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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง “ความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจ ของผู้ชมในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อแอพพลิเคชั่น LINE TV” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาความคาดหวัง พฤติกรรม

การเปิดรับ และความพึงพอใจ  ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อแอพพลิเคชั่น LINE TV 

ตลอดจนศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีรูปแบบการวิจัยเชิง

ส ารวจ (Survey Research) ท าการเก็บข้อมูล ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว (Cross-

Sectional Study) ใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จากจ านวนกลุ่มตัวอย่าง

ผู้ชม แอพพลิเคชั่น LINE TV จ านวน 300 คน ส ารวจเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและ

เพศหญิง ที่มีอายุระหว่าง 15-45 ปี ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 

พ.ศ.2559 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับสถิติเชิง

อนุมานที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย คือ สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และ สถิติ Paired sample t-test เพ่ือ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
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ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า  

 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี มีระดับการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี/เทียบเท่า มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ย 30,001 บาท ขึ้นไป 

 2. ด้านพฤติกรรมการเปิดรับของผู้ชมแอพพลิเคชั่น LINE TV พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

เปิดรับแอพพลิเคชั่น LINE TV โดยเฉลี่ยจ านวน 1 วันต่อสัปดาห์มากที่สุด โดยใช้เวลาในการเปิดรับ

แอพพลิเคชั่น LINE TV ในแต่ละครั้งน้อยกว่า 1 ชั่วโมง โดยรับชมรายการประเภทละครมากท่ีสุด 

 3. ด้านความคาดหวังจากการเปิดรับแอพพลิเคชั่น LINE TV พบว่า โดยเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างมี

ความคาดหวังจากการเปิดรับแอพพลิเคชั่น LINE TV รวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า มีความคาดหวังด้านความบันเทิงมากที่สุดในประเด็น เพ่ือได้รับความเพลิดเพลิน 

สนุกสนาน 

 4. ด้านความพึงพอใจจากการเปิดรับแอพพลิเคชั่น LINE TV พบว่า โดยเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างมี

ความพึงพอใจจากการเปิดรับแอพพลิเคชั่น LINE TV รวมทุกด้านโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความพึงพอใจด้านความบันเทิงมากที่สุดในประเด็น เพ่ือคลายความ

เหงา และเพ่ือได้รับความเพลิดเพลิน สนุกสนาน 

 5. ผลของความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังจากการเปิดรับกับพฤติกรรมการเปิดรับ

แอพพลิเคชั่น LINE TV (วัน/สัปดาห์) พบว่ามีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 6. ผลของความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับ (วัน/สัปดาห์) กับความพึงพอใจจาก

การเปิดรับแอพพลิเคชั่น LINE TV พบว่ามีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 7. ผลการเปรียบเทียบความคาดหวัง กับ ความพึงพอใจจากการเปิดรับแอพพลิเคชั่น LINE 

TV พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยระดับค่าเฉลี่ยของความพึง

พอใจ สูงกว่า ความคาดหวังจากการเปิดรับแอพพลิเคชั่น LINE TV 

ค าส าคัญ : พฤติกรรมการเปิดรับ, ความคาดหวัง, ความพึงพอใจ, แอพพลิเคชั่น LINE TV 

Abstract 

 The subject study “The Expectation, Exposure Behavior and Satisfactions of 

Audiences in Bangkok toward LINE TV application” has the purpose to study on the 
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Expectations, Exposure Behavior and Satisfactions of audiences in Bangkok toward LINE 

TV application, including the study of relationship between other variables.  

 This study uses Quantitative Research method by using Survey Research to 

gather information with Cross-Sectional Study. The study was carried by online form 

questionnaires using the sample size of 300 LINE TV application users with research 

group only in Bangkok areas including males and females participants with ages 

between 15-45 years old, the information is gathered between May-June of 2016. The 

data were analyzed by percentage, mean and standard deviation. For Hypothesis 

testing used Pearson’s product moment correlation and paired sample t-test for 

analyzing the relationship between variables. 

The result of the research is as following. 

1. Most of the samples were female between 26-35 years old with 

bachelor’ degree education, has a profession in private companies and an average 

income of 30,001 baht or above. 

2. In behavior exposure area of LINE TV application indicates that most of 

the sample opens LINE TV application with average of 1 day per week, using LINE TV 

application less than 1 hour per time and watching Drama programs the most. 

3. In the expectations exposure of LINE TV application indicate that on 

average the samples has the expectations exposure of LINE TV application on all areas 

were in the average level, when considering per area, research suggest that the 

sample’s expectations on the entertainment topic were mostly to get pleasure and 

enjoyment. 

4. In the satisfaction exposure of LINE TV application indicate that on 

average the samples has satisfaction exposure of LINE TV application on all areas were 

in the average level, when considering per area, research suggest that on satisfaction 
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of entertainment is mostly on to reduced loneliness and to get pleasure and 

enjoyment. 

5. The result of the relationship between the expectation exposure and 

the behavior exposure of LINE TV application (Day/Week) indicates that there are 

significantly correlated at 0.05. 

6. The result of the relationship between Behavior exposure (Day/Week) 

and the satisfaction exposure of LINE TV application indicates that there are 

significantly correlated at 0.05. 

7. The result of comparison between the expectation and satisfaction 

exposure for LINE TV application indicates that there are significantly correlated at 0.05 

and the average of satisfaction is higher than the expectation of information exposure 

for LINE TV application. 

Keywords: Exposure Behavior, Expectation, Satisfaction, LINE TV Application 

บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 LINE เป็นโปรแกรมเมสเซนเจอร์ที่สามารถใช้งานได้ทั้งโทรศัพท์มือถือที่มีระบบปฏิบัติการไอ

โอเอส, แอนดรอยด์, วินโดวส์โฟน, คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และแมคโอเอสได้ ด้วยความที่มีลูกเล่น

มากมาย สามารถคุย ส่งรูป ส่งไอคอน ส่งสติกเกอร์ ตั้งค่าคุยกันเป็นกลุ่ม ฯลฯ ท าให้มีผู้ใช้งาน

โปรแกรมนี้เป็นจ านวนมาก จากสถิติในไทยมีผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ 40 ล้านคน และ มีจ านวน 33 

ล้านคนในกลุ่มนี้ใช้งานแอพพลิเคชั่น LINE  เพราะฉะนั้นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของ LINE มักจะ

เป็นที่สนใจ ด้วยฐานผู้ใช้จ านวนมากเช่นนี้ท าให้ แอพพลิเคชั่น LINE  เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถสร้าง

ผลกระทบให้ผู้ประกอบการเจ้าใหญ่ๆ ในประเทศได้  แบรนด์สินค้าต่างๆ จะให้ความสนใจเนื่องจากมี

ผู้บริโภคจะหันมาใช้บริการของ LINE เป็นจ านวนมาก ซึ่งหมายถึงมูลค่าเงินจากค่าโฆษณาก าลังมุ่งเข้า

หาสื่อออนไลน์  ส่งผลให้นิตยสารหลายเล่มปิดตัวลง และทีวีดิจิทัลก็ยังไม่เติบโตเท่ าที่ควรเพราะ

พฤติกรรมของผู้บริโภคตอนนี้เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง 
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ปัจจุบันผู้ใช้ LINE ในประเทศไทยมีมากกว่า 33 ล้านคน ซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหญ่และส าคัญ 

ท าให้ LINE ประเทศไทย มีการคัดสรร พัฒนาการให้บริการและฟีเจอร์ใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือตอบสนองไลฟ์สไตล์และเป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้ LINE มากยิ่งขึ้น ล่าสุด LINE ประเทศไทย เปิดตัว 

LINE TV ทีวีส่วนตัวฉบับพกพา เพ่ือเพ่ิมความบันเทิงเป็นรายแรกของประเทศไทย 

LINE TV เป็นบริการ Series / TV Show เป็น Exclusive Content ที่ท ากับ Content 

Provider / Partner ที่อยู่บนแพลตฟอร์มของแอพพลิเคชั่นบนมือถือทั้งระบบ Android และ IOS 

และยังเปิดให้บริการส าหรับการดูผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านหน้าเว็บไซต์ tv.line.me โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ไลน์ ประเทศไทย ได้เปิด LINE TV หรือบริการรวบรวมคอน

เท้นต์วีดีโอจากทั่วโลก รวมถึงมีเอ็กซ์คลูซีฟคอนเท้นต์ที่อยู่ใน LINE TV เท่านั้น หลังจากท่ีทดลองให้ใช้

งานตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อน  กลุ่มเป้าหมายของ LINE TV คือกลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มคนท างาน  ซึ่ง

นับตั้งแต่ให้บริการมา 1 ปียอดวิวของ LINE TV เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไตรมาสที่ 3 ของปีนี้มีอัตรา

การเพ่ิมของยอดวิวสูงถึง 118% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาโดยผู้ชม LINE TV กว่า 60% มีอายุ

ระหว่าง 18-22 ปีและผู้ชมส่วนใหญ่ดู LINE TV เฉลี่ย 1.5 ชั่วโมงต่อวัน 

LINE TV มียอดดาวน์โหลดกว่า 7.2 ล้านครั้ง โดยคอนเทนท์ที่มียอดชมสูงที่สุดประจ าปี 2558 คือ 

“รักนะเป็ดโง่” ที่มียอดชมกว่า 178 ล้านครั้งและ “Hormones 3” ที่มียอดชมกว่า 173 ล้านครั้ง 

(ข้อมูลจาก LINE ประเทศไทย)  

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า แอพพลิเคชั่น LINE TV นั้น เป็นสื่อใหม่ที่น่าสนใจ ทั้ง

ในแง่ของการเป็นช่องทางใหม่ๆ ส าหรับผู้ชมในการรับชมรายการโทรทัศน์ และในแง่ของการเป็น

แอพพลิเคชั่นที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจสื่อใหม่ ประกอบกับ เป็นแอพพลิเคชั่นที่สอดคล้องกับ

พฤติกรรมการดูโทรทัศน์ของผู้ชมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นที่น่าศึกษาว่า ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจของผู้ชม ในการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ LINE TV  เพ่ือเป็น

ประโยชน์ส าหรับผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นมือถือรายอ่ืนๆ ที่สนใจจะพัฒนาแอพพลิเคชั่นในลักษณะ

เดียวกันกับ LINE TV ที่จะพัฒนาแอพพลิเคชั่นออกมาได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคให้มาก

ที่สุด และยังท าให้ผู้ชมมีตัวเลือกส าหรับแอพพลิเคชั่นในการดูโทรทัศน์มากข้ึนต่อไปในอนาคต 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
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1. เพ่ือศึกษาความคาดหวังจากการเปิดรับแอพพลิเคชั่น LINE TV 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับแอพพลิเคชั่น LINE TV 

3.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจจากการเปิดรับแอพพลิเคชั่น LINE TV 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความคาดหวังจากการเปิดรับแอพพลิเคชั่น LINE TV กับ 

พฤติกรรมการเปิดรับแอพพลิเคชั่น LINE TV 

5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมการเปิดรับแอพพลิเคชั่น LINE TV กับ ความ

พึงพอใจจากการเปิดรับแอพพลิเคชั่น LINE TV 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง “ความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจ ของผู้ชมในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อแอพพลิเคชั่น LINE TV” ผู้ศึกษาได้ท าวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) โดยมีรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ท าการเก็บข้อมูล ณ ช่วงเวลาใด

เวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว (Cross-Sectional Study) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบออนไลน์

เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างผู้ชม แอพพลิเคชั่น LINE TV จ านวน 300 คน 

ส ารวจเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 ผลการวิจัยเรื่อง “ความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจ ของผู้ชมในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อแอพพลิเคชั่น LINE TV” สามารถสรุปผลการวิจัย และน ามาอภิปรายได้ดังนี้ 

 ลักษณะทางประชากร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 198 คน และเพศชาย

จ านวน 102 คน มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า มีอาชีพ

เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ย 30,001 บาท ขึ้นไป 

 พฤติกรรมการเปิดรับของผู้ชมแอพพลิเคชั่น LINE TV กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับ

แอพพลิเคชั่น LINE TV โดยเฉลี่ยจ านวน 1 วันต่อสัปดาห์มากที่สุด โดยใช้เวลาในการเปิดรับ

แอพพลิเคชั่น LINE TV ในแต่ละครั้งน้อยกว่า 1 ชั่วโมง และรับชมรายการประเภทละครมากท่ีสุด 
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 ความคาดหวังจากการเปิดรับแอพพลิเคชั่น LINE TV โดยเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างมีความ

คาดหวังจากการเปิดรับแอพพลิเคชั่น LINE TV รวมทุกด้านโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.21  โดยมีความคาดหวังในการเปิดรับแอพพลิเคชั่นมือถือ LINE TV ด้านคุณลักษณะของสื่อ

ใหม่มากที่สุด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ด้านความบันเทิง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.44 ด้านข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 ด้านปฏิสัมพันธ์ทาง

สังคม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 และด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ส่วนบุคคล อยู่

ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.72 ตามล าดับ 

 ความพึงพอใจจากการเปิดรับแอพพลิเคชั่น LINE TV โดยเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างมีความพึง

พอใจจากการเปิดรับแอพพลิเคชั่น LINE TV รวมทุกด้านโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.28 โดยมีความพึงพอใจในการเปิดรับแอพพลิเคชั่นมือถือ LINE TV ด้านความบันเทิง อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าแฉลี่ยเท่ากับ 3.56 รองลงมาคือ ด้านคุณลักษณะของสื่อใหม่ อยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 ตามด้วยด้านข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 ด้าน

ปฏิสัมพันธทางสังคม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 และด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์

ส่วนบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84 ตามล าดับ 

 

 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจั ยที่  1 ความคาดหวังจากการเปิดรับแอพพลิ เคชั่น มือถือ LINE TV  

มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการเปิดรับแอพพลิเคชั่นมือถือ LINE TV  

 ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังจากการเปิดรับแอพพลิเคชั่น LINE TV มีความสัมพันธ์กับ 

พฤติกรรมการเปิดรับแอพพลิเคชั่นมือถือ LINE TV อยู่ในระดับต่ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 โดยเป็นความสัมพันธ์ทางบวก หมายความว่า ผู้ชมที่มีความคาดหวังโดยรวมจากการเปิดรับ

แอพพลิเคชั่น LINE TV มาก จะมีพฤติกรรมการเปิดรับแอพพลิเคชั่น LINE TV (วัน/สัปดาห์) สูง ส่วน

ผู้ชมที่มีความคาดหวังโดยรวมจากการเปิดรับแอพพลิเคชั่น  LINE TV น้อย จะมีพฤติกรรมการเปิดรับ

แอพพลิเคชั่น LINE TV (วัน/สัปดาห์) ต่ า 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 พฤติกรรมการเปิดรับแอพพลิเคชั่น LINE TV มีความสัมพันธ์กับ ความพึง

พอใจจากการเปิดรับแอพพลิเคชั่น LINE TV 
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 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับแอพพลิเคชั่น LINE TV มีความสัมพันธ์กับความพึง

พอใจจากการเปิดรับแอพพลิเคชั่น LINE TVอยู่ในระดับต่ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย

เป็นความสัมพันธ์ทางบวก หมายความว่า ผู้ชมที่มีพฤติกรรมการเปิดรับแอพพลิเคชั่น LINE TV (วัน/

สัปดาห์) สูง  จะมีความพึงพอใจโดยรวมจากการเปิดรับแอพพลิเคชั่น LINE TV มาก ส่วนผู้ชมที่มี

พฤติกรรมการเปิดรับแอพพลิเคชั่น LINE TV (วัน/สัปดาห์) ต่ า จะมีความพึงพอใจโดยรวมจากการ

เปิดรับแอพพลิเคชั่น LINE TV น้อย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 เปรียบเทียบความคาดหวังในการเปิดรับแอพพลิเคชั่น LINE TV กับความ

พึงพอใจจากการเปิดรับแอพพลิเคชั่น LINE TV 

 ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังในการเปิดรับแอพพลิเคชั่น LINE TV กับความพึงพอใจจาก

การเปิดรับแอพพลิเคชั่น LINE TV มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเป็น

ความสัมพันธ์ในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ระดับค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ

จากการเปิดรับแอพพลิเคชั่น LINE TV สูงกว่า ความคาดหวังในการเปิดรับแอพพลิเคชั่น LINE TV 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยในอนาคต 

1. การศึกษาครั้งนี้มีรูปแบบการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เท่านั้น 

ดังนั้น การศึกษาครั้งต่อไปจึงควรจะน าการวิจัยแบบผสมผสานมาใช้ โดยมีการศึกษาทั้งในเชิงคุณภาพ

และเชิงปริมาณ กล่าวคือ การศึกษาในเชิงคุณภาพอาจศึกษาเชิงเจาะลึก โดยใช้การสนทนากลุ่ม 

(Focus group) กับกลุ่มผู้ใช้แอพพลิเคชั่น LINE TV  เพ่ือจะน าข้อมูลมาพัฒนารายการให้ตรงใจกับ

กลุ่มผู้ใช้มากยิ่งข้ึน 
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