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การวิจัยครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาทัศนคติและคุณค่าตราสินคา้ที่มีความสมัพันธ์กับ

การตัดสินใจใชไ้ลนท์ีวี ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ คือ 
ผู้บริโภคที่ใช้หรือเคยใช้ไลนท์ีวี ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ การวิเคราะหค์วามแตกต่างโดยการ
หาค่าที การวิเคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดียว และ สถิติค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียร์
สนั ผลการวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25 – 34 ปี สถานภาพโสด มี
ระดบัการศกึษาปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า และมีอาชีพพนกังานบรษิัทเอกชน ปัจจยัดา้นทศันคติโดยรวมมี
ทัศนคติอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.97 ดา้นคุณค่าตราสินคา้โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี  มี
ค่าเฉลี่ย 3.88 และดา้นการตัดสินใจใชไ้ลนท์ีวีโดยรวมมีความคิดเห็นในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 3.94 ผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูบ้รโิภคที่มี เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา และอาชีพ ที่แตกต่างกัน
มีการตัดสินใจใชไ้ลนท์ีวีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ไม่แตกต่างกัน ปัจจยัทัศนคติ ไดแ้ก่ ดา้น
ความเขา้ใจ ดา้นความรูส้กึ และดา้นพฤติกรรม มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 โดยมีความสมัพันธ์ระดับปานกลาง ใน
ทิศทางเดียวกัน  ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า ได้แก่ การรูจ้ักตราสินค้า การรับรูคุ้ณภาพตราสินค้า การ
เชื่อมโยงตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้ มีความสมัพนัธก์ับการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง ใน
ทิศทางเดียวกนั 
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The purpose of this research is to study the factors of attitudes and brand equity 

related to consumer usage decisions regarding LINE TV in the Bangkok metropolitan area. 
The sample consisted of 400 consumers who used or had used LINE TV in the Bangkok 
metropolitan area. A questionnaire was used for data collection and the statistics for data 
analysis included frequency, percentage, mean and standard deviation. The statistical 
hypothesis testing included a t-test, a One-Way Analysis of Variance and the Pearson product 
moment correlation coefficient. The results of the research showed that most of the samples 
were female, aged between 25-34, single, graduated with a Bachelor’s degree and 
employees of private companies. The overall attitude factors were at a high level and an 
average of 3.97, the overall brand equity factors were at a good level and an average of 3.88 
and overall usage decision on LINE TV was at a high level and an average of 3.94. The results 
of hypotheses testing were as follows: consumers of a different gender, age, status, education 
level and occupation decided to use LINE TV were different. The attitude factors included 
cognitive, affective and behavioral factors related to usage decisions on LINE TV at a 
statistically significant level of 0.01 and correlation was at a moderate level in the same 
direction. The brand equity factors included brand awareness, perceived quality, brand 
associations and brand loyalty related to usage decisions on LINE TV at a statistically 
significant level of 0.01 and correlation was at a moderate level in the same direction. 
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ท างานวิจัยของมหาวิทยาลัย ท าใหผู้ว้ิจัยและเพื่อน ๆ สาขาการตลาด เกิดความเขา้ใจในการวาง
รูปแบบของสารนิพนธ ์เพื่อใหง้านวิจยัมีความถกูตอ้งตามระเบียบและมีความสมบูรณแ์บบ 

ขอกราบขอบพระคณุเหลา่คณจารยภ์าควิชาบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม มหาวิทยาศรีนครินทรวิ
โรฒ ทุกท่านท่ีไดป้ระสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ้ต่าง ๆ แก่ผูว้ิจยั ตลอดจนเจา้หนา้ที่ภาควิชาทุกท่านที่
อ  านวยความสะดวกในดา้นต่าง ๆ แก่ผูว้ิจยั 

สุดท้ายนีข้อกราบขอบพระคุณครอบครวัของผู้วิจัยที่เป็นก าลังใจและสนับสนุนในทุก  ๆ 
ดา้นมาโดยตลอด ขอบคณุเพื่อน ๆ ทกุท่าน ที่ใหก้ าลงัใจ คอยช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัตลอดมา รวมถึง
ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านที่สละเวลาและใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  และขอบคณุผู้
มีสว่นช่วยเหลือทกุท่านที่ผูเ้ขียนมิไดเ้อ่ยถึง มา ณ ที่นีด้ว้ย 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
การรบัชมโทรทศันใ์นยุคสมยัก่อน ไม่ว่าจะเป็น ละคร รายการบนัเทิง หรือรายการวาไรตี ้

ผูบ้รโิภคจะตอ้งมานั่งเฝ้าจอโทรทศันเ์พื่อที่จะไดท้นัดรูายการหรือละครที่ชื่นชอบ แต่ดว้ยยุคสมัยที่
เปลี่ยนไป การด าเนินชีวิตที่มีความเร่งรีบ พฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นไดช้ัด 
ท าใหผู้บ้ริโภคนัน้ไม่มีเวลาที่จะมานั่งเฝ้าจอโทรทัศน์ และมีพฤติกรรมการดูละคร รายการต่าง ๆ 
ผ่านจอโทรทัศน์น้อยลง และการเข้ามาของเทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ตในยุคปัจจุบันนี ้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการและไลฟ์สไสตข์องผูบ้รโิภคยุคดิจิทลัไดเ้ป็นอย่างดี เพราะอินเทอรเ์น็ตนัน้
ท าใหผู้บ้ริโภคมีการรบัส่งข่าวสาร เปิดรบัสื่อต่าง ๆ เป็นไปอย่างสะดวกและง่ายดาย  ผ่านสมารท์
โฟน แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร ์และจากการส ารวจพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอรเ์น็ตในประเทศไทย ปี 
2561 ของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์หรือ ETDA  พบว่า คนไทยใชอิ้นเทอรเ์น็ต
เฉลี่ยต่อวนั 10 ชั่วโมง 5 นาที โดยจะใชง้านอินเทอรเ์น็ตในช่วงวนัท างาน/วนัเรียนหนงัสือโดยเฉลี่ย 
อยู่ที่ 9 ชั่วโมง 48 นาทีต่อวนั และใชง้านอินเทอรเ์น็ต ในช่วงวันหยุดโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 10 ชั่วโมง 54 
นาทีต่อวัน นอกจากนั้นยังพบว่ากิจกรรมการใชง้านอินเทอรเ์น็ตส่วนใหญ่จะเป็น Social Media 
เช่น Facebook ,Twitter , Instagram รองลงมาคือ การรบัชมโทรทัศน ์รบัชมคลิปวิดีโอ ดูรบัชม
ภาพยนตร ์ฟังเพลงออนไลน ์เช่น Youtube , LineTV , Netflix และตามมาดว้ยการพดูคยุ/โทรศพัท์
ผ่านอินเทอรเ์น็ต เช่น Line , Facebook Messenger เป็นต้น (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส,์ 2562) 

จากขอ้มูลขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า การรบัชมโทรทัศน ์รบัชมคลิปวิดีโอ รบัชมภาพยนตร ์ที่
เป็นแพลตฟอรม์ออนไลนแ์ละรบัชมผ่านอินเทอรเ์น็ตเขา้มามีบทบาทมากขึน้และเป็นทางเลือกใหม่
ส าหรบัการรบัชมรายการโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นละคร ซีรีส ์รายการบันเทิง หรือการต์ูน เป็นต้น 
เนื่องจากมีความสะดวกสบายในการรบัชม สามารถเลือกรบัชมเวลาใดก็ไดต้ามที่ผูบ้รโิภคตอ้งการ 
และปัจจุบนัแพลตฟอรม์ทีวีออนไลนแ์ละวิดีโอออนดีมานด ์ที่ไดร้บัความนิยมมากที่สดุ คือ ไลนท์ีวี 
(LINE TV)  ไลนท์ีวี เป็นผูใ้หบ้ริการทีวีออนไลน์และวิดีโอออนดีมานด์ ส  าหรบัคนไทย ใหไ้ดร้บัชม
ฟรี ที่สามารถดไูดทุ้กที่ทุกเวลา โดยมีการน าเสนอการรบัชมทีวียอ้นหลงั และมี เนือ้หารายการต่าง 
ๆ ทั้งละคร รายการวาไรตี ้รายการบันเทิง รวมถึงออริจินอลคอนเทนตท์ี่ผลิตโดยสถานีโทรทัศน ์
และผูผ้ลิตชัน้น าของประเทศ รวมอยู่ในแพลตฟอรม์ที่ง่ายต่อการใชง้าน และเป็นแพลตฟอรม์ที่มี
คณุภาพของไทย นอกจากนีย้อดการเขา้ถึงขอ้มลูเมื่อเทียบกบัสื่อโทรทัศน ์พบว่า แพลตฟอรม์การ
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รบัชมทีวีแบบรีรนั ไลนท์ีวี มีส่วนแบ่งมากถึง 65% และปัจจบุนัมียอดดาวนโ์หลดมากกว่า 20 ลา้น
ดาวนโ์หลด และในอนาคตไลน์ทีวีได้ตั้งเป้าสู่การเป็นเบอรห์นึ่งในแพลตฟอรม์ทีวีออนไลนแ์ละ
วีดีโอออนดีมานดข์องคนไทย โดยมีกลยุทธ์ที่ส  าคัญ คือ เนน้การน าเสนอเนือ้หารายการที่ตรงกับ
ความสนใจของผูช้มทั่วประเทศ ทัง้ในสว่นของรายการทีวียอ้นหลงั ออริจินอลคอนเทนต ์แอนิเมชั่น 
และดนตรี (ผูจ้ดัการออนไลน,์ 2562) 

จากข้อมูลของไลน์ทีวี ในปี พ.ศ. 2562 มีการเก็บข้อมูลการรับชมเนื ้อหารายการทีวี
ออนไลน ์พบว่า เนือ้หารายการที่ผูช้มชาวไทยนิยมดูจากไลนท์ีวี คือ ละครไทย ซีรีสแ์ละซิทคอม 
75% , บนัเทิงและวาไรตี ้15% และอ่ืน ๆ เช่น เพลง 10% ส่วนพฤติกรรมผูช้มดไูลนท์ีวี เฉลี่ย 176 
นาทีต่อวัน หรือเกือบ 3 ชั่วโมงต่อคน ผู้ชมไลนท์ีวีสัดส่วน 40% ดูไลน์ทีวีทุกวัน แบ่งออกเป็น 4 
กลุ่มหลัก ได้แก่ Youngster 14-23 ปี , Premium Mass 24-29 ปี , Segmented Users 30-40 ปี 
และ Mass 41-60 ปี นอกจากนัน้ช่องทางที่ผูช้มมีการรบัชมมากท่ีสดุ คือ Mobile App 52% , Line 
Ecosystem 24% , Mobile Web 14% และ PC Web 10% ส่วนช่วงเวลาไพรมไ์ทมข์องไลนท์ีวี ที่มี
ผูช้มรบัชมมากที่สดุ อนัดบัหนึ่งเวลา 15.00-18.00 น. อนัดบัสองเวลา 20.00-22.00 น. และอนัดบั
สามเวลา 12.00-14.00 น. (Brand Buffet, 2562) 

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นแม้ว่าไลน์ทีวีจะมีผู้ชมอยู่มากมายทั่วประเทศและมีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ดว้ยกระแสการรบัชมทีวีออนไลน์ที่มีมากขึน้ ท าใหม้ีคู่แข่งในธุรกิจหลาย
รายท่ีเป็นแพลตฟอรม์เดียวกนั เขา้มาแย่งชิงเวลาของผูบ้รโิภคและส่วนแบ่งทางการตลาด ที่เป็นทัง้
คู่แข่งเดิมในตลาดและคู่แข่งรายใหม่  เช่น Netflix , Youtube ,  VIU , Disneyplus เป็นต้น ทาง
ผูป้ระกอบการจึงต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ คิดเนือ้หารายการใหม่ ๆ เพื่อให้เขา้ถึงและตรงกับ
ความสนใจผูบ้ริโภค ถา้ไม่มีการท าตลาดหรือวางกลยุทธ์ อาจท าใหเ้สียฐานผูบ้ริโภคและเสียส่วน
แบ่งการตลาดได้ จากสถานการณ์ดังกล่าว ท าใหน้ักการตลาดตอ้งมาสนใจในเรื่อง คุณค่าตรา
สินคา้ ที่เขา้มามีบทบาทส าคัญในการวางกลยุทธท์ี่จะท าใหไ้ลนท์ีวี เติบโตไดต่้อไปในอนาคต โดย
สื่อสารใหก้ับผูบ้ริโภครูว้่า ไลนท์ีวี เป็นตราสินคา้ที่มีเอกลักษณ์ มีคอนเทนตท์ี่น่าสนใจ สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการและสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้รโิภคในยุคปัจจุบนัได ้รวมถึงการเป็น
แพลตฟอรม์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรบัของผูบ้ริโภค นอกจากนั้นทัศนคติต่อไลนท์ีวี ก็เป็นอีกหนึ่ง
ปัจจยัที่ส  าคญัไม่ต่างกนั การสรา้งความเขา้ใจกบัผูบ้ริโภคว่า ไลนท์ีวี มีการใชง้ายง่าย ไม่ซบัซอ้น มี
ความปลอดภยัจะส่งผลต่อดา้นความรูส้ึกที่ชื่นชอบ พึงพอใจ มีความสุข และท าใหเ้กิดพฤติกรรม
การใชต้ามมา ซึ่งกลยทุธเ์หลา่นีถื้อว่าเป็นสิ่งกระตุน้ที่ท าใหเ้กิดการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี 
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จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงทัศนคติและคุณค่าตราสินค้าที่มี
ความสมัพนัธก์ับการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นประโยชนใ์น
การพฒันาและปรบัปรุงแพลตฟอรม์ไลนท์ีวีใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค ทราบถึงทศันคติ
ของผูบ้รโิภคที่มีต่อไลนท์ีวีว่าอะไรเป็นส่วนที่ท าใหเ้กิดการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี และพฒันาตราสินคา้
ไลนท์ีวี ในรูปแบบทีวีออนไลน ์และวิดีโอออนดีมานดใ์หเ้ป็นที่รูจ้กัและครองใจผูบ้รโิภคมากยิ่งขึน้ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้

1. เพื่อศึกษาการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนก
ตามหลกัลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา และอาชีพ 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ ประกอบด้วย ด้านความเข้าใจ ด้าน
ความรูส้กึ และดา้นพฤติกรรม กบัการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างคณุค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ย การรูจ้กัตราสินคา้ 
การรบัรูค้ณุภาพตราสินคา้ การเชื่อมโยงตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้ กบัการตดัสินใจใช้
ไลนท์ีวี ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. เพื่อให้บริษัท ไลน์ คอรป์อรเ์รชั่น สามารถน าไปพัฒนา ปรับปรุง รูปแบบ เนื ้อหา

รายการ และแพลตฟอรม์ ไดใ้นอนาคต 
2. เพื่อใหบ้ริษัท ไลน ์คอรป์อรเ์รชั่น พัฒนาแพลตฟอรม์ไลนท์ีวี เพื่อสรา้งความแตกต่าง

จากคู่แข่งและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 
3. เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู ้ประกอบการเก่ียวกับธุรกิจทีวีออนไลน์  วิดีโอออนดีมานด์

สามารถน าผลวิจยัไปใชใ้นการพฒันา และสรา้งสรรค ์แพลตฟอรม์ที่เหมาะสมไดต่้อผูใ้ชบ้รกิารได ้

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ คือ  ผู้บริโภคที่ ใช้หรือ เคยใช้ไลน์ทีวี  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่ มตัวอย่ างที่ ใช้ในการวิจัย  คือ  ผู้บ ริ โภคที่ ใช้ห รือ เคยใช้ไลน์ที วี  ใน เขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชส้ตูรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546) 
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และไดก้ าหนดค่าความเชื่อมั่น 95% ค่าความผิดพลาดที่ยอมรบัไดไ้ม่เกิน 5% จะไดข้นาดกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 385 ราย และเพิ่มเติมอีก 15 ราย เพื่อป้องกันความผิดพลาดของแบบสอบถาม 
ดงันัน้กลุม่ตวัอย่างส าหรบัการวิจยัครัง้นีเ้ท่ากบั 400 ราย 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
ผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non-Probability 

Sampling) และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยให้กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นผูส้มัครใจในการตอบแบบสอบถามดว้ยตวัเอง (Self-selected) และกลุ่มตวัอย่างนัน้
จะเป็นผูท้ี่ใชห้รือเคยใชไ้ลนท์ีวี ซึ่งการตอบแบบสอบถามนั้นจะมีค าถามคัดกรองก่อนการตอบ
แบบสอบถาม คือ ท่านเคยใชไ้ลนท์ีวีหรือไม่ ถา้เคยใชไ้ลนท์ีวีจึงจะสามารถตอบแบบสอบถามใน
ส่วนถดัไปได ้แต่หากไม่เคยใชไ้ลนท์ีวีถือว่ายุติการตอบแบบสอบถาม และผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มูล
กลุ่มตัวอย่างโดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์กูเกิลฟอรม์ (Google Form) ผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) คือ เฟซบุ๊ก (Facebook) และ ไลน์ (Line) โดยเก็บ
แบบสอบถามใหค้รบจ านวน 400 ชดุ 
 

ตัวแปรที่ใช้ศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งเป็นดงันี ้

1.1 ลกัษณะประชากรศาสตร ์ 
1.1.1 เพศ 

1.1.1.1 ชาย 
1.1.1.2 หญิง 

1.1.2 อาย ุ
1.1.2.1 ต ่ากว่า 15 ปี 
1.1.2.2 15 – 24 ปี 
1.1.2.3 25 – 34 ปี 
1.1.2.4 35 – 44 ปี 
1.1.2.5 45 ปีขึน้ไป 

1.1.3 สถานภาพ 
1.1.3.1 โสด 
1.1.3.2 สมรส 
1.1.3.3 แยกกนัอยู่/หย่ารา้ง/หมา้ย 
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1.1.4 ระดบัการศกึษา 
1.1.4.1 ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
1.1.4.2 ปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า 
1.1.4.3 สงูกว่าปรญิญาตรี 

1.1.5 อาชีพ 
1.1.5.1 นกัเรียน/นกัศกึษา 
1.1.5.2 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
1.1.5.3 พนกังานบรษิัทเอกชน 
1.1.5.4 ธุรกิจสว่นตวั/เจา้ของกิจการ 
1.1.5.5 แม่บา้น/พ่อบา้น/เกษียณอาย ุ
1.1.5.6 อ่ืนๆ (โปรดระบ…ุ………) 

1.2 ทศันคติ 
1.2.1 ดา้นความเขา้ใจ 
1.2.2 ดา้นความรูส้กึ 
1.2.3 ดา้นพฤติกรรม 

1.3 คณุค่าตราสินคา้ 
1.3.1 การรูจ้กัตราสินคา้ 
1.3.2 การรบัรูค้ณุภาพตราสินคา้ 
1.3.3 การเชื่อมโยงตราสินคา้ 
1.3.4 ความภกัดีต่อตราสินคา้ 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ การตัดสินใจใชไ้ลนท์ีวี ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. ทัศนคติ หมายถึง ความคิด ความรูส้ึกของผู้ใช้บริการที่มีการใช้ไลน์ทีวี โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
1. ด้านความเข้าใจ หมายถึง ไลน์ทีวีมีการใช้งานที่ง่าย เข้าถึงง่ายหลากหลาย

ช่องทาง และมีความปลอดภยั 
2. ด้านความรูส้ึก หมายถึง เมื่อผู้บริโภคใช้ไลน์ทีวีแล้วเกิดความรูส้ึกเพลิดเพลิน 

คลายเคลียด และพงึพอใจ 
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3. ด้านพฤติกรรม หมายถึง พฤติกรรมที่ตามมาหลังจากเกิดความเข้าใจ และ
ความรูส้กึ เช่น การใชไ้ลนท์ีวีอย่างเป็นประจ า ใชเ้พื่อดรูายการหรือละครที่ชื่นชอบ เป็นตน้ 

2. คุณค่าตราสินค้า หมายถึง ประโยชน ์คณุสมบติั และเอกลกัษณเ์ฉพาะที่โดดเด่นของ
ตราสินคา้ไลนท์ีวี ที่ผูบ้รโิภคตระหนกัได ้ประกอบไปดว้ย 

1. การรูจ้กัตราสินคา้ หมายถึง ตราหรือยี่หอ้ ไลนท์ีวี ที่ผูบ้ริโภคนึกถึง เป็นที่รูจ้ักและ
คุน้เคย 

2. การรบัรูค้ณุภาพตราสินคา้ หมายถึง ความรูส้ึกของผูบ้รโิภคที่รบัรูถ้ึงคณุภาพของ
ไลนท์ีวี รวมถึงความเชื่อถือ และความมั่นใจในการใชบ้รกิารอีกดว้ย 

3. การเชื่อมโยงตราสินคา้ หมายถึง ความสมัพนัธต์ราสินคา้ไลนท์ีวี กบัความทรงจ า
ของผูบ้รโิภคที่ใชบ้รกิาร 

4. ความภักดีต่อตราสินคา้ หมายถึง การที่ผู ้บริโภครูส้ึกผูกพันและเชื่อมั่นกับการ
ใหบ้รกิารของไลนท์ีวี อย่างเหนียวแน่นโดยไม่เปลี่ยนไปใชบ้รกิารแพลตฟอรม์ทีวีออนไลนอ่ื์น ๆ 

3. การตัดสินใจ หมายถึง การตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี ของผูท้ี่ใชห้รือเคยใชไ้ลนท์ีวี ที่เกิดจาก
กระบวนการต่าง ๆ เพื่อบรรลถุึงจุดหมายหรือความตอ้งการของผูบ้ริโภค ทัง้การตระหนกัถึงความ
ตอ้งการ การเสาะหาขอ้มลู การประเมินทางเลือก การตดัสินใจใช ้และพฤติกรรมหลงัการใช ้

4. ไลน์ทีวี  หมายถึง แพลตฟอร์มที่พัฒนาโดย บริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่ น  ที่ เป็น
แพลตฟอรม์ในรูปแบบทีวีออนไลนแ์ละวิดีโอออนดีมานด ์เป็นผูใ้หบ้ริการในลกัษณะทีวีออนไลน์ ที่
เปิดใหใ้ชบ้ริการฟรี มีเนือ้หารายการที่หลากหลาย สามารถรบัชมผ่านทางสมารท์โฟน แท็บเล็ต 
และคอมพิวเตอรไ์ด ้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการศึกษาเรื่อง ทัศนคติและคุณค่าตราสินคา้ที่มีความสมัพันธก์บัการตดัสินใจใช้ไลน์

ทีวี ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

ประชากรศาสตร ์

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศกึษา 

5. อาชีพ 
พรทพิย ์วรกิจโภคาทร (2529) 

 
ทัศนคติ 

1. ดา้นความเขา้ใจ 

2. ดา้นความรูส้ึก 

3. ดา้นพฤติกรรม 
Schiffman and Kanuk (1994)  

 
คุณค่าตราสินค้า 

1. การรูจ้กัตราสินคา้   

2. การรบัรูค้ณุภาพตราสินคา้ 

3. การเชื่องโยงตราสินคา้ 

4. ความภกัดีต่อตราสินคา้ 
David A. Aaker. (1991) 
 

 
 

 
การตัดสินใจใช้ไลนท์วีี ของผู้บริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานคร  
1. ดา้นการตระหนกัถึงความ

ตอ้งการ/การรบัรูปั้ญหา 
2. ดา้นการเสาะหาขอ้มลู 
3. ดา้นการประเมินทางเลือก 
4. ดา้นการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี 
5. ดา้นพฤติกรรมหลงัการใช ้

Kotler (2554) 
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สมมติฐานในการวิจัย 
1. ผูบ้ริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

และ อาชีพที่แตกต่างกนัมีการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
2. ทศันคติ ไดแ้ก่ ดา้นความเขา้ใจ ดา้นความรูส้ึก และดา้นพฤติกรรม มีความสมัพนัธก์บั

การตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. คุณค่าตราสินคา้ ไดแ้ก่ การรูจ้กัตราสินคา้ การรบัรูค้ณุภาพตราสินคา้ การเชื่อมโยง

ตราสินคา้ และความภักดีต่อตราสินคา้ มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้ไลนท์ีวี ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

การวิจัยเรื่อง “ทศันคติและคุณค่าตราสินคา้ที่มีความสมัพันธ์กบัการตดัสินใจใช้ไลนท์ีวี 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง และได้
น าเสนอตามหวัขอ้ต่อไปนี ้

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุค่าตราสินคา้ 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจของผูบ้รโิภค 
งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร ์
ยุบล เบ็ญจรงคก์ิจ (2542) กล่าวว่า แนวคิดดา้นประชากรเป็นทฤษฎีที่ใชห้ลกัการของ

ความเป็นเหตุและผล หมายถึง พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษยเ์กิดขึน้ตามแรงผลกัจากภายนอกมา
เป็นตัวกระตุ้น ซึ่งเชื่อว่า คนเรานั้นได้ด าเนินชีวิตตามแบบฉบับสังคมที่ เป็นแม่บท ซึ่งคนที่มี
ลกัษณะทางประชากรที่แตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกนัออกไป 

ปรมะ สตะเวทิน (2546) ไดก้ล่าวถึงลักษณะประชากรของผูร้บัสารจะประกอบไปดว้ย 
ลกัษณะทางจิตวิทยาของมวลชนผูร้บัสาร ซึ่งหมายถึง ลกัษณะทางจิตใจของผูร้บัสาร เช่น ทศันคติ 
ค่านิยม ความคิดเห็น ความนบัถือตวัเอง ความตอ้งการ รสนิยม รวมถึงนิสยัการใชส้ื่อมวลชน และ
ดา้นลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูร้บัสาร ประกอบดว้ย เพศ อายุ ฐานะทางเศรษกิจและสงัคม 
การศกึษา ศาสนาและภมูิล  าเนา 

นอกจากนี ้พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2529) กล่าวถึงลักษณะผู้รับสารที่วิเคราะห์ตาม
ลักษณะประชากร  ซึ่ งแต่ละบุคคลนั้นจะแตกต่างกันออกไป  โดยความแตกต่างทาง
ประชากรศาสตร ์จะมีอิทธิพลต่อการสื่อสาร ไดแ้ก่ 

1. เพศ (Sex) ลักษณะบางอย่างของเพศชายและเพศหญิงที่แตกต่างกันส่งผลใหก้าร
สื่อสารต่างกนั เช่น ความแตกต่างทางดา้นค่านิยม ความคิด และทศันคติ เป็นตน้ โดยทั่วไปผูห้ญิง
ส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหว เจา้อารมณ ์และถูกชกัจูงไดง้่ายกว่าเพศชาย แต่เพศ
ชายนัน้มกัจะใชเ้หตผุลมากกว่าเพศหญิง (ปรมะ สตะเวทิน, 2546) 
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2. อายุ (Age) อายุที่ต่างกันท าใหก้ารเชื่อฟัง การเปลี่ยนทัศนคติ หรือเปลี่ยนพฤติกรรม
นัน้มีความยากง่ายแตกต่างกัน การวิจัยโดย เมเบิล; เจนิส; และ ไรฟ์ ไดท้ าการวิจัยว่าการชักจูง
จิตใจ โนม้นา้วจิตใจบุคคลนัน้ จะยากขึน้ตามอายุที่เพิ่มมากขึน้ พรอ้มกนันีอ้ายุยงัมีความสมัพนัธ์
กบัสือ่และข่าวสารต่าง ๆ ดว้ย 

3. การศึกษา (Education) การศึกษาเป็นตัวแปรส าคัญที่บ่งบอกถึงความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการเลือกรบัข่าวสาร มีงานวิจยัชีว้่า ระดบัการศึกษาของผูร้บัสารท าใหพ้ฤติกรรม
ของผูร้บัสารนัน้แตกต่างกนัออกไป เช่น คนที่มีการศึกษาสงู และสนใจในข่าวสารต่าง ๆ ไม่ค่อยที่
จะเชื่ออะไรง่าย ๆ และมกัจะเปิดรบัสื่อสิ่งพิมพเ์ป็นสว่นมาก 

4. ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) คือ อาชีพ รายได ้เชือ้
ชาติ สถานภาพ ภูมิหลังครอบครวั ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการรบัรู ้
ข่าวสารของผูร้บัสารที่มีความแตกต่างกนั 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ลักษณะทางประชากรศาสตรท์ี่
แตกต่างกัน ทัง้ในเรื่อง ของความสามารถในการเขา้ถึงข่าวสาร ประสบการณ์ในการด าเนินชีวิต 
หรือ ความรูส้ึกนึกคิด ทัศนคติ ค่านิยม ของแต่ละบุคคล อาจจะท าให้เกิดพฤติกรรมการรบัรู ้
ข่าวสารที่แตกต่างกันอออกไป ผู้วิจัยจึงไดน้ าแนวคิดดา้นประชากรศาสตรข์อง พรทิพย ์วรกิจโภ
คาทร ที่ส  าคัญมาใชเ้ป็นตัวแปรในการวิจัยในครัง้นี ้ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และ 
อาชีพ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 
ความหมายของทัศนคติ 

ทศันคติ (Attitude) หรือ “เจตคติ” หมายถึง ท่าที หรือ ความรูส้ึกของบุคคลต่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง เจตคติถือเป็นกิริยาท่าที ความรูส้ึกของบุคคลที่เกิดจากความเอนเอียงของจิตใจหรือ
ประสาท ซึ่งแสดงออกเพื่อตอบโตต่้อสิ่งเรา้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยจะแสดงออกในทางเห็นดี  เห็นชอบ
หรือต่อต้าน ไม่เห็นชอบด้วยก็ได้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2540) และมีนักวิชาการได้ให้
ความหมายไวด้งันี ้

Allport (1935, อา้งถึงใน วัฒนา ศรีสตัยว์าจา, 2534) กล่าวว่า ทศันคติ เป็นสภาวะ
ความพรอ้มทางจิตใจและประสาท ซึ่งเกิดขึน้จากประสบการณ์ สภาวะความพรอ้มนีจ้ะมีผลต่อ
การก าหนดทิศทางการแสดงออกของบคุคลในการโตต้อบต่อสิ่งของ และสถานการณท์ี่เก่ียวขอ้ง  

Thurstone (1959, อา้งถึงใน ธีระพร อวุรรณโณ, 2535) กลา่วเก่ียวกบัทศันคติไวด้งันี ้
ทศันคติเป็นความเขม้ของอารมณ ์ความรูส้ึกทางบวก หรือ ทางลบในการสนบัสนุนหรือต่อตา้นสิ่ง
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ที่อยู่ในความคิด ทัง้นีอ้ารมณ์ ความรูส้ึก คือส่วนที่เป็นทางบวก เช่น การเกลียด ไม่ชอบ ท าลาย 
หรือมีปฏิกิริยาต่อต้านวัตถุ ความคิด แผนการกระท า อุดมการณ์ รูปแบบความประพฤติ หรือ
สญัลกัษณท์ี่บคุคลอาจะแสดงอารมณ ์ความรูส้กึไปในทางบวกหรือทางลบก็ได ้

พาสนา จุลรตัน์ (2548) กล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึง ความคิดและความพรอ้มของ
ทางรา่งกายและจิตใจที่มีแนวโนม้ที่ตอบสนองดว้ยการเขา้หาหรือถอยออกห่างจากสิ่งเรา้ที่เกิดขึน้  

สุปัญญา ไชยชาญ (2543) กล่าวถึง ทัศนคติว่า คือ ความคิด ความเข้าใจ ความ
คิดเห็น ความรูส้ึก และท่าทีของบุคคลที่มีต่อสิ่ง เรา้ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการแสดงออกของบุคคลนั้น 
โดยอาจแสดงออกในทางเห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ยก็ได ้หรือหมายถึง การแสดงความรูส้ึกภายในที่
สะทอ้นใหเ้ห็นว่า บคุคลนัน้มีความโนม้เอียง พงึพอใจหรือไม่พงึพอใจต่อบางสิ่งบางอย่าง เช่น ตรา
สินคา้ การบรกิาร เนื่องจากเป็นผลของกระบวนการทางจิตวิทยา 

ประเภทของทัศนคติ 
ทัศนคติเป็นสิ่งที่เกิดขึน้เฉพาะบุคคล จะมีความแตกต่างกันตามปัจจัยแวดลอ้มที่มี

ความแตกต่างของบคุคลนัน้ ทศันคติมีอยู่ 3 ประเภท ไดแ้ก่  
1. ทศันคติเชิงบวก (Positive Attitude) คือ ทัศนคติที่บุคคลแสดงออกถึงปฏิกิริยาใน

ดา้นดีกบับุคคลอ่ืน รวมถึงอาจจะมีสว่นที่ท าใหบุ้คคลหรือกลุ่มบุคคลมีการตดัสินใจและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมที่เป็นประโยชนก์บัสงัคมอีกดว้ย 

2. ทศันคติเชิงลบ (Negative Attitude) คือ ทัศนคติที่บุคคลแสดงออกถึงปฏิกิริยาใน
ดา้นไม่ดีหรือทางลบกับบุคคลอ่ืน ทศันคติทางลบจะเกิดก็ต่อเมื่อเกิดความไม่พอใจ อาจจะส่งผล
ใหเ้กิดความไม่สงบในสงัคมได ้

3. ทัศนคตินิ่งเฉย (Passive Attitude) บุคคลที่มีทัศนคตินิ่งเฉยอาจเกิดจากการไม่มี
ความคิดเห็นกบัเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ อาจเป็นเพราะไม่มีความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องนัน้ ๆ จึงไม่
มีความรูส้กึใด ๆ เกิดขึน้ 

ทัศนคติทั้ง 3 ประเภทนี ้อาจมีเพียงประเภทเดียวหรือหลายประเภทก็ไดข้ึน้อยู่กับ
ความเชื่อ ความคิด ความรูส้กึ หรือค่านิยมอ่ืน ๆ ที่มีต่อบุคคล สิ่งของ การกระท า หรือสถานการณ์
ต่าง ๆ  เป็นตน้  

องคป์ระกอบของทัศนคติ 
Schiffman and Kanuk (1994) กล่าวถึงองค์ประกอบของทัศนคติ ที่อธิบายถึง

พฤติกรรม ประกอบไปดว้ย ทศันคติ 3 ประการ (Tricomponent attitude model) ดงันี ้



  

 

12 

1. ส่วนของความเข้าใจ (Cognitive component or Thinking) หมายถึง ความรู ้
ความคิด ความเขา้ใจ หรือเป็นความรูแ้ละการรบัรูจ้ากความเชื่อที่ไดร้บัจากประสบการณโ์ดยตรง 
สง่ผลต่อทศันคติ อาจจะเป็นในแง่ดีหรือไม่ดีก็ได ้

2. ส่ วนของความ รู้สึ ก  (Affective component or Felling) หมายถึ ง  อารมณ ์
ความรูส้ึกที่มีต่อสิ่งเรา้นัน้ และอาจจะแตกต่างกนัไปตามบุคลิกภาพและค่านิยมของบุคคลนัน้ ๆ  
เช่น รกั-ไม่รกั หรือ เห็นดว้ย-ไม่เห็นดว้ย 

3. ส่วนประกอบของพฤติกรรม (Behavioral component or Action) หมายถึง 
ส่วนประกอบที่มาจาก ความรู ้ความเขา้ใจ และความรูส้ึก เป็นการแสดงออกและตอบสนองของ
บคุคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

Kretch, Crutchflield, & Ballachey (1962, อา้งถึงใน ชชูยั สมิทธิไกร, 2556) ระบวุ่า
ทศันคติประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ 

1. องคป์ระกอบด้านปัญญา (Cognitive component) หมายถึง ความเชื่อ ความรู ้
ความคิด และความคิดเห็นที่บคุคลมีต่อที่หมายของทศันคติ 

2. องค์ประกอบด้านความรูส้ึก (Affective component) หมายถึง ความรูส้ึกส่วน
บคุคลที่เป็นทัง้ดา้นบวกและดา้นลบ เช่น ชอบ-ไม่ชอบ หรือ พอใจ-ไม่พอใจ 

3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral component) หมายถึง แนวโน้มของ
บคุคลที่จะปฏิบติัต่ออหมายของทศันคติที่สรา้งขึน้ 

Schermerhorn (2000) กลา่วว่า ทศันคติประกอบดว้ย 3 ดา้น ดงันี ้
1. ด้านความรู ้ความเข้าใจ (Cognitive component) เป็นทัศนคติที่สะท้อน ความ

เชื่อ ความคิดเห็น ความรู ้และขอ้มลูต่าง ๆ ที่มี ท าใหเ้ห็นถึงความคิดของบุคคลนัน้ ๆ ต่อบุคคลอ่ืน 
หรือสิ่งของนัน้ ๆ  

2. ด้านอารมณ์ ความรูส้ึก (Affective component) เป็นความรูส้ึกเฉพาะอย่างที่
เก่ียวขอ้งกบับคุคล ที่ไดจ้ากสิ่งเรา้ที่ท าใหเ้กิดทศันคตินัน้ ๆ ทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบ 

3. ด้านพฤติกรรม (Behavioral component) เป็นแนวโน้มและความตั้งใจที่ เกิด
พฤติกรรมดา้นใดดา้นหนึ่ง ซึ่งมาจากความความรูส้กึ และความคิด ของบคุคลนัน้ ๆ 
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การก่อตัวของทัศนคติ 
การก่อตวัของทศันคติเกิดขึน้และเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปัจจยัหลายประการ ดงันี ้

(จิรวฒัน ์วงศส์วสัดิวฒัน,์ 2542) 
1. การจูงใจทางร่างกาย (Biological Motivation) ทัศนคติจะมีเมื่อบุคคลนั้นก าลัง

ตอบสนองต่อความตอ้งการและแรงผลกัของรา่งกาย ท าใหม้ีการสรา้งทศันคติที่ดีต่อสิ่งเหลา่นัน้ 
2. ข่าวสารและขอ้มลู (Information) ทศันคติมีพืน้ฐานมาจากข่าวสารที่ไดร้บั รวมถึง

แหล่งที่มา ดว้ยลกัษณะการเลือกมองเห็นและการเขา้ใจของข่าวสารที่เขา้มานัน้  ท าใหค้นนัน้เก็บ
ไปคิดและสามารถสรา้งทศันคติขึน้มาใหม่ไดเ้ช่นกนั 

3. การเขา้เก่ียวขอ้งกบักลุ่ม (Group Affiliation) ทศันคติบางสิ่งอาจเกิดจากกลุ่มต่าง 
ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เช่น ครอบครวั เพื่อนร่วมงาน กลุ่มสงัคม เป็นตน้ โดยกลุ่มเหล่านีไ้ม่ ใช่แค่เป็นที่รวม
ของค่านิยม แต่ยงัมีการถ่ายทอดขอ้มลูดา้นต่าง ๆ ใหก้บัคนในกลุ่ม ท าใหส้ามารถสรา้งทศันคติได ้
โดยเฉพาะครอบครวัและเพื่อนร่วมงานเป็นกลุ่มที่ส  าคัญอย่างมากซึ่งเป็นแหล่งสรา้งทัศนคติเป็น
อย่างดี  

4. ประสบการณ์ (Experience) ประสบการณ์ของบุคคลที่มีต่อสิ่งเรา้นัน้ ถือว่าเป็น
สว่นส าคญัที่ท าใหบ้คุคลนัน้ ตีค่ากบัสิ่งที่มีจากประสบการณจ์นกลายมาเป็นทศันคติ 

5. ลกัษณะท่าทาง (Personality) ลกัษณะท่าทางที่มีหลากหลายดา้นต่างก็มีส่วนใน
ทางออ้มในการสรา้งทศันคติได ้ 

ซึ่งปัจจยัในการก่อตวัทัง้หมดไม่ไดเ้รียงตามล าดบัความส าคญั ปัจจยัใดจะมีมากกว่า
กนันัน้ ขึน้อยู่กบัสิ่งที่บคุคลเหลา่นัน้เก่ียวขอ้งดว้ยหรือกรอบที่อา้งอิงในการก่อใหเ้กิดทศันคติ 

จากแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวขา้งตน้ พบว่า ทัศนคติ เป็นความคิด ความเขา้ใจ ความ
เชื่อ ความรูส้ึกของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันออกไปตามกลุ่มสงัคม ประสบการณ์ หรือการไดร้บั
ขอ้มูลข่าวสารนัน้ ๆ โดยมีทัง้ทศันคติเชิงบวก เชิงลบ หรือแมแ้ต่ทัศนคติที่นิ่งเฉย (เป็นกลาง) และ
องค์ประกอบที่ส  าคัญของทัศนคติ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งได้แก่ ด้านความเข้าใจ (Cognitive 
component) ด้ าน ค วาม รู้สึ ก  (Affective component) แ ล ะ  ด้ าน พ ฤ ติ ก รรม  (Behavioral 
component) โดยผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดเก่ียวกับทศันคติของ Schiffman and Kanuk มาใชศ้ึกษาว่า
ทศันคตินัน้มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวีหรือไม่ และมาใชก้ าหนดแนวทางในการสรา้ง
แบบสอบถามในการวิจยัครัง้นี ้
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แนวคิดและทฤษฎีคุณค่าตราสินค้า 
Keller and Kotler (2013) กล่าวว่า  คุณ ค่าตราสินค้า คื อ คุณ ค่าที่ เพิ่ มขึ ้นมาใน

ผลิตภัณฑแ์ละบริการ เป็นการสะทอ้นวิธีที่ผูบ้ริโภคคิด รูส้ึก แสดง โดยการใหค้วามส าคัญกบัตรา
สินคา้เช่นเดียวกับราคา ส่วนครองตลาด และความสามารถในการท าก าไร และคุณค่าตราสินคา้
นัน้เป็นสินทรพัยท์ี่ไม่สามารถจบัตอ้งได ้มีคณุค่าทางดา้นจิตวิทยา 

นอกจากนี ้ปิยะชาติ อิศรภกัดี (2560) ยงักล่าวไวว้่า คณุค่าตราสินคา้ คือ ความสามารถ
ของตราสินคา้ในการตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค การตอบสนองนีถู้กเปลี่ยนเป็นมูลค่า อาจ
อยู่ในรูปแบบของสินคา้ บริการ หรือแพลตฟอรม์ที่ผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายเงินเพื่อใหไ้ดม้า การสรา้ง
สินคา้และบริการใหม่ใหก้ับตราสินคา้ เมื่อลูกคา้มีความเชื่อมั่นในตราสินคา้จะตอบรบัสินคา้และ
บรกิารท่ีตราสินคา้น าเสนอเป็นอย่างดี 

และ Aaker (1991) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า คุณค่าตราสินคา้ คือกลุ่มของสินทรพัยแ์ละ
หนีส้ินที่เก่ียวขอ้งกบัตราสินคา้ ชื่อเสียงและสญัลกัษณ์ของบริษัท ซึ่งไดเ้พิ่มเขา้ไปหรือถูกหักออก
จากมูลค่าที่ ได้รับจากสินค้าหรือบริการของบริษัท และตราสินค้าจะเกิดขึน้เองไม่ได้ต้องมี
องค์ประกอบอ่ืนเข้ามาเก่ียวข้อง เนื่องจากตราสินค้าเป็นสินทรพัย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible 
assets) 

 
Aaker ไดม้ีแนวคิดและองคป์ระกอบของคณุค่าตราสินคา้ไวด้งันี ้ 
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ภาพประกอบ 2 แบบจ าลองคณุค่าตราสินคา้ของ David A. Aaker. 

ที่มา : Aaker, D. A. 1991. Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a 
Brand Name. The Free Press. 

1. การรูจ้กัตราสินคา้ (Brand awareness) คือ การที่ผูบ้รโิภครบัรูแ้ละสามารถจดจ าตรา
สินคา้ได ้ซึ่งเป็นจุดเริ่มตน้ที่ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดการซือ้สินคา้หรือบริการ เมื่อผูบ้ริโภคมีการรบัรูต้รา
สินคา้ไดม้ากขึน้ ย่อมหมายความว่าผูบ้ริโภคจะเกิดความคุน้เคยกบัตราสินคา้มากขึน้เท่านัน้ และ
ยิ่งถา้ตราสินคา้นัน้มีการวางต าแหน่งสินคา้หรือบริการที่ชดัเจนก็จะคงความไดเ้ปรียบกับคู่แข่งอื่น 
ๆ ได ้และสามารถช่วยใหผู้บ้รโิภคตดัสินใจซือ้สินคา้หรือบริการไดง้่ายขึน้ (กณุฑลี รื่นรมย,์ 2560) 

 
 
 

Brand 
Equity 

Perceived quality 

Brand association Brand awareness 

Brand loyalty Other proprietary 
brand assets 

Provides value to customer by 
enhancing customer’s : 

• Interpretation/processing of 
information 

• Confidence in the purchase 
decision 

• Use satisfaction 

Provides value to firm by enhancing 

• Efficiency and effectiveness of 
marketing 

• Programs 

• Brand loyalty 

• Price/margins 

• Brand extensions 

• Trade leverage 

• Competitive advantage 
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ภาพประกอบ 3 ปิระมิดแสดงระดบัการรูจ้กัตราสินคา้ 

ที่มา : Aaker, D. A. 1991. Managing Brand Equity: The Awareness Pyramid  

การรูจ้กัตราสินคา้สามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 
1.1 ไม่รูจ้กัตราสินคา้ (Unaware of Brand) เป็นระดบัที่ผูบ้รโิภคไม่รูจ้กัตราสินคา้ 
1.2 จดจ าตราสินค้าได้ (Brand Recognition) เป็นระดับที่ผู ้บริโภคสามารถนึกชื่อ

ตราสินคา้ได ้เมื่อมีการใหข้อ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัสินคา้ 
1.3 การระลึกไดใ้นตราสินคา้ (Brand Recall) เป็นระดบัที่ผูบ้ริโภคสามารถระลึกถึง

ชื่อของตราสินคา้และระดบัของผลิตภณัฑไ์ดโ้ดยไม่ตอ้งมีการช่วยแนะน า 
1.4 การครองใจผูบ้ริโภค (Top of Mind) ในระดบันีผู้บ้ริโภคสามารถระลึกถึงชื่อตรา

สินคา้นัน้ ๆ ไดเ้ป็นล าดบัแรก 
2. การรบัรูคุ้ณภาพตราสินค้า (Perceived quality) คือ ความรูส้ึกและความคิดในการ

รบัรูค้ณุภาพโดยรวมหรือคณุภาพที่เหนือกว่าตราสินคา้อ่ืน ๆ ของผูบ้ริโภคที่มีต่อสินคา้ เนื่องจาก
เป็นสิ่งที่ผู ้บริโภคได้ทราบถึงความแตกต่างของสินคา้หรือบริการนั้น ๆ รวมทั้งท าให้ผูบ้ริโภคมี
เหตผุลในการเลือกบรโิภคสินคา้หรือบริการนัน้ และคณุภาพที่ถูกรบัรูจ้ะไม่เปลี่ยนไปตามความพึง
พอใจในคุณค่าเสมอไป กล่าวคือ การที่ผูบ้ริโภคพอใจในคุณภาพที่ถูกรบัรูข้องสินคา้หรือบริการ
ไม่ไดห้มายความว่าระดบัคณุภาพที่ถกูรบัรูต่้อสินคา้หรือบรกิารนัน้จะสงูตามไปดว้ย 

ความสมัพันธ์ที่ไดร้บัจากการรบัรูคุ้ณภาพตราสินคา้สรุปไดด้ังนี ้ (ศรีกัญญา มงคลศิริ, 
2547) 

2.1 ส่วนแบ่งการตลาด (Market share) หากว่าผู้บริโภคมองว่าตราสินค้านั้นมี
คณุภาพโดดเด่นเหนือคู่แข่งแลว้ โอกาสที่ตราสินคา้นัน้จะสามารถขยายสว่นแบ่งการตลาดได ้

Top of Mind

Brand Recall

Brand Recognition

Unaware of Brand
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2.2 การท าก าไรและยอดขาย (Profitability) หากตราสินคา้ถกูมองว่าคณุภาพในการ
รบัรูม้ีระดบัต ่า และสามารถแกปั้ญหาเหลา่นีไ้ด ้โอกาสที่ยอดขายจะดีขึน้ก็มีสงู 

2.3 เหตุผลในการซือ้ (Reason-to-Buy) การที่ผู ้บริโภคมีการรับรูคุ้ณภาพต่อตรา
สินคา้ดีก่อใหก้ารตดัสินใจซือ้สินคา้หรือบรกิาร 

2.4 ความแตกต่างและการวางต าแหน่ง (Differentiation and Position) ตราสินค้า
ตอ้งมีความแตกต่างและมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เหนือคู่แข่ง และมีจุดยืนของตราสินค้า
ชดัเจน 

2.5 ราคาที่ถูกกว่า (Price premium) ตราสินค้าใดที่มีการรับรูคุ้ณภาพ ถือว่าเป็น
โอกาสในการขายสินคา้ในราคาสงูกว่าคู่แข่งเพราะผูบ้ริโภคยอมรบัและองเห็นว่าคณุภาพที่ไดร้บั
นัน้เหนือกว่าตราสินคา้อ่ืน 

2.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่น่าสนใจ (Channel Member Interest) คุณภาพที่ดี
ของสินคา้หรือบรกิาร ท าใหผู้บ้รโิภคเกิดการซือ้สินคา้ ส่งผลใหต้ราสินคา้นัน้ขายไดอ้ย่างสม ่าเสมอ 
ท าใหร้า้นคา้ต่าง ๆ สนใจที่จะขายตราสินคา้นัน้ 

2.7 การขยายตราสินคา้ (Brand Extension) การรบัรูค้ณุภาพของตราสินคา้ที่ดีย่อม
ท าใหต้ราสินคา้นัน้ ๆ เกิดการขยายตวัแตกไลนผ์ลิตภณัฑห์รือบริการได ้ 

3. การเชื่อมโยงตราสินคา้ (Brand associations) คือ ความสมัพนัธท์ี่เชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ 
ของตราสินคา้เขา้กับความทรงจ าของผูบ้ริโภค โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวจะสามารถช่วยสรา้ง
ทศันคติเชิงบวกใหก้บัตราสินคา้นัน้ และกลายเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงความรูส้ึกของผูบ้ริโภคเขา้กบัตรา
สินคา้ พรอ้มทัง้ช่วยสรา้งความแตกต่างใหก้บัตราสินคา้ท าใหผู้บ้รโิภคมีเหตผุลในการซือ้สินคา้หรือ
บรกิาร 

การเชื่อมโยงตราสินคา้นัน้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ (Keller, 1993) 
3.1 การเชื่อมโยงด้านคุณสมบัติของตราสินค้า (Attribute) เป็นการเชื่อมโยงของ

คุณสมบัติกับสินค้าโดยตรง หมายถึง ลักษณะที่สามารถอธิบายได้ถึงสินค้าหรือบริการ หรือ
กระบวนการและการใชง้านของสินคา้นัน้ ๆ และคณุสมบติัที่ไม่ใช่ตวัสินคา้หรือบริการ เช่น ขอ้มูล
ดา้นราคา บรรจภุณัฑ ์ภาพลกัษณข์องผูใ้ช ้และ ภาพลกัษณข์องการใชง้าน 

3.2 การเชื่อมโยงด้านคุณประโยชน์ของตราสินค้า (Benefit) เป็นการเชื่อมโยง
เก่ียวกบัคณุค่าเฉพาะบุคคลที่ไดร้บัการจากใชป้ระโยชนจ์ากสินคา้หรือบรกิารนัน้ ๆ ไดแ้ก่ ดา้นการ
ใชง้าน จะสอดคลอ้งกบัตวัสินคา้และจะเชื่อมโยงกบัแรงจูงใจของผูบ้ริโภค ดา้นประสบการณ ์เกิด
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จากความรูส้ึกของผูบ้ริโภคเมื่อใชส้ินคา้หรือบริการนัน้ ดา้นสญัลกัษณ์ เป็นการบ่งบอกถึงบุคลิก
และการแสดงตวัตนของผูบ้รโิภคที่ตอ้งการสื่อใหผู้อ่ื้นรบัรูโ้ดยผ่านการใชส้ินคา้หรือบรกิาร 

3.3 การเชื่อมโยงดา้นทัศนคติของตราสินคา้ (Attitude) เป็นการเชื่อมโยงที่เก่ียวกับ
การประเมินตราสินคา้จากความรูส้ึกในภาพรวมที่ไดจ้ากการใชส้ินคา้หรือบริการ ที่เกิดจากความ
เชื่อและสง่ผลต่อพฤติกรรม สามารถแสดงออกไดท้ัง้ทางบวกและทางลบต่อตราสินคา้ ทศันคติเกิด
การจากเรียนรูแ้ละสามารถปรบัเปรียบได ้

Keller (1993) นอกจากนัน้การเชื่อมโยงตราสินคา้ สามารถส่งผลต่อการตอบสนองต่อ
กิจกรรมทางการตลาดของแต่ละตราสินคา้แตกต่างกนัไป โดยขึน้อยู่กบัความแข็งแกร่ง (Strength) 
ความชื่นชอบ (Favorability) และความโดดเด่น (Uniqueness) ของตราสินคา้นั้น ที่ผูบ้ริโภคจะ
สามารถเชื่อมโยงไดม้ากนอ้ยเพียงใด  

ความแข็งแกร่ง (Strength) การที่ผู ้บริโภคสามารถรื ้อฟ้ืนความทรงจ าที่ เก่ียวกับ
คุณสมบัติหรือคุณประโยชน์ของสินค้าหรือบริการที่มาจากประสบการณ์โดยตรง (Consumer 
Experience) และนึกถึงตราสินคา้นั้นไดเ้ป็นอันดับตน้ ๆ นั่นหมายถึง ตราสินคา้นั้นมีความแข่ง
แกร่งค่อนขา้งมาก นอกจากนีก้ารบอกเล่าแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่
ช่วยเพิ่มความแข็งแกรง่ต่อตราสินคา้ได ้

ความชื่นชอบ (Favorability) เกิดขึน้จากการที่ผูบ้รโิภคความเชื่อมั่นหรือรูส้กึว่าตราสินคา้
มีคณุสมบติัและคณุประโยชนท์ี่ตอบสนองต่อความตอ้งการได ้ความชื่นชอบจะก่อใหเ้กิดทศันคติ
ทางบวกต่อสินคา้หรือบรกิารได ้

ความโดดเด่น (Uniqueness) ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตราสินค้าที่อยู่บน
คณุลกัษณะหรือคณุประโยชน ์และมีความแตกต่างจากคู่แข่ง 

4. ความภักดีต่อตราสินคา้ (Brand loyalty) คือ ความเชื่อมั่นที่ผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ 
ซึ่งความภักดีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภคเป็นส่วนที่ส  าคัญที่สุดของคุณค่าตราสินค้า เพราะเป็น
เครื่องมือที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปที่ผู ้บริโภคจะเปลี่ยนไปใชต้ราสินค้าอ่ืน ๆ หรือไม่ ถ้า
ผูบ้รโิภคมีความภกัดีต่อตราสินคา้ในระดบัสงูแลว้ผูบ้ริโภคก็จะซือ้สินคา้หรือใชบ้รกิารตราสินคา้นัน้
อย่างต่อเนื่อง (ศรีกญัญา มงคลศิร,ิ 2547) 
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ภาพประกอบ 4 ปิระมิดแสดงระดบัความภกัดีต่อตราสินคา้  

ที่มา : Aker, A. David. 1991. Managing Brand Equity: The Loyalty Pyramid 

ความจงรกัภกัดีต่อตราสินคา้นัน้สามารถแบ่งออกเป็นได ้5 ระดบั ดงันี ้ (Aaker, 1991) 
ระดับแรก ผูบ้ริโภคไม่มีความภกัดีตราสินคา้ (Non-Loyal Buyer) เป็นความภกัดีต่อตรา

สินคา้ระดับต ่าสุด โดยผูบ้ริโภคไม่เห็นความแตกต่างระหว่างตราสินคา้ สามารถเปลี่ยนไปใชต้รา
สินคา้อ่ืนได ้จากความชื่นชอบ หรือ ความสะดวก 

ระดับที่สอง ผูบ้ริโภคซือ้จากความเคยชิน (Habitual Buyer) เป็นกลุ่มลูกค้าที่พอใจใน
ระดับต ่า หรือเริม่พอใจกับตราสินคา้ที่ใชอ้ยู่ แต่คิดว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอในการเปลี่ยนไปใชต้รา
สินคา้อ่ืน หรืออาจจจะเรียกไดว้่าซือ้หรือใชบ้รกิารเพราะความเคยชิน 

ระดับที่สาม ผู้บริโภคที่คิดถึงต้นทุนในการเปลี่ยนตราสินค้า (Switching Cost Loyal) 
เป็นระดับที่ผูบ้ริโภคแทบไม่เปลี่ยนไปใชต้ราสินคา้อ่ืน เนื่องจากการที่ผูบ้ริโภคเปลี่ยนไปใชต้รา
สินคา้อ่ืนจะมีตน้ทุนต่าง ๆ ตามมา เช่น ตน้ทุนของเวลา ตน้ทุนทางการเงิน ตน้ทุนในความเสี่ยง 
และตน้ทุนในการคน้หา แต่ผูบ้ริโภคก็สามารถที่จะเปลี่ยนใจไปใชต้ราสินคา้อ่ืนไดเ้ช่นกนั ถา้เป็นสิ่ง
ที่คุม้ค่าและตอบสนองความตอ้งการไดม้ากกว่า 

ระดับที่สี่ ผูบ้ริโภคที่เป็นมิตรกับตราสินคา้ (Friend of The Brand) เป็นระดับที่ผูบ้ริโภค
รูส้ึกว่าตราสินคา้คือเพื่อน ผูบ้ริโภคจะมีความรูส้ึกผูกพันและมีความคุน้เคย เนื่องจากมีความชอบ
ในตราสินคา้นัน้ ๆ และมกัจะมีเรื่องของอารมณ์ ความรูส้ึก เขา้มาเก่ียวขอ้ง ท าใหก้ารเปลี่ยนใจไป
ใชต้ราสินคา้อ่ืนค่อนขา้งยาก 

Committed 
Buyer

Friend of The 
Brand

Switching Cost Loyal

Habitual Buyer

Non-Loyal Buyer
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ระดบัที่หา้ ผูบ้ริโภคมีความผูกพนั (Committed Buyer) เป็นระดบัสงูสดุของความความ
ภกัดีต่อตราสินคา้ โดยผูบ้ริโภคกลุ่มนีคิ้ดว่าตราสินคา้มีความผกูพนัและสะทอ้นถึงความเป็นตวัตน
ได ้จนผูบ้ริโภคเกิดความภูมิใจเมื่อไดซ้ือ้สินคา้หรือใชบ้ริการตราสินคา้นัน้ ๆ จะเลือกใชต้ราสินคา้
นัน้อย่างสม ่าเสมอและไม่เปลี่ยนใจไปใชต้ราสินคา้อ่ืน  

จากแนวคิดและทฤษฎีขา้งตน้ สรุปไดว้่าคณุค่าตราสินคา้มีความสมัพนัธแ์ละมีประโยชน์
ต่อตราสินคา้ และเป็นสิ่งที่มีความส าคญักบัการตลาดในยุคปัจจุบนั สามารถช่วยใหธุ้รกิจมีความ
ยั่งยืนต่อไปในอนาคต และผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดและแบบจ าลองคุณค่าตราสินคา้ของ Aaker มาใช้
ก าหนดแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม ได้แก่ 1. การรูจ้ักตราสินคา้ (Brand awareness) 2. 
การรบัรูค้ณุภาพตราสินคา้ (Perceived quality) 3. การเชื่อมโยงตราสินคา้ (Brand associations) 
และ 4. ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand loyalty) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้บริโภค 
 ชูชัย สมิทธิไกร (2556) ไดก้ล่าวว่า การตัดสินใจของผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมและ

กระบวนการทางจิตใจของผูบ้รโิภคกบัการตดัสินใจซือ้สินคา้หรือการใชบ้รกิาร รวมถึงพฤติกรรมใน
ดา้นต่าง ๆ ตัง้แต่การตระหนกัถึงความตอ้งการ การคน้หาขอ้มลู การประเมินทางเลือกต่าง ๆ และ
การตดัสินใจซือ้ 

วุฒิ สุขเจิญ (2559) ยังกล่าวว่า การตัดสินใจซือ้สินค้าหรือบริการของผู้บริโภคไม่ได้
เกิดขึน้ทนัที แต่มีลกัษณะที่เป็นกระบวนการ คือด าเนินการเป็นขัน้เป็นตอน 

นอกจากนัน้ เสรี วงษ์มณฑา (2542) ไดก้ล่าวถึง การตัดสินใจของผูบ้ริโภค ว่า ในการที่
ผูบ้ริโภคจะซือ้ผลิตภัณฑ์จะตอ้งมีกระบวนการตั้งแต่จุดเริ่มตน้ไปจนถึงทัศนคติหลังจากที่ไดใ้ช้
สินคา้แลว้ ซึ่งสามารถพิจารณาเป็นขั้นตอนดงันี ้การมองเห็นปัญหา การแสวงภายใน การแสวงหา
ภายนอก การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซือ้ และทศันคติหลงัการซือ้ 

และ ถวลัย ์วรเทพพฒุิพงศ ์(2540) ยงัใหค้วามหมายของการตดัสินใจไวว้่า การตดัสินใจ 
หมายถึง กระบวนการการเลือกทางปฏิบัติทางใดทางหนึ่งจากทางเลือกต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุ
จดุหมายที่วางไว ้โดยมหีลกัเกณฑท์ี่เขา้มาช่วยและท าใหเ้กิดการตดัสินใจ 

นอกจากนี ้ยังมี ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ กล่าวคือ ผู้บริโภคแต่ละคนนั้นจะมี
พฤติกรรมแตกต่างกันในดา้นต่าง ๆ โดยเป็นผลมาจากปฏิสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะส่วนบุคคลกับ
สภาพแวดลอ้ม ทั้งทางกายภาพ และทางจิตวิทยา ท าให้การตัดสินใจซือ้สินคา้หรือใชบ้ริการมี
ความแตกต่างกนั โดยมีปัจจยัดงันี ้(ชชูยั สมิทธิไกร, 2556) 
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1. ปัจจัยภายใน หรือปัจจัยทางดา้นจิตวิทยา ซึ่งเก่ียวขอ้งกับลักษณะส่วนบุคคลของ
ผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ 

1.1 การรับรู ้ (perception) เป็นการเลือก การเปิดรับ ให้ความสนใจ และแปล
ความหมายของสิ่งเรา้ใหม้ีความหมายและสอดคลอ้งกนั 

1.2 การเรียนรู ้(learning) เป็นการที่บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง 
อนัเนื่องมาจากประสบการณต่์าง ๆ ที่ไดร้บัมา 

1.3 ความตอ้งการและแรงจูงใจ (needs and motives) เป็นสิ่งที่ท าใหบุ้คคลมีความ
ปรารถนา เกิดความต่ืนตวั และผลกัดนัใหบ้คุคลนัน้มีการกระท าต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดส้ิ่งที่ตอ้งการ 

1.4 บุคลิกภาพ (personality) เป็นลกัษณะเฉพาะบุคคลซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล และเป็นสิ่งที่ก าหนดลกัษณะความสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดลอ้มหรือสถานการณข์อง
บคุคลนัน้  

1.5 ทัศนคติ (attitude) เกิดจากการประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ว่าดีหรือเลว ชอบหรือไม่
ชอบ น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจ 

1.6 ค่านิยมและวิถีชีวิต (values and lifestyles) ซึ่งค่านิยม คือ รูปแบบของความ
เชื่อที่แต่ละบุคคลยึดถือเป็นมาตรฐานว่าสิ่งใดดีไม่ดี และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม และรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต คือ รูปแบบการใชช้ีวิตที่คนเหล่านัน้แสดงออกมาในรูปของกิจกรรม ความสนใจ และ
ความคิดเห็น  

2. ปัจจัยภายนอก คือ สภาพแวดล้อมภาพนอกตัวของผู้บริโภค ซึ่งมี อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบรโิภค ไดแ้ก่  

2.1 ครอบครวั (family) เป็นสถาบนัที่มีความส าคญัที่สดุในการหล่อหลอมพฤติกรรม
ผูบ้รโิภค สภาพครอบครวัที่แตกต่างกนัสง่ผลท าใหบุ้คคลนัน้ ๆ มีความแตกต่างกนั 

2.2 กลุ่มอ้างอิง (reference group) บุคคลหรือกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
บุคคลหนึ่ง โดยมุมมองหรือค่านิยมของกลุ่มอา้งอิงจะถูกน าไปใชเ้ป็นแนวทางส าหรบัการแสดง
พฤติกรรมต่าง ๆ ของบคุคลนัน้ ๆ  

2.3 วัฒนธรรม (culture) แบบแผนการด าเนินชีวิตของกลุ่มคนในสังคม สามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ และแบบแผนพฤติกรรมที่ยึดถืออยู่นั้นจะมีการ
ถ่ายทอดจากอีรุน่สูอี่กรุน่ 
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2.4 ชัน้ทางสงัคม (social class) การจ าแนกกลุ่มบุคลลในสงัคมออกเป็นชัน้ ๆ โดย
กลุ่มคนที่อยู่ในชนชัน้เดียวกันจะมีความเหมือนหรือคลา้ยคลึงกันทัง้ในเรื่องของค่านิยม วิถีชีวิต 
ความสนใจ พฤติกรรม สถานะทางเศรษฐกิจและการศกึษา 

กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 
กระบวนการตัดสินใจซือ้สินค้าหรือใช้บริการของผู้บริโภคสามารถพิจารณาตาม

ขัน้ตอนต่าง ๆ ไดเ้ป็น 5 ขัน้ตอน คือ การตระหนกัถึงความตอ้งการ การเสาะหาขอ้มลู การประเมิน
ทางเลือก การตัดสินใจซือ้ และ พฤติกรรมหลงัการซือ้ โดยขัน้ตอนการตัดสินใจของผูบ้ริโภคเป็น
กระบวนการที่ไม่มีแบแผนตายตวั ผูบ้ริโภคไม่จ าเป็นตอ้งท าตามกระบวนการทัง้ 5 ตามล าดบั หรือ
บางครัง้อาจจะขา้มขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึ่งก็เป็นได ้(Kotler, 2554) 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 แบบจ าลองกระบวนการตดัสินใจของ Kotler 

ที่มา : Kotler, Philip. 2554. Principles of Marketing: กระบวนการตดัสินใจซือ้ 

1. การตระหนักถึงความต้องการ (Need recognition) หมายถึง การที่ผู ้บริโภค
ตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการของตนเอง ผูซ้ือ้หรือผูใ้ชบ้ริการรบัรูถ้ึงความแตกต่างจาก
สภาวะที่แทจ้รงิของตนเอง(สภาพปัจจบุนั) และสภาวะที่ปรารถนา(สภาพที่ตอ้งการ) ความตอ้งการ
อาจถูกกระตุ้นจากสิ่งกระตุ้นภายในที่ เพิ่มขึน้จนถึงระดับที่สูงพอที่จะกลายเ ป็นแรงผลักดัน 
นอกจากนัน้ความตอ้งการอาจเกิดจากสิ่งกระตุน้ภายนอก เช่น 

2. การเสาะหาขอ้มูล (Information search) ในขัน้ตอนนีผู้บ้ริโภคอาจใหค้วามสนใจ
กบัขอ้มูลมากขึน้หรือเสาะหาขอ้มลูอย่างกระตือรือรน้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการหรือแกปั้ญหา
นัน้ ๆ โดยที่ผูบ้ริโภคมีการรับขอ้มูลไดจ้ากหลายแหล่ง ทั้งแหล่งบุคคล (personal sources) เช่น
ครอบครวั ญาติ เพื่อน คนคุน้เคย แหล่งพาณิชย ์(commercial sources) เช่น พนักงานขาย การ
โฆษณา เว็บไซต ์ แหลง่สาธารณะ (public source) เช่น หน่วยงาน องคก์รต่าง ๆ สื่อมวลชน สื่อโซ
เชียล และจากแหลง่ประสบการณ ์(experiential source) ซึ่งมาจากบคุคลที่มีการด าเนินการนัน้ ๆ 

 

การตระหนกัถึง

ความตอ้งการ 

การเสาะหา

ขอ้มลู 

การประเมิน

ทางเลือก 

การตดัสินใจ

ซือ้ 

พฤติกรรม

หลงัการซือ้ 
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การควบคุม และการใชส้ินคา้หรือบริการโดยตรง อิทธิพลจากแหล่งขอ้มูลเหล่ านีจ้ะแตกต่างกัน
ตามสินคา้หรือบริการ และตวัผูบ้ริโภคเอง และเมื่อผูบ้ริโภคไดร้บัขอ้มูลมากขึน้ ท าใหก้ารรบัรูห้รือ
ความรูข้องผูบ้รโิภคเก่ียวกบัตราและลกัษณะของสินคา้หรือบรกิารนัน้เพิ่มขึน้ดว้ย 

3. การประเมินทางเลือก (Alternative evaluation) คือวิธีการที่ผูบ้ริโภคใชข้อ้มูลที่มี
อยู่น ามาประเมินตราสินคา้หรือบริการนัน้ ๆ โดยมีการเปรียบเทียบขอ้มลู คณุสมบติั ลกัษณะของ
สินคา้หรือบริการต่าง ๆ ซึ่งผูบ้ริโภคจะมีทัศนคติต่อตราสินคา้แตกต่างกันโดยผ่านกระบวนการ
ประเมิน วิธีการประเมินก็ขึน้อยู่กับตัวผู้บริโภคว่ามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดและการ
ตดัสินใจซือ้สินคา้หรือใชบ้ริการดว้ยตวัผูบ้ริโภคเอง  หรือในบางครัง้ก็จะเป็นไปตามเพื่อน พนกังาน
ขาย หรือคนในครอบครวั นอกจากนัน้ยงัมีความเชื่อต่อตราสินคา้หรือภาพลกัษณข์องตราสินคา้ ที่
ผูบ้รโิภคไดพ้บเห็นและรบัรูจ้ากประสบการณท์ี่ท าใหเ้กิดการตดัสินใจ 

4. การตัดสินใจซือ้ (Purchase Decision) ขั้นตอนนี ้ผู ้บริโภคได้ตัดสินใจซือ้สินค้า
หรือบริการอนัใดอนัหนึ่ง หลงัจากมีการประเมินทางเลือกต่าง ๆ โดยผูบ้ริโภคจะท าการตดัสินใจซือ้
ตราสินคา้ที่ชอบและพอใจมากที่สุด แต่ก็อาจมีปัจจัย 2 ประการที่เขา้มาขัดขวางความตัง้ใจซือ้
และการตดัสินใจซือ้ ไดแ้ก่ 

4.1 ทัศนคติของผู้อ่ืน (attitudes of others) เช่น บุคคลในครอบครวัหรือเพื่อน
สนิท แนะน าว่าสินคา้หรือบรกิารอนันีดี้ อาจท าใหเ้กิดการทดลองใช ้

4.2 ปัจจัยทางสถานการณ์ที่ คาดไม่ถึ ง  (unexpected situational factors) 
ผู้บริโภคมีความตั้งใจซือ้โดยอ้างอิงจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ ราคาและ
ประโยชนข์องสินคา้หรือบรกิารท่ีคาดหวงั ก็มีผลต่อการตดัสินใจซือ้เช่นกนั 

5. พฤติกรรมหลังการซือ้ (Purchase decision) หลังจากที่ผู ้บริโภคได้ท าการซื ้อ
สินคา้หรือบริการแลว้ อาจเกิดความพอใจหรือไม่พอใจต่อสินคา้หรือบริการนัน้ ๆ โดยพิจารณาถึง
ความสมัพนัธร์ะหว่างความคาดหวงัของผูบ้รโิภค และการรบัรูข้องสินคา้หรือบรกิาร เช่น ประโยชน์
หรือคณุสมบติั ตรงตามความคาดหวงัหรือมากกว่าที่คาดหวงั ผูบ้ริโภคจะรูส้ึกพอใจและประทบัใจ 
แต่ถา้ต ่ากว่าความคาดหวงั ผูบ้รโิภคจะรูส้กึไม่พอใจและผิดหวงั 

จากแนวคิดและทฤษฎีดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า การตดัสินใจของผูบ้รโิภค คือ การเลือก
และการเปรียบเทียบโดยมีปัจจยั กระบวนการ และขัน้ตอนต่าง ๆ เขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ
ซือ้สินคา้หรือบริการ เพื่อใหบ้รรลุถึงเป้าหมายและความตอ้งการนัน้ ๆ ซึ่งผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดและ
แบจ าลองกระบวนการตัดสินใจของ Kotler ได้แก่  การตระหนักถึงความต้องการ (Need 
recognition) การเสาะหาข้อมูล  (Information search) การประเมินทางเลือก (Alternative 
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evaluation) การตัดสินใจซื ้อ  (Purchase Decision) และพฤติกรรมหลังการซื ้อ  (Purchase 
decision) มาเป็นแนวทางในการท าแบบสอบถามในการวิจยัครัง้นี ้ 

งานวิจัยอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
อัจฉริยา ทุ่งแจ้ง (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับชม

รายการผ่านทางสื่อออนไลน ์ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร ์ดา้นเพศ ผูช้ม
ที่มีเพศแตกต่างกนัมีการตดัสินใจต่อการเลือกรบัชมรายการผ่านทางสื่อออนไลนแ์ตกต่างกนั ส่วน
ดา้นอายุ สถานภาพสมรส และอาชีพ ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกรบัชมรายการผ่านทาง
ออนไลนไ์ม่แตกต่างกนั  

ภัทรานิษฐ์ ฉายสุวรรณคีรี (2559) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้
เสือ้ผา้จากรา้นคา้ในเครือข่ายเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะ
ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ้และสถานภาพ ที่แตกต่างกัน 
สง่ผลต่อการตดัสินใจซือ้เสือ้ผา้จากรา้นคา้ในเครือข่ายเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมไม่แตกต่างกนั  

พิรชัยช์ญา คล่องก าไร (2562) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้เสือ้ผา้ผ่าน
เฟซบุ๊กของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ทศันคติในการซือ้เสือ้ผา้ผ่าน
เฟซบุ๊ก 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเขา้ใจ ดา้นความรูส้ึก และดา้นพฤติกรรม มีผลต่อการตดัสินใจใน
การซือ้เสือ้ผา้ผ่านเฟซบุ๊ก  

ธนกิตติ ์จิตตป์ระสงค ์(2561) ไดศ้กึษาเรื่อง แรงจงูใจ ทศันคติ และการยอมรบัเทคโนโลยี 
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อเคสโทรศัพท์ผ่านทางออนไลน์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจยัพบว่า ทศันคติ ไดแ้ก่ ดา้นความเขา้ใจ ดา้นความรูส้กึ และดา้นพฤติกรรม สง่ผลต่อการ
ตดัสินใจซือ้เคสโทรศพัทผ์่านทางออนไลน ์ 

สมัญญา อุษาเรืองจรสั (2561) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่งซือ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน ์แมน ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติ 
ไดแ้ก่ ดา้นความเขา้ใจ ดา้นความรูส้ึก และดา้นพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่งซือ้อาหาร
ผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน ์แมน  

ศภุณัฐ วงศไ์ตรทิพย ์(2559) ไดศ้ึกษาเรื่อง คณุค่าตราสินคา้และการตดัสินใจซือ้สมารท์
โฟนตราซัมซุ ง  ของผู้บ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า  ลักษณ ะทาง
ประชากรศาสตรด์า้นอายุ สถานภาพ อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั มีการตดัสินใจ
ซือ้สมารท์โฟนตราซัมซุง แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และลักษณะทาง
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ประชากรศาสตรด์า้นเพศ และระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้สมารท์โฟนตราซมัซุง 
ไม่แตกต่างกนั 

สว่นคณุค่าตราสินคา้ ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูค้ณุภาพของตราสินคา้ และดา้นการตระหนกัถึง
ตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้สมารท์โฟนตราซมัซุง สว่นดา้นความเชื่อมโยงต่อตราสินคา้ 
และดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้สมารท์โฟนตราซมัซุง 

ธัญวัชร ์ภู่จอ้ย (2562) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลใหผู้บ้ริโภคตัดสินใจใชแ้อพพลิเคชั่น 
CP FRESHMART เพื่อบรกิารสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัในดา้นการรบัรู ้
ถึงแบรนด์ และ ด้านความภักดีในตราสินค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้ออาหารผ่านช่องทาง
แอพพลิเคชั่น CP Freshmart  

สุณิสา ตรงจิตร ์(2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้า
ออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์(E- Marketplace) ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจยัดา้นการรบัรูถ้ึงแบรนด ์และ ดา้นความภักดีในตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้
ออนไลน ์ 

อบุล ไมพุ้่ม (2563) ไดศ้ึกษาเรื่อง การศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างคุณค่าตราสินคา้กับ
การตัดสินใจซือ้สมารท์โฟนยี่ห้อไอโฟน  (iPhone) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่า คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรูจ้ักตราสินค้า ด้านคุณภาพตราสินค้า ด้าน
ความสมัพันธ์กับตราสินคา้ และดา้นความภักดีในตราสินคา้ มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจซือ้
สมารท์โฟนยี่หอ้ไอโฟน (iPhone)  
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บทที ่3 
วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

ในการศึกษาวิจยัเรื่อง “ทศันคติและคณุค่าตราสินคา้ที่มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใช้
ไลนท์ีวีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการศกึษาคน้ควา้ตามขัน้ตอน ดงันี ้ 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
การจดัท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ คือ  ผู้บริโภคที่ ใช้หรือ เคยใช้ไลน์ทีวี  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่ มตัวอย่ างที่ ใช้ในการวิจัย  คือ  ผู้บ ริ โภคที่ ใช้ห รือ เคยใช้ไลน์ที วี  ใน เขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชส้ตูรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร ดงันัน้จึงก าหนดขนาดตวัอย่าง
โดยใชสู้ตรค านวณหาขนาดตัวอย่างระดับความเชื่อมั่น 95% และใหค้วามผิดพลาดไม่เกิน  5 % 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546) 
 

สตูรที่ใช ้  n = 
𝑍2𝑝𝑞

𝐸2
 

 
แทนค่า n = ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

 E = ระดับค่าความคลาดเคลื่อน ซึ่งก าหนดให้มีความเบี่ยงเบนได ้5% 
          ดงันัน้ E=0.05 

 Z = ค่ามาตรฐานซึ่งขึน้อยู่กบัระดบัความเชื่อมั่น 
 p = สดัสว่นประชากรท่ีสนใจศกึษาเท่ากบั 50% = 0.5 
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ในทางปฏิบัติเรานิยมใช้ระดับความเชื่อมั่น  95% ดังนั้น Z = 1.96 ฉะนั้นได้ขนาด
ตวัอย่าง 
 

n = 
(1.96)2 (0.5)(0.5)

(0.05)2
 

 

n = 
(3.8416)(0.25)

(0.0025)
 

 
n = 384.16 หรือ 385 ตวัอย่าง 

 
เพื่อให้การเก็บข้อมูลของแบบสอบถามครอบคลุมสมบูรณ์ จึงมีการเพิ่มจ านวน

ตัวอย่างกับ 15 คนเพื่อป้องกันความผิดพลาดของแบบสอบถาม ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ส าหรบัการวิจยัครัง้นีจ้ึงเท่ากบั 400 คน 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
ผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non-Probability 

Sampling) และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยให้กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นผูส้มัครใจในการตอบแบบสอบถามดว้ยตวัเอง (Self-selected) และกลุ่มตวัอย่างนัน้
จะเป็นผูท้ี่ใชห้รือเคยใชไ้ลนท์ีวี ซึ่งการตอบแบบสอบถามนั้นจะมีค าถามคัดกรองก่อนการตอบ
แบบสอบถาม คือ ท่านเคยใชไ้ลนท์ีวีหรือไม่ ถา้เคยใชไ้ลนท์ีวีจึงจะสามารถตอบแบบสอบถามใน
ส่วนถดัไปได ้แต่หากไม่เคยใชไ้ลนท์ีวีถือว่ายุติการตอบแบบสอบถาม และผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มูล
กลุ่มตัวอย่างโดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์กูเกิลฟอรม์ (Google Form) ผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) คือ เฟซบุ๊ก (Facebook) และ ไลน์ (Line) โดยเก็บ
แบบสอบถามใหค้รบจ านวน 400 ชดุ 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ 
เพื่อใหม้ีลกัษณะที่ง่ายต่อการตอบและยังครอบคลุมวตัถุประสงคท์ี่ผูว้ิจยัตัง้เอาไวโ้ดยแบ่งเนือ้หา
ของแบบสอบถามออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้ 
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ส่วนที่  1 ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-Ended Question) เป็นลกัษณะการตัง้ค าถามที่มีการก าหนด
ตวัเลือกค าตอบไวแ้ลว้ เพื่อใหผู้ต้อบเลือกจากตวัเลือกที่ก าหนดไวใ้หเ้ท่านัน้และเป็นค าตอบเดียวที่
ตรงกบัความเป็นจรงิของผูต้อบแบบสอบถามมากที่สดุ มี 5 ขอ้ มีระดบัการวดัขอ้มลู ดงันี ้

1. เพศ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal scale) 
1.1 ชาย 
1.2 หญิง  

2. อาย ุใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal scale)  
2.1 ต ่ากว่า 15 ปี 
2.2 15 – 24 ปี 
2.3 25 – 34 ปี 
2.4 35 – 44 ปี 
2.5 45 ปีขึน้ไป 

3. สถานภาพ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal scale) 
3.1 โสด 
3.2 สมรส 
3.3 แยกกนัอยู่/หย่ารา้ง/หมา้ย 

4. ระดบัการศกึษา ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal scale) 
4.1 ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
4.2 ปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า 
4.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี

5. อาชีพ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal scale) 
5.1 นกัเรียน/นกัศกึษา 
5.2 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
5.3 พนกังานบรษิัทเอกชน 
5.4 ธุรกิจสว่นตวั/เจา้ของกิจการ 
5.5 แม่บา้น/พ่อบา้น/เกษียณอาย ุ
5.6 อ่ืน ๆ  (โปรดระบ…ุ………) 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามดา้นทศันคติที่มีต่อไลนท์ีวี เป็นลกัษณะค าถามแบบปลายปิด 
(Close-Ended Question) โดยก าหนดแบบสอบถามเป็นรูปแบบลิเคอรท์ (Likert Scale) ใชร้ะดับ
การวดัขอ้มลูประเภทมาตราอนัตรภาคชัน้ หรือ มาตราช่วง (Interval Scale) โดยมีค าตอบใหเ้ลือก 
5 ระดบั ซึ่งประกอบดว้ยค าถาม จ านวน 15 ขอ้ โดยแบ่งตามดา้นต่าง ๆ ดงันี ้
 

1. ดา้นความเขา้ใจ  จ านวน 5 ขอ้ 
2. ดา้นความรูส้กึ  จ านวน 6 ขอ้ 
3. ดา้นพฤติกรรม  จ านวน 4 ขอ้ 

 
โดยมีเกณฑก์ าหนดระดบัคะแนน ดงันี ้ 
ระดบั 5  หมายถึง  เห็นดว้ยอย่างยิ่ง  
ระดบั 4  หมายถึง  เห็นดว้ย 
ระดบั 3  หมายถึง  ไม่แน่ใจ  
ระดบั 2  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
ระดบั 1  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

 
ระดับเกณฑ์การให้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างจะใชห้ลักการแบ่งระดับการหา

ช่วงกวา้งของอันตรภาคชั้น (Class Interval) โดยใชสู้ตรการค านวณช่วงกวา้งของชั้น  (มัลลิกา 
บนุนาค, 2548) ดงันี ้
 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  = 
คะแนนสงูสดุ−คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

= 
5−1

5
 

  
= 0.8 

 
เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย  
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูบ้รโิภคมีทศันคติอยู่ในระดบัดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูบ้รโิภคมีทศันคติอยู่ในระดบัมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผูบ้รโิภคมีทศันคติอยู่ในระดบัปานกลาง 
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คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูบ้รโิภคมีทศันคติอยู่ในระดบัไม่ด ี
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูบ้รโิภคมีทศันคติอยู่ในระดบัไม่ดีอย่างมาก 

 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามด้านคุณค่าตราสินคา้ เป็นลักษณะค าถามแบบปลายปิด 

(Close-Ended Question) โดยก าหนดแบบสอบถามเป็นรูปแบบลิเคอรท์ (Likert Scale) ใชร้ะดับ
การวดัขอ้มลูประเภทมาตราอนัตรภาคชัน้ หรือ มาตราช่วง (Interval Scale) โดยมีค าตอบใหเ้ลือก 
5 ระดบั ซึ่งประกอบดว้ยค าถาม จ านวน 18 ขอ้ โดยแบ่งตามดา้นต่าง ๆ ดงันี ้
 

1. การรูจ้กัตราสินคา้  จ านวน 5 ขอ้ 
2. การรบัรูค้ณุภาพตราสินคา้ จ านวน 5 ขอ้ 
3.การเชื่อมโยงตราสินคา้ จ านวน 4 ขอ้ 
4. ความภกัดีต่อตราสินคา้ จ านวน 4 ขอ้ 

 
โดยมีเกณฑก์ าหนดระดบัคะแนน ดงันี ้ 
ระดบั 5  หมายถึง  มากที่สดุ 
ระดบั 4  หมายถึง  มาก 
ระดบั 3  หมายถึง  ปานกลาง 
ระดบั 2  หมายถึง  นอ้ย 
ระดบั 1  หมายถึง  นอ้ยที่สดุ 

 
ระดับเกณฑ์การให้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างจะใชห้ลักการแบ่งระดับการหา

ช่วงกวา้งของอันตรภาคชั้น (Class Interval) โดยใชสู้ตรการค านวณช่วงกวา้งของชั้น  (มัลลิกา 
บนุนาค, 2548) ดงันี ้
 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  = 
คะแนนสงูสดุ−คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

 

= 5−1

5
 

 
= 0.8 
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เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย 
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นกบัดา้นคณุค่าตราสินคา้

อยู่ในระดบัดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นกบัดา้นคณุค่าตราสินคา้

อยู่ในระดบัดี 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นกบัดา้นคณุค่าตราสินคา้

อยู่ในระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นกบัดา้นคณุค่าตราสินคา้

อยู่ในระดบัไม่ด ี
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นกบัดา้นคณุค่าตราสินคา้

อยู่ในระดบัไม่ดีอย่างมาก 
 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามดา้นการตัดสินใจใชไ้ลนท์ีวี เป็นลกัษณะค าถามแบบปลาย
ปิด (Close-Ended Question) โดยก าหนดแบบสอบถามเป็นรูปแบบลิเคอรท์ (Likert Scale) ใช้
ระดบัการวดัขอ้มลูประเภทมาตราอนัตรภาคชัน้ หรือ มาตราช่วง (Interval Scale) โดยมีค าตอบให้
เลือก 5 ระดบั ซึ่งประกอบดว้ยค าถาม จ านวน 22 ขอ้ 
 

โดยมีเกณฑก์ าหนดระดบัคะแนน ดงันี ้ 
ระดบั 5  หมายถึง  เห็นดว้ยอย่างยิ่ง  
ระดบั 4  หมายถึง  เห็นดว้ย 
ระดบั 3  หมายถึง  ไม่แน่ใจ  
ระดบั 2  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
ระดบั 1  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

 
ระดับเกณฑ์การให้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างจะใชห้ลักการแบ่งระดับการหา

ช่วงกวา้งของอันตรภาคชั้น (Class Interval) โดยใชสู้ตรการค านวณช่วงกวา้งของชั้น  (มัลลิกา 
บนุนาค, 2548) ดงันี ้
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ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  = 
คะแนนสงูสดุ−คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

 

= 5−1

5
 

  
= 0.8 

 
เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย 
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นกับดา้นการตัดสินใจใช้

ไลนท์ีวีอยู่ในระดบัดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นกับดา้นการตัดสินใจใช้

ไลนท์ีวีอยู่ในระดบัมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นกับดา้นการตัดสินใจใช้

ไลนท์ีวีอยู่ในระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นกับดา้นการตัดสินใจใช้

ไลนท์ีวีอยู่ในระดบัไม่ด ี
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นกับดา้นการตัดสินใจใช้

ไลนท์ีวีอยู่ในระดบัไม่ดีอย่างมาก 
 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย  
ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั  

1. ศกึษาคน้ควา้จากเอกสาร บทความ ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัตวัแปร 
เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดขอบเขตการสรา้งแบบสอบถาม 

2. น าขอ้มูลที่ไดศ้ึกษามาสรา้งแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามความมุ่งหมาย
ของการวิจยั โดยสรา้งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 สว่น ประกอบดว้ย 

สว่นที่ 1 ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ขอ้มลูดา้นทัศนคติ ไดแ้ก่ ดา้นความเขา้ใจ ดา้นความรูส้ึก และดา้น

พฤติกรรม ต่อการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี 
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ส่วนที่  3 ข้อมูลด้านคุณค่าตราสินค้า ได้แก่ การรู ้จักตราสินค้า การรับรู ้
คณุภาพตราสินคา้ การเชื่อมโยงตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้ ต่อการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี 

สว่นที่ 4 ขอ้มลูการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพหานคร 
3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ ้นไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณา

ตรวจสอบความเที่ยงตรงและเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อน ามาปรบัปรุงแกไ้ข 
4. ปรบัปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะในขัน้ที่ 4 จากนัน้น าเสนอต่ออาจารย์

ที่ปรกึษาเพื่อตรวจสอบความถกูตอ้งอีกครัง้ เพื่อความสมบรูณก์่อนน าไปใชจ้รงิ 
5. น าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดสอบความน่าเชื่อถือและความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถามกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 40 คน เพื่อน ามาวิเคราะหห์าค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (- Coefficient) ของครอนบัค 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2561) ค่าแอลฟ่าที่ไดจ้ะแสดงถึงระดบัความคงที่ของแบบสอบถามโดยจะมี

ค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ค่าที่ใกลเ้คียงกบั 1 มากแสดงว่ามีความเชื่อมั่นไดส้งู โดยก าหนดค่าความ
เชื่อมั่นที่ยอมรบัไดใ้นเกณฑ ์คือ 0.7 โดยผลการวิเคราะหข์อ้มูลหาความเชื่อมั่นไดค่้าสมัประสิทธิ์

อลัฟ่า ดงันี ้ 
ดา้นความเขา้ใจ   มีค่าเท่ากบั  0.752 
ดา้นความรูส้กึ   มีค่าเท่ากบั  0.847 
ดา้นพฤติกรรม   มีค่าเท่ากบั  0.710 
การรูจ้กัตราสินคา้  มีค่าเท่ากบั  0.805 
การรบัรูค้ณุภาพตราสินคา้ มีค่าเท่ากบั  0.754 
การเชื่อมโยงตราสินคา้  มีค่าเท่ากบั  0.810 
ความภกัดีต่อตราสินคา้  มีค่าเท่ากบั  0.856 
ดา้นการตระหนกัถึงความ มีค่าเท่ากบั  0.750 
ตอ้งการ/การรบัรูปั้ญหา 
ดา้นการเสาะหาขอ้มลู  มีค่าเท่ากบั  0.752 
ดา้นการประเมินทางเลือก มีค่าเท่ากบั  0.803 
ดา้นการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี มีค่าเท่ากบั  0.772 
ดา้นพฤติกรรมหลงัการใช ้ มีค่าเท่ากบั  0.839 
6. น าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณไ์ปสอบถามกบักลุม่ตวัอย่าง 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูเพื่อน ามาวิเคราะหต์ามขัน้ตอน ดงันี ้ 

1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลที่ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นผู้บริโภคที่ใช้หรือเคยใช้ไลน์ทีวี จ านวน 400 ชุด ที่อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร 

2. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการค้นคว้า ศึกษา หาข้อมูล จาก
แหล่งขอ้มลูที่หลากหลาย เช่น หนงัสือ บทความวารสาร เอกสารงานวิจยั สิ่งพิมพ ์และขอ้มลูทาง
อินเทอรเ์น็ต 

การจัดท าและการวิเคราะหข์้อมูล 
การวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามตามจ านวนขนาดตัวอย่าง

แลว้ ผูว้ิจยัจะด าเนินการวิเคราะหข์อ้มลูโดยด าเนินการตามล าดบั ดงันี ้
1. เมื่อรวบรวมแบบสอบถามตามความตอ้งการแลว้ตรวจสอบขอ้มลู (Editing) ผูว้ิจยั

ตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เรียบเรียงแบบสอบถามเพื่อใชใ้นการลง
รหสั 

2. การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบรอ้ยแล้ว มาลงรหัสที่ได้
ก าหนดไว ้ลว่งหนา้ เพื่อท าการปอ้นขอ้มลูต่าง ๆ ลงคอมพิวเตอร ์

3. การประมวลผลขอ้มูลโดยท าการป้อนขอ้มูลที่ตรวจความถูกตอ้งแลว้ มาบันทึก
และประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป (Statistic Package for Social Science หรือ SPSS) 

4. การวิเคราะหข์อ้มลูประกอบดว้ยสถิติในการวิเคราะห ์ดงันี ้
4.1 การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

4.1.1 การวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และ รอ้ยละ (Percentage) 

4.1.2 การวิเคราะหข์อ้มูลดา้นทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้
ไลน์ทีวี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

4.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลดด้านคุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับการ
ตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะหโ์ดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
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4.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านตัดสินใจใช้ไลน์ทีวี  ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร วิเคราะหโ์ดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) 

4.2 การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistics) 
4.2.1. สมมติฐานขอ้ที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และ อาชีพที่แตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชท้ีวีของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน โดยใช้สถิติ Independent sample t-test และ One-Way Anova 
(F-test) ในการทดสอบสมมติฐาน 

4.2.2. สมมติฐานขอ้ที่ 2 ทศันคติ ไดแ้ก่ ดา้นความเขา้ใจ ดา้นความรูส้ึก และ
ดา้นพฤติกรรม มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ใชส้ถิติค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียรส์นั (Pearson product moment correlation 
coefficient) ในการทดสอบสมมติฐาน 

4.2.3 สมมติฐานขอ้ที่ 3 คุณค่าตราสินคา้ ไดแ้ก่ การรูจ้ักตราสินคา้ การรบัรู ้
คุณภาพตราสินคา้ การเชื่อมโยงตราสินคา้ และความภักดีต่อตราสินคา้ มีความสัมพันธ์กับการ
ตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธอ์ย่าง
ง่ายของเพียรส์นั (Pearson product moment correlation coefficient) ในการทดสอบสมมติฐาน 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะหข์อ้มลูใชส้ถิติ ดงันี ้

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย 
1.1 ค่ารอ้ยละ (Percentage) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2561) มีสตูรดงันี ้

 

P = 
𝑓

𝑛
 x100 

 
เมื่อ P แทน ค่าสถิติรอ้ยละ หรือ เปอรเ์ซ็นต ์
 f แทน ความถ่ีของขอ้มลู 
 n แทน ขนาดกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 

 
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean หรือ  �̅�) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546) มีสตูรดงันี ้
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�̅� = 
∑ 𝑥

𝑛
 

 
เมื่อ �̅� แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย 
 ∑ 𝑥 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด  
 n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

 
1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) (กัลยา วานิชยบ์ัญชา, 

2546) มีสตูรดงันี ้
 

S.D = √
𝑛 ∑ 𝑥2 −(∑ 𝑥)2

𝑛(𝑛−1)
 

 
เมื่อ S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
 (∑ 𝑥)2 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
 ∑ 𝑥2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
 n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

 
2. สถิติที่ใชห้าคณุภาพของแบบสอบถาม 

สถิติที่ใชใ้นการทดสอบความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม การ

หาค่าสมัประสิทธิ์แอลฟ่า (α) ของครอนบคั (Cronbach) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2561) มีสตูรดงันี ้
 

α = 
𝑘 𝐶𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 /𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

1+(𝑘−1)𝐶𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒/𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

 

เมื่อ α แทน ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 
 k แทน จ านวนค าถาม 
𝐶𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนรว่มระหว่างค าถามต่างๆ 
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของค าถาม 
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3. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานใน
การวิจยั ที่ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95  

3.1 สถิติ Independent Samples t-test ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของกลุม่ตวัอย่าง 2 กลุม่ ที่เป็นอิสระต่อกนั (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2561)ใชท้ดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 
1 ในดา้นเพศ มีสตูรดงันี ้

3.1.1 กรณีที่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่เท่ากนั ( 𝑠1  
2 = 𝑠2

2 ) 
 

t = 
𝑥1̅̅̅̅  −  𝑥2̅̅̅̅

𝑆𝑝√
1

𝑛1
+

1

𝑛2

       

 
สถิติที่ใชท้ดสอบ t มีชัน้แห่งความเป็นอิสระ df =  𝑛1  +  𝑛2 − 2 

 
เมื่อ �̅� แทน ค่าเฉลี่ยตวัอย่างกลุม่ที่ 1 , 2 
 𝑆𝑝  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตวัอย่างรวมจากตวัอย่างทัง้ 2 กลุม่ 
 n แทน ขนาดตวัอย่างของกลุม่ที่ 1 , 2 
 𝑠𝑝 

2   แทน ค่าแปนปรวนของตวัอย่างกลุม่ที่ 1 , 2 
 
 

𝑠𝑝 
2    =     

(𝑛1−1)𝑠1
2+(𝑛2−1)𝑠2

2

𝑛1+𝑛2−2
 

 
3.1.2 กรณีที่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ไม่เท่ากนั (𝑠1

2≠𝑠2
2)  

 

t = 
𝑥1̅̅̅̅  −  𝑥2̅̅̅̅

√
𝑠1

2

𝑛1
+

𝑠2
2

𝑛2

       

 
สถิติที่ใชท้ดสอบ t มีชัน้แห่งความเป็นอิสระ = V 

 

V = 
[
𝑠1

2

𝑛1
⁄ + 

𝑠2
2

𝑛2
⁄ ]

(
𝑠1

2

𝑛1
⁄ )

𝑛1−1
+

(
𝑠2

2

𝑛2
⁄ )

𝑛2−1
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เมื่อ t แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t-distribution 
 𝑥1̅̅̅  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 
 𝑥2  ̅̅ ̅̅  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 
 𝑠1

2 แทน ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 
 𝑠2

2 แทน ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 
 𝑛1 แทน จ านวนของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 
 𝑛2    แทน จ านวนของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 
 V แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระ 
3.2 สถิ ติการวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of 

Variance) แบบการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ไป 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2561) เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่  1 ในด้าน อายุ สถานภาพ ระดับ
การศกึษา และอาชีพ โดยมีสตูรดงันี ้

ใชค่้า F-test กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั (กลัยา วานิชยบ์ญัชา
, 2561) มีสตูรดงันี ้

ตาราง 1 แสดงการวิเคราะหค์วามแปนปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 

แหล่งความแปรปรวน             df                SS                     MS                        F        

 

 

 

 

           รวม (T)                           n-1                 𝑆𝑆(𝑇) 

 

F =  
𝑀𝑆𝑏

𝑀𝑆𝑤
 

 

ระหว่างกลุม่ (B) 

ภายในกลุม่ (W) 

k-1 

n-1 

𝑆𝑆(𝐵) 

𝑆𝑆(𝑊) 

𝑀𝑆(𝐵) =  
𝑆𝑆(𝐵)

𝑘 − 1
 

𝑀𝑆(𝑊) =  
𝑆𝑆(𝑊)

𝑘 − 1
 

𝑀𝑆(𝐵)

𝑀𝑆(𝑊)
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เมื่อ F แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t-distribution 
 Df แทน ชั้นของความเป็นอิสระระหว่างกลุ่มเท่ากับ (k-1) และ 

             ภายในกลุม่เท่ากบั (n-k)  
 K แทน จ านวนกลุม่ของตวัอย่างที่น ามาทดสอบสมมติฐาน 
 N แทน จ านวนตวัอย่างทัง้หมด 
 (k-1) แทน Degree of freedom ส าหรบัการแปรผนัระหว่างกลุม่ 

            (𝑑𝑓𝑏) 
 (n-k) แทน Degree of freedom ส าหรบัการแปรผนัระหว่างกลุม่ 

            (𝑑𝑓𝑤) 
 𝑠𝑠(𝐵) แทน ผลรวมก าลงัสองระหว่างกลุม่ (Between Sum of  

            Squares)  
 𝑠𝑠(𝑊) แทน ผลรวมก าลงัสองภายในกลุม่ (Within Sum of Squares) 
 𝑀𝑆𝑏 แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 
 𝑀𝑆𝑤 แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ 

 
3.3 สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรส์ัน (Pearson product 

moment correlation coefficient) ใชห้าค่าความสมัพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกัน เป็น
ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธร์ะหว่างตวัแปร 2 ตวั ที่แต่ละตัวต่างมีระดบัการวดัขอ้มลูในระดบัอนัตร
ภาค (Interval Scale) ขึน้ไป ใชส้ตูรดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2561) 
 

𝑟𝑥𝑦  = 
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√⌊𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑋)2⌋⌊𝑛 ∑ 𝑌2−(∑ 𝑌)2⌋
 

 
เมื่อ 𝑟𝑥𝑦 แทน ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์
 N แทน จ านวนคนหรือกลุม่ตวัอย่าง 
 ∑ 𝑋 แทน ผลรวมทัง้หมดของคะแนน X 
 ∑ 𝑌 แทน ผลรวมทัง้หมดของคะแนน Y 
 ∑ 𝑋2 แทน ผลรวมทัง้หมดของคะแนนชดุ X แต่ละตวัยกก าลงัสอง 
 ∑ 𝑌2 แทน ผลรวมทัง้หมดของคะแนนชดุ Y แต่ละตวัยกก าลงัสอง 
 ∑ 𝑋 𝑌 แทน ผลรวมของผลคณูระหว่าง X และ Y ทกุคู่ 
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โดยท่ีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธจ์ะมีค่าระหว่าง -1 < r < 1 (ชศูรี วงศร์ตันะ, 2553) ดงันี ้

1. ค่า  r มี ค่าอยู่ ระหว่าง -1 ถึ ง  0 แสดงว่า  ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม 

2. ค่ า  r มี ค่ าอยู่ ระหว่ าง 0 ถึ ง  1 แสดงว่า  ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั 

3. ค่า r มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัและมีความสมัพนัธก์นัมาก 

4. ค่า r มีค่าเข้าใกล้ -1 แสดงว่า ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกนัขา้มและมีความสมัพนัธก์นัมาก 

5. ค่า r = 0 แสดงว่า ตวัแปรอิสระและตวัแปรตามไม่มีความสมัพนัธก์นัเลย 
 

เกณฑก์ารแปลความหมายของค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(ชศูรี วงศร์ตันะ, 2553) ดงันี ้
ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์ ระดบัความสมัพนัธ ์
0.91 – 1.00    มคีวามสมัพนัธร์ะดบัสงูมาก 
0.71 – 0.90   มคีวามสมัพนัธร์ะดบัสงู 
0.31 – 0.70    มคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง 
0.01 – 0.30   มคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า 
0.00    ไม่มีความสมัพนัธ ์
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บทที ่4  
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

การศกึษาวิจยัเรื่อง ทศันคติและคณุค่าตราสินคา้ที่มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชไ้ลน์
ทีวี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส าหรับการวิเคราะห์และแปลความหมายของการ
วิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณแ์ละอกัษรย่อต่าง ๆ ดงันี ้ 

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
n แทน จ านวนของผูต้อบแบบสอบถามที่เป็นกลุม่ตวัอย่าง 

x̄ แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง (Mean) 

S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
MS แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 
SS แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
df แทน ระดบัชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
t แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณา t – Distribution 
F แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณา F – Distribution 
r แทน ค่าประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(Pearson Correlation) 
Sig แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

H0  แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 

H1  แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะห ์และการแปลผลการวิเคราะหข์อ้มูลของการวิจัยครัง้นี ้

ผู ้วิจัยได้วิเคราะห์น าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน
ตามล าดบั ดงันี ้

ส่วนที่  1 การวิ เคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสต ร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ วิเคราะหโ์ดยการหาค่าความถ่ี 
(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัศนคติ วิเคราะหโ์ดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะหข์อ้มลูคณุค่าตราสินคา้ วิเคราะหโ์ดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวี วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนที ่5 การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อการทดสอบสมมติฐานดงัต่อไปนี ้
สมมติฐานขอ้ที่ 1 ผูบ้ริโภคที่มีลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา และอาชีพที่ แตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวี  ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  

สมมติฐานขอ้ที่ 2 ทศันคติ ไดแ้ก่ ดา้นความเขา้ใจ ดา้นความรูส้ึก และดา้นพฤติกรรม 
มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานขอ้ที่ 3 คุณค่าตราสินคา้ ไดแ้ก่ การรูจ้ักตราสินคา้ การรบัรูคุ้ณภาพตรา
สินคา้ การเชื่อมโยงตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้ มีความสัมพนัธก์บัการตดัสินใจใชไ้ลน์
ทีวี ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ส่วนที่  1 การวิ เคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ วิเคราะหโ์ดยการหาค่าความถ่ี 
(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) ไดด้งันี ้
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ตาราง 2 แสดงค่าความถ่ีและค่ารอ้ยละของขอ้มลูทางลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบ
แบบสอบถาม จ านวน 400 คน 

ข้อมูลด้านลักษณะประชาการศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   

ชาย         141      35.20 
หญิง         259      64.80 

รวม 400 100.00 
อายุ   

ต ่ากว่า 15 ปี          12       3.00 
15 – 24 ปี        140      35.00 
25 – 34 ปี        173      43.30 
35 – 44 ปี          58      14.50 
45 ปีขึน้ไป          17        4.20 

รวม 400 100.00 
สถานภาพ   

โสด        329      82.20 
สมรส          55      13.80 
แยกกนัอยู่/หย่ารา้ง/หมา้ย          16        4.00 

รวม 400 100.00 
ระดับการศึกษา   

ต ่ากว่าปรญิญาตรี          75      18.70 
ปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า        263         65.80 
สงูกว่าปรญิญาตรี          62      15.50 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ข้อมูลด้านลักษณะประชาการศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาชีพ   

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 

       126 
         55 

     31.50 
     13.80 

พนกังานบรษิัทเอกชน        150      37.50 
ธุรกิจสว่นตวั/เจา้ของกิจการ          58      14.50 
แม่บา้น/พ่อบา้น/เกษียณอาย ุ          11        2.70 

รวม 400 100.00 
 
จากตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตรข์องผู้ตอบ

แบบสอบถามที่ใชเ้ป็นกลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นีจ้  านวน 400 คน โดยจ าแนกตามตวัแปรดงันี ้
เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 259 คน คิดเป็นรอ้ยละ 64.80 

รองลงมาคือ เพศชาย จ านวน 141 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.20 ตามล าดบั 
อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 25 – 34 ปี จ านวน 173 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

43.30 รองลงมาคือ อายุ 15 -  24 ปี จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 อายุ 35 – 44 ปี 
จ านวน 58 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.50 อายุ 45 ปีขึน้ไป จ านวน 17 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.20 และอายุ
ต ่ากว่า 15 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.00 ตามล าดบั 

สถานภาพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 329 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 82.20 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส จ านวน 55 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.80 และ แยกกันอยู่/
หย่ารา้ง/หมา้ย จ านวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.00 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า จ านวน 263 คน คิดเป็นรอ้ยละ 65.80 รองลงมาคือ ต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 75 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 18.70 และ สงูกว่าปรญิญาตรี จ านวน 62 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.50 ตามล าดบั  

อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบรษิัทเอกชน จ านวน 150 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 37.50 รองลงมาคือ นกัเรียน/นกัศกึษา จ านวน 126 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.50 ธุรกิจ
ส่วนตัว/เจ้าของกิจการ จ านวน 58 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.50 ข้าราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ 
จ านวน 55 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.80 และแม่บา้น/พ่อบา้น/เกษียณอาย ุจ านวน 11 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 2.70 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มูลทัศนคติ ไดแ้ก่ ดา้นความเขา้ใจ ดา้นความรูส้ึก และดา้น
พฤติกรรม วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard 
Deviation) ไดด้งันี ้ 

ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มลูทศันคติโดยรวม 

ทัศนคติ x̄ S.D. 
ระดับ 
ทัศนคติ 

ดา้นความเขา้ใจ 3.95 0.561 มาก 
ดา้นความรูส้ึก 4.01 0.575 มาก 
ดา้นพฤติกรรม 3.94 0.600 มาก 

รวม 3.97 0.489 มาก 

 
จากตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติ โดยรวมพบว่าผู้บริโภคที่ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีทศันคติอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.97 และเมื่อพิจารณา
เป็นรายดา้นทุกดา้นมีทัศนคติในระดับมาก ไดแ้ก่ ด้านความรูส้ึก มีค่าเฉลี่ย 4.01 รองลงมาคือ 
ดา้นความเขา้ใจ มีค่าเฉลี่ย 3.95 และดา้นพฤติกรรม มีค่าเฉลี่ย 3.94 ตามล าดบั   

ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มลูทศันคติของกลุม่ตวัอย่างจ านวน 
400 คน โดยจ าแนกเป็นรายดา้นดงันี ้ 

ทัศนคติ x̄ S.D. 
ระดับ
ทัศนคติ 

ด้านความเข้าใจ    
1. ท่านคิดว่าไลนท์ีวีมีระบบท่ีใชง้านง่ายและ 3.90 0.724 มาก 
    ไม่ซบัซอ้น    
2. ท่านคิดว่าไลนท์ีวสีามารถเขา้ถึงง่าย หลากหลาย 4.19 0.701 มาก 
    ช่องทาง เช่น สมารท์โฟน แท็บเล็ต โนต้บุ๊ก เป็นตน้    
3. ท่านคิดว่าไลนท์ีวีมีภาพที่คมชดั ไม่สะดดุ 3.96 0.826 มาก 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ทัศนคติ x̄ S.D. 
ระดับ
ทัศนคติ 

ด้านความเข้าใจ    
4. ท่านคิดว่าไลนท์ีวีมีความปลอดภยัต่อการใชง้าน 3.82 0.829 มาก 
5. ท่านคิดว่าไลนท์ีวีใหค้วามสะดวกแก่ท่าน 3.91 0.861 มาก 

รวม 3.95 0.561 มาก 
ด้านความรู้สึก    
6. ท่านรูส้กึถึงความบนัเทิงเมื่อใชไ้ลนท์ีวี 4.05 0.829 มาก 
7. ท่านรูส้กึเพลิดเพลินเมื่อใชไ้ลนท์ีวี 4.08 0.735 มาก 
8. ท่านรูส้กึคลายเคลียดเมื่อใชไ้ลนท์ีวี 4.04 0.789 มาก 
9. ท่านรูส้กึมีความสขุเมื่อใชไ้ลนท์ีวี 3.99 0.759 มาก 
10. ท่านรูส้กึชื่นชอบเมื่อใชไ้ลนท์ีวี 3.98 0.780 มาก 
11. ท่านรูส้กึพงึพอใจกบัไลนท์ีวี 3.96 0.820 มาก 

รวม 4.01 0.575 มาก 
ด้านพฤติกรรม    
12. ท่านใชไ้ลนท์ีวีเป็นประจ า 3.80 0.870 มาก 
13. ท่านใชไ้ลนท์ีวีดว้ยตวัท่านเอง  4.05 0.788 มาก 
14. ท่านใชไ้ลนท์ีวีเพื่อรบัชมรายการที่ชื่นชอบ 4.15 0.789 มาก 
15. ท่านใชไ้ลนท์ีวีเพื่อใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ 3.78 0.953 มาก 

รวม 3.94 0.600 มาก 

 
จากตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูทศันคติ โดยจ าแนกเป็นรายดา้นดงันี ้
ด้านความเข้าใจ ผู้บริโภคมีทัศนคติด้านความเข้าใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี

ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.95 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติอยู่ในระดบัมาก
ทุกขอ้  โดยขอ้ที่ไดค่้าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านคิดว่าไลนท์ีวีสามารถเขา้ถึงง่าย หลากหลายช่องทาง 
เช่น สมารท์โฟน แท็บเล็ต โนต้บุ๊ก เป็นตน้ มีค่าเฉลี่ย 4.19 รองลงมาลคือ ท่านคิดว่าไลนท์ีวีมีภาพ
ที่คมชัด ไม่สะดุด มีค่าเฉลี่ย 3.96 ท่านคิดว่าไลนท์ีวีใหค้วามสะดวกแก่ท่าน มีค่าเฉลี่ย 3.91 ท่าน
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คิดว่าไลนท์ีวีมีระบบที่ใชง้านง่ายและไม่ซับซอ้น มีค่าเฉลี่ย 3.90 และ ท่านคิดว่าไลนท์ีวีมีความ
ปลอดภยัต่อการใชง้าน มีค่าเฉลี่ย 3.82 ตามล าดบั 

ด้านความรู้สึก ผูบ้ริโภคมีทศันคติดา้นความรูส้ึกโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 4.01 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีทัศนคติอยู่ในระดับมากทุกขอ้  
โดยขอ้ที่ไดค่้าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ท่านรูส้กึเพลิดเพลินเมื่อใชไ้ลนท์ีวี มีค่าเฉลี่ย 4.08 รองลงมาคือ ท่าน
รูส้ึกถึงความบนัเทิงเมื่อใชไ้ลนท์ีวี มีค่าเฉลี่ย 4.05 ท่านรูส้ึกคลายเคลียดเมื่อใชไ้ลนท์ีวี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.04 ท่านรูส้ึกมีความสุขเมื่อใชไ้ลนท์ีวี มีค่าเฉลี่ย 3.99 ท่านรูส้ึกชื่นชอบเมื่อใชไ้ลนท์ีวี มี
ค่าเฉลี่ย 3.98 และ ท่านรูส้กึพงึพอใจกบัไลนท์ีวี มีค่าเฉลี่ย 3.96 ตามล าดบั 

ด้านพฤติกรรม  ผู้บริโภคมีทัศนคติด้านพฤติกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.94 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติอยู่ในระดบัมาก
ทุกขอ้  โดยขอ้ที่ไดค่้าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านใชไ้ลนท์ีวีเพื่อรบัชมรายการที่ชื่นชอบ มีค่าเฉลี่ย 4.15 
รองลงมาลคือ ท่านใชไ้ลนท์ีวีดว้ยตวัท่านเอง มีค่าเฉลี่ย 4.05 ท่านใชไ้ลนท์ีวีเป็นประจ า มีค่าเฉลี่ย 
3.80 และ ท่านใชไ้ลนท์ีวีเพื่อใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์มีค่าเฉลี่ย 3.78 ตามล าดบั 

 
ส่วนที ่3 การวิเคราะหข์อ้มลูคณุค่าตราสินคา้ ไดแ้ก่ การรูจ้กัตราสินคา้ การรบัรูค้ณุภาพ

ตราสินค้า การเชื่อมโยงตราสินค้า และความภักดีต่อตราสินค้า วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation) ไดด้งันี ้ 

ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มลูคณุค่าตราสินคา้โดยรวม 

คุณค่าตราสินค้า x̄ S.D. 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
การรูจ้กัตราสินคา้ 3.87 0.575 ดี 
การรบัรูค้ณุภาพตราสินคา้ 3.90 0.515 ดี 
การเชื่อมโยงตราสินคา้ 3.88 0.607 ดี 
ความภกัดีต่อตราสินคา้ 3.82 0.624 ดี 

รวม 3.87 0.493 ดี 
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จากตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูคณุค่าตราสินคา้ โดยรวมพบว่าผูบ้รโิภคที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.87 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายดา้นทกุดา้นมีความคิดเห็นในระดบัดี ไดแ้ก่ การรบัรูค้ณุภาพตราสินคา้ มีค่าเฉลี่ย 
3.90 รองลงมาคือ การเชื่อมโยงตราสินคา้ มีค่าเฉลี่ย 3.88 การรูจ้กัตราสินคา้ มีค่าเฉลี่ย 3.87 และ
ความภกัดีต่อตราสินคา้ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นในระดบัดี มีค่าเฉลี่ย 3.82 ตามล าดบั   

ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มลูคณุค่าตราสินคา้ของกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 400 คน โดยจ าแนกเป็นรายดา้นดงันี ้

คุณค่าตราสินค้า x̄ S.D. 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
การรู้จักตราสินค้า    
1. ท่านรูจ้กัไลนท์ีวีเป็นอย่างดี 3.87 0.859 ดี 
2. ท่านสามารถจดจ าสญัลกัษณ(์โลโก)้ของไลนท์ีวีได ้ 4.08 0.772 ดี 
3. เมื่อพดูถึงผูใ้หบ้รกิารทีวีออนไลนแ์ละ 3.83 0.892 ดี 
    วีดีโอออนดีมานด ์ท่านนึกถึงไลนท์ีวีเป็นอนัดบัแรก    
4. ท่านรูจ้กัหรือคุน้เคยตราสินคา้ไลนท์ีวีมากกว่า 3.74 0.847 ดี 
    ตราสินคา้อ่ืน    
5. ตราสินคา้ไลนท์ีวีมีชื่อเสียงและเป็นที่รูจ้กั 3.84 0.833 ดี 

รวม 3.87 0.575 ดี 
การรับรู้คุณภาพตราสินค้า    
6. ท่านคิดว่าไลนท์ีวีน าเสนอเนือ้หารายการที่มี          3.87 0.740 ดี 
    คณุภาพ    
7. ท่านคิดว่าไลนท์ีวี น าเสนอเนือ้หารายการอย่าง         3.94 0.720 ดี 
    สม ่าเสมอ    
8. ท่านคิดว่าไลนท์ีวีเป็นแพลตฟอรม์ที่มีคณุภาพ 4.09 0.754 ดี 
    เป็นที่ยอมรบั    
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ตาราง 6 (ต่อ) 

คุณค่าตราสินค้า x̄ S.D. 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
การรับรู้คุณภาพตราสินค้า    
9. ท่านคิดว่าไลนท์ีวี มีคณุภาพเหนือกว่าผูใ้ห ้       3.80 0.825 ดี 
    บรกิารรายอ่ืน    
10. เมื่อท่านไดร้บัชมเนือ้หารายการต่างๆผ่านไลนท์ีวี 3.83 0.743 ดี 
      ท าใหท้่านชื่นชอบและพงึพอใจ    

รวม 3.90 0.515 ดี 
การเชื่อมโยงตราสินค้า 
11. ไลนท์ีวีเป็นตราสินคา้ที่มีความเป็นเอกลกัษณ ์ 3.94 0.754 ดี 

     เฉพาะตวั    

12. ท่านทราบว่าไลนท์ีวี มีเนือ้หารายการเป็นของ 3.92 0.828 ดี 

     ตวัเองในชื่อ LINE TV ORIGINALS          

13. ท่านคิดว่าไลนท์ีวี มีเนือ้หารายการแตกต่างจาก 
      ผูใ้หบ้รกิารายอ่ืน 

3.89 0.883 ดี 

14. ท่านคิดว่าการรบัชมไลนท์ีวี ท าใหท้่านรูส้กึว่าอยู่ 
      ในเทรนดก์ าลงัถกูพดูถึงบนโลกออนไลน ์

3.80 0.877 ดี 

รวม 3.88 0.607 ดี 
ความภักดีต่อตราสินค้า    
15. ท่านยงัคงใชไ้ลนท์ีวีต่อไป เพราะมีความพงึพอใจ 
      กบัการใชบ้รกิาร         

3.90 0.844 ดี 

16. ท่านยงัคงใชไ้ลนท์ีวีต่อไป แมว้่าจะมีผูใ้หบ้รกิาร 
      รายใหม่เขา้มา 

3.86 0.778 ดี 

17. ท่านยงัคงใชไ้ลนท์ีวีต่อไป แมว้่าเนือ้หารายการ 
      ผูใ้หบ้รกิารรายอ่ืนน่าสนใจกว่า          

3.85 0.902 ดี 

18.  ท่านจะแนะน าคนรอบตวัใหม้าใชไ้ลนท์ีวี        3.70 0.853 ดี 
รวม 3.82 0.624 ดี 
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จากตาราง 6 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูคณุค่าตราสินคา้ โดยจ าแนกเป็นรายดา้นดงันี ้
การรู้จักตราสินค้า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นดา้นการรูจ้กัตราสินคา้โดยรวมอยู่ในระดบัดี 

โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.87 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นใน
ระดบัดีทกุขอ้ โดยขอ้ที่ไดค่้าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ท่านสามารถจดจ าสญัลกัษณ ์(โลโก)้ ของไลนท์ีวีได ้มี
ค่าเฉลี่ย 4.08 รองลงมาคือ ท่านรูจ้กัไลนท์ีวีเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย 3.87 ตราสินคา้ไลนท์ีวีมีชื่อเสียง
และเป็นที่รูจ้ัก มีค่าเฉลี่ย 3.84 เมื่อพูดถึงผูใ้ห้บริการทีวีออนไลน์และวีดีโอออนดีมานด์ท่านนึก
ถึงไลนท์ีวีเป็นอนัดับแรก มีค่าเฉลี่ย 3.83 และท่านรูจ้กัหรือคุน้เคยตราสินคา้ไลนท์ีวี มากกว่าตรา
สินคา้อ่ืน มีค่าเฉลี่ย 3.74 ตามล าดบั 

การรับรู้คุณภาพตราสินค้า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นดา้นการรบัรูค้ณุภาพตราสินคา้โดย
รวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.90 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นในระดับดีทุกขอ้ โดยขอ้ที่ไดค่้าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ท่านคิดว่าไลนท์ีวีเป็นแพลตฟอรม์ที่มี
คณุภาพเป็นที่ยอมรบั มีค่าเฉลี่ย 4.09 รองลงมาคือ ท่านคิดว่าไลนท์ีวีน าเสนอเนือ้หารายการอย่าง
สม ่าเสมอ มีค่าเฉลี่ย 3.94 ท่านคิดว่าไลนท์ีวีน าเสนอเนือ้หารายการที่มีคณุภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.87 เมื่อท่านไดร้บัชมเนือ้หารายการต่าง ๆ ผ่านไลนท์ีวีท าใหท้่านชื่นชอบและพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ย 
3.83 และท่านคิดว่าไลนท์ีวี มีคณุภาพเหนือกว่าผูใ้หบ้รกิารรายอ่ืน มีค่าเฉลี่ย 3.80 ตามล าดบั 

การเชื่อมโยงตราสินค้า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นดา้นการเชื่อมโยงตราสินคา้โดยรวมอยู่
ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.88 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นในระดับดีทุกข้อ โดยข้อที่ ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ไลน์ทีวีเป็นตราสินค้าที่มีความเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตัว มีค่าเฉลี่ย 3.94 รองลงมาคือ ท่านทราบว่าไลนท์ีวีมีเนือ้หารายการเป็นของ
ตัวเองในชื่อ LINE TV ORIGINALS มีค่าเฉลี่ย 3.92 ท่านคิดว่าไลนท์ีวี มีเนือ้หารายการแตกต่าง
จากผูใ้หบ้ริการรายอ่ืน มีค่าเฉลี่ย 3.89 และท่านคิดว่าการรบัชมไลนท์ีวี ท าใหท้่านรูส้ึกว่าอยู่ในเท
รนดท์ี่ก าลงัถกูพดูถึงบนโลกออนไลน ์มีค่าเฉลี่ย 3.80 ตามล าดบั 

ความภักดีต่อตราสินค้า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นด้านความภักดีต่อตราสินค้าโดย
รวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.82 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นในระดับดีทุกขอ้ โดยขอ้ที่ไดค่้าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านยังคงใชไ้ลนท์ีวีต่อไป เพราะมี
ความพงึพอใจกบัการใชบ้ริการ มีค่าเฉลี่ย 3.90 รองลงมาคือ ท่านยงัคงใชไ้ลนท์ีวีต่อไป แมว้่าจะมี
ผู้ให้บริการรายใหม่เข้ามา มีค่าเฉลี่ย 3.86 ท่านยังคงใช้ไลน์ทีวีต่อไป แม้ว่าเนื ้อหารายการผู้
ให้บริการรายอ่ืนน่าสนใจกว่า มีค่าเฉลี่ย 3.85 และท่านจะแนะน าคนรอบตัวให้มาใชไ้ลนท์ีวี  มี
ค่าเฉลี่ย 3.70 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 4 การวิเคราะหข์อ้มูลการตัดสินใจใชไ้ลนท์ีวี ได้แก่ ด้านการตระหนักถึงความ

ตอ้งการ/การรบัรูปั้ญหา ดา้นการเสาะหาขอ้มูล ดา้นการประเมินทางเลือก ดา้นการตัดสินใจใช้
ไลน์ทีวี และดา้นพฤติกรรมหลังการใช ้วิเคราะหโ์ดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน (Standard Deviation) 

ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มลูการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวีโดยรวม 

การตัดสินใจใช้ไลนท์วีี x̄ S.D. 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
ดา้นการตระหนกัถึงความตอ้งการ/การรบัรูปั้ญหา 3.91 0.575 มาก 
ดา้นการเสาะหาขอ้มลู 3.79 0.712 มาก 
ดา้นการประเมินทางเลือก 3.94 0.560 มาก 
ดา้นการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี 4.07 0.522 มาก 
ดา้นพฤติกรรมหลงัการใช ้ 3.97 0.508 มาก 

รวม 3.94 0.438 มาก 

 
จากตาราง 7 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มูลการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี โดยรวมพบว่าผูบ้ริโภค

ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.94 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นทุกดา้นมีความคิดเห็นในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรมหลังการใช ้มีค่าเฉลี่ย 3.97 ดา้นการประเมิน
ทางเลือก มีค่าเฉลี่ย 3.94 ดา้นการตระหนกัถึงความตอ้งการ/การรบัรูปั้ญหา มีค่าเฉลี่ย 3.91 และ
ดา้นการเสาะหาขอ้มลู มีค่าเฉลี่ย 3.79 ตามล าดบั  
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ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มลูการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวีของกลุม่
ตวัอย่างจ านวน 400 คน โดยจ าแนกเป็นรายดา้นดงันี ้

การตัดสินใจใช้ไลนท์วีี x̄ S.D. 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
ด้านการตระหนักถึงความต้องการ/การรับรู้ปัญหา 
1. ท่านไม่มีเวลารบัชมรายการที่ออกอากาศสด 4.05 0.921 มาก 
2. ท่านมีการเดินทางเป็นประจ าท าใหไ้ม่มีเวลา 3.99 0.895 มาก 
    รบัชมทีวี    
3. ท่านเห็นเพื่อนใชไ้ลนท์ีวีท่านเลยอยากใชต้าม 3.73 1.011 มาก 
4. ท่านชอบรบัชมรายการทีวีต่างๆ 3.84 0.821 มาก 
5. ท่านตอ้งการความสะดวกสบายในการรบัชม/ 3.98 0.804 มาก 
    ติดตามรายการที่ท่านชื่นชอบ    

รวม 3.91 0.575 มาก 
ด้านการเสาะหาข้อมูล    
6. ก่อนท่านใชไ้ลนท์ีวีมีการสอบถามขอ้มลูจาก          3.68 1.047 มาก 
    คนใกลช้ิด เช่น บคุคลในครอบครวั เพื่อน เป็นตน้    
7. ท่านมีการหาขอ้มลูจากแหลง่ต่างๆ เช่น เว็บไซต ์ 3.90 0.852 มาก 
    สื่ออินเทอรเ์น็ต เป็นตน้    
8. ท่านลองศกึษาเนือ้หารายการต่างๆ ของไลนท์ีวี 3.80 0.918 มาก 
    ก่อนการตดัสินใจ      

รวม 3.79 0.712 มาก 
ด้านการประเมินทางเลือก    
9. ท่านเลือกไลนท์ีวีเพราะมีเนือ้หารายการท่ีตรงกบั 
      ความตอ้งการของท่าน               

4.03 0.816 มาก 

10. ท่านเลือกไลนท์ีวี เพราะสามารถดยูอ้นหลงัได ้ 4.12 0.756 มาก 
11. ท่านเลือกไลนท์ีวี เพราะรูปแบบมีความทนัสมยั 
      และใชง้านง่าย 

3.99 0.769 มาก 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

การตัดสินใจใช้ไลนท์วีี x̄ S.D. 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
ด้านการประเมินทางเลือก    
12. ท่านเลือกไลนท์ีวีเพราะท่านเปรียบเทียบกบัผูใ้ห ้ 3.83 0.889 มาก 
      บรกิารรายอ่ืนแลว้    
13. ท่านเลือกไลนท์ีวีเพราะตราสินคา้มีความ 3.76 0.862 มาก 
      น่าเชื่อถือ    

รวม 3.94 0.560 มาก 
ด้านการตัดสินใจใช้ไลนท์วีี    
14. ท่านตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวีดว้ยตวัท่านเอง 4.16 0.730 มาก 
15. ท่านตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวีเพราะไม่มีค่าใชจ้่าย 4.21 0.743 ดีมาก 
      ในการด ู    
16. ท่านตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี เพราะมั่นใจในคณุภาพ 4.07 0.793 มาก 
      ของไลนท์ีว ี    
17. ท่านตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี เพราะเคยใชแ้ละเกิด 3.97 0.776 มาก 
      ความประทบัใจ    
18. ท่านตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี เพราะมีเนือ้หารายการ 3.95 0.806 มาก 
      ตรงกบัความตอ้งการ    

รวม 4.07 0.522 มาก 
ด้านพฤติกรรมหลังการใช้    
19. ท่านจะใชไ้ลนท์ีวีต่อไป แมว้่ามีทีวีออนไลนแ์ละ 3.97 0.740 มาก 
      วีดีโอออนดีมานดห์ลายตวัเลือกใหเ้ลือกใช ้    
20. ท่านจะแนะน าใหค้นใกลช้ิด เช่น ครอบครวั  3.90 0.774 มาก 
      เพื่อนสนิท ใชไ้ลนท์ีวี    
21. ท่านพงึพอใจในคณุภาพของไลนท์ีวี 4.02 0.741 มาก 
22. ท่านไดร้บัความสะดวกสบายในการเขา้ถึงเนือ้หา 4.03 0.752 มาก 
      รายการที่ตอ้งการรบัชมไดท้กุที่หลงัจากใชไ้ลนท์ีวี    

รวม 3.97 0.508 มาก 
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จากตาราง 8  แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มูลการตัดสินใจใชไ้ลนท์ีวี โดยจ าแนกเป็นราย
ดา้นดงันี ้

ด้านการตระหนักถึงความต้องการ/การรับรู้ปัญหา ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นดา้นการ
ตระหนกัถึงความตอ้งการ/การรบัรูปั้ญหาโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.91 
เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมากทุกขอ้ โดยข้อที่ได้
ค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ท่านไม่มีเวลารบัชมรายการที่ออกอากาศสด มีค่าเฉลี่ย 4.05 รองลงมาคือ ท่าน
มีการเดินทางเป็นประจ าท าใหไ้ม่มีเวลารบัชมทีวี มีค่าเฉลี่ย 3.99 ท่านตอ้งการความสะดวกสบาย
ในการรบัชม/ติดตามรายการที่ท่านชื่นชอบ มีค่าเฉลี่ย 3.98 ท่านชอบรบัชมรายการทีวีต่าง ๆ มี
ค่าเฉลี่ย 3.84 และท่านเห็นเพื่อนใชไ้ลนท์ีวี ท่านเลยอยากใชต้าม มีค่าเฉลี่ย 3.73 ตามล าดบั 

ด้านการเสาะหาข้อมูล ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นดา้นการเสาะหาขอ้มูลโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.79 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นในระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ที่ไดค่้าเฉลี่ยสูงสดุ คือ ท่านมีการหาขอ้มลูจากแหล่งต่าง ๆ เช่น 
เว็บไซต ์สื่ออินเทอรเ์น็ต เป็นตน้ มีค่าเฉลี่ย 3.90 รองลงมาคือ ท่านลองศึกษาเนือ้หารายการต่าง ๆ 
ของไลน์ทีวีก่อนตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ย 3.80 และก่อนท่านใช้ไลนท์ีวีมีการสอบถามขอ้มูลจากคน
ใกลช้ิด เช่น บคุคลในครอบครวั เพื่อน เป็นตน้ มีค่าเฉลี่ย 3.68 ตามล าดบั 

ด้านการประเมินทางเลือก ผู้บริโภคมีความคิดเห็นด้านการประเมินทางเลือกโดย
รวมอยู่ ในระดับมาก โดยมี ค่าเฉลี่ ยรวมเท่ากับ 3.94 เมื่ อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมากทุกขอ้ โดยขอ้ที่ไดค่้าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านเลือกไลนท์ีวี 
เพราะสามารถดูย้อนหลังได้ มีค่าเฉลี่ย 4.12 รองลงมาคือ ท่านเลือกไลน์ทีวี เพราะมีเนื ้อหา
รายการที่ตรงความต้องการของท่าน  มีค่าเฉลี่ย 4.03 ท่านเลือกไลน์ทีวีเพราะรูปแบบมีความ
ทันสมัยและใชง้านง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.99 ท่านเลือกไลนท์ีวี เพราะท่านเปรียบเทียบกับผูใ้หบ้ริการ
รายอ่ืนแลว้ มีค่าเฉลี่ย 3.83 และท่านเลือกไลนท์ีวี เพราะตราสินคา้มีความน่าเชื่อถือ  มีค่าเฉลี่ย 
3.76 ตามล าดบั 

ด้านการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวี ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นดา้นการตัดสินใจใชไ้ลนท์ีวีโดย
รวมอยู่ ในระดับมาก โดยมี ค่าเฉลี่ ยรวมเท่ากับ 4.07 เมื่ อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีมาก ขอ้ที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านตัดสินใจใชไ้ลน์ทีวี 
เพราะไม่มีค่าใชจ้่ายในการดู มีค่าเฉลี่ย 4.21 รองลงมาผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก คือ ท่านตัดสินใจใชไ้ลน์ทีวีด้วยตัวท่านเอง  มีค่าเฉลี่ย 4.16 ท่านตัดสินใจใช้ไลน์ทีวี
เพราะมั่นใจในคุณภาพของไลนท์ีวี มีค่าเฉลี่ย 4.07 ท่านตัดสินใจใชไ้ลนท์ีวีเพราะเคยใชแ้ละเกิด
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ความประทบัใจ มีค่าเฉลี่ย 3.97 และท่านตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี เพราะมีเนือ้หารายการตรงกบัความ
ตอ้งการ มีค่าเฉลี่ย 3.95 ตามล าดบั 

ด้านพฤติกรรมหลังการใช้ ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นดา้นพฤติกรรมหลงัการใชโ้ดยรวม
อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.97 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นในระดบัมากทกุขอ้ โดยขอ้ที่ไดค่้าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ท่านไดร้บัความสะดวกสบายในการ
เขา้ถึงเนือ้หารายการที่ตอ้งการรบัชมไดทุ้กที่หลงัจากใชไ้ลนท์ีวี มีค่าเฉลี่ย 4.03 รองลงมาคือ ท่าน
พึงพอใจในคุณภาพของไลนท์ีวี มีค่าเฉลี่ย 4.02 ท่านจะใชไ้ลนท์ีวีต่อไป แมว้่ามีทีวีออนไลนแ์ละ
วีดีโอออนดีมานดห์ลายตัวเลือกใหเ้ลือกใช้ มีค่าเฉลี่ย 3.97 และท่านจะแนะน าใหค้นใกลช้ิด เช่น 
ครอบครวั เพื่อนสนิทใชไ้ลนท์ีวี มีค่าเฉลี่ย 3.90 ตามล าดบั 

 
ส่วนที ่5 การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผูบ้ริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา และอาชีพที่ แตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  

สมมติฐานขอ้ที่ 1.1 ผูบ้รโิภคที่มีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวีของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

 H0 : ผู้บริโภคที่มี เพศแตกต่างกัน  มีการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวี ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

 H1  : ผู้บริโภคที่มี เพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวี ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์ผูว้ิจยัใชก้ารทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง
ประชากรศาสตร ์2 กลุ่ม โดยกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มเป็นอิสระจากกัน (Independent sample t-
test) ใชร้ะดบัความเชื่อมั่น 95% ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง
(H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 
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ตาราง 9 แสดงผลการวิเคราะหก์ารตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวีของผูบ้รโิภคในขตกรุงเทพมหานคร โดย
จ าแนกตามเพศ 

การตัดสินใจใช้ไลนท์วีี 
ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

t-test for Equality of Means 

เพศ x̄ S.D. t df Sig. 
(2-tailed) 

ดา้นการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี ชาย 4.065 0.536 -0.205 398 0.838 
 หญิง 4.076 0.515    

 
จากตาราง  9 แสดงผลการวิเคราะห์การตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศ พบว่า ด้านการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวี มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากับ 0.838 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบั H0 หมายความว่า ผูบ้ริโภคที่เพศแตกต่างกันมี
การตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี ไม่แตกต่าง
กนั  

 
สมมติฐานขอ้ที่ 1.2 ผูบ้รโิภคที่มีอายุแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวีของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้
H0 : ผู้บริโภคที่ มีอายุแตกต่างกัน  มีการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
 H1  : ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียวคือ One-

Way Analysis of Variance : ANOVA โดยใช้กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้ระดับความ
เชื่อมั่นที่รอ้ยละ 95 ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่า
นอ้ยกว่า 0.05  
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ตาราง 10 แสดงผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวีของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุโดยใชส้ถิติ F-test  

การตัดสินใจใช้ไลนท์วีี 
ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี ระหว่างกลุม่ 0.389 4 0.097 0.354 0.841 
 ภายในกลุม่ 108.508 395 0.275   
 รวม 108.898 399    
      

จากตาราง 10 แสดงผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างการตัดสินใจใชไ้ลนท์ีวีของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ พบว่า ดา้นการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวี มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.841 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบั H0หมายความว่า ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่าง
กันมีการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการตัดสินใจใชไ้ลนท์ีวีไม่
แตกต่างกนั  

 
สมมติฐานขอ้ที่ 1.3 ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใชไ้ลน์ทีวีของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้  
H0 : ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
 H1  : ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใชไ้ลนท์ีวีของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียวคือ One-

Way Analysis of Variance : ANOVA โดยใช้กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้ระดับความ
เชื่อมั่นที่รอ้ยละ 95 ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่า
นอ้ยกว่า 0.05  

 
 



  

 

58 

ตาราง 11 แสดงผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวีของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ โดยใชส้ถิติ F-test 

การตัดสินใจใช้ไลนท์วีี 
ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี ระหว่างกลุม่ 0.528 2 0.264 0.966 0.381 
 ภายในกลุม่ 108.370 397 0.273   
 รวม 108.898 399    

 
จากตาราง 11 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจใชไ้ลนท์ีวีของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ดา้นการตัดสินใจใชไ้ลนท์ีวี มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.381 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบั H0 หมายความว่า ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพ
แตกต่างกันมีการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการตัดสินใจใชไ้ลน์
ทีวี ไม่แตกต่างกนั  

 
สมมติฐานขอ้ที่ 1.4 ผูบ้รโิภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวีของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้
H0 : ผูบ้รโิภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวีของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
 H1  : ผูบ้ริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใชไ้ลนท์ีวีของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียวคือ One-

Way Analysis of Variance : ANOVA โดยใช้กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้ระดับความ
เชื่อมั่นที่รอ้ยละ 95 ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่า
นอ้ยกว่า 0.05  
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ตาราง 12 แสดงผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวีของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยใชส้ถิติ F-test 

การตัดสินใจใช้ไลนท์วีี 
ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี ระหว่างกลุม่ 0.236 2 0.118 0.432 0.650 
 ภายในกลุม่ 108.661 397 0.274   
 รวม 108.898 399    

 
จากตาราง 12 แสดงผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างการตัดสินใจใชไ้ลนท์ีวีของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า ดา้นการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี มี
ค่า Sig. เท่ากบั 0.650 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบั H0 หมายความว่า ผูบ้รโิภคที่มีระดบั
การศึกษาแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านการ
ตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวีไม่แตกต่างกนั  

 
สมมติฐานขอ้ที่ 1.5 ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวีของผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้
H0 : ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
 H1  : ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียวคือ One-

Way Analysis of Variance : ANOVA โดยใช้กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้ระดับความ
เชื่อมั่นที่รอ้ยละ 95 ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่า
นอ้ยกว่า 0.05  
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ตาราง 13 แสดงผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวีของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ โดยใชส้ถิติ F-test 

การตัดสินใจใช้ไลนท์วีี 
ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี ระหว่างกลุม่ 0.413 4 0.103 0.376 0.826 
 ภายในกลุม่ 108.484 395 0.275   
 รวม 108.898 399    

 
จากตาราง 13 แสดงผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างการตัดสินใจใชไ้ลนท์ีวีของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ดา้นการตัดสินใจใชไ้ลนท์ีวี มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.826 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบั H0 หมายความว่า ผูบ้รโิภคที่มีอาชีพแตกต่าง
กันมีการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการตัดสินใจใชไ้ลนท์ีวีไม่
แตกต่างกนั  

 
สมมติฐานข้อที ่2 ทศันคติ ไดแ้ก่ ดา้นความเขา้ใจ ดา้นความรูส้ึก และดา้นพฤติกรรม มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
H0 : ทัศนคติไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
H1  : ทัศนค ติมี ความสัมพันธ์กับการตัดสิน ใจใช้ไลน์ที วี ของผู้บ ริ โภคใน เขต

กรุงเทพมหานคร 
ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชส้ถิติสหสมัพันธ์อย่างง่ายของเพียรส์นั (Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรทัง้สองตัว
โดยใชร้ะดบัความเชื่อมั่น 95% ดังนัน้ถา้มีค่า Sig. (2-tailed) นอ้ยกว่า 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) นั่นคือ ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 14 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างทศันคติกบัการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวีของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 
ทัศนคติ 

การตัดสินใจใช้ไลนท์วีี 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

r Sig.  
(2-tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ ์

ทศิทาง 

ดา้นความเขา้ใจ 0.526** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
ดา้นความรูส้ึก 0.502** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
ดา้นพฤติกรรม 0.469** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 
จากตาราง 14 แสดงวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับการตัดสินใจใชไ้ลนท์ีวี

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  
ทัศนคติ ด้านความเข้าใจ มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ 

ปฏิเสธ H0 หมายความว่า ทัศนคติดา้นความเขา้ใจมีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวีของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์เท่ากบั 0.526 แสดงว่าตวัแปรทัง้
สองมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถา้ผูป้ระกอบการมีการใชท้ศันคติ
ดา้นความเขา้ใจเพิ่มขึน้จะท าใหผู้บ้รโิภคมีการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง  

ทัศนคติ ด้านความรู้สึก มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธ H0 หมายความว่า ทัศนคติดา้นความรูส้ึกมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใชไ้ลนท์ีวีของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์เท่ากบั 0.502 แสดงว่าตวัแปรทัง้
สองมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถา้ผูป้ระกอบการมีการใชท้ศันคติ
ดา้นความรูส้กึเพิ่มขึน้จะท าใหผู้บ้รโิภคมีการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง  

ทัศนคติ ด้านพฤติกรรม มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธ H0 หมายความว่า ทัศนคติดา้นพฤติกรรมมีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจใชไ้ลนท์ีวีของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์เท่ากบั 0.469 แสดงว่าตวัแปรทัง้
สองมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถา้ผูป้ระกอบการมีการใชท้ศันคติ
ดา้นพฤติกรรมเพิ่มขึน้จะท าใหผู้บ้รโิภคมีการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง  
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สมมติฐานข้อที่ 3 คุณค่าตราสินค้า ได้แก่ การรูจ้ักตราสินค้า การรบัรูคุ้ณภาพตรา
สินคา้ การเชื่อมโยงตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้ มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชไ้ลน์
ทีวี ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

H0 : คุณค่าตราสินคา้ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใชไ้ลนท์ีวีของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

H1  : คุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชส้ถิติสหสมัพันธ์อย่างง่ายของเพียรส์นั (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรทัง้สองตัว
โดยใชร้ะดบัความเชื่อมั่น 95% ดังนัน้ถา้มีค่า Sig. (2-tailed) นอ้ยกว่า 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) นั่นคือ ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ตาราง 15 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างคณุค่าตราสินคา้กบัการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวีของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 
คุณค่าตราสินค้า 

การตัดสินใจใช้ไลนท์วีี 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

r Sig.  
(2-tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ ์

ทศิทาง 

การรูจ้กัตราสินคา้ 0.399** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
การรบัรูค้ณุภาพตราสินคา้ 0.526** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
การเชื่อมโยงตราสินคา้ 
ความภกัดีต่อตราสินคา้ 

0.438** 
0.484** 

0.000 
0.000 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

เดียวกนั 
เดียวกนั 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 
จากตาราง 15 แสดงวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ระหว่างคณุค่าตราสินคา้กับการตดัสินใจใช้

ไลนท์ีวีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
คุณค่าตราสินค้า ด้านการรู้จักตราสินค้า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ย

กว่า 0.01 นั่ นคือ ปฏิ เสธ H0 หมายความว่า คุณ ค่าตราสินค้าด้านการรู้จักตราสินค้า มี
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ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใชไ้ลนที์วีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีค่าสมัประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.399 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ในทิศทาง
เดียวกัน กล่าวคือ ถา้ผูป้ระกอบการมีการใชคุ้ณค่าตราสินคา้ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้เพิ่มขึน้จะท า
ใหผู้บ้รโิภคมีการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง  

คุณค่าตราสินค้า ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.000 
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ H0 หมายความว่า คุณค่าตราสินค้าดา้นการรบัรูคุ้ณภาพตรา
สินค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใชไ้ลนท์ีวีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพันธ ์เท่ากับ 0.526 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธร์ะดับปานกลาง ใน
ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าผูป้ระกอบการมีการใชคุ้ณค่าตราสินคา้ด้านการรบัรูคุ้ณภาพตรา
สินคา้เพิ่มขึน้จะท าใหผู้บ้รโิภคมีการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง  

คุณค่าตราสินค้า ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่ง
นอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ H0 หมายความว่า คุณค่าตราสินค้าดา้นการเชื่อมโยงตราสินคา้ มี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใชไ้ลนที์วีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีค่าสมัประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.438 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ในทิศทาง
เดียวกนั กลา่วคือ ถา้ผูป้ระกอบการมีการใชค้ณุค่าตราสินคา้ดา้นการเชื่อมโยงตราสินคา้เพิ่มขึน้จะ
ท าใหผู้บ้รโิภคมีการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง  

คุณค่าตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่ง
นอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ H0 หมายความว่า คณุค่าตราสินคา้ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ มี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใชไ้ลนที์วีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีค่าสมัประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.484 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ในทิศทาง
เดียวกนั กล่าวคือ ถา้ผูป้ระกอบการมีการใชคุ้ณค่าตราสินคา้ดา้นความภักดีต่อตราสินคา้เพิ่มขึน้
จะท าใหผู้บ้รโิภคมีการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง  
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตาราง 16 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานข้อที ่1 ผูบ้รโิภคที่มีลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั
การศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกนัมีการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกนั 
สมมติฐานขอ้ที่ 1.1 ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่าง
กนั มีการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวีของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

Independent Sample 
t-test 

ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

สมมติฐานขอ้ที่ 1.2 ผูบ้ริโภคที่มีอายแุตกต่าง
กนั มีการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวีของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

One Way ANOVA 
(F-test) 

ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

สมมติฐานขอ้ที่ 1.3 ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพ
แตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวีของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

One Way ANOVA 
(F-test) 

ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

สมมติฐานขอ้ที่ 1.4 ผูบ้ริโภคที่มีระดบั
การศึกษาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชไ้ลน์
ทีวีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกนั 

One Way ANOVA 
(F-test) 

ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

สมมติฐานขอ้ที่ 1.5 ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพ
แตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวีของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

One Way ANOVA 
(F-test) 

ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที ่2 ทศันคติ ไดแ้ก่ ดา้นความเขา้ใจ ดา้นความรูส้กึ และดา้นพฤติกรรม มี
ความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นความเขา้ใจ Pearson Correlation 

Coefficient 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

ดา้นความรูส้ึก Pearson Correlation 
Coefficient 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 16 (ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ ผลการทดสอบ 

ดา้นพฤติกรรม Pearson Correlation 
Coefficient 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที ่3 คณุค่าตราสินคา้ ไดแ้ก่ การรูจ้กัตราสินคา้ การรบัรูค้ณุภาพตราสินคา้ การ
เชื่อมโยงตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้ มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
การรูจ้กัตราสินคา้ Pearson Correlation 

Coefficient 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 

การรบัรูค้ณุภาพตราสินคา้ Pearson Correlation 
Coefficient 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

การเชื่อมโยงตราสินคา้ Pearson Correlation 
Coefficient 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

ความภกัดีต่อตราสินคา้ Pearson Correlation 
Coefficient 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศกึษาวิจยัเรื่อง ทศันคติและคณุค่าตราสินคา้ที่มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชไ้ลน์
ทีวี ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลของการวิจยัครัง้นีเ้พื่อเป็นการพฒันาแพลตฟอรม์
ไลนท์ีวี ใหแ้ตกต่างจากคู่แข่งและสอดคลอ้งกับความตอ้งการของผูบ้ริโภค พรอ้มทัง้น าไปพัฒนา 
การปรบัปรุง รูปแบบเนือ้หารายการ ในอนาคต ซึ่งเป็นประโยชนต่์อผูป้ระกอบการหรือเป็นแนวทาง
ใหผู้ท้ี่สนใจศกึษาคน้ควา้ไดใ้ชป้ระโยชนใ์นการศึกษาครัง้ต่อไป  

สังเขปการศึกษาวิจัย 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้
1. เพื่อศกึษาการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตาม

หลกัลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา และอาชีพ 
2. เพื่ อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ ประกอบด้วย ด้านความเข้าใจ ด้าน

ความรูส้กึ และดา้นพฤติกรรม กบัการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ย การรูจ้ักตราสินค้า 

การรบัรูค้ณุภาพตราสินคา้ การเชื่อมโยงตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้ กบัการตดัสินใจใช้
ไลนท์ีวี ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ความส าคัญของการวิจัย 
1. เพื่อให้บริษัท ไลน์ คอรป์อรเ์รชั่น สามารถน าไปพัฒนา ปรับปรุง รูปแบบ เนื ้อหา

รายการ และแพลตฟอรม์ ไดใ้นอนาคต 
2. เพื่อใหบ้ริษัท ไลน ์คอรป์อรเ์รชั่น พัฒนาแพลตฟอรม์ไลนท์ีวี เพื่อสรา้งความแตกต่าง

จากคู่แข่งและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 
3. เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู ้ประกอบการเก่ียวกับธุรกิจทีวีออนไลน์  วิดีโอออนดีมานด์

สามารถน าผลวิจยัไปใชใ้นการพฒันา และสรา้งสรรค ์แพลตฟอรม์ที่เหมาะสมไดต่้อผูใ้ชบ้รกิารได ้
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สมมติฐานของการวิจัย 
1. ผูบ้ริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

และ อาชีพที่แตกต่างกนัมีการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
2. ทศันคติ ไดแ้ก่ ดา้นความเขา้ใจ ดา้นความรูส้ึก และดา้นพฤติกรรม มีความสมัพนัธก์บั

การตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. คุณค่าตราสินคา้ ไดแ้ก่ การรูจ้กัตราสินคา้ การรบัรูค้ณุภาพตราสินคา้ การเชื่อมโยง

ตราสินคา้ และความภักดีต่อตราสินคา้ มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้ไลนท์ีวี ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ คือ  ผู้บริโภคที่ ใช้หรือ เคยใช้ไลน์ทีวี  ใน เขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่ มตัวอย่ างที่ ใช้ในการวิจัย  คือ  ผู้บ ริ โภคที่ ใช้ห รือ เคยใช้ไลน์ที วี  ใน เขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชส้ตูรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร ดงันัน้จึงก าหนดขนาดตวัอย่าง
โดยใชสู้ตรค านวณหาขนาดตัวอย่างระดับความเชื่อมั่น 95% และใหค้วามผิดพลาดไม่เกิน  5 % 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546) 

สตูรที่ใช ้  n = 
𝑍2𝑝𝑞

𝐸2
 

 
แทนค่า n = ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

 E = ระดับค่าความคลาดเคลื่อน ซึ่งก าหนดใหม้ีความเบี่ยงเบนได ้5% 
          ดงันัน้ E=0.05 

 Z = ค่ามาตรฐานซึ่งขึน้อยู่กบัระดบัความเชื่อมั่น 
 p = สดัสว่นประชากรท่ีสนใจศกึษาเท่ากบั 50% = 0.5 
 

ในทางปฏิบัติเรานิยมใช้ระดับความเชื่อมั่น  95% ดังนั้น Z = 1.96 ฉะนั้นได้ขนาด
ตวัอย่าง 
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n = 
(1.96)2 (0.5)(0.5)

(0.05)2
 

 

n = 
(3.8416)(0.25)

(0.0025)
 

 
n = 384.16 หรือ 385 ตวัอย่าง 

 

เพื่อให้การเก็บข้อมูลของแบบสอบถามครอบคลุมสมบูรณ์ จึงมีการเพิ่มจ านวน
ตัวอย่างกับ 15 คนเพื่อป้องกันความผิดพลาดของแบบสอบถาม ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ส าหรบัการวจิยัครัง้นีจ้ึงเท่ากบั 400 คน 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non-Probability 

Sampling) และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยให้กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นผูส้มัครใจในการตอบแบบสอบถามดว้ยตวัเอง (Self-selected) และกลุ่มตวัอย่างนัน้
จะเป็นผูท้ี่ใชห้รือเคยใชไ้ลนท์ีวี ซึ่งการตอบแบบสอบถามนั้นจะมีค าถามคัดกรองก่อนการตอบ
แบบสอบถาม คือ ท่านเคยใชไ้ลนท์ีวีหรือไม่ ถา้เคยใชไ้ลนท์ีวีจึงจะสามารถตอบแบบสอบถามใน
ส่วนถดัไปได ้แต่หากไม่เคยใชไ้ลนท์ีวีถือว่ายุติการตอบแบบสอบถาม และผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มูล
กลุ่มตัวอย่างโดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์กูเกิลฟอรม์ (Google Form) ผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) คือ เฟซบุ๊ก (Facebook) และ ไลน์ (Line) โดยเก็บ
แบบสอบถามใหค้รบจ านวน 400 ชดุ 

 
2. การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ 
เพื่อใหม้ีลกัษณะที่ง่ายต่อการตอบและยังครอบคลุมวตัถุประสงคท์ี่ผูว้ิจยัตัง้เอาไวโ้ดยแบ่งเนือ้หา
ของแบบสอบถามออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้ 

ส่วนที่  1 ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-Ended Question) เป็นลกัษณะการตัง้ค าถามที่มีการก าหนด
ตวัเลือกค าตอบไวแ้ลว้ เพื่อใหผู้ต้อบเลือกจากตวัเลือกที่ก าหนดไวใ้หเ้ท่านัน้และเป็นค าตอบเดียวที่
ตรงกบัความเป็นจรงิของผูต้อบแบบสอบถามมากที่สดุ มี 5 ขอ้ 



  

 

69 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามดา้นทศันคติที่มีต่อไลนท์ีวี เป็นลกัษณะค าถามแบบปลายปิด 
(Close-Ended Question) โดยก าหนดแบบสอบถามเป็นรูปแบบลิเคอรท์ (Likert Scale) ใชร้ะดับ
การวดัขอ้มลูประเภทมาตราอนัตรภาคชัน้ หรือ มาตราช่วง (Interval Scale) โดยมีค าตอบใหเ้ลือก 
5 ระดบั ซึ่งประกอบดว้ยค าถาม จ านวน 15 ขอ้ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามด้านคุณค่าตราสินคา้ เป็นลักษณะค าถามแบบปลายปิด 
(Close-Ended Question) โดยก าหนดแบบสอบถามเป็นรูปแบบลิเคอรท์ (Likert Scale) ใชร้ะดับ
การวดัขอ้มลูประเภทมาตราอนัตรภาคชัน้ หรือ มาตราช่วง (Interval Scale) โดยมีค าตอบใหเ้ลือก 
5 ระดบั ซึ่งประกอบดว้ยค าถาม จ านวน 18 ขอ้ 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามดา้นการตัดสินใจใชไ้ลนท์ีวี เป็นลกัษณะค าถามแบบปลาย
ปิด (Close-Ended Question) โดยก าหนดแบบสอบถามเป็นรูปแบบลิเคอรท์ (Likert Scale) ใช้
ระดบัการวดัขอ้มลูประเภทมาตราอนัตรภาคชัน้ หรือ มาตราช่วง (Interval Scale) โดยมีค าตอบให้
เลือก 5 ระดบั ซึ่งประกอบดว้ยค าถาม จ านวน 22 ขอ้ 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย  
ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ดงันี ้
1. ศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร บทความ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับตัวแปร 

เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดขอบเขตการสรา้งแบบสอบถาม 
2. น าขอ้มูลที่ไดศ้ึกษามาสรา้งแบบสอบถามใหค้รอบคลุมตามความมุ่งหมายของ

การวิจยั โดยสรา้งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 สว่น ประกอบดว้ย 
สว่นที่ 1 ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านทัศนคติ ได้แก่ ด้านความเข้าใจ ด้านความรูส้ึก และด้าน

พฤติกรรม ต่อการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี 
ส่วนที่ 3 ขอ้มูลดา้นคณุค่าตราสินคา้ ไดแ้ก่ การรูจ้ักตราสินคา้ การรบัรูคุ้ณภาพ

ตราสินคา้ การเชื่อมโยงตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้ ต่อการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี 
สว่นที่ 4 ขอ้มลูการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพหานคร 

3. น าแบบสอบถามที่สรา้งขึน้ไปเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงและเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อน ามาปรบัปรุงแกไ้ข 

4. ปรบัปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะในขัน้ที่ 4 จากนั้นน าเสนอต่ออาจารยท์ี่
ปรกึษาเพื่อตรวจสอบความถกูตอ้งอีกครัง้ เพื่อความสมบรูณก์่อนน าไปใชจ้รงิ 
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5. น าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดสอบความน่าเชื่อถือและความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 40 คน เพื่อน ามาวิเคราะหห์าค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (- Coefficient) ของครอนบัค 
(กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2561) ค่าแอลฟ่าที่ไดจ้ะแสดงถึงระดบัความคงที่ของแบบสอบถามโดยจะ

มีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ค่าที่ใกล้เคียงกับ 1 มากแสดงว่ามีความเชื่อมั่นได้สูง โดยก าหนดค่า
ความเชื่อมั่นที่ยอมรบัไดใ้นเกณฑ ์คือ 0.7  

 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูเพื่อน ามาวิเคราะหต์ามขัน้ตอน ดงันี ้ 
1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลที่ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเก็บ

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นผู้บริโภคที่ใช้หรือเคยใช้ไลน์ที วี จ านวน 400 ชุด ที่อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร 

2. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการค้นคว้า ศึกษา หาข้อมูล จาก
แหล่งขอ้มลูที่หลากหลาย เช่น หนงัสือ บทความวารสาร เอกสารงานวิจยั สิ่ งพิมพ ์และขอ้มลูทาง
อินเทอรเ์น็ต 

 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี ้ ผู ้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามตามจ านวนขนาด
ตวัอย่างแลว้ ผูว้ิจยัจะด าเนินการวิเคราะหข์อ้มลูโดยด าเนินการตามล าดบั ดงันี ้

1. เมื่อรวบรวมแบบสอบถามตามความตอ้งการแลว้ตรวจสอบขอ้มลู (Editing) ผูว้ิจยั
ตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เรียบเรียงแบบสอบถามเพื่อใชใ้นการลง
รหสั 

2. การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบรอ้ยแล้ว มาลงรหัสที่ได้
ก าหนดไว ้ลว่งหนา้ เพื่อท าการปอ้นขอ้มลูต่าง ๆ ลงคอมพิวเตอร ์

3. การประมวลผลขอ้มูลโดยท าการป้อนขอ้มูลที่ตรวจความถูกตอ้งแลว้ มาบันทึก
และประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป (Statistic Package for Social Science หรือ SPSS) 
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5. การวิเคราะหข์้อมูล 
1. การวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

1.1 การวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ วิเคราะหโ์ดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
และ รอ้ยละ (Percentage) 

1.2 การวิเคราะหข์อ้มูลดา้นทัศนคติที่มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจใช้ไลนท์ีวี 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

1.3 การวิเคราะหข์อ้มลูดดา้นคุณค่าตราสินคา้ที่มีความสมัพันธก์บัการตัดสินใจ
ใช้ไลน์ทีวี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  

1.4 การวิ เค ราะห์ข้อมู ล ด้านตัดสิ น ใจ ใช้ไลน์ที วี  ของผู้บ ริ โภ คใน เขต
กรุงเทพมหานคร วิเคราะหโ์ดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) 

2. การวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistics) 
สมมติฐานข้อที่  1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดับการศึกษา และ อาชีพที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้ทีวีของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน โดยใช้สถิติ Independent sample t-test และ One-Way Anova 
(F-test) ในการทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐานข้อที่  2 ทัศนคติ ได้แก่ ด้านความเข้าใจ ด้านความรูส้ึก และด้าน
พฤติกรรม มีความสมัพันธก์บัการตัดสินใจใช้ไลนท์ีวี ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรส์ัน (Pearson product moment correlation 
coefficient) ในการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานขอ้ที่ 3 คุณค่าตราสินคา้ ไดแ้ก่ การรูจ้ักตราสินคา้ การรบัรูคุ้ณภาพ
ตราสินคา้ การเชื่อมโยงตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้ มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใช้
ไลนท์ีวี ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์อย่างง่ายของ
เพียรส์นั (Pearson product moment correlation coefficient) ในการทดสอบสมมติฐาน 
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สรุปผลการวิจัย  
ผลการวิจยัเรื่อง ทศันคติและคณุค่าตราสินคา้ที่มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัสามารถสรุปผลไดด้งันี ้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มูลลักษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ  โดยแสดงผลจากการวิเคราะห์การแจกแจง
ความถ่ีและรอ้ยละ ซึ่งกลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นีม้ีจ  านวน 400 คน พบว่า  

ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 259 คน คิดเป็นรอ้ยละ 64.80 มีอาย ุ
25 – 34 ปี จ านวน 173 คน คิดเป็นรอ้ยละ 43.30 มีสถานภาพโสด จ านวน 329 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
82.20 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 263 คน คิดเป็นรอ้ยละ 65.80 และมี
อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 150 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.50 โดยจ าแนกตามตัวแปร
ดงันี ้ 

เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 259 คน คิดเป็นรอ้ยละ 64.80 
รองลงมาคือ เพศชาย จ านวน 141 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.20 ตามล าดบั 

อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 25 – 34 ปี จ านวน 173 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
43.30 รองลงมาคือ อายุ 15 -  24 ปี จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 อายุ 35 – 44 ปี 
จ านวน 58 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.50 อายุ 45 ปีขึน้ไป จ านวน 17 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.20 และอายุ
ต ่ากว่า 15 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.00 ตามล าดบั 

สถานภาพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานภาพโสด จ านวน 329 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
82.20 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส จ านวน 55 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.80 และ แยกกันอยู่/หย่า
รา้ง/หมา้ย จ านวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.00 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า จ านวน 263 คน คิดเป็นรอ้ยละ 65.80 รองลงมาคือ ต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 75 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 18.70 และ สงูกว่าปรญิญาตรี จ านวน 62 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.50 ตามล าดบั  

อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบรษิัทเอกชน จ านวน 150 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 37.50 รองลงมาคือ นกัเรียน/นกัศกึษา จ านวน 126 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.50 ธุรกิจ
ส่วนตัว/เจ้าของกิจการ จ านวน 58 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.50 ข้าราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ 
จ านวน 55 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.80 และแม่บา้น/พ่อบา้น/เกษียณอาย ุจ านวน 11 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 2.70 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มูลดา้นทัศนคติ ไดแ้ก่ ดา้นความเขา้ใจ ดา้นความรูส้ึก และ
ดา้นพฤติกรรม โดยแสดงผลจากการวิเคราะห์การหาค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งกลุ่ม
ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นีม้ีจ  านวน 400 คน พบว่า  

ผูบ้ริโภคมีทศันคติโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.97 และเมื่อพิจารณา
เป็นรายดา้นทุกดา้นมีทัศนคติในระดับมาก ไดแ้ก่ ด้านความรูส้ึก มีค่าเฉลี่ย 4.01 รองลงมาคือ 
ดา้นความเขา้ใจ มีค่าเฉลี่ย 3.95 และดา้นพฤติกรรม มีค่าเฉลี่ย 3.94 ตามล าดบั โดยพิจารณาเป็น
รายดา้นไดด้งันี ้ 

ด้านความเข้าใจ ผู้บริโภคมีทัศนคติด้านความเข้าใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.95 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติอยู่ในระดบัมาก
ทุกขอ้  โดยขอ้ที่ไดค่้าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านคิดว่าไลนท์ีวีสามารถเขา้ถึงง่าย หลากหลายช่องทาง 
เช่น สมารท์โฟน แท็บเล็ต โนต้บุ๊ก เป็นตน้ มีค่าเฉลี่ย 4.19 รองลงมาลคือ ท่านคิดว่าไลนท์ีวีมีภาพ
ที่คมชัด ไม่สะดุด มีค่าเฉลี่ย 3.96 ท่านคิดว่าไลนท์ีวีใหค้วามสะดวกแก่ท่าน มีค่าเฉลี่ย 3.91 ท่าน
คิดว่าไลนท์ีวีมีระบบที่ใชง้านง่ายและไม่ซับซอ้น มีค่าเฉลี่ย 3.90 และ ท่านคิดว่าไลนท์ีวีมีความ
ปลอดภยัต่อการใชง้าน มีค่าเฉลี่ย 3.82 ตามล าดบั 

ด้านความรู้สึก ผูบ้ริโภคมีทศันคติดา้นความรูส้ึกโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 4.01 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีทัศนคติอยู่ในระดับมากทุกขอ้  
โดยขอ้ที่ไดค่้าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ท่านรูส้กึเพลิดเพลินเมื่อใชไ้ลนท์ีวี มีค่าเฉลี่ย 4.08 รองลงมาคือ ท่าน
รูส้ึกถึงความบนัเทิงเมื่อใชไ้ลนท์ีวี มีค่าเฉลี่ย 4.05 ท่านรูส้ึกคลายเคลียดเมื่อใชไ้ลนท์ีวี มีค่าเฉลี่ย 
4.04 ท่านรูส้ึกมีความสุขเมื่อใชไ้ลนท์ีวี มีค่าเฉลี่ย 3.99 ท่านรูส้ึกชื่นชอบเมื่อใชไ้ลนท์ีวี มีค่าเฉลี่ย 
3.98 และ ท่านรูส้กึพงึพอใจกบัไลนท์ีวี มีค่าเฉลี่ย 3.96 ตามล าดบั 

ด้านพฤติกรรม  ผู้บริโภคมีทัศนคติด้านพฤติกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.94 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติอยู่ในระดบัมาก
ทุกขอ้  โดยขอ้ที่ไดค่้าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านใชไ้ลนท์ีวี เพื่อรบัชมรายการที่ชื่นชอบ มีค่าเฉลี่ย 4.15 
รองลงมาลคือ ท่านใชไ้ลนท์ีวีดว้ยตวัท่านเอง มีค่าเฉลี่ย 4.05 ท่านใชไ้ลนท์ีวีเป็นประจ า มีค่าเฉลี่ย 
3.80 และ ท่านใชไ้ลนท์ีวีเพื่อใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์มีค่าเฉลี่ย 3.78 ตามล าดบั   
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลด้านคุณค่าตราสินค้า ได้แก่ การรูจ้ักตราสินคา้ การรบัรู ้
คุณภาพตราสินคา้ การเชื่อมโยงตราสินค้า และความภักดีต่อตราสินค้า  โดยแสดงผลจากการ
วิเคราะหก์ารหาค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นีม้ีจ  านวน 
400 คน พบว่า  

ผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.87 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายดา้นทกุดา้นมีความคิดเห็นในระดบัดี ไดแ้ก่ การรบัรูค้ณุภาพตราสินคา้ มีค่าเฉลี่ย 
3.90 รองลงมาคือ การเชื่อมโยงตราสินคา้ มีค่าเฉลี่ย 3.88 การรูจ้กัตราสินคา้ มีค่าเฉลี่ย 3.87 และ
ความภกัดีต่อตราสินคา้ มีค่าเฉลี่ย 3.82 ตามล าดบั โดยพิจารณาเป็นรายดา้นไดด้งันี ้

การรู้จักตราสินค้า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นดา้นการรูจ้กัตราสินคา้โดยรวมอยู่ในระดบัดี 
โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.87 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นใน
ระดบัดีทกุขอ้ โดยขอ้ที่ไดค่้าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ท่านสามารถจดจ าสญัลกัษณ ์(โลโก)้ ของไลนท์ีวีได ้มี
ค่าเฉลี่ย 4.08 รองลงมาคือ ท่านรูจ้กัไลนท์ีวีเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย 3.87 ตราสินคา้ไลนท์ีวีมีชื่อเสียง
และเป็นที่รูจ้ัก มีค่าเฉลี่ย 3.84 เมื่อพูดถึงผูใ้ห้บริการทีวีออนไลน์และวีดีโอออนดีมานด์ท่านนึก
ถึงไลนท์ีวีเป็นอนัดับแรก มีค่าเฉลี่ย 3.83 และท่านรูจ้กัหรือคุน้เคยตราสินคา้ไลนท์ีวี มากกว่าตรา
สินคา้อ่ืน มีค่าเฉลี่ย 3.74 ตามล าดบั 

การรับรู้คุณภาพตราสินค้า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นดา้นการรบัรูค้ณุภาพตราสินคา้โดย
รวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.90 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นในระดับดีทุกขอ้ โดยขอ้ที่ไดค่้าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ท่านคิดว่าไลนท์ีวีเป็นแพลตฟอรม์ที่มี
คณุภาพเป็นที่ยอมรบั มีค่าเฉลี่ย 4.09 รองลงมาคือ ท่านคิดว่าไลนท์ีวีน าเสนอเนือ้หารายการอย่าง
สม ่าเสมอ มีค่าเฉลี่ย 3.94 ท่านคิดว่าไลนท์ีวีน าเสนอเนือ้หารายการที่มีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ย 3.87 
เมื่อท่านไดร้บัชมเนือ้หารายการต่าง ๆ ผ่านไลนท์ีวีท าใหท้่านชื่นชอบและพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ย 3.83 
และท่านคิดวา่ไลนท์ีวี มีคณุภาพเหนือกว่าผูใ้หบ้รกิารรายอ่ืน มีค่าเฉลี่ย 3.80 ตามล าดบั 

การเชื่อมโยงตราสินค้า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นดา้นการเชื่อมโยงตราสินคา้โดยรวมอยู่
ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.88 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นในระดับดีทุกข้อ โดยข้อที่ ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ไลน์ทีวีเป็นตราสินค้าที่มีความเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตัว มีค่าเฉลี่ย 3.94 รองลงมาคือ ท่านทราบว่าไลนท์ีวีมีเนือ้หารายการเป็นของ
ตัวเองในชื่อ LINE TV ORIGINALS มีค่าเฉลี่ย 3.92 ท่านคิดว่าไลนท์ีวี มีเนือ้หารายการแตกต่าง
จากผูใ้หบ้ริการรายอ่ืน มีค่าเฉลี่ย 3.89 และท่านคิดว่าการรบัชมไลนท์ีวี ท าใหท้่านรูส้ึกว่าอยู่ในเท
รนดท์ี่ก าลงัถกูพดูถึงบนโลกออนไลน ์มีค่าเฉลี่ย 3.80 ตามล าดบั 
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ความภักดีต่อตราสินค้า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นด้านความภักดีต่อตราสินค้าโดย
รวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.82 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นในระดับดีทุกขอ้ โดยขอ้ที่ไดค่้าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านยังคงใชไ้ลนท์ีวีต่อไป เพราะมี
ความพงึพอใจกบัการใชบ้ริการ มีค่าเฉลี่ย 3.90 รองลงมาคือ ท่านยงัคงใชไ้ลนท์ีวีต่อไป แมว้่าจะมี
ผู้ให้บริการรายใหม่เข้ามา มีค่าเฉลี่ย 3.86 ท่านยังคงใช้ไลน์ทีวีต่อไป แม้ว่าเนื ้อหารายการผู้
ให้บริการรายอ่ืนน่าสนใจกว่า มีค่าเฉลี่ย 3.85 และท่านจะแนะน าคนรอบตัวให้มาใชไ้ลนท์ีวี  มี
ค่าเฉลี่ย 3.70 ตามล าดบั 

 
ส่วนที่ 4 การวิเคราะหข์อ้มูลการตัดสินใจใชไ้ลนท์ีวี ได้แก่ ด้านการตระหนักถึงความ

ตอ้งการ/การรบัรูปั้ญหา ดา้นการเสาะหาขอ้มูล ดา้นการประเมินทางเลือก ดา้นการตัดสินใจใช้
ไลน์ทีวี และดา้นพฤติกรรมหลังการใช้  โดยแสดงผลจากการวิเคราะห์การหาค่าเฉลี่ย และ ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งกลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นีม้ีจ  านวน 400 คน พบว่า  

ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.94 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านมีความคิดเห็นในระดับมาก ไดแ้ก่ ดา้นการตัดสินใจใชไ้ลน์ทีวี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 รองลงมาคือ ดา้นพฤติกรรมหลงัการใชผู้บ้ริโภคมีความคิดเห็นในระดบัมาก 
มีค่าเฉลี่ย 3.97 ดา้นการประเมินทางเลือก มีค่าเฉลี่ย 3.94 ดา้นการตระหนกัถึงความตอ้งการ/การ
รบัรูปั้ญหา มีค่าเฉลี่ย 3.91 และดา้นการเสาะหาขอ้มูล มีค่าเฉลี่ย 3.79 ตามล าดบั โดยพิจารณา
เป็นรายดา้นไดด้งันี ้

ด้านการตระหนักถึงความต้องการ/การรับรู้ปัญหา ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นดา้นการ
ตระหนกัถึงความตอ้งการ/การรบัรูปั้ญหาโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.91 
เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมากทุกขอ้ โดยข้อที่ได้
ค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ท่านไม่มีเวลารบัชมรายการที่ออกอากาศสด มีค่าเฉลี่ย 4.05 รองลงมาคือ ท่าน
มีการเดินทางเป็นประจ าท าใหไ้ม่มีเวลารบัชมทีวี มีค่าเฉลี่ย 3.99 ท่านตอ้งการความสะดวกสบาย
ในการรบัชม/ติดตามรายการที่ท่านชื่นชอบ มีค่าเฉลี่ย 3.98 ท่านชอบรบัชมรายการทีวีต่าง ๆ มี
ค่าเฉลี่ย 3.84 และท่านเห็นเพื่อนใชไ้ลนท์ีวี ท่านเลยอยากใชต้าม มีค่าเฉลี่ย 3.73 ตามล าดบั 

ด้านการเสาะหาข้อมูล ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นดา้นการเสาะหาขอ้มูลโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.79 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นในระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ที่ไดค่้าเฉลี่ยสูงสดุ คือ ท่านมีการหาขอ้มลูจากแหล่งต่าง ๆ เช่น 
เว็บไซต ์สื่ออินเทอรเ์น็ต เป็นตน้ มีค่าเฉลี่ย 3.90 รองลงมาคือ ท่านลองศึกษาเนือ้หารายการต่าง ๆ 
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ของไลน์ทีวีก่อนตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ย 3.80 และก่อนท่านใช้ไลนท์ีวีมีการสอบถามขอ้มูลจากคน
ใกลช้ิด เช่น บคุคลในครอบครวั เพื่อน เป็นตน้ มีค่าเฉลี่ย 3.68 ตามล าดบั 

ด้านการประเมินทางเลือก ผู้บริโภคมีความคิดเห็นด้านการประเมินทางเลือกโดย
รวมอยู่ ในระดับมาก โดยมี ค่าเฉลี่ ยรวมเท่ากับ 3.94 เมื่ อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมากทุกขอ้ โดยขอ้ที่ไดค่้าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านเลือกไลนท์ีวี 
เพราะสามารถดูย้อนหลังได้ มีค่าเฉลี่ย 4.12 รองลงมาคือ ท่านเลือกไลน์ทีวี เพราะมีเนื ้อหา
รายการที่ตรงความต้องการของท่าน  มีค่าเฉลี่ย 4.03 ท่านเลือกไลน์ทีวีเพราะรูปแบบมีความ
ทันสมัยและใชง้านง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.99 ท่านเลือกไลนท์ีวี เพราะท่านเปรียบเทียบกับผูใ้หบ้ริการ
รายอ่ืนแลว้ มีค่าเฉลี่ย 3.83 และท่านเลือกไลนท์ีวี เพราะตราสินคา้มีความน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ย 
3.76 ตามล าดบั 

ด้านการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวี ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นดา้นการตัดสินใจใชไ้ลนท์ีวีโดย
รวมอยู่ ในระดับมาก โดยมี ค่าเฉลี่ ยรวมเท่ากับ 4.07 เมื่ อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีมาก ขอ้ที่ ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านตัดสินใจใชไ้ลน์ทีวี 
เพราะไม่มีค่าใชจ้่ายในการดู มีค่าเฉลี่ย 4.21 รองลงมาผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก คือ ท่านตัดสินใจใชไ้ลน์ทีวีด้วยตัวท่านเอง  มีค่าเฉลี่ย 4.16 ท่านตัดสินใจใช้ไลน์ทีวี
เพราะมั่นใจในคุณภาพของไลนท์ีวี มีค่าเฉลี่ย 4.07 ท่านตัดสินใจใชไ้ลนท์ีวีเพราะเคยใชแ้ละเกิด
ความประทบัใจ มีค่าเฉลี่ย 3.97 และท่านตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี เพราะมีเนือ้หารายการตรงกบัความ
ตอ้งการ มีค่าเฉลี่ย 3.95 ตามล าดบั 

ด้านพฤติกรรมหลังการใช้ ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นดา้นพฤติกรรมหลงัการใชโ้ดยรวม
อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.97 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นในระดบัมากทกุขอ้ โดยขอ้ที่ไดค่้าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ท่านไดร้บัความสะดวกสบายในการ
เขา้ถึงเนือ้หารายการที่ตอ้งการรบัชมไดทุ้กที่หลงัจากใชไ้ลนท์ีวี มีค่าเฉลี่ย 4.03 รองลงมาคือ ท่าน
พึงพอใจในคุณภาพของไลนท์ีวี มีค่าเฉลี่ย 4.02 ท่านจะใชไ้ลนท์ีวีต่อไป แมว้่ามีทีวีออนไลนแ์ละ
วีดีโอออนดีมานดห์ลายตัวเลือกใหเ้ลือกใช้ มีค่าเฉลี่ย 3.97 และท่านจะแนะน าใหค้นใกลช้ิด เช่น 
ครอบครวั เพื่อนสนิทใชไ้ลนท์ีวี มีค่าเฉลี่ย 3.90 ตามล าดบั 
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ส่วนที ่5 การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผูบ้ริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา และอาชีพที่ แตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ที่ 1.1 ผูบ้รโิภคที่มีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวีของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  

ผูบ้ริโภคที่เพศแตกต่างกันมีการตัดสินใจใชไ้ลนท์ีวีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ดา้นการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานขอ้ที่ 1.2 ผูบ้รโิภคที่มีอายุแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวีของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

ผูบ้รโิภคที่มีอายแุตกต่างกนัมีการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ดา้นการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวีไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานขอ้ที่ 1.3 ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใชไ้ลน์ทีวีของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครดา้นการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานขอ้ที่ 1.4 ผูบ้รโิภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวีของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครดา้นการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวีไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานขอ้ที่ 1.5 ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวีของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

ผู้บ ริ โภคที่ มี อาชีพ แตกต่างกันมี การตัดสิน ใจใช้ไลน์ที วี ของผู้บ ริ โภคใน เขต
กรุงเทพมหานครดา้นการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวีไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที ่2 ทศันคติ ไดแ้ก่ ดา้นความเขา้ใจ ดา้นความรูส้ึก และดา้นพฤติกรรม มี
ความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถอธิบายใน
แต่ละดา้นไดด้งันี ้ 

ด้านความเข้าใจ  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทัศนคติด้านความเข้าใจมี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใชไ้ลนที์วีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีค่าสมัประสิทธิ์
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สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.526 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสมัพันธ์กันระดับปานกลาง ในทิศทาง
เดียวกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความรู้สึก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทศันคติดา้นความรูส้ึกมีความสมัพนัธ์
กับการตัดสินใจใชไ้ลนที์วีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสัมพันธ ์
เท่ากับ 0.502 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านพฤติกรรม ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทศันคติดา้นพฤติกรรมมีความสมัพนัธ์
กับการตัดสินใจใชไ้ลนที์วีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสัมพันธ ์
เท่ากับ 0.469 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 3 คุณค่าตราสินค้า ได้แก่ การรูจ้ักตราสินค้า การรบัรูคุ้ณภาพตรา
สินคา้ การเชื่อมโยงตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้ มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชไ้ลน์
ทีวี ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถอธิบายในแต่ละดา้นไดด้งันี ้

การรู้จักตราสินค้า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คณุค่าตราสินคา้ดา้นการรูจ้กัตรา
สินค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใชไ้ลนท์ีวีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพันธ ์เท่ากับ 0.399 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธก์ันระดับปานกลาง 
ในทิศทางเดียวกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

การรับรู้คุณภาพตราสินค้า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คณุค่าตราสินคา้ดา้นการ
รับ รู ้คุณภาพตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้ไลน์ที วีของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.526 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมี
ความสมัพนัธก์นัระดบัปานกลาง ในทิศทางเดียวกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

การเชื่อมโยงตราสินค้า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณค่าตราสินคา้ดา้นการ
เชื่อมโยงตราสินคา้ มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์เท่ากบั 0.438 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธก์นัระดบัปาน
กลาง ในทิศทางเดียวกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

ความภักดีต่อตราสินค้า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณค่าตราสินคา้ดา้นความ
ภกัดีต่อตราสินคา้ มีความสมัพันธก์ับการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์เท่ากบั 0.484 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธก์นัระดบัปาน
กลาง ในทิศทางเดียวกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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อภปิรายผลการศึกษา  
จากการศึกษาวิจยัเรื่อง ทัศนคติและคุณค่าตราสินคา้ที่มีความสมัพันธ์กบัการตัดสินใจ

ใชไ้ลนท์ีวี ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้ 
 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผูบ้ริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา และ อาชีพที่ แตกต่างกัน  มีการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ผลการวิจยัพบว่า  

1. เพศ  ผู้บริโภคที่ เพศแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครดา้นการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี ไม่แตกต่างกนั เนื่องจากผูบ้ริโภคไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็
ตาม ก็สามารถเขา้ถึงการใชแ้พลตฟอรม์ทีวีออนไลนแ์ละวิดีโอออนดีมานดไ์ดอ้ย่างรวดเร็วและ
สะดวก และแพลตฟอรม์ไลนท์ีวีก็มีรายการใหร้บัชมหลากหลายสามารถรบัชมไดไ้ม่จ ากัดเพศ ซึ่ง
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ศุภณัฐ วงศไ์ตรทิพย ์(2559) ไดศ้ึกษาเรื่อง คุณค่าตราสินคา้และการ
ตดัสินใจซือ้สมารท์โฟนตราซมัซุง ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะ
ทางประชากรศาสตรด์า้นเพศ แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้สมารท์โฟนตราซมัซุง ไม่แตกต่างกนั 

2. อายุ ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครดา้นการตัดสินใจใชไ้ลนท์ีวีไม่แตกต่างกัน เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการ
เขา้ถึงไดง้่ายและทีวีออนไลน์ก็มีรายการหลากหลายประเภทท าใหทุ้กช่วงอายุสามารถใชไ้ลนท์ีวี
และติดตามรายการที่ชื่นชอบได ้ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ อัจฉริยา ทุ่งแจง้ (2560) ไดศ้ึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรบัชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน ์ผลการวิจัยพบว่า  
อายทุี่แตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกรบัชมรายการผ่านทางออนไลนไ์ม่แตกต่างกนั 

3. สถานภาพ ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีการตัดสินใจใชไ้ลนท์ีวีของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี ไม่แตกต่างกนั เนื่องจากผูบ้รโิภคที่มีสถานภาพ
ใดก็ตามสามารถที่จะใชไ้ลนท์ีวีไดเ้ช่นกนั เพราะการใชไ้ลนท์ีวีเกิดจากความสนใจและความชอบ
ส่วนบุคคล ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเจาะจงว่าสถานภาพใดสถานภาพหนึ่งต้องใช้ไลน์ทีวีเท่านั้น  ซึ่ง
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ภัทรานิษฐ์ ฉายสุวรรณคีรี (2559) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื ้อเสื ้อผ้าจากรา้นค้าในเครือข่ายเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม ผลการวิจัยพบว่า 
สถานภาพที่แตกต่างกนั สง่ผลต่อการตดัสินใจซือ้เสือ้ผา้จากรา้นคา้ในเครือข่ายเฟซบุ๊กและอินสตา
แกรมไม่แตกต่างกนั 
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4. ระดับการศึกษา ผูบ้ริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการตัดสินใจใชไ้ลนท์ีวี
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก
แพลตฟอรม์ไลนท์ีวี เป็นแพลตฟอรม์ที่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดทุ้กระดับ
การศึกษา ใคร ๆ ก็สามารถใช้และรับชมได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรานิษฐ์ ฉาย
สุวรรณคีรี (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อเสื ้อผ้าจากรา้นค้าใน
เครือข่ายเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซือ้เสือ้ผา้จากรา้นคา้ในเครือข่ายเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมไม่แตกต่างกนั 

5. อาชีพ ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครด้านการตัดสินใจใช้ไลน์ทีวีไม่แตกต่างกัน เนื่องจากการใช้แพลตฟอรม์ทีวี
ออนไลนต่์าง ๆ ผูบ้ริโภคมีวัตถุประสงคใ์นการเขา้ใชแ้ละรบัชมอยู่แลว้ ทัง้เพื่อความบนัเทิง ความ
สนุกสนาน หรือคลายเครียดจากการท างาน จากการเรียน  ดังนั้นจะเห็นไดว้่าการใชไ้ลนท์ีวีไม่
จ าเป็นตอ้งเป็นอาชีพใดอาชีพหนึ่งเท่านัน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ อัจฉริยา ทุ่งแจง้ (2560) 
ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน ์
ผลการวิจัยพบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกรบัชมรายการผ่านทางออนไลน์ไม่
แตกต่างกนั 
 

สมมติฐานข้อที ่2 ทศันคติ ไดแ้ก่ ดา้นความเขา้ใจ ดา้นความรูส้ึก และดา้นพฤติกรรม มี
ความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวี ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

1. ด้านความเข้าใจ พบว่า ทัศนคติดา้นความเขา้ใจมีความสมัพันธ์กบัการตัดสินใจใช้
ไลนท์ีวีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผูบ้ริโภคคิดว่าไลนท์ีวี สามารถเขา้ถึงไดง้่าย 
หลากหลายช่องทาง และมีภาพที่คมชัด ไม่สะดุด พรอ้มทั้งใหค้วามสะดวกต่าง ๆ ในการรบัชม 
นอกจากนีย้ังมีระบบที่ใชง้านง่ายไม่ซบัซอ้น และมีความปลอดภัยต่อการใชง้าน ซึ่งสอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของ พิรชัยช์ญา คล่องก าไร (2562) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้เสือ้ผา้
ผ่านเฟซบุ๊กของกลุม่เจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ทศันคติในการซือ้เสือ้ผา้
ผ่านเฟซบุ๊กดา้นความเขา้ใจ มีผลต่อการตัดสินใจในการซือ้เสือ้ผา้ผ่านเฟซบุ๊ก อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Schermerhorn (2000) ที่กล่าวว่า ความเขา้ใจ คือ 
ทศันคติที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเชื่อ ความคิดเห็น ความรู ้และขอ้มูลที่บุคคลหนึ่งมี ท าใหเ้ห็นถึง
ความคิดของบคุคลนัน้ ๆ ต่อบคุคลอื่น หรือสิ่งของนัน้ ๆ 
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2. ด้านความรู้สึก พบว่า ทศันคติดา้นความรูส้ึกมีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชไ้ลน์
ทีวีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้บริโภคที่ใช้ไลน์ทีวีมีความรูส้ึกเพลิดเพลิน 
บันเทิง  คลายเครียด มีความสุข ชื่นชอบ และพึงพอใจกับไลนท์ีวี ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 
สมัญญา อุษาเรืองจรสั (2561) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน
แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติ ด้าน
ความรูส้ึก มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน ์แมน  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิ ติที่  0.05 และสอดคล้องกับแนวคิดของ Schiffman and Kanuk (1994) ที่ กล่าวว่า 
ความรูส้ึก หมายถึง อารมณ ์หรือความรูส้ึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งเรา้อีกทางหนึ่ง และ
อาจจะแตกต่างกนัไปตามบคุลิกภาพของบุคคลนัน้ ๆ และค่านิยมของแต่ละบคุคล 

3. ด้านพฤติกรรม พบว่า ทศันคติดา้นพฤติกรรมมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใชไ้ลน์
ทีวีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก ผูบ้ริโภคใชไ้ลนท์ีวี เพื่อรบัชมรายการที่ชื่นชอบ 
และมีการใชไ้ลนท์ีวีดว้ยตัวเอง เป็นประจ า ทัง้นีเ้พื่อใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ซึ่งสอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของ ธนกิตติ์ จิตต์ประสงค์ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจ ทัศนคติ และการยอมรับ
เทคโนโลยี  ที่ มี ผล ต่อการตัดสินใจซื ้อ เคสโทรศัพท์ผ่ านทางออนไลน์ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ทศันคติดา้นพฤติกรรม ส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้เคสโทรศัพท์
ผ่านทางออนไลน ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Schiffman and 
Kanuk (1994) ที่กล่าวว่า พฤติกรรม คือ ส่วนประกอบที่มาจาก ความรู้ ความเข้าใจ และ
ความรูส้กึ เป็นการแสดงออกและตอบสนองของบคุคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 
สมมติฐานข้อที่ 3 คุณค่าตราสินค้า ได้แก่ การรูจ้ักตราสินค้า การรบัรูคุ้ณภาพตรา

สินคา้ การเชื่อมโยงตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้ มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชไ้ลน์
ทีวี ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

1. การรู้จักตราสินค้า พบว่า คณุค่าตราสินคา้ดา้นการรูจ้ักตราสินคา้ มีความสมัพันธ์
กับการตัดสินใจใชไ้ลนท์ีวีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก ผูบ้ริโภครูจ้ักตราสินคา้
และสามารถจดจ าสญัลกัษณ์(โลโก)้ของไลนท์ีวีได ้ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดการตัดสินใจใชไ้ลนท์ีวีเมื่อ
ผูบ้ริโภคอยากรบัชมทีวีออนไลนแ์ละวีดีโอออนดีมานด ์ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ สุณิสา ตรง
จิตร ์(2559) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้สินคา้ออนไลนผ์่านช่องทางตลาด
กลางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์(E- Marketplace) ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นการรบัรูถ้ึงแบรนด ์มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ (E- 
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Marketplace) และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Aaker (1991) ที่กล่าวว่า การรูจ้กัตราสินคา้ (Brand 
awareness) คือ การที่ผู ้บริโภครับรูแ้ละสามารถจดจ าตราสินค้าได้ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้
ผูบ้ริโภคเกิดการซือ้สินคา้หรือบริการ เมื่อผูบ้ริโภคมีการรบัรูต้ราสินคา้ไดม้ากขึน้ ย่อมหมายความ
ว่าผู้บริโภคจะเกิดความคุ้นเคยกับตราสินค้ามากขึน้เท่านั้น และยิ่งถ้าตราสินค้านั้นมีการวาง
ต าแหน่งสินคา้หรือบริการที่ชัดเจนก็จะคงความไดเ้ปรียบกับคู่แข่งอ่ืน ๆ ได ้และสามารถช่วยให้
ผูบ้รโิภคตดัสินใจซือ้สินคา้หรือบรกิารไดง้่ายขึน้ 

2. การรับรู้คุณภาพตราสินค้า พบว่า คณุค่าตราสินคา้ดา้นการรบัรูค้ณุภาพตราสินคา้ 
มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจใชไ้ลนท์ีวีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก ไลนท์ีวี
เป็นแพลตฟอรม์ที่มีคณุภาพเป็นที่ยอมรบัของผูบ้รโิภค พรอ้มทัง้มีการน าเสนอเนือ้หารายการอย่าง
สม ่าเสมอและมีคุณภาพ ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความชื่นชอบและพึงพอใจ ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัย
ของ ศุภณัฐ วงศไ์ตรทิพย ์(2559) ไดศ้ึกษาเรื่อง คุณค่าตราสินคา้และการตัดสินใจซือ้สมารท์โฟ
นตราซมัซุง ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า  คณุค่าตราสินคา้ ดา้นการรบัรู ้
คณุภาพของตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้สมารท์โฟนตราซมัซุง  

3. การเชื่อมโยงตราสินค้า พบว่า คุณค่าตราสินค้าด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใชไ้ลนท์ีวีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก ผูบ้ริโภค
จดจ าไดว้่าไลนท์ีวีเป็นตราสินคา้ที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตัว รวมถึงมีเนือ้หารายการเป็นของตัวเอง
(LINE TV ORIGINALS) และแตกต่างจากผูใ้หบ้ริการรายอ่ืน ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ อุบล 
ไมพุ้่ม (2563) ไดศ้ึกษาเรื่อง การศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างคุณค่าตราสินคา้กับการตดัสินใจซือ้
สมารท์โฟนยี่หอ้ไอโฟน (iPhone) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า คุณค่าตรา
สินคา้ดา้นความสมัพันธก์ับตราสินคา้ มีความสมัพันธ์กบัการตัดสินใจซือ้สมารท์โฟนยี่หอ้ไอโฟน 
(iPhone) และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Aaker (1991) ที่กล่าวว่า การเชื่อมโยงตราสินคา้ (Brand 
associations) คือ ความสัมพันธ์ที่ เชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ของตราสินค้าเข้ากับความทรงจ าของ
ผูบ้ริโภค โดยความสมัพันธด์ังกล่าวจะสามารถช่วยสรา้งทัศนคติเชิงบวกใหก้บัตราสินคา้นัน้ และ
กลายเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงความรูส้ึกของผูบ้ริโภคเขา้กับตราสินคา้ พรอ้มทัง้ช่วยสรา้งความแตกต่าง
ใหก้บัตราสินคา้ท าใหผู้บ้รโิภคมีเหตผุลในการซือ้สินคา้หรือบรกิาร 

4. ความภักดีต่อตราสินค้า พบว่า คุณค่าตราสินค้าดา้นความภักดีต่อตราสินค้า มี
ความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชไ้ลนท์ีวีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก ผูบ้ริโภคมี
ความคุ้นเคยและพึงพอใจกับการใช้ไลน์ทีวี แม้ว่าจะมีผู้ให้บริการรายใหม่เข้ามา หรือเนื ้อหา
รายการผูใ้หบ้ริการรายอ่ืนน่าสนใจกว่า ก็ยงัคงใชไ้ลนท์ีวีต่อไป พรอ้มทัง้แนะน าใหค้นรอบตวัมาใช้
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ไลนท์ีวีอีกดว้ย ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธัญวชัร ์ภู่จอ้ย (2562) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลให้
ผู้บริโภคตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่น CP FRESHMART เพื่อบริการสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น 
ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นความภกัดีในตราสินคา้ ส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้อาหารผ่านช่องทาง
แอพพลิเคชั่น CP Freshmart และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศรีกญัญา มงคลสิริ (2547) ที่กล่าวว่า 
ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand loyalty) คือ ความเชื่อมั่นที่ผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ ซึ่งความภกัดี
ต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภคเป็นองคป์ระกอบที่ส  าคญัที่สดุของคณุค่าตราสินคา้ เพราะเป็นเครื่องมือ
ที่สะท้อนใหเ้ห็นถึงความเป็นไปที่ผูบ้ริโภคจะเปลี่ยนไปใชต้ราสินค้าอ่ืน ๆ หรือไม่ ถ้าผู้บริโภคมี
ความภักดีต่อตราสินคา้ในระดับสูงแลว้ผูบ้ริโภคก็จะซือ้สินคา้หรือใชบ้ริการตราสินค้านั้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวิจัย 
จากการศึกษาวิจยัเรื่อง ทัศนคติและคุณค่าตราสินคา้ที่มีความสมัพันธ์กบัการตัดสินใจ

ใชไ้ลนท์ีวี ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงันี ้ 
1. จากผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติโดยรวมมีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจใชไ้ลนท์ีวีของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน โดยมีระดับทัศนคติอยู่ใน
ระดบัมากเนื่องจากผูบ้ริโภคคิดว่าไลนท์ีวีเขา้ถึงไดง้่าย ไม่ซบัซอ้น ใหค้วามสะดวก และเมื่อใชไ้ลน์
ทีวีก็รูส้ึกถึงความเพลิดเพลิน บนัเทิงใจ และใชไ้ลนท์ีวีเพื่อรบัชมรายการที่ชื่นชอบ ดังนัน้ผูว้ิจัยจึง
ขอ้เสนอแนะว่าทางบริษัทควรใหค้วามส าคญัในเรื่องของทัศนคติ ใหผู้บ้ริโภคเกิดทัศนคติเชิงบวก
กบัไลนท์ีวีมากขึน้ดงันี ้

 ดา้นความเขา้ใจ ทางบรษิัทควรสรา้งความเขา้ใจเพิ่มเติมเก่ียวกบัแพลตฟอรม์ไลนท์ีวีว่า
มีความปลอดภยัในการใชง้าน มีระบบที่ใชง้านง่าย สามารถใหค้วามสะดวกแก่ผูบ้รโิภคได ้ เช่น มี
ระบบป้องกนัการใชง้านจากผูอ่ื้น หรือสรา้งฟีเจอรใ์นการเลือกเนือ้หาใหง้่ายขึน้แบ่งออกเป็นหมวด
อย่างชดัเจน เช่น หมวดละครก็แยกประเภทเป็น ดราม่า โรแมนติก คอมเมดี ้สืบสวนสอบสวน เป็น
ตน้ เพื่อใหผู้บ้รโิภคเลือกใชไ้ลนท์ีวีและรบัชมเนือ้หาไดส้ะดวกรวดเรว็ตรงกบัความตอ้งการ 

ดา้นความรูส้ึกและดา้นพฤติกรรม ทางบริษัทควรมีการผลิตรายการหรือน ารายการจาก
ผูผ้ลิตรายอ่ืน ๆ เขา้มาอย่างต่อเนื่อง หรือน าเขา้รายการจากต่างประเทศ เพื่อใหเ้นือ้หามีความ
แตกต่าง มีความน่าสนใจ และมีความหลากหลายเพื่ อให้ผู ้บริโภคเกิด ความรู้สึกชื่นชอบ 
เพลิดเพลินไปกบัรายการต่าง ๆ รวมถึงการแสดงออกถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจใช้
ไลนท์ีวี อาจจะมีการรบัชมบ่อยขึน้ หรือรบัชมเป็นประจ าทกุวนั 
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2. จากผลการวิจยัพบว่า คณุค่าตราสินคา้โดยรวมมีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชไ้ลน์
ทีวีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในระดับปานกลาง ในทิศทางเดียว โดยมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับดี เนื่องจากผูบ้ริโภครบัรูว้่าไลนท์ีวีเป็นแพลตฟอรม์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรบั 
โดยมีความคุน้เคยและพึงพอใจกับการใชไ้ลนท์ีวี พรอ้มทัง้ไลนท์ีวีมีเนือ้หารายการแตกต่างจากผู้
ใหบ้รกิารรายอ่ืน และผูบ้รโิภคสามารถจดจ าตราสินคา้ได ้ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงขอ้เสนอแนะว่าทางบรษิัท
ควรใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัคณุค่าตราสินคา้ในดา้นต่าง ๆ ดงันี ้ 

ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพตราสินคา้ บริษัทควรรกัษามาตรฐานของแพลตฟอรม์ไลนท์ีวีใหม้ี
คณุภาพอย่างสม ่าเสมอ หรือใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยพฒันาแพลตฟอรม์ใหม้ีคณุภาพมากกว่าเดิม 
ใหเ้หนือกว่าผูใ้หบ้รกิารรายอ่ืน และ เป็นที่ยอมรบัของผูบ้ริโภค นอกจากนัน้เนือ้หารายการก็ตอ้งคง
คณุภาพตรงตามมาตรฐานของไลนท์ีวี และน าเสอเนือ้หาอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกิดความ
มั่นใจในการใชไ้ลนท์ีวี 

ดา้นความภักดีต่อตราสินคา้ บริษัทควรมีการวางกลยุทธ์ดา้นการสื่อสารการตลาดอยู่
เสมอและสรา้งสรรคเ์นือ้รายการใหม้ีความน่าสนใจและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสรา้งความ
มั่นใจและเกิดการใชไ้ลนท์ีวีซ  า้ พรอ้มทัง้ยงัดึงดดูผูบ้ริโภครายใหม่ ๆ เขา้มาใชไ้ลนท์ีวีเพิ่มขึน้ และ
อาจเกิดความภกัดีต่อตราสินคา้ต่อไปในอนาคต 

ดา้นการเชื่อมโยงตราสินคา้ บริษัทควรพยายามสรา้งคุณค่าตราสินคา้ และสื่อสารถึ ง
ต าแหน่งตราสินคา้ของไลนท์ีวีไปยังผูบ้ริโภคใหช้ัดเจน สรา้งตราสินคา้ใหม้ีความเป็นเอกลกัษณ ์
โดดเด่น เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกิดการจดจ าและระลกึถึงตราสินคา้ไลนท์ีวีได ้ 

ดา้นการรูจ้ักตราสินคา้ เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจทีวีออนไลนแ์ละวีดีโอออนดีมานดม์ีการ
แข่งขันค่อนข้างสูง มีผู ้ให้บริการหลากหลาย ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลือกที่ผู ้บริโภคจะเลือกใชบ้ริการ 
เพราะฉะนั้นทางบริษัทควรต้องท าให้ตราสินค้าไลน์ทีวีเป็นที่ รูจ้ัก ให้มีคุณค่า และสรา้งความ
แตกต่างจากคู่แข่งขัน อาจจะมีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์และการโฆษณาเข้ามาช่วยโปรโมท
รายการต่าง ๆ ของไลนท์ีวี เพื่อใหถ้ึงกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย และอาจเกิดการบอกต่อ จนตราสินคา้
เป็นที่รูจ้กัมากกว่าเดิม 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ในการท าวิจัยครัง้ต่อไปควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับผูใ้หบ้ริการอ่ืน เพื่อใหเ้ห็นถึง

ความแตกต่างในด้านต่าง ๆ ทั้งจุดเด่น และจุดด้อยของผู้ให้บริการ แล้วน าไปพัฒนากลยุทธ์
ทางดา้นการตลาด พรอ้มทัง้สามารถสรา้งขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัได ้
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2. ในการท าวิจัยครัง้ต่อไปควรมีการศึกษาการตลาดแบบเนือ้หา (Content Marketing) 
ใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคที่ใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน ์(Social Network) เพราะปัจจุบันผูบ้ริโภคใชเ้วลา
ส่วนใหญ่ไปกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เช่น Line Facebook Twitter 
เป็นตน้ เพื่อใหบ้ริษัทสามารถสรา้งกลยทุธใ์หม่ ๆ ใหก้บัตราสินคา้และดึงดดูผูบ้รโิภคใหเ้กิดการใช้
ไลนท์ีวี 

3. ในการท าวิจยัครัง้ต่อไปควรมีการศึกษาถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชไ้ลน์
ทีวี เพื่อเป็นประโยชนแ์ก่บรษิัทในการวางแพลตฟอรม์ วางแผนงาน และสรา้งสรรคร์ายการที่ท าให้
ผูบ้รโิภคเกิดความพงึพอใจและตรงกบัความตอ้งการใหม้ากที่สดุ 
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