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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของผูส้งูอายุ ซึง่เป็นงานวจิยัเชงิ
ปรมิาณ โดยศกึษากบักลุ่มตวัอย่างที่เป็นบุคคลที่มกีารใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ครัง้แรกเมื่อมอีายุ 60 ปีขึน้ไป งานวจิยันี้
จดัเกบ็ขอ้มูลจากผูท้ีม่กีารใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ในชวีติประจ าวนัจ านวน 166 ราย ด้วยวธิกีารแจกแบบสอบถามทัง้ใน
รูปแบบกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจยัพบว่า ความเชื่อเกี่ยวกบักลุ่มอ้างอิงและแรงจูงใจส่งผลทางตรงต่อ
อทิธพิลทางสงัคม และยงัสง่อทิธพิลทางออ้มท าใหเ้กดิความตัง้ใจในการเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ โดยหากกลุ่มผูส้งูอายุ
ได้รบัอทิธพิลทางสงัคม มทีศันคต ิและรบัรู้ความเพลดิเพลนิแล้วนัน้จะส่งผลทางตรงต่อกลุ่มผูสู้งอายุท า ใหเ้กดิความ
ตัง้ใจในการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ ทัง้นี้ผลการวจิยัดงักล่าวยงัแสดงใหเ้หน็ว่าความตัง้ใจในการเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ 
สามารถเหน็การเคลื่อนไหวของผูอ้ื่นได ้และง่ายต่อการใชง้าน ยงัสง่ผลต่อการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของกลุ่มผูส้งูอายุอกี
ดว้ย สว่นปัจจยัการตดิต่อสือ่สารกบัผูอ้ื่น ไม่สง่ผลต่อการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ในกลุ่มผูส้งูอายุ ท าใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งในการ
สร้างสรรค์และดูแลแอปพลิเคชนัไลน์ควรที่จะมกีารพฒันาแอปพลเิคชนัให้เหมาะสมและเขา้กบัการใช้งานของกลุ่ม
ผูส้งูอายุมากขึน้  

 
ค าส าคญั: ผูส้งูอายุ แอปพลเิคชนัไลน์ ความเชื่อเกีย่วกบักลุ่มอา้งองิ ทศันคต ิความเพลดิเพลนิ 
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Abstract 

The purpose of this research is to study the factors affecting usage of the Line application in elderly. This 
research is quantitative research. The study was collected from 166 participants, who firstly used Line 
application in daily life at aged 60 years old and over. Data was gathered by printed and online questionnaires. 
The results of the research revealed that motivation to comply together with normative beliefs directly affect 
social influence and indirectly affect the intention to use Line application. If the elderly has been influenced by 
society, has attitudes and perceived enjoyment, the elderly group will intent to use Line application. The 
research also shows that the ability to see the movements of others and ease of use affect use of Line 
application of elderly. However, communication factor with others does not affect the use of Line application. 
The benefits from this research enable those involved in creating and overseeing the Line application to be an 
important mechanism to develop the application that is appropriate and suitable for the elderly. 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 

ข้อมูลปี 2018 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่สงัคมผู้สูงอายุ (Aging Society) เนื่องจากประเทศไทยมี
ประชากรอายุ 60 ปีขึน้ไป รอ้ยละ 16.12 ของประชากรทัง้หมด (กรมกจิการผูส้งูอายุ, 2561) ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ที่สหประชาชาติได้ก าหนดสงัคมผู้สูงอายุไว้ 3 ระดบั ได้แก่ (1) ระดบัการก้าวเข้าสู่สงัคมผู้สูงอายุ (Aging society) 
หมายถงึประเทศทีม่ปีระชากรอายุ 60 ปีขึน้ไป คดิเป็นมากกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนประชากรทัง้หมด (2) ระดบัสงัคม
ผู้สูงอายุ (Aged society) หมายถึงประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 20 ของจ านวนประชากร
ทัง้หมด และ (3) ระดบัสงัคมผูส้งูอายุโดยสมบูรณ์ (Super aged society) หมายถงึประเทศทีม่ปีระชากรอายุ 65 ปีขึน้
ไป คดิเป็นมากกว่ารอ้ยละ 20 ของจ านวนประชากรทัง้หมด เมื่อดูแนวโน้มจ านวนผูส้งูอายุต่อประชากรในประเทศไทย
จากการคาดการณ์ในปี 2021 ประเทศไทยจะเขา้สู่ระดบัสงัคมผูส้งูอายุ ซึง่ประชากรผูส้งูอายุในประเทศไทยมปีระมาณ
ร้อยละ 20 และในปี 2031 ประเทศไทยจะเขา้สู่ระดบัสงัคมผูสู้งอายุโดยสมบูรณ์ ซึง่ประชากรผูส้งูอายุในประเทศไทยจะมี
ประมาณรอ้ยละ 28 (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ 2556) 

เน่ืองจากจ านวนผูส้งูอายุทีค่าดว่าจะเพิม่สงูขึน้ในอนาคตจะก่อใหเ้กดิภาระต่อรฐั ชุมชน และครอบครวั ในการดูแล
สขุภาพ ค่าใชจ้่ายในการยงัชพี รวมถงึการดแูลเกีย่วกบัการอยู่อาศยั ทีเ่หมาะสมทีจ่ะตอ้งสงูขึน้ตามไปดว้ย ซึง่จะสง่ผล
กระทบอย่างยิ่งต่อภาคเศรษฐกิจ ดงันัน้กลุ่มผู้สูงอายุจึงเป็นตัวแปรส าคญัในการพฒันาทางด้านเศรษฐกิจ (รติมา 
คชนันท,์ 2561) ในปัจจุบนัโลกเริม่เขา้สู่ยุคระบบเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั ซึง่ประเทศไทยไดม้แีผนพฒันาดจิทิลัเพื่อ
เศรษฐกจิและสงัคม เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน (กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อ สาร, 2559) 
จากข้อมูลดงักล่าวตัวแปรส าคญัที่ใช้ในยุคระบบเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทลัในปัจจุบนัคือ เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
(Social Network) ซึ่งหมายถึงสงัคมทีป่ระชากรสามารถตดิต่อสื่อสารกนัอย่างไร้พรมแดน สามารถแลกเปลี่ยนขอ้มูล
ขา่วสารไดอ้ย่างฉบัไวในทุกๆ เสีย้ววนิาท ีโดยอาศยัเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตเป็นตวัเชื่อมต่อ เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ทีม่ี
การใชก้นัอยู่ในปัจจุบนัมกัจะตดิต่อกนัผ่านแอปพลเิคชนัต่างๆ ซึง่หนึ่งในแอปพลเิคชนัทีม่คีนเลอืกใหก้นัมากในประเทศ
ไทยคอื แอปพลเิคชนัไลน์ (Line application)  

แอปพลเิคชนัไลน์ คอื แอปพลเิคชนัทีใ่ชส้ าหรบัการสนทนาผ่านอุปกรณ์การสือ่สารรูปแบบต่างๆ เช่น สมารท์โฟน 
(Smartphone) คอมพิวเตอร์พกพา (Laptop) และแท็บเล็ต (Tablet) ผู้ใช้แอปพลิเคชนัสามารถสื่อสารด้วยการพมิพ์
ขอ้ความจากอุปกรณ์การสือ่สารเครื่องหนึ่งไปสูอ่กีเครื่องหนึ่งผ่านสญัญาณอนิเทอร์เน็ต รวมถงึสามารถใชเ้สยีงผ่านไลน์ 
(Voice call) ซึ่งเสมอืนกบัการพูดคุยทางโทรศพัทไ์ปยงัสมาชกิบนเครอืข่ายไลน์โดยไม่เสยีค่าบรกิารขณะสนทนา ใน
ปัจจุบนัแอปพลเิคชนัไลน์ไดร้บัการพฒันาใหม้คีวามสามารถหลากหลายเพื่อรองรบัความตอ้งการในการใชง้านของผูใ้ช้
หลายๆ ดา้น นอกเหนือจากการส่งขอ้ความ เช่น เครอืข่ายรา้นคา้ออนไลน์ (Line@) ไลน์ทูเดย ์(Line today) ส าหรบั
การติดตามข่าวสาร งานสายบรกิารผ่านไลน์ (Line jobs) และ ไลน์เพย์ (Line pay) สะดวกในการใช้จ่ายแทนเงนิสด 
เป็นต้น และจุดเด่นทีท่ าใหแ้อปพลเิคชนัไลน์ (Line application) แตกต่างกบัแอปพลเิคชนัส าหรบัการสนทนารูปแบบ
อื่นๆ คือ รูปแบบของสติกเกอร์ที่มีการแสดงอารมณ์และความรู้สึกของผู้ใช้ที่หลากหลาย  เช่น สติกเกอร์บ่งบอก
ความรูส้กึขัน้พืน้ฐาน สตกิเกอรต์ามวนัส าคญัและเทศกาลต่าง ๆ สตกิเกอรต์ราสนิคา้ และสตกิเกอรก์ารต์ูนทีม่ชีื่อเสยีง 
เป็นตน้ (ศุภศลิป์ กุลจติตเ์จอืวงศ,์ 2556) 

ผลส ารวจและงานวจิยัเกี่ยวกบัการใช้อนิเทอร์เน็ต รวมถึงการเลอืกใช้แอปพลเิคชนัไลน์ในผู้สูงอายุของ Global 
Digital ปี 2018 พบว่าประเทศไทยมผีูท้ีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ตจ านวน 4.021 ลา้นคน คดิเป็นรอ้ยละ 53 โดยคนส่วนใหญ่จะใช้
อนิเทอร์เน็ตในการส่งขอ้ความมากทีสุ่ดคดิเป็นร้อยละ 94 รองลงมาเป็นการจองโรงแรมและจองตัว๋โดยสารออนไลน์ 
ตามล าดบั (Kemp, 2018) ส่วนการใชแ้อปพลเิคชนัพบว่าคนส่วนใหญ่ใชยู้ทูป (Youtube) มากทีสุ่ด รองลงมาเป็นไลน์ 
(Line) และ เฟซบุ๊ก (Facebook) ตามล าดับ และเมื่อแบ่งตามช่วงอายุการเข้าใช้แอปพลิเคชันพบว่า กลุ่ม Baby 
Boomer หรือกลุ่มประชากรที่มีอายุ 55-73 ปี มีการใช้แอปพลิเคชันไลน์มากที่สุด รองลงมาเป็นยูทูป (Youtube) 
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และไลน์ (Line) ตามล าดบั (ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม , 
2561) ซึง่ผลงานวจิยัจาก CMMU ทีช่่วยสนับสนุนว่าปัจจุบนัผูส้งูอายุมกีารใชแ้อปพลเิคชนัไลน์มากทีสุ่ดคดิเป็นรอ้ยละ 
50 ซึ่งเหตุผลทีผู่้สูงอายุมกีารเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์มากทีสุ่ดเพราะใชง้านง่าย และชอบส่งสตกิเกอรม์ากกว่าการ
พมิพข์อ้ความตอบโต้ (วทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหดิล, 2561) ผลการส ารวจของนิดา้โพลในปี 2558 เกีย่วกบั
กลุ่มผู้สูงอายุที่มกีารใช้เทคโนโลยใีนการติดต่อกบัครอบครวั เพื่อนฝงู ผ่านแอปพลเิคชนัต่าง ๆ พบว่ามกีารใช้แอป
พลิเคชันไลน์มากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 21.29) เมื่อเทียบกับเฟซบุ๊ก (Facebook) อีเมล (E-mail) และ ทวิตเตอร์ 
(Twitter) นอกจากนี้ในปี 2560 งานวจิยัทีดู่ถงึพฤตกิรรมในการเลอืกใช้แอปพลเิคชนัไลน์ (Line Application) ซึง่พบว่า
ผูส้งูอายุจะเชค็ไลน์ทนัททีีต่ื่นนอน และจะเชค็ไลน์อกีครัง้ในขว่งเวลาทีว่่างเวน้จากการท างาน ขอ้มูลข่าวสารทางไลน์ที่
ผู้สูงอายุเขา้ถึงมากที่สุด 3 อนัดบัแรก ได้แก่ อนัดบั 1 คอืทกัทายประจ าวนัและเนื้อหาดอกไม้ คดิเป็นร้อยละ 33.66 
อนัดบั 2 คอืเนื้อหาแสดงความรกั ความคดิถงึ ความห่วงใย คดิเป็นรอ้ยละ 25.14 และอนัดบั 3 คอืกฬีาและการเมอืง 
คดิเป็นรอ้ยละ 0.08 ตามล าดบั (ไทยโพสต,์ 2561) 

จากขอ้มลูขา้งตน้จะเหน็ไดว้่า กลุ่มผูส้งูอายุกบัการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ในปัจจุบนัค่อนขา้งมเีพิม่มากขึน้ แต่
จากขอ้มูลผลส ารวจตัง้แต่ปี 2559 กลบัพบว่าจ านวนคนทีใ่ชแ้อปพลเิคชนัไลน์เริม่ลดลง ซึ่งจากการคาดการณ์พบว่า
ส่วนหนึ่งผูบ้รโิภคเริม่หนัไปใชแ้อปพลเิคชนัอื่น เช่น เฟซบุ๊ก เมสเซนเจอร ์(Facebook messenger) (แบรนด ์บุฟเฟต์, 
2560) แม้ว่าข้อมูลล่าสุดจาก Global Digital 2019 จะพบว่าเฟซบุ๊ก เมสเซนเจอร์ (Facebook messenger) จะมี
เปอร์เซ็นต์การใช้น้อยกว่าไลน์ คิดเป็นร้อยละ 12 แต่ส าหรบัประชากรไทยมแีนวโน้มการใช้เฟซบุ๊ก เมสเซนเจอร์ 
(Facebook messenger) เพิ่มมากขึ้นทุกปี (Kemp, 2019) และสิ่งที่เป็นประเด็นส าคัญคือ เฟซบุ๊กได้พัฒนาแอป    
พลเิคชนัทัง้ออกแบบหน้าตาแอปพลเิคชนัและฟีเจอรใ์หม่ๆ เพื่อตอบโจทยป์ระสบการณ์การใชง้านทีด่ขี ึน้ นอกจากนี้ยงั
มแีอปพลเิคชนัวแีชต็ (Wechat) ซึง่เป็นแอปพลเิคชนัทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีสุ่ดในประเทศจนี โดยบรษิทัผูพ้ฒันาแอป
พลเิคชนัวแีชต็นี้มคีวามตัง้ใจทีจ่ะขยายตลาดไปทัว่ทุกทวปี ถงึแมว้่าตอนนี้ยงัไม่ไดเ้ขา้มามบีทบาทในประเทศไทยมาก
นัก แต่การใช้งานแอปพลิเคชนัวีแชต็ที่เป็นมากกว่าแพลตฟอร์ม (Platform) เพื่อการส่งข้อความ จึงท าให้มโีอกาส
เป็นไปไดส้งูทีใ่นอนาคตแอปพลเิคชนัวแีชต็จะเขา้มามบีทบาทมากขึน้ในประเทศไทย (มารเ์กต็ติง้ อุ๊ปส์, 2561)   

จากข้อมูลข้างต้นทัง้เรื่องของผู้บริโภคที่มีการใช้แอปพลิเคชนัไลน์ที่ลดลง และคู่แข่งทางการตลาดที่เริ่มมามี
บทบาทมากขึ้น ดังนัน้จึงเป็นที่มาของการท าวิจัยครัง้นี้  เพื่อศึกษาดูปัจจัยที่แท้จริงที่มีผลต่อการเลือกใช้แอป          
พลเิคชนัไลน์ในกลุ่มผูส้งูอายุ รวมทัง้ศกึษาปัจจยัใหม่ๆ เกีย่วกบัความเพลดิเพลนิในการใชง้านว่าจะเป็นปัจจยัใหม่ทีท่ า
ใหก้ลุ่มผูส้งูอายุเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ทัง้ๆ ทีแ่นวโน้มการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์จะลดลงกต็าม 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

วตัถุประสงค์ที่ส าคญัของการวจิยันี้ เพื่อศกึษาปัจจยัที่มผีลต่อการเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของผู้สูงอายุ โดยมี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. เพื่อศกึษาว่าทศันคติ อทิธพิลทางสงัคม และการรบัรู้ต่อความเพลดิเพลนิ ส่งผลต่อความตัง้ใจในการเลอืกใช้
แอปพลเิคชนัไลน์ของกลุ่มผูส้งูอายุ รวมไปถงึการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของกลุ่มผูส้งูอายุ 

2. เพื่อศกึษาว่าความเชื่อเกีย่วกบักลุ่มอา้งองิ และแรงจงูใจ สง่ผลต่ออทิธพิลทางสงัคม รวมไปถงึความตัง้ใจในการ
เลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของกลุ่มผูส้งูอายุ 

3. เพื่อศกึษาว่าความง่ายต่อการใชง้าน การตดิต่อสือ่สารกบัผูอ้ื่น และความสามารถในการเหน็การเคลื่อนไหวของ
ผูอ้ื่นได ้สง่ผลต่อการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของกลุ่มผูส้งูอายุ 
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2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
จากการศึกษาทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of reasoned action) ทฤษฎีการเผยแพร่นวัตกรรม 

(Diffusion of innovation theory) ทฤษฎีกจิกรรมภายใต้ทฤษฎีสงัคมวทิยาผู้สูงอายุ (Activity theory social theory of 
aging) และแนวคิดการรบัรู้ต่อความเพลิดเพลิน และงานวิจยัในอดีตที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปปัจจยัที่เกี่ยวข้องกบั
การศกึษาไดด้งันี้ 

ทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรม (Attitudes towards the behavior) หมายถงึ ปัจจยัทีเ่กดิขึน้ภายในตวับุคคล บุคคล
จะประเมนิภาพรวมของพฤตกิรรมจากความเชื่อถงึผลทีน่่าจะตามมา ไม่ว่าจะเป็นความรูส้กึเชงิบวกหรอืเชงิลบเกีย่วกบั
การแสดงพฤตกิรรมซึง่สง่ผลถงึการสนบัสนุนหรอืการต่อตา้นในพฤตกิรรมดงักล่าว กล่าวคอืบุคคลทีป่ระเมนิพฤตกิรรม
และเชื่อว่าใหผ้ลเชงิบวก บุคคลนัน้จะมทีศันคตทิีด่ต่ีอพฤตกิรรม ในทางตรงขา้มถา้ผลการประเมนิเป็นเชงิลบ บุคคลนัน้
จะมทีศันคตทิีไ่ม่ดต่ีอพฤตกิรรมดงักล่าว (Fishbein & Ajzen, 1980; สงิหะ ฉวสีขุ และ สนุนัทา วงศจ์ตุรภทัร, 2555) 

บรรทดัฐานของบุคคลท่ีอยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรม (Subjective norm) หมายถึง การรบัรู้ของแต่ละ
บุคคลเกีย่วกบัความตอ้งการหรอืไม่ต้องการใหก้ระท าพฤตกิรรมของกลุ่มบุคคลในสงัคมทีม่คีวามส าคัญต่อบุคคลนัน้ๆ 
ในการแสดงหรอืไม่แสดงพฤตกิรรมใดๆ ถอืเป็นพฤตกิรรมทีค่าดหวงัหรอืการสนบัสนุนใหแ้ต่ละบุคคลปฏบิตัติามความ
ตอ้งการของกลุ่มบุคคลในสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุ่มบุคคลใกลช้ดิ อาท ิบุคคลในครอบครวั เพื่อนร่วมงานทีต่อ้งการ
ใหบุ้คคล แสดงพฤตกิรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง (Fishbein & Ajzen, 1980; Thøgersen, 2006; Hernández et al., 2010; 
สงิหะ ฉวสีุข และ สุนันทา วงศจ์ตุรภทัร, 2555) การวดัการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิม ี2 วธิคีอื การวดัการคลอ้ยตามกลุ่ม
อ้างอิงทางตรงและทางอ้อม (Fishbein & Ajzen, 1980) โดยการวดัการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงทางตรง เป็นการ
ประเมนิความเชื่อของบุคคลทีม่ต่ีอความคดิเหน็ของบุคคลสว่นมากทีม่คีวามส าคญัส าหรบับุคคลนัน้ๆ ว่าในแต่ละบุคคล
ควรหรอืไม่ควรท าพฤตกิรรมดงักล่าว ส่วนการวดัการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงทางอ้อม เป็นผลคูณระหว่างความเชื่อ
เกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง (Normative beliefs) และแรงจูงใจที่คล้อยตามความคาดหวังของกลุ่มอ้างอิง (Motivation to 
comply) 

ความเช่ือเก่ียวกบักลุ่มอ้างอิง (Normative beliefs) หมายถึง ความเชื่อว่าบุคคลในกลุ่มอ้างองิต้องการใหต้น
กระท าหรือไม่ให้กระท าพฤติกรรมนัน้ๆ เพียงใด กล่าวคือเมื่อกลุ่มอ้างอิงที่มคีวามส าคญัต่อบุคคลนัน้ แสดงความ
คดิเหน็ว่าบุคคลนัน้ควรกระท าพฤตกิรรมใด บุคคลนัน้กจ็ะมแีนวโน้มทีก่ระท าพฤตกิรรมนัน้ ในทางตรงกนัขา้มถ้ากลุ่ม
อ้างองิที่มคีวามส าคญัส าหรบับุคคลนัน้ แสดงความคดิเหน็ว่าบุคคลนัน้ไม่ควรกระท าพฤติกรรมใด บุคคลนั ้นกจ็ะมี
แนวโน้มทีไ่ม่กระท าพฤตกิรรมนัน้เช่นกนั (Fishbein & Ajzen, 1980) ความเชื่อเกีย่วกบักลุ่มอา้งองินี้มอีทิธพิลโดยตรง
ต่อบรรทดัฐานของบุคคล  

แรงจูงใจท่ีคล้อยตามความคาดหวงัของกลุ่มอ้างอิง (Motivation to comply) หมายถึง การที่บุคคลรบัรู้ว่า
กลุ่มอา้งองิทีม่คีวามส าคญัส าหรบัตนตอ้งการใหต้นกระท าตามและตนตอ้งการกระท าตามเพยีงใด (Fishbein & Ajzen, 
1980) โดยแรงจงูใจทีค่ลอ้ยตามความคาดหวงัของกลุ่มอา้งองิจะมอีทิธพิลโดยตรงต่อบรรทดัฐานของบุคคล (Peslak et 
al., 2012)  

ความตัง้ใจในการเลือกใช้แอปพลิเคชนัไลน์ (Behavior intention to Line Application) หมายถงึ บุคคลทีม่ี
การรับรู้ความน่าจะเป็นที่ว่าบุคคลนัน้จะมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ก าหนด (Committee on Communication for 
Behavior Change in the 21st Century, 2002) ซึง่ Behavior intention จะแสดงใหเ้หน็ว่าบุคคลนัน้เตม็ใจทีจ่ะพยายาม
และเป็นแรงบนัดาลใจใหบุ้คคลดงักล่าวกระท าในพฤตกิรรมทีต่ัง้ใจนัน้ๆ (Ajzen, 1991) 

นวตักรรมมีข้อได้เปรียบมากกว่าเดิม (Relative advantage) คอื การรบัรูว้่านวตักรรมสามารถใชง้านไดด้กีว่า
ทีเ่คยมมีาก่อน โดยมกีารเปรยีบเทยีบในแง่เศรษฐกจิ ขอ้ไดเ้ปรยีบหรอืขอ้ดกีว่าจะไม่ขึน้กบัว่านวตักรรมยิง่ใหญ่ขนาด
ไหน แต่จะขึน้อยู่กบัวตัถุประสงคเ์ป็นหลกัคอืยิง่ตวับุคคลเหน็ถงึนวตักรรมทีเ่ป็นประโยชน์และรบัรูถ้งึความไดเ้ปรยีบ
กว่าทีเ่คยมมีาก่อน โอกาสทีต่วับุคคลนัน้น าไปใชก้จ็ะมมีากขึน้เช่นกนั (Rogers, 1983; สงิหะ ฉวสีุข และ สุนันทา วงศ์
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จตุรภทัร, 2555) ทัง้นี้นวตักรรมมขีอ้ไดเ้ปรยีบมากกว่าเดมิในดา้น การติดต่อส่ือสาร (Communication) ซึง่หมายถงึ 
การตดิต่อระหว่างผูส้ง่ขา่วสารกบัผูร้บัขา่วสาร โดยผ่านสือ่กลางตวัใดตวัหนึ่ง การสือ่สารจะเกีย่วขอ้งกบัการรบันวตักรรมโดย
การศึกษาของ Haris et al. (2014) แสดงให้เห็นว่าการใช้ Social media เช่น Facebook ในการติดต่อสื่อสาร ท าให้
คุณภาพชีวิตกบัผู้สูงอายุดีขึ้น เนื่องจากผู้สูงอายุจะรู้สกึดีเมื่อได้ใกล้ชิดกบัเพื่อน ท าให้มคีวามสุขมากขึ้น เป็นต้น 
นอกจากนี้ นวตักรรมมขีอ้ไดเ้ปรยีบมากกว่าเดมินี้ยงัสง่ผลใหม้กีารเลอืกใชน้วตักรรมใหม่ (Ho & Wu, 2011) 

ง่ายต่อการใช้งาน (Ease of use) คอื การรบัรูว้่านวตักรรมนัน้ใชง้านไดง้่าย โดยไม่จ าเป็นตอ้งใชค้วามพยายาม
ในการใช้งาน ซึ่งสามารถน ามาก าหนดการยอมรบัและการเผยแพร่นวตักรรมได้เช่นกนั (Davis et al., 1989; สงิหะ   
ฉวสีขุ และสนุนัทา วงศจ์ตุรภทัร, 2555)  

สามารถสงัเกตเหน็ได้ (Visibility) คือ การรบัรู้ถึงการมีอยู่ของนวตักรรมนัน้ นอกจากนี้เมื่อบุคคลที่รบัรู้ว่ามี
นวตักรรมนัน้ทราบถงึผลลพัธข์องนวตักรรม บุคคลนัน้มกัจะน านวตักรรมนัน้มาใช ้(Rogers, 1983; สงิหะ ฉวสีุข และ
สนุนัทา วงศจ์ตุรภทัร, 2555) งานวจิยัของ Rogers and Adhikarya (1979) แสดงใหเ้หน็ว่าเมื่อมผีูใ้ชแ้ผงโซล่าเซลลบ์น
หลงัคาบา้นซึง่สามารถเหน็ได ้จะท าใหบ้า้นโดยรอบหนัมาใชโ้ซล่าเซลลเ์ช่นกนั  

การรบัรู้ต่อความเพลิดเพลิน (Perceived enjoyment) หมายถึง ระดบัความพงึพอใจของบุคคลที่มต่ีอการใช้
เทคโนโลย ี(Venkatesh, 2000) ความเพลดิเพลนิสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ความสนุกในการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่
ไดใ้กลช้ดิกบับุคคลอื่น และความสนุกกบัการช่วยเหลอืผูอ้ื่น (Moghavvemi et al., 2016)  
 

3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 
จากกรอบแนวคดิการวจิยัเบื้องต้นของปัจจยัเชงิลกึที่ส่งผลต่อความตัง้ใจในการเลอืกใช้แอปพลเิคชนัของกลุ่ม

ผูส้งูอายุ ดงัแสดงในภาพที ่1 จะเหน็ไดว้่าการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ไดร้บัอทิธพิลมาจาก ความตัง้ใจในการเลอืกใชแ้อป
พลิเคชนัไลน์ ความง่ายต่อการใช้งาน การติดต่อสื่อสารกบัผู้อื่น และความสามารถเหน็การเคลื่อนไหวของผู้อื่นได้ 
ส าหรบัปัจจยัทีส่ง่ผลใหบุ้คคลเกดิความตัง้ใจในการเลอืกใช้แอปพลเิคชนัไลน์ ไดแ้ก่ ทศันคต ิอทิธพิลทางสงัคม และการ
รบัรูต่้อความเพลดิเพลนิ ซึง่ปัจจยัทัง้สามมผีลโดยตรงกบัตัง้ใจในการเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ ส่วนอทิธพิลทางสงัคม 
จะไดร้บัอทิธพิลมากจาก ความเชื่อเกีย่วกบักลุ่มอา้งองิ และแรงจงูใจ  

 

 
 ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของผูส้งูอาย ุ
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สงิหะ ฉวสีุข และ สุนันทา วงศ์จตุรภทัร (2555) กล่าวว่า ทศันคติเป็นปัจจยัหลกัของความตัง้ใจในการเลอืกใช้  
แอปพลเิคชนัไลน์ของผูส้งูอายุ จากงานวจิยัของ Onuiri (2016) พบว่าผูท้ีใ่ช้สื่อสงัคม (Social media) มทีศันคตทิีด่ต่ีอ
การโฆษณาทางอนิเทอรเ์น็ต โดยรอ้ยละ 71.8 ของผูท้ีใ่ชส้ือ่สงัคมมคีวามสนใจและความตัง้ใจทีจ่ะเลอืกซือ้โฆษณา และ
พบว่ารอ้ยละ 73 ของผูท้ีใ่ชส้ือ่สงัคมไดต้ดัสนิใจซือ้เนื่องจากโฆษณาต่างๆ ถูกเปิดเผย จงึขอน าเสนอสมมตฐิาน ดงันี้ 

 
สมมตฐิานที ่1 : ทศันคตสิง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของผูส้งูอายุ 

 
สงิหะ ฉวสีุข และสุนันทา วงศ์จตุรภทัร (2555) กล่าวว่า อทิธพิลทางสงัคมเป็นปัจจยัหลกัของความตัง้ใจในการ

เลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของผูส้งูอายุ จากงานวจิยัเกีย่วกบัการใช ้Internet banking พบว่าอทิธพิลทางสงัคมเชงิบวก
ของขอ้ได้เปรยีบของนวตักรรมใหม่ๆ จะมผีลต่อความตัง้ใจทีจ่ะเลอืกใช ้Internet Banking (Kolodinsky et al., 2004; 
Nor & Pearson, 2007) จงึขอน าเสนอสมมตฐิาน ดงันี้ 

 
สมมตฐิานที ่2 : อทิธพิลทางสงัคมสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของผูส้งูอายุ 

 
Ajzen (2006) กล่าวว่า อทิธพิลทางสงัคมเกดิจากผลคณูระหว่าง ความเชื่อเกีย่วกบักลุ่มอา้งองิและแรงจงูใจทีค่ลอ้ย

ตามความคาดหวงัของกลุ่มอา้งองิ งานวจิยัของ Montano and Kasprzyk (2008) แสดงใหเ้หน็ว่าเมื่อบุคคลทีจ่ะช่วยให้
บุคคลหนึ่งๆ สามารถเลกิสบูบุหรีไ่ดด้ทีีส่ดุคอื เพื่อนทีใ่กลช้ดิมากทีส่ดุ จงึขอน าเสนอสมมตฐิาน ดงันี้ 

 
สมมตฐิานที ่3 : ความเชือ่เกีย่วกบักลุ่มอา้งองิสง่ผลทางบวกต่ออทิธพิลทางสงัคม 
สมมตฐิานที ่4 : แรงจงูใจสง่ผลทางบวกต่ออทิธพิลทางสงัคม 

 
การรบัรูต่้อความเพลดิเพลนิเป็นปัจจยัส าคญัทีส่่งผลต่อความตัง้ใจในการเรยีนรูใ้ชง้านโทรศพัทม์อืถอืและบรกิาร

ต่างๆ ของโทรศพัทม์อืถอื (Wang &Li, 2012) นอกจากนี้ยงัมกีารส ารวจกลุ่มผูใ้ช ้e-Payment เกีย่วกบัการรบัรูต่้อความ
เพลิดเพลิน ผลการวิจยัพบว่าการรบัรู้ต่อความเพลิดเพลินมีต่อความตัง้ใจในการใช้ e-Payment (Chin & Ahmad, 
2015) จงึขอน าเสนอสมมตฐิาน ดงันี้ 

 
สมมตฐิานที ่5 : การรบัรูต่้อความเพลดิเพลนิสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของ

ผูส้งูอายุ 
 

ความตัง้ใจในการเลอืกใช้แอปพลเิคชนัไลน์เป็นปัจจยัทีใ่ชใ้นการท านายการใช้แอปพลเิคชนัไลน์ของผูส้งูอายุไดด้ี
ทีสุ่ด (Ajzen, 1991) นอกจากนี้จากการส ารวจของ Wong and Cappella (2009) พบว่า รอ้ยละ 50 ของกลุ่มบุคคลทีม่ี
พฤตกิรรมตดิบุหรี ่สามารถเลกิบุหรีไ่ดจ้รงิเมื่อบุคคลต้องการมสีขุภาพดขีึน้และอยากเลกิบุหรี ่จงึขอน าเสนอสมมตฐิาน 
ดงันี้ 

 
สมมตฐิานที ่6 : ความตัง้ใจในการเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์สง่ผลทางบวกต่อการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของผูส้งูอายุ 
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งานวิจัยของ Sponcil and Gitimu (2013) พบว่า นักศึกษาจะใช้สื่อสังคมในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนและ
ครอบครวั จงึขอน าเสนอสมมตฐิาน ดงันี้ 

 
สมมตฐิานที ่7 : การตดิต่อสือ่สารกบัผูอ้ืน่สง่ผลทางบวกต่อการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของผูส้งูอายุ 

 
การส ารวจการใชแ้ผงโซล่าเซลล์ของ Rogers and Adhikarya (1979) พบว่า เมื่อมีผูใ้ชแ้ผงโซล่าเซลลบ์นหลงัคา

บ้านที่สามารถสงัเกตได้ จะท าให้บา้นรอบขา้งมกีารใชแ้ผงโซล่าเซลล์เฉลี่ย 6 หลงัคาเรอืน จงึขอน าเสนอสมมตฐิาน 
ดงันี้ 

 
สมมตฐิานที ่8 : ความสามารถเหน็การเคลือ่นไหวของผูอ้ืน่ไดส้ง่ผลทางบวกต่อการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของ

ผูส้งูอายุ 
 

งานวจิยัของ Chin and Ahmad (2015) แสดงใหเ้หน็ว่าการรบัรู้ต่อความเพลดิเพลนิมผีลต่อความตัง้ใจในการใช้      
e-Payment นอกจากนี้การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งานยังมีผลต่อความตัง้ใจในการใช้ e-Payment เช่นกัน จึงขอ
น าเสนอสมมตฐิาน ดงันี้ 

 
สมมตฐิานที ่9 : ความง่ายต่อการใชง้านสง่ผลทางบวกต่อการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของผูส้งูอายุ 

 
4. วิธีการวิจยั 

งานวจิยันี้จดัเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นบุคคลทีม่กีารใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ครัง้แรกเมื่อมอีายุ 60 ปีขึน้ไป โดย
เป็นผู้ที่มีการใช้แอปพลิเคชนัไลน์ในชีวิตประจ าวนัจ านวน 166 ราย ด้วยแบบสอบถามทัง้ในรูปแบบกระดาษและ
อเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่จดัสรา้งขึน้มาจากการคน้ควา้ขอ้มลูทางเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง (ประกอบดว้ย Fishbein and 
Ajzen,1980; สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศ์จตุรภัทร , 2555; Ajzen, 2006; Wang and Li, 2012; Committee on 
Communication for Behavior Change in the 21st Century, 2002; Davis et al., 1989; Rogers, 1983) ไปทดสอบ
กบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 22 คน เพื่อวเิคราะหแ์บบสอบถามเบือ้งตน้และปรบัปรุงขอ้ค าถามในแบบสอบถามใหม้คีวาม
เหมาะสมก่อนน าไปจดัเกบ็ขอ้มลูจรงิ โดยแจกแบบสอบถามอเิลก็ทรอนิกสผ์่านสือ่สงัคมออนไลน์  

 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

ขอ้มูลที่จดัเกบ็จากกลุ่มตวัอย่างถูกน าไปทดสอบได้แก่ ขอ้มูลขาดหาย (Missing data) ขอ้มูลสุดโต่ง (Outliers) 
การกระจายแบบปกติ (Normal) ความสมัพนัธ์เชงิเสน้ตรง (Linearity) ภาวะร่วมเสน้ตรงพหุ (Multicollinearity) และ
ภาวะร่วมเสน้ตรง (Singularity) จากการทดสอบไม่พบว่ามขีอ้มลูสว่นใดทีข่าดหายไป มปัีญหาภาวะร่วมเสน้ตรงพหุและ
ภาวะร่วมเสน้ตรง และขอ้มูลมคีวามสมัพนัธ์เชงิเสน้ตรง ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑต์ามที่ก าหนดทัง้หมด แต่อย่างไรกต็าม
ผูว้จิยัพบว่ามปัีญหาดา้นขอ้มลูสดุโต่ง จ านวน 3 คน และมเีพยีงบางตวัแปรเท่านัน้ทีไ่ม่ไดม้กีารกระจายแบบปกต ิโดยมี
การกระจายขอ้มูลที่ไม่ปกติ เป็นการกระจายข้อมูลแบบเบ้ซ้าย แต่มคีวามต่างจากเกณฑ์มาตรฐานไม่มากนัก โดย
เกณฑใ์นการพจิารณาว่าขอ้มูลมกีารแจกแจงปกตหิรอืไม่ วดัจากการทดสอบการดูความเบ ้Skewness ทีม่ากกว่า +3 
หรอืน้อยกว่า -3 ดงันัน้ผูว้จิยัยงัคงใชข้อ้มลูดงัเดมิมาวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติต่ิอไป 
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5.2 การประเมินความเท่ียงและความตรงของแบบสอบถาม 
งานวจิยันี้สร้างค าถามในการวดัความตัง้ใจในการเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของกลุ่มผู้สูงอายุ  ทัง้หมด 10 หวัขอ้ 

ได้แก่ ค าถามเพื่อวดัระดบัทศันคต ิ4 ขอ้ ค าถามเพื่อวดัระดบัอทิธพิลทางสงัคม 3 ขอ้ ค าถามเพื่อวดัระดบัความเชื่อ
เกีย่วกบักลุ่มอา้งองิ 3 ขอ้ ค าถามเพื่อวดัระดบัแรงจูงใจ 3 ขอ้ ค าถามเพื่อวดัระดบัการรบัรูต่้อความเพลดิเพลนิ 3 ขอ้ 
ค าถามเพื่อวดัระดบัความตัง้ใจในการเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ 5 ขอ้ ค าถามเพื่อวดัระดบัความง่ายต่อการใชง้าน 3 ขอ้ 
ค าถามเพื่อวดัระดบัการตดิต่อสื่อสารกบัผูอ้ื่น 4 ขอ้ ค าถามเพื่อวดัระดบัความสามารถในการเหน็การเคลื่อนไหวของ
ผูอ้ื่นได ้3 ขอ้ และค าถามเพื่อวดัระดบัการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ 3 ขอ้ รวมเป็นค าถามทัง้หมด 34 ขอ้ 

โดยงานวจิยันี้ไดม้กีารทดสอบความเชื่อถอืไดข้องแบบสอบถาม โดยใชก้ารทดสอบความเทีย่งของแบบสอบถาม 
(Reliability) ทดสอบความตรงของแบบสอบถาม (Validity) และแบบสอบถามนี้ยงัถูกปรบัแกค้วามตรงของเนื้อหาจาก
ผูเ้ชีย่วชาญก่อนน าไปจดัเกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่าง ส าหรบัการทดสอบความเทีย่งของแบบสอบถามพจิารณาจากค่า
สัมประสิทธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ที่มีค่ามากกว่า 0.50 ส่วนการทดสอบความตรงของ
แบบสอบถามวเิคราะหจ์ากองคป์ระกอบเชงิส ารวจ (Factor analysis) ทีม่คี่า Loading factor ทีม่ากกว่า 0.50 เช่นกนั 
ซึง่จากการทดสอบพบว่า การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิส ารวจมคี าถามบางค าถามท าใหเ้กดิการเกาะกลุ่มของขอ้มลูที่
คลาดเคลื่อนจงึไดม้กีารตดัขอ้มูลของชุดค าถามออกไปทัง้สิน้ 4 ขอ้ค าถาม ดงันัน้จงึเหลอืค าถามทัง้หมด 30 ขอ้ทีผ่่าน
เกณฑก์ารทดสอบโดยไดแ้สดงตามตารางที ่1 พรอ้มกบัค่าสถติขิองแต่ละตวัแปรดงัต่อไปนี้ 
 

ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 
ของครอนบาซตวัแปรทัง้หมด 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยัท่ี 1 : ทศันคติ (Attitude) 
(% of variance = 79.348  , Cronbach’s alpha = 0.868) 
ท่านคดิว่า แอปพลเิคชนัไลน์เป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์ 4.440 0.566 0.765 
ท่านชอบที ่แอปพลเิคชนัไลน์ช่วยใหส้นทนากบัคนใกลต้วั
ได ้เช่น โทรหาคนใกลช้ดิจากแอปพลเิคชนัไลน์ เป็นตน้ 

4.386 0.568 0.914 

ท่านคดิว่า แอปพลเิคชนัไลน์เป็นช่องทางทีด่ทีีส่ดุในการ
ตดิต่อสือ่สาร 

4.464 0.558 0.701 

ปัจจยัท่ี 2 : อิทธิพลทางสงัคม (Influence) 
(% of variance = 84.808 , Cronbach’s alpha = 0.910) 
บุคคลใกลช้ดิกบัทา่นใช ้แอปพลเิคชนัไลน์เป็นประจ า  4.380 0.628 0.777 
ท่านใหค้วามสนใจทุกครัง้เมื่อคนใกลช้ดิของท่านตดิต่อกบั
ท่านผ่านแอปพลเิคชนัไลน์  

4.271 0.682 0.833 

ท่านชอบท าตามแบบทีบุ่คคลใกลช้ดิท่านท าเสมอ เช่น สง่
รปูภาพทกัทายทุกคน เป็นตน้ 

4.301 0.692 0.934 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 
ของครอนบาซตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยัท่ี 3 : ความเช่ือเก่ียวกบักลุ่มอ้างอิง (Normative Beliefs) 
(% of variance = 77.394 , Cronbach’s alpha = 0.851) 
ท่านเชื่อว่าแอปพลเิคชนัไลน์ท าใหท้่านสนิทกบับุคคล
ใกลช้ดิมากขึน้  

3.319 0.679 0.878 

ท่านเชื่อว่าขอ้ความทีส่ง่ต่อจากบุคคลใกลช้ดิมคีวาม
น่าเชื่อถอื 

3.506 0.728 0.698 

ท่านเชื่อว่าขอ้ความทีส่ง่ต่อจากบุคคลใกลช้ดิมคีวามถูกตอ้ง
เสมอ 

3.211 0.695 0.746 

ปัจจยัท่ี 4 : แรงจงูใจ (Motivation to comply) 
(% of variance = 66.959 , Cronbach’s alpha = 0.752) 
แอปพลเิคชนัไลน์ท าใหท้่านพดูคุยกบัเพื่อนหรอืญาตทิี่
ไม่ไดต้ดิต่อกนัเป็นเวลานานได ้

4.211 0.720 0.657 

แอปพลเิคชนัไลน์ชว่ยใหส้ามารถพดูคุยทัง้แบบ voice call 
และ video call ไดโ้ดยไม่ตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย  

4.313 0.704 0.713 

แอปพลเิคชนัไลน์ชว่ยใหร้บัสง่ขอ้มลูไดอ้ย่างรวดเรว็ 4.343 0.649 0.639 
ปัจจยัท่ี 5 : การรบัรูต่้อความเพลิดเพลิน (Perceived Enjoyment) 
(% of variance = 76.690 , Cronbach’s alpha = 0.847) 
ท่านมกัใชเ้วลานานในการเลอืกสติก๊เกอรท์ีช่ ื่นชอบซึง่บ่ง
บอกถงึความรูส้กึก่อนทีจ่ะสง่ใหบุ้คคลใกลช้ดิ 

3.741 0.793 0.691 

ท่านคดิว่าสติก๊เกอร ์ในแอปพลเิคชนัไลน์น่ารกัท าใหท้่าน
รูส้กึเพลดิเพลนิ 

3.886 0.797 0.864 

ท่านคดิว่าท่านสามารถเลอืกสติก๊เกอรใ์นแอปพลเิคชนัไลน์
โดยไม่รูส้กึเบื่อหรอืเสยีเวลา 

3.681 0.755 0.746 

ปัจจยัท่ี 6 : ความตัง้ใจในการเลือกใช้แอปพลิเคชนัไลน์ (Behavior intention to Line Application) 
(% of variance = 75.035 , Cronbach’s alpha = 0.834) 
ท่านวางแผนทีจ่ะใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ในการตดิต่อกบั
บุคคลใกลช้ดิ 

4.181 0.707 0.771 

ท่านมแีนวโน้มทีจ่ะใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ หากท่านมสีทิธิ ์
เลอืกใชแ้อปพลเิคชนั  

4.030 0.674 0.749 

ท่านคดิว่าท่านจะเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์  4.301 0.683 0.731 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 
ของครอนบาซตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยัท่ี 7 : ความง่ายต่อการใช้งาน (Ease of use) 
(% of variance = 89.578 , Cronbach’s alpha = 0.942) 
ท่านคดิว่าท่านสามารถใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ไดด้ว้ยตวัท่าน
เอง 

4.108 0.771 0.954 

ท่านคดิว่า ทุกคนสามารถใชง้านแอปพลเิคชนัไลน์ไดด้ว้ย
ตนเอง 

4.114 0.766 0.935 

ท่านคดิว่าท่านสามารถเขา้ใจการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ ไดใ้น
ระยะเวลาอนัสัน้ 

4.108 0.697 0.798 

ปัจจยัท่ี 8 : การติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น (Communication) 
(% of variance = 78.144, Cronbach’s alpha = 0.858) 
ท่านคดิว่า แอปพลเิคชนัไลน์ท าใหท้่านไดก้ลบัมาคุยกบั
เพื่อนเก่าทีไ่ม่ไดต้ดิต่อกนัมานาน 

3.886 0.877 0.909 

ท่านชอบ Voice call ผ่านแอปพลเิคชนัไลน์มากกว่าการ
สนทนาแบบปกต ิ 

3.807 0.880 0.797 

ท่านคดิว่า แอปพลเิคชนัไลน์เป็นช่องทางทีใ่หค้วาม
สะดวกสบายในการตดิต่อสือ่สาร 

3.825 0.853 0.638 

ปัจจยัท่ี 9 : ความสามารถในการเหน็การเคลื่อนไหวของผูอ่ื้นได้ (Visibility) 
(% of variance = 85.347 , Cronbach’s alpha = 0.914) 
ท่านคดิว่า แอปพลเิคชนัไลน์ท าใหท้่านรูว้่าตอนนี้บุคคล
ใกลช้ดิอยู่ทีไ่หน หรอืก าลงัท าอะไร 

4.163 0.690 0.777 

ท่านรูส้กึว่า แอปพลเิคชนัไลน์ท าใหท้่านมบีุคคลใกลช้ดิอยู่
ใกลต้วัท่านตลอดเวลา 

4.072 0.775 0.852 

ท่านรูส้กึว่า แอปพลเิคชนัไลน์ท าใหท้่านไม่ไดอ้ยูต่วัคน
เดยีว 

4.102 0.752 0.931 

ปัจจยัท่ี 10 : การใช้แอปพลิเคชนัไลน์ (Usage of Line Application) 
(% of variance = 85.589   , Cronbach’s alpha = 0.915) 
ท่านจะใชแ้อปพลเิคชนัไลน์อย่างแน่นอน 4.428 0.673 0.828 
ท่านจะใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ตลอดไป 4.289 0.705 0.912 
ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร ท่านกจ็ะใช ้             
แอปพลเิคชนัไลน์ 

4.199 0.715 0.827 
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5.3 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 54.22) ช่วงอายุเฉลี่ย ตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป โดยช่วง

อายุทีต่อบแบบสอบถามมากทีส่ดุ คอื ช่วงอายุ 60 – 65 ปี (รอ้ยละ 84.34) ระดบัการศกึษาสว่นใหญ่อยู่ในระดบัปรญิญา
ตร ี(รอ้ยละ 45.18) อาชพีของผูท้ีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นบุคคลเกษยีณอายุหรอืว่างงาน (รอ้ยละ 68.07) บุคคล
ทีแ่นะน าใหใ้ชแ้อปพลเิคชนัไลน์ส่วนใหญ่คอืบุคคลในครอบครวั (รอ้ยละ 64.46) วตัถุประสงคก์ารใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ 
ส่วนมากกลุ่มตวัอย่างจะใช้แอปพลเิคชนัไลน์ เพื่อโทร (ร้อยละ 98.80) ช่วงเวลาที่ใช้แอปพลเิคชนัไลน์ มากที่สุดคอื 
6.01 – 10.00 น. (รอ้ยละ 65.06) และความถี่ในการใชง้านต่อสปัดาหม์ากทีสุ่ดคอื มากกว่า 6 ครัง้ต่อสปัดาห ์(รอ้ยละ 
94.58) 
5.4 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

งานวจิยันี้ไดท้ดสอบสมมตฐิานจากกรอบแนวคดิการวจิยัดว้ยการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบเชงิชัน้ (Hierarchical 
regression) ผลลัพธ์ที่ได้แสดงในภาพที่ 2 และตารางที่ 2 ซึ่งแสดงคะแนนมาตรฐาน (Standardized Score) โดย
สามารถวเิคราะหผ์ลทางสถติไิดด้งันี้ 

5.4.1 อิทธิพลทางสงัคม 
ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า ความเชื่อเกีย่วกบักลุ่มอา้งองิและแรงจูงใจ ส่งอทิธพิลต่ออทิธพิลทางสงัคมซึง่

พบว่ามคี่าความผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 40.90 (R2 = 0.409) โดยรายละเอยีดของอทิธพิลแต่ละปัจจยัมี
ดงันี้ 

5.4.1.1 ความเช่ือเก่ียวกบักลุ่มอ้างอิง  
ผลทางสถิติแสดงให้เหน็ว่า ความเชื่อเกี่ยวกบักลุ่มอ้างองิส่งอิทธพิลทางตรงต่ออิทธพิลทางสงัคม ที่ค่า

สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.235 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ 3 ที่กล่าวว่า 
ความเชื่อเกีย่วกบักลุ่มอา้งองิส่งผลทางบวกต่ออทิธพิลทางสงัคม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Montano & Kasprzyk 
(2008) ทีพ่บว่า บุคคลอา้งองิทีช่่วยท าใหบุ้คคลนัน้สามารถเลกิบุหรีไ่ดด้ทีีส่ดุคอืเพื่อนทีใ่กลช้ดิมากทีส่ดุ 

5.4.1.2 แรงจงูใจ 
ผลทางสถิติแสดงให้เห็นว่า แรงจูงใจส่งอิทธิพลทางตรงต่ออิทธพิลทางสงัคม ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ิทธิพล

เท่ากบั 0.533 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที ่4 ทีก่ล่าวว่า แรงจงูใจสง่ผลทางบวก
ต่ออทิธพิลทางสงัคม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Barrett et al (2004) ทีพ่บว่าความแตกต่างของแต่ละบุคคลจะท าให้
เกดิแรงจงูใจทีร่องรบัพฤตกิรรมทีค่ลา้ยกนัในวฒันธรรมทีต่่างกนั และแสดงใหเ้หน็ถงึการท านายพฤตกิรรมในอนาคต 

5.4.2 ความตัง้ใจในการเลือกใช้แอปพลิเคชนัไลน์ของผูสู้งอาย ุ
ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า ทศันคต ิอทิธพิลทางสงัคม และการรบัรูต่้อความเพลดิเพลนิ สง่อทิธพิลต่อความ

ตัง้ใจในการเลอืกใช้แอปพลเิคชนัไลน์ของผู้สูงอายุ  ซึ่งพบว่ามคี่าความผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัร้อยละ 51.10     
(R2 = 0.511) โดยรายละเอยีดของอทิธพิลแต่ละปัจจยัมดีงันี้ 

5.4.2.1 ทศันคติ 
ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า ทศันคตสิ่งอทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจในการเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของ

ผูส้งูอายุ ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.144 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที ่1 
ทีก่ล่าวว่า ทศันคตสิ่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของผูส้งูอายุ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ Onuiri (2016) ที่ได้พบว่าผู้ที่ใช้สื่อสงัคมมทีศันคติที่ดีต่อการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 71.8 ของผู้ที่ใช้    
สื่อสงัคมมีความสนใจและความตัง้ใจที่จะเลือกซื้อโฆษณา และพบว่าร้อยละ 73 ของผู้ที่ใช้สื่อสงัคมได้ตัดสนิใจซื้อ
เน่ืองจากโฆษณาต่างๆ ถูกเปิดเผย 
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5.4.2.2 อิทธิพลทางสงัคม 
ผลทางสถิติแสดงให้เหน็ว่า อทิธพิลทางสงัคมส่งอทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจในการเลอืกใช้แอปพลเิค

ชนัไลน์ของผู้สูงอายุ ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.355 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานที่ 2 ทีก่ล่าวว่า อทิธพิลทางสงัคมส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของผูส้งูอายุ 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ Kolodinsky et al. (2004) และ Nor and Pearson (2007) ที่ได้พบว่าอทิธพิลทางสงัคม
เชงิบวกของขอ้ไดเ้ปรยีบของนวตักรรมใหม่ๆ จะมผีลต่อความตัง้ใจทีจ่ะเลอืกใช ้Internet Banking 

5.4.2.3 การรบัรูต่้อความเพลิดเพลิน 
ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า การรบัรูต่้อความเพลดิเพลนิสง่อทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจในการเลอืกใชแ้อป

พลเิคชนัไลน์ในผูส้งูอายุ ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.395 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานที ่5 ทีก่ล่าวว่า การรบัรูต่้อความเพลดิเพลนิสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการเลอืกใชแ้อปพลิเคชนัไลน์ของ
ผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ Chin and Ahmad (2015) ที่ได้พบว่าการรบัรู้ต่อความเพลดิเพลนิมต่ีอความ
ตัง้ใจในการใช ้e-Payment 

5.4.2.4 ความเช่ือเก่ียวกบักลุ่มอ้างอิง 
ความเชื่อเกีย่วกบักลุ่มอา้งองิส่งผลอทิธพิลทางออ้มผ่านอทิธพิลทางสงัคมไปยงัความตัง้ใจในการเลอืกใช้

แอปพลเิคชนัไลน์ของกลุ่มผูส้งูอายุ ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.083 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
5.4.2.5 แรงจงูใจ 
แรงจงูใจสง่อทิธพิลทางออ้มผ่านอทิธพิลทางสงัคมไปยงัความตัง้ใจในการเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของกลุ่ม

ผูส้งูอายุ ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.189 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
5.4.3 การใช้แอปพลิเคชนัไลน์ในผูสู้งอาย ุ

ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า ความง่ายต่อการใชง้าน การตดิต่อสือ่สารกบัผูอ้ื่น ความสามารถในการเหน็การ
เคลื่อนไหวของผู้อื่นได้ และความตัง้ใจในการเลือกใช้แอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุ  ส่งอิทธิพลต่อการใช้แอป        
พลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุ  ซึ่งพบว่ามีค่าความผันแปรของตัวแปรตามเท่ากับร้อยละ 56.10 (R2 = 0.561) โดย
รายละเอยีดของอทิธพิลแต่ละปัจจยัมดีงันี้ 

5.4.3.1 ความง่ายต่อการใช้งาน 
ผลทางสถิติแสดงให้เหน็ว่า ความง่ายต่อการใช้งานส่งอิทธพิลทางตรงต่อการใช้แอปพลิเคชนัไลน์ของ

ผูส้งูอายุ ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.169 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที ่9 
ทีก่ล่าวว่า ความง่ายต่อการใชง้านส่งผลทางบวกต่อการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของผูส้งูอายุ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
Chin and Ahmad (2015) ทีไ่ดพ้บว่านอกจากการรบัรูต่้อความเพลดิเพลนิจะมผีลต่อความตัง้ใจในการใช ้e-Payment 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติแล้ว การรบัรู้ความง่ายต่อการใช้งานยงัมีผลต่อความตัง้ใจในการใช้ e-Payment อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติเิช่นกนั 

5.4.3.2 การติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น 
ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า การตดิต่อสื่อสารกบัผูอ้ื่นไม่ส่งอทิธพิลทางตรงต่อการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของ

ผูส้งูอายุ ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.013 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที ่
7 ที่กล่าวว่า การติดต่อสื่อสารกบัผู้อื่นส่งผลทางบวกต่อการใช้แอปพลิเคชนัไลน์ของผู้สูงอายุ  และไม่สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ Sponcil and Gitimu (2013) ที่พบว่า กลุ่มนักศกึษามกีารใช้สื่อสงัคมในการติดต่อสื่อสารออนไลน์ส่วน
บุคคลกบัเพื่อนและครอบครวัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ

https://scholar.google.co.th/citations?user=PvVDNasAAAAJ&hl=en&oi=sra
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5.4.3.3 ความสามารถในการเหน็การเคลื่อนไหวของผูอ่ื้นได้  
ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า ความสามารถในการเหน็การเคลื่อนไหวของผูอ้ื่นไดส้ง่อทิธพิลทางตรงต่อการใช้

แอปพลิเคชนัไลน์ของผู้สูงอายุ ที่ค่าสมัประสิทธิอ์ิทธิพลเท่ากับ 0.350 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ 8 ที่กล่าวว่าความสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของผู้อื่นได้ส่งผลทางบวกต่อการใช้แอป    
พลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Rogers and Adhikarya (1979) ที่ได้พบว่าผลส ารวจใน
ประเทศแคลฟิอรเ์นียเกีย่วกบัผูท้ีใ่ชแ้ผงโซล่าเซลลบ์นหลงัคาบา้นทีส่ามารถสงัเกตได ้ท าใหร้อบขา้งมกีารใชแ้ผงโซล่า
เซลลเ์ฉลีย่ 6 หลงัคาเรอืนรอบๆ กลุ่มทีผู่ว้จิยัไดเ้ขา้ไปส ารวจ 

5.4.3.4 การรบัรูต่้อความเพลิดเพลิน 
การรบัรู้ต่อความเพลดิเพลนิส่งผลอทิธพิลทางอ้อมผ่านความตัง้ใจในการเลอืกใช้ แอปพลเิคชนัไลน์ของ

ผู้สูงอายุไปยงัการใช้แอปพลเิคชนัไลน์ของกลุ่มผูสู้งอายุ ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.144 อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 

5.4.3.5 ทศันคติ 
ทศันคตสิง่ผลอทิธพิลทางออ้มผ่านความตัง้ใจในการเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของผูส้งูอายุไปยงัการใชแ้อป

พลเิคชนัไลน์ของกลุ่มผูส้งูอายุ ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.052 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
5.4.3.6 อิทธิพลทางสงัคม 
อทิธพิลทางสงัคมส่งผลอทิธพิลทางออ้มผ่านความตัง้ใจในการเลอืกใช้แอปพลเิคชนัไลน์ของผูส้งูอายุไปยงั

การใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของกลุ่มผูส้งูอายุ ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.129 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

 

 
*p<0.05 

ภาพที ่2 ผลการวเิคราะหก์รอบแนวคดิการวจิยัการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของผูส้งูอายุ 
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6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

งานวจิยันี้ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อความตัง้ใจในการเลอืกใชแ้ละการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของกลุ่มผูส้งูอายุ โดยการ
วจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาการวจิยัเชงิปรมิาณ ในลกัษณะของการวจิยัเชงิส ารวจ ดว้ยใชแ้บบสอบถามทัง้แบบกระดาษ
และแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และประยุกต์ใช้ทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุและผล 
ทฤษฎกีารเผยแพร่นวตักรรม ทฤษฎกีจิกรรมภายใต้ทฤษฎสีงัคมวทิยา และแนวคดิการรบัรูต่้อความเพลดิเพลนิ และ
งานวิจยัที่เกี่ยวข้องในอดีตมาเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคดิการวิจยั โดยกลุ่มตัวอย่างประชากรเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างทีใ่ชแ้อปพลเิคชนัไลน์ครัง้แรกเมื่ออายุ 60 ปีขึน้ไป ทัง้นี้มผีูต้อบแบบสอบถามเป็นจ านวนทัง้สิน้ 179 ราย แต่
พบว่ามกีลุ่มตวัอย่างจ านวน 9 ราย ทีเ่ริม่ใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ครัง้แรกอายุน้อยกว่า 60 ปี กลุ่มตวัอย่างจ านวน 1 ราย ที่
เริม่ใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ครัง้แรกอายุมากกว่าหรอืเท่ากบั 60 ปี แต่ในปัจจุบนัเลกิใชแ้อปพลเิคชนัไลน์แลว้ และมกีลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 3 รายทีท่ าใหเ้กดิขอ้มลูสดุโต่ง จงึท าใหเ้หลอืขอ้มลูของกลุ่มตวัอย่างทีน่ ามาใชใ้นการวเิคราะหท์างสถติิ
เท่ากับจ านวน 166 ราย จากนัน้น ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตามกระบวนการวิจยัด้วยการถดถอยแบบเชิงชัน้ 
(Hierarchical regression) โดยการใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิตแิละเวบ็เพจ Danielsoper เพื่อพสิจูน์สมมตฐิานการ
วจิยัในแต่ละขอ้ 

การศึกษาพบว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อความตัง้ใจในการเลือกใช้แอปพลิเคชนัไลน์ของกลุ่มผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 
แรงจูงใจ การรบัรูต่้อความเพลดิเพลนิ อทิธพิลทางสงัคม ความเชื่อเกีย่วกบักลุ่มอ้างองิ และทศันคต ิตามล าดบั และ
ปัจจยัทีส่่งผลต่อการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของกลุ่มผู้สงูอายุ ประกอบดว้ย ความตัง้ใจในการเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ 
ความสามารถเหน็การเคลื่อนไหวของผูอ้ื่น และง่ายต่อการใช ้ตามล าดบั ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่ากรอบแนวคดิปัจจยัทีส่่งผล
ต่อความตัง้ใจในการเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของกลุ่มผู้สงูอายุ มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ดงันี้ 

1. ความเชื่อเกีย่วกบักลุ่มอา้งองิ และแรงจงูใจส่งผลต่ออทิธพิลทางสงัคม กล่าวคอื หากกลุ่มผูส้งูอายุมคีวามเชื่อ
เกี่ยวกบักลุ่มอ้างองิ และกลุ่มผู้สูงอายุมแีรงจูงใจจากกลุ่มบุคคลที่มกีารใชแ้อปพลเิคชนัไลน์จะท าให้เกดิอทิธพิลทาง
สงัคม ซึง่เป็นผลท าใหก้ลุ่มผูส้งูอายุเกดิความตัง้ใจในการเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ในที่สุด ซึง่เป็นไปตามผลการวจิยั
ของ Montano and Kasprzyk (2008) และ Barrett et al. (2004)   

2. อิทธิพลทางสงัคม ทศันคติ และการรบัรู้ต่อความเพลิดเพลินส่งผลต่อความตัง้ใจในการเลือกใช้แอปพลเิค
ชนัไลน์ กล่าวคอื หากกลุ่มผู้สูงอายุได้รบัอทิธพิลทางสงัคมจากกลุ่มบุคคลที่มกีารใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ มทีศันคตทิีด่ ี
และรบัรูค้วามเพลดิเพลนิเกีย่วกบัแอปพลเิคชนัไลน์ ซึง่ถา้ทมีทีด่แูลแอปพลเิคชนัไลน์มกีารพฒันาสิง่ต่างๆ ภายในแอป
พลเิคชนัเพื่อเป็นตวักระตุ้นปัจจยัดงักล่าวข้างต้น จะท าให้เกดิความตัง้ใจในการเลอืกใช้แอปพลเิคชนัไลน์ของกลุ่ม
ผู้สูงอายุในที่สุด ซึ่งเป็นไปตามผลการวจิยัของ Kolodinsky et al. (2004); Nor and Pearson (2007); Onuiri (2016) 
และ Chin and Ahmad (2015) 

3. ความตัง้ใจในการเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ สามารถเหน็การเคลื่อนไหวของผู้อื่นได้ และง่ายต่อการใชง้าน  
ส่งผลต่อการใช้แอปพลเิคชนัไลน์ของกลุ่มผู้สูงอายุกล่าวคอื หากกลุ่มผู้สูงอายุมคีวามตัง้ใจในการเลอืกใช้แอปพลเิค
ชนัไลน์ มคีวามสามารถเหน็การเคลื่อนไหวของผูอ้ื่นได ้และรบัรูถ้งึความง่ายต่อการใชง้าน จะท าใหเ้กดิการใชง้านแอป
พลเิคชนัไลน์ของกลุ่มผู้สูงอายุอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งเป็นไปตามงานวจิยัของ  Rogers & Adhikarya (1979); Wong and 
Cappella (2009) และ Chin and Ahmad (2015) 

อย่างไรกต็ามจากผลการวเิคราะหข์อ้มลูครัง้นี้ พบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัการตดิต่อสือ่สารกบัผูอ้ื่นไม่สง่ผล
ต่อการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์และไม่มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ กล่าวคอื ปัจจยัการตดิต่อสือ่สารกบัผูอ้ื่นไม่มี
ความสมัพนัธก์บัปัจจยัการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ ตามที่ได้ระบุไวใ้นสมมติฐานที ่7 ซึ่งขดัแย้งกบัการวจิยัของ Sponcil 
and Gitimu (2013) ที่เป็นดงันี้อาจเนื่องจากคุณลกัษณะของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกนั กล่าวคอื กลุ่มตวัอย่างของ
งานวจิยัของ Sponcil and Gitimu เป็นนกัศกึษาในขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างของงานวจิยันี้เป็นผูส้งูอายุ 

https://scholar.google.co.th/citations?user=PvVDNasAAAAJ&hl=en&oi=sra
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6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 
1. ผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์และดูแลแอปพลิเคชนัไลน์จะเป็นบุคคลส าคญัที่จะพฒันาแอปพลิเคชันให้

เหมาะสมและเขา้กบัการใช้งานของกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งจะส่งผลท าให้กลุ่มผู้สูงอายุหนัมาใช้ระบบการสื่อสารออนไลน์ 
ไดแ้ก่ แอปพลเิคชนัไลน์เพิม่มากขึน้ โดยทางผูป้ระกอบการแอปพลเิคชนัไลน์ควรมกีารฝึกอบรมและใหค้วามรูเ้กีย่วกบั
วธิใีชแ้อปพลเิคชนัไลน์เบือ้งต้นกบัผูส้งูอายุทีม่กีารหดัใชง้านเป็นครัง้แรก นอกจากนี้ทางผูป้ระกอบการยงัสามารถน า
ขอ้มูลไปใชศ้กึษาและท าการปรบัปรุงพฒันาในส่วนของแอปพลเิคชนัใหม้สี่วนทีเ่หมาะสมกบัผูส้งูอายุ จะช่วยส่งผลให้
เกดิการใชง้านแอปพลเิคชนัไลน์ของกลุ่มผูส้งูอายุไดเ้พิม่มากขึน้ 

2. กลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มบุคคลที่ส าคญัที่สุดในงานวจิัยนี้เนื่องจากมแีนวโน้มจ านวนผู้สูงอายุที่เพิม่มากขึน้ใน
ทุกๆ ปี และเมื่อดจูากผลการวจิยันี้พบว่าปัจจยัหลายๆ ปัจจยั อย่างเช่น แรงจงูใจ การรบัรูต่้อความเพลดิเพลนิ เป็นตน้ 
ที่ส่งผลต่อการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของกลุ่มผู้สูงอายุ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิซึ่งแสดงใหเ้หน็ว่า แอปพลเิคชนัไลน์
จดัเป็นทางเลอืกหนึ่งของกลุ่มผูส้งูอายุทีจ่ะกลบัเขา้มามสีว่นร่วมในสงัคมทัง้ญาตพิีน้่องและคนใกลช้ดิ 
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

เพื่อประโยชน์ส าหรบักลุ่มผูส้งูอายุ ทางผูว้จิยัจงึขอเสนอแนะการท าวจิยัครัง้ต่อไป ดงัต่อไปนี้ 
1. การวจิยัครัง้นี้ พบว่า ผูส้งูอายุส่วนใหญ่มปัีญหาดา้นการอ่านขอ้ความผ่านทางโทรศพัทม์อืถอื แทบ็เลต็ หรอื 

คอมพวิเตอร ์ท าใหใ้นการท าแบบสอบถามจะใหบุ้คคลในครอบครวัช่วยอ่านค าถามงานวจิยั ซึง่อาจจะสง่ผลใหเ้กดิอคติ
ในการตอบแบบสอบถามได ้ 

2. การวจิยัครัง้นี้ พบว่า การตดิต่อสือ่สารกบัผูอ้ื่นไม่สง่ผลต่อการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ ทีเ่ป็นดงันี้อาจเนื่องมาจาก 
กลุ่มตวัอย่างของงานวจิยันี้เป็นผู้มอีายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไปและเป็นผูเ้ริม่ใช้แอปพลเิคชนัไลน์ครัง้แรก ท าใหย้งัไม่มคีวาม
ช านาญในการใช้สื่อสงัคม จงึยงัไม่เหน็ถึงประโยชน์ของการใช้สื่อสงัคมในการติดต่อสื่อสารมากนัก ดังนัน้งานวิจยั
ต่อเนื่องจงึควรศกึษาปัจจยัดงักล่าวในรายละเอยีดใหม้ากขึน้ 

3. การวิจัยครัง้นี้  พบว่า ปัจจัยความตัง้ใจในการเลือกใช้แอปพลิเคชันไลน์ส่งอิทธิพลทางตรงต่อการใช้            
แอปพลเิคชนัไลน์ โดยมค่ีาสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.364 และมคี่าความแปรผนัของตวัแปรตาม (R2) เท่ากบัรอ้ยละ 
56.10 (R2 = 0.561) ซึ่งมีค่าปานกลาง จึงควรศกึษาว่ามปัีจจยัอื่นใดอีกบ้างที่มผีลต่อความตัง้ใจในการเลือกใช้แอป
พลเิคชนัไลน์นอกเหนือจากทีไ่ดศ้กึษาในงานวจิยันี้ 
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