่ือแสวงหาเรื่องราวข่าวสารที่หนักๆ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4 การเข้าถึงแตกต่างกัน จะมีความสามารถในการใช้ไลน์
แตกต่างกัน พบว่า  

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอยา่งที่มีการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน
มีทัศนคตติ่อการใช้ไลน์ การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความรู้การจัดการเนื้อหาดีกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้
แท็บเล็ต และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้แท็บเล็ตมีทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ เป็น
ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน ซึ่งจากผลงานวิจัยของ Bronnick & Alvseike (2012) ได้ข้อค้นพบว่า 
การรับรู้ความสามารถของตนเองส่งผลต่อความรู้และทักษะการใช้อุปกรณ์สื่อสาร โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีการ
รับรู้ความสามารถของตนเองอยู่ในระดับสูง จะมีความรู้และทักษะการใช้อุปกรณ์สื่อสารอยู่ในระดับสูง 
ในทางกลับกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองต่ า พบว่า มีความรู้และทักษะการใช้อยู่
ในระดับต่ า    

 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 5 ความสามารถในการใช้ไลน์ มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาใน
การใช้ไลน์(ชั่วโมง) พบว่า กลุ่มตัวอย่างความสามารถในการใช้ไลน์มากขึ้น จะยิ่งมีระยะเวลาในการใช้
ไลน์(ชั่วโมง)เพ่ิมขึ้น สอดคล้องกันกับผลงานวิจัยของ Hernandez (2011) ว่า ทัศนคติที่ดีต่อเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ น าไปสู่พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้สูงอายุ และถ้ากลุ่มตัวอย่างมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่ในระดับสูง จะยิ่งมีพฤติกรรมการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆในเครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้น  

และมีความสอดคล้องกับ จุฑารัตน์  ประเสริฐ (2557) ได้ข้อค้นพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการ
รับรู้ตนเองมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ไลน์ของผู้สูงอายุ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้ตนเอง
อยู่ในเชิงบวกสูง ซึ่งการรับรู้ตนเองเชิงบวกมีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ และ
พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์มีความสัมพันธ์กับการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับบุคคลภายในและ
ภายนอกครอบครัว 
 



 
 

 
  

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใช้ ไลน์แอพพลิ เคชั่นของผู้สู งอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ คือ 

1. จากผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้ไลน์ของผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุมีความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์อยู่ในระดับสูง โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความรู้การจัดการเนื้อหาในไลน์มากที่สุด คือ รู้ว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับในไลน์มีทั้งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
และไม่น่าเชื่อถือ  สามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุมีการวิเคราะห์ ประเมินข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับ
จากไลน์ได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่า หากองค์กร หน่วยงานรัฐ และเอกชน มีการพัฒนา
เนื้อหา (Content) ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุโดยเฉพาะจะเป็นการช่วยส่งเสริมการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมเนื่องจากเนื้อหา (Content) ต่าง ๆ ที่ปรากฎในสื่อสังคม
ออนไลน์ รองรับส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุยังมีค่อนข้างน้อย ดังนั้น ควรมีการพัฒนาเนื้อหา ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับผู้สูงอายุให้มากขึ้น เช่น มีแอพพลิเคชั่น สุขภาพ อาหาร การเรียนรู้ต่างๆ ส าหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น 

2. จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุเข้าถึงไลน์แอพพลิเคชั่น เพ่ือ
ติดต่อสื่อสารกับครอบครัว ลูกหลาน เพ่ือเก่า และเพ่ือนใหม่ เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นการส่งเสริม
การพัฒนาและเรียนรู้สิ่งใหม่ เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน และมีเวลาว่างมาก
ขึ้นจากการเกษียณอายุ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการสนับสนุน 
ส่งเสริม การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสื่อสารสมัยใหม่ และอินเทอร์เน็ต ส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ 
อาจเนื่องจาก รายได้น้อย และท าการจัดอบรมวิธีการใช้ตามชุมชนต่าง ๆ 

3. จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุไม่ซื้อสินค้าและบริการทาง
ออนไลน์ เนื่องจากไม่เชื่อถือและขาดความรู้ในการใช้บริการ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่า หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน ควรพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่รองรับต่อก าลังการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์แก่ผู้สูงอายุ 
เนื่องจากว่า กลุ่มผู้สูงอายุเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ และสามารถส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
ดังนั้น หากมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ง่ายต่อการใช้งา มีความปลอดภัย และมีความน่าเชื่อถือในการซื้อ



 
 

 
  

สินค้าและบริการทางออนไลน์ ตลอดจนมีการจัดท าการอบรมวิธีการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ จะ
เป็นการช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและเศรษฐกิจของประเทศ 

 
5.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยในอนาคต 

1. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่ม
ตัวอย่างผู้สูงอายุที่ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือท าการเปรียบเทียบและเพ่ือได้รับ
ข้อมูลเนื้อหาในเชิงลึกสามารถอธิบายพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้สูงอายุได้อย่างชัดเจน 

2. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊คของกลุ่มผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้กรอบแนวคิดเดียวกัน เพ่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาที่ได้ 

3. ในการศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป จึงควรศึกษาประชากรกลุ่มอ่ืนๆ หรือภูมิภาคอ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรม
การใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นว่าเป็นอย่างไร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง 

พฤติกรรมการใช้ไลน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

1. แบบสอบถามฉบับนี้เป็นเครื่องมือส าหรับการวิจัยประกอบการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อมูลที่ได้จากท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ต่อการวิจัย และผู้วิจัยจะเก็บรักษาเป็นความลับตามจรรยาบรรณของนักวิจัยอย่างเคร่งครัด 

2. แบบสอบถามชุดนี้แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้สูงอายุ 

ส่วนที่ 2 การเข้าถึงไลน์แอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุ 

ส่วนที่ 3 ความสามารถในการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุ 

ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุ 

3. กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงหรือตามความคิดเห็นที่แท้จริงของท่านเพ่ือความ

ถูกต้องและสมบูรณ์ของงานวิจัย 

4. การตอบแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อตัวท่าน ข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัย

เท่านั้น 

ผู้วิจัย 

ศิริพร แซ่ลิ้ม 

นักศึกษาปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

สาขาสื่อสารมวลชน     มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 



 
 

 
  

แบบสอบถาม 

“พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร” 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

1. เพศ  

(  ) ชาย  (  ) หญิง 

2. อายุ 

(  ) 60-65 ปี   (  ) 66-70 ปี 

(  ) 71-75 ปี   (  ) 76-80 ปี  

(  ) 81 ปีขึ้นไป   

3. ระดับการศึกษา 

(  ) ประถมศึกษา  (  ) มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 

(  ) อนุปริญญา ปวช./ปวส. (  ) ปริญญาตรี 

(  ) ปริญญาโทขึ้นไป 

4. รายได้ปัจจุบันต่อเดือน 

 (  ) ไม่เกิน 10,000 บาท  (  ) 10,001-20,000 บาท 

 (  ) 20,001-30,000 บาท (  ) 30,001 ขึ้นไป 

5. อาชีพก่อนเกษียณ 

(  ) พนักงานบริษัท/เอกชน (  ) ข้าราชการ 

(  ) ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย  (  ) อาชีพอิสระ 

(  ) รัฐวิสาหกิจ   (  ) แม่บ้าน 

(  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………………………………………. 

 



 
 

 
  

6. ปัจจุบันท่านท างานอยู่หรือไม่ 

(  ) ไม่ได้ท างาน/เกษียณอายุ 

(  ) ยังท างานอยู่ 

ส่วนที่ 2 การเข้าถึง หมายถึง การเป็นเจ้าของอุปกรณ์สื่อสารและอินเตอร์เน็ตเพื่อเข้าใช้แอพพลิเคชั่น

ไลน์ 

1. ท่านใช้อุปกรณ์สื่อสารใดบ้างในการเข้าใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ (เลือกเพียงค าตอบเดียว) 

(  ) โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน  (  ) แท็บเล็ต 

(  ) คอมพิวเตอร์    (  ) คอมพิวเตอร์พกพา 

(  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………………………………. 

2. ท่านใช้อินเตอร์เน็ตในรูปแบบใด (เลือกเพียงค าตอบเดียว) 

(  ) วายฟายท่ีบ้าน   (  ) วายฟายท่ีท างาน 

(  ) อินเตอร์เน็ตแบบรายเดือน  (  ) อินเตอร์เน็ตแบบเติมเงิน 

(  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………………………………. 

ส่วนที่ 3 ความสามารถในการใช้ไลน์ LINE Application 

3.1 ทัศนคติที่มีต่อไลน์ หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็นที่มีต่อการใช้ไลน์ 

ทัศนคติที่มีต่อไลน์ เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

1) การใช้ไลน์ท าให้ประหยัดค่าโทรศัพท์      

2) ไลน์มีรูปแบบการใช้งานยาก      
3) ไลน์ท าให้ได้ติดต่อพูดคุยกับเพื่อนเก่าและ      



 
 

 
  

เพ่ือนใหม่ 

4) ไลน์ เป็นแอพพลิเคชั่นที่ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน 

     

5) การใช้ไลน์ท าให้ท่านได้แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร ความคิดเห็นต่าง ๆของตนกับบุคคล
อ่ืน 

     

6) การใช้ไลน์ท าให้สิ้นเปลืองเวลา      

7) การใช้ไลน์ท าให้ท่านได้เรียนรู้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ 

     

8) ไลน์ ท าให้สื่อสารกับบุคคลรอบข้างน้อยลง      

9) ไลน์เป็นช่องทางการสื่อสารที่ความสะดวก
และรวดเร็ว 

     

10) ท าให้รู้สึกทันสมัย      

 
3.2การรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ไลน์  
ค าชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย ลงในช่องว่างของระดับความคิดเห็นหลังข้อความแต่ละข้อ ที่ตรง
กับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยในแต่ละข้อจะมีเพียงค าตอบเดียว 

การรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้
ไลน์ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

1) ท่านมีความมัน่ในตนเอง ว่าท่านสามารถ
ใช้ไลน์ได้ โดยปราศจากความวิตกกังวลใดๆ 

     

2) ท่านพยายามที่จะหลีกเลี่ยง หากพบว่า
วิธีการใช้ไลน์มีความยุ่งยาก 

     

3) ภายหลังจากได้รับค าแนะน าในการใช้ไลน์
เป็นครั้งแรก ท่านสามารถใช้ไลน์ได้อย่าง
คล่องแคล่ว 

     



 
 

 
  

4) ท่านไม่มีความม่ันใจว่าจะสามารถเรียนรู้
การใช้ไลน์ได้ 

     

5) ท่านเชื่อว่า ท่านใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้
ด้วยตนเองเพียง 2-3 ครั้ง ก็สามารถใช้ไลน์ได้
อย่างคล่องแคล่ว 

     

6) ท่านมีความวิตกกังวลในการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ 

     

7) ถ้าท่านประสบกับปัญหาในการใช้ไลน์  
ท่านจะพยายามแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 

     

8) ท่านต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการ
เรียนรู้วิธีการใช้ไลน์ 

     

9) ถ้าท่านตั้งเป้าหมายในการท าสิ่งใด ท่านจะ
ท าจนส าเร็จ เช่น เรียนรู้วิธีการใช้ไลน์ 

     

10) ท่านสามารถเรียนรู้วิธีการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์อ่ืนที่มีความคลึงกันกับไลน์ เช่น 
เฟซบุค๊ 

     

 
 
3.3 ความรู้เกี่ยวกับการใช้ LINE Application  
ค าชี้แจง : ท าเครื่องหมาย ในช่องว่างที่ถูกต้อง 

ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไลน์ ถูก ผิด ไม่แน่ใจ 
1) สติ๊กเกอร์ไลน์ คือ ภาพการ์ตูนเป็นสัญลักษณ์แสดงอารมณ์และ
ความรู้สึกแทนค าพูด 

   

2) การแชร์ คือ การแบ่งปัน ส่งต่อ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆกับเพ่ือนในไลน์    

3) ไทม์ไลน์ คือ พื้นที่การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ผู้อื่นสามารถเข้า
มาร่วมแสดงความคิดเห็นได้ 

   



 
 

 
  

4) ไลน์ เปิดให้ผู้ใช้สามารถโทรหากันได้ฟรีเฉพาะการโทรภายในประเทศ
เท่านั้น 

   

5) กลุ่มสนทนา คือ ห้องสนทนาที่ประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป     

6) การดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ฟรีในไลน์ ผู้ใช้ต้องรับเป็นเพ่ือนก่อน จึงจะ
สามารถดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ได้ 

   

7) การเข้าร่วมกลุ่มสนทนาไลน์ ต้องได้รับการอนุญาตเข้าร่วมกลุ่มจาก
สมาชิกในกลุ่มเสียก่อน 

   

8) บุคคลที่ถูกเราบล็อคไลน์ สามารถส่งข้อความถึงเราได้เหมือนเดิม    

9) การโทรแบบเห็นหน้าหรือวิดีโอคอล ผู้ใช้ต้องเสียค่าบริการในการใช้
งาน 

   

10) ผู้ใช้สามารถเลือกรับบุคคลอื่นเป็นเพื่อนในไลน์ ได้วิธีเดียวเท่านั้น คือ 
ทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

   

 

3.4 ทักษะเกี่ยวกับการใช้ LINE Application  

ค าชี้แจง : ท าเครื่องหมาย ในช่องว่างที่ถูกต้อง 

ทักษะเกี่ยวกับการใช้ไลน์ ท าได้ ท าไม่ได้ 
ทักษะพื้นฐาน  

1) การคัดลอกลิ๊งจากอินเตอร์เน็ตส่งให้เพ่ือนในไลน์    

2) การดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ฟรี   
ทักษะขั้นสูง  

3) การเพ่ิมเพ่ือนด้วยไอดีไลน์   
4) การแชร์ต าแหน่งที่อยู่กับเพ่ือนในไลน์   

5) การแชร์รูปภาพกับเพ่ือนในไลน์   

6) การซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์   



 
 

 
  

7) การปรับแต่งรูปภาพ   

8) การโทรแบบเห็นหน้า/การโทรแบบเสียง   
9) การสร้างวิดีโอส่งให้เพ่ือนในไลน์   

10) การส่งต่อข้อความข่าวสารต่าง ๆ   

 

3.5 ความรู้การจัดการกับเนื้อหาใน LINE Application : ชี้แจง : ท าเครื่องหมาย ในช่องว่างที่

ถูกต้อง 

ความรู้การจัดการกับเนื้อหาในไลน์ ถูก ผิด ไม่
แน่ใจ 

1) ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆที่ปรากฏในไลน์ มีทั้งน่าเชื่อถือและไม่น่าเชื่อถือ    
2) การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลเป็นสิ่งส าคัญ    

3) การไม่ตรวจสอบที่มาของข้อมูลให้แน่ชัดก่อนจะท าการส่งต่อไปยังเพื่อนในไลน์ 
เป็นการกระท าผิดตาม พ.ร.บ ว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ 
2550 

   

4) การตัดต่อ ดัดแปลงและส่งต่อรูปภาพของบุคคลอ่ืน โดยไม่ได้รับอนุญาต ถือ
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น 

   

5) การคลิ๊กลิ้งค์ท่ีได้รับในไลน์ ไม่มีความเสี่ยงในการได้รับไวรัส    
6) เปลี่ยนรหัสผ่านไลน์เป็นประจ า เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้อ่ืนสามารถเข้าใช้ไลน์ท่าน
ได้ 

   

7) การอ่านเงื่อนไขการใช้งานก่อนการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เป็นสิ่งไม่
จ าเป็น 

   

8) การดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ฟรี โดยมีเงื่อนไขการรับเป็นเพื่อน เพ่ือต้องการ
ส่งข้อมูงข่าวสารทางการตลาดให้แก่ผู้ที่ดาวน์โหลด 

   

9) การส่งต่อรูปภาพสวัสดีเช้าวันจันทร์ในกลุ่มไลน์ ถือเป็นการละเมิดเจ้าของ
ลิขสิทธิ์  

   



 
 

 
  

10) การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขบัตรเครดิต 
กับร้านค้าออนไลน์ ไม่ถือเป็นความเสี่ยงในการถูกน าข้อมูลดังกล่าวไปท าธุรกรรม
ใดๆได้ 

   

 
 
3.5 ทักษะการจัดการกับเนื้อหาใน LINE Application :  
ค าชี้แจง : ท าเครื่องหมาย ในช่องว่างที่ถูกต้อง 

ทักษะการจัดการกับเนื้อหาในไลน์ ถูก ผิด 

1) ข้อมูลสุขภาพที่มีการแชร์กันในไลน์จ านวนมาก แสดงว่าข้อมูลสุขภาพนั้นมีความ
น่าเชื่อถือ 

  

2) ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆที่ท่านให้ความเชื่อถือในไลน์ มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลเสมอ   
3) ท่านตรวจสอบข้อมูลจากสื่อที่หลากหลาย เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต 
ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลตรงกัน 

  

4) ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆที่ท่านได้รับในไลน์ ท่านสังเกตวันที่และเวลาในข้อมูลข่าวสารนั้นอยู่
เสมอ 

  

5) ข้อมูลสุขภาพที่ท่านได้รับในไลน์ ท่านมักจะน าไปปฏิบัติตามทันที   
6) ข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่แชร์กันในไลน์ มีทั้งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและไม่น่าเชื่อถือ   

7) ข้อมูลสุขภาพในไลน์ที่น่าเชื่อถือ ควรมีการรับรองผลการวิจัยจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ   
8) ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆที่ท่านได้รับจากเพ่ือนในไลน์ ท่านมักจะตั้งค าถามและแลกเปลี่ยน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับอยู่เสมอ 

  

9) เมื่อท่านได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆในไลน์ ท่านท าการส่งต่อให้เพ่ือนในไลน์ทันที   
10) การส่งต่อรูปภาพสวัสดี รูปภาพดอกไม้ ให้เพื่อนในไลน์ ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
เจ้าของภาพ 

  

 

 



 
 

 
  

ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการใช้ LINE Application 

1. ท่านใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ มาเป็นระยะเวลาเท่าใด 

(  ) 6เดือน    (  ) 1 ปี 

(  ) 2 ปี     (  ) 3 ปี 

(  ) มากกว่า 3 ปี 

2. ท่านใช้งานไลน์โดยเฉลี่ยกี่ชั่วโมงต่อวัน 

(  ) ต่ ากว่า 1ชั่วโมง   (  ) 1-3 ขั่วโมง 

(  ) 4-6 ชั่วโมง    (  ) 7 ชั่วโมงข้ึนไป  

3. ความบ่อยครั้งที่ท่านใช้ไลน์ เฉลี่ยต่อวัน 

(  ) 1ครั้งต่อวัน   (  ) 2-5 ครั้งต่อวัน 

(  ) 6-10 ครั้งต่อวัน  (  ) มากกว่า 10 ครั้งต่อวัน 

4. ท่านใช้ไลน์สถานที่ใดมากท่ีสุด 

(  )บ้าน    (  )ที่ท างาน 

(  )สถานที่ออกก าลังกาย  (  )อ่ืน ๆ โปรดระบุ………………………………  

5. ท่านใช้แอพพลิเคชั่นในลักษณะใดบ้าง (เลือกตอบมากที่สุด 3 อันดับ) 

(  ) แชท/สนทนาข้อความ    (  ) ส่งสติ๊กเกอร์ 

(  ) ส่งต่อ/แบ่งปันรูปภาพข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ (  ) โทรแบบเสียง/โทรแบบเห็นหน้า 

(  ) แสดงต าแหน่งที่อยู่ของตน   (  ) เล่นเกมในไลน์ 

(  ) ดาวน์โหลดสติ๊ฏเกอร์ฟรี   (  ) ซื้อสินคาและบริการออนไลน์ผ่านไลน์ 

6. วัตถุประสงค์ในการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นของท่าน มีอะไรบ้าง (เลือกตอบมากท่ีสุด 3 อันดับ) 

(  ) ติดต่อเพ่ือนเก่าสมัยเรียน/เพ่ือนที่ท างานเก่า 

(  ) ติดต่อครอบครัว/ลูกหลาน 

(  ) ใช้ตามบุคคลใกล้ชิด 



 
 

 
  

(  ) ความบันเทิง/ แก้เหงา 

(  ) พัฒนาความจ า 

(  ) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆในชีวิตประจ าวัน 

(  ) นัดหมายท ากิจกรรมต่าง ๆ 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะท่ัวไป (ถ้ามี) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

ประวัติผู้เขียน 

ชื่อ     นางสาวศิริพร แซ่ลิ้ม 
วันเดือนปีเกิด    21 ตุลาคม 2529 
วุฒิการศึกษา    ปีการศึกษา 2550: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
     คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


