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บทคัดยอ 

  

ปจจุบันเทคโนโลยีทําใหมนุษยสามารถติดตอสื่อสารกันไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ทํา

ใหชองวางระหวางผูสงสารและผูรับสารน้ันแคบลง เพราะมนุษยใชเทคโนโลยีติดตอสื่อสารกันไดทุกท่ี 

ทุกเวลาดวยอุปกรณและแอปพลิเคชันที่หลากหลาย ยกตัวอยาง เชน แอปพลิเคชันการสนทนาที่นิยม

ใช คือ ไลน โดยไลนเปนแอปพลิเคชันที่ไมเสียคาใชจาย อยางไรก็ตาม ผูใหบริการไลนอาจตองการ

ขยายฐานลูกคา โดยสรางกลไกที่สนับสนุนใหผูใชงานเกิดการใชงานใชไลนอยางตอเนื่อง งานวิจัยน้ีจึง

ศึกษาถึงการกอนิสัยที่สนับสนุนการใชไลนอยางตอเน่ือง โดยเนนพฤติกรรมหลังการยอมรับ (Post 

Accept Behavior) ซ่ึงยึดโมเดลการใชระบบสารสนเทศอยางตอเน่ือง (Post-Acceptance Model 

of IS Continuance) เปนหลัก งานวิจัยน้ีมุงวิเคราะหสองประเด็นคือ (1) ปจจัยที่สงผลตอนิสัยการใช

งานไลน (2) นิสัยการใชงานไลนและความพึงพอใจของผูใชงานสงผลตอการใชงานไลนอยางตอเน่ือง

อยางไร ปจจัยที่ใชในการศึกษาน้ีไดแก ปจจัยการรับรูความคุมคาทางการเงิน ความคุนเคย การรับรู

ความเปนประโยชน ความพึงพอใจของผูใชงาน นิสัยการใชงานไลน และ การใชงานไลนอยางตอนื่อง 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามออนไลนเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล กลุม

ตัวอยางเปนผูใชงานแอปพลิเคชันในประเทศไทย  ขนาดกลุมตัวอยาง คือ 280 ตัวอยาง การ

ประมวลผลขอมูลใชการวิเคราะหทางสถิติดวยวิธีแบบ PLS-SEM ผลการวิจัยสรุปไดวา (1) ปจจัยดาน

การรับรูความคุมคาทางการเงิน และความพึงพอใจของผูใชงานสงผลตอนิสัยการใชงานไลน โดยความ

พึงพอใจของผูใชงานสงผลตอนิสัยการใชงานไลนมากกวาการรับรูความคุมคาทางการเงิน (2) ปจจัยที่

สงผลตอการใชงานไลนอยางตอเนื่องมาจากผลโดยตรงจากนิสัยการใชงานไลน และมาจากผล

ทางออมของความพึงพอใจของผูใชงานผานนิสัยการใชงานไลน โดยที่ผลโดยตรงมีผลมากกวา ดังนั้น

ถามุงเนนการใชงานไลนอยางตอเนื่องควรเนนที่ปจจัยนิสัยการใชงานไลนเปนหลัก และหากผู
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ใหบริการไลนตระหนักถึงปจจัยที่กอใหเกิดนิสัยการใชงานไลนแลวจะทําใหผูใหบริการแอปพลิเค

ชันไลน สามารถออกแบบและพัฒนาฟงกช่ันการทํางานตางๆของไลนที่สอดคลองกับการกอนิสัยของ

ผูใชงานได 

 

คําสาํคัญ: การใชงานไลนอยางตอเนื่อง นิสัยการใชงานไลน การรบัรูความคุมคาทางการเงิน  

             ความพึงพอใจของผูใชงาน การรับรูความเปนประโยชน ความคุนเคย  



(3) 

Independent Study Title THE HABIT FORMATION TO SUPPORT USING THE 

LINE APPLICATION CONTINUOUSLY 

Author    Miss.Pichita  Sansuwan 

Degree    Master of Science Program 

   (Management Information Systems) 

Department/Faculty/University Management Information Systems 

   Commerce and Accountancy 

Thammasat University 

Independent Study Advisor  Assoc.Prof.Dr.Supeecha Panitpathom 

Academic Years   2015 

 

ABSTRACT 

 

 At the present, the technology makes people communicate more 

conveniently and rapidly to each other and narrows the gap between the senders 

and receivers because we can use communication technology anywhere and 

anytime with various devices and application. For example, people widely use one of 

popular communication application called Line. This Line application is free, 

however, Line provider might want to increase its market size by encouraging people 

to use line continuously. This research thus, aims study the habit formation to 

support using the line application continuously. By focusing on post acceptance 

behavior based on Post-Acceptance Model of IS Continuance prior research studies. 

This research analyze two issues are (1) Factors that influence habit in using line 

application. (2) How habit in using line and user satisfaction influence line 

continuance usage. Factors, included study are familiarity, perceived monetary value, 

perceived usefulness, user satisfaction, habit in using line and line continuance usage. 

This research is quantitative research by online questionnaire, device of data 

collection. The representative sample is the line application user in Thailand. There 

are 280 representative samples of this research by using the PLS-SEM for the analysis 

whose result concludes (1) Perceived monetary value factor and User satisfaction 
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factor influence the habit in using line. By user satisfaction influence the habit in 

using line more than perceived monetary value. (2) Habit in using line factor has 

direct effect to the line continuance usage and user satisfaction has indirect effect to 

the line continuance usage via the habit in using line by the result of direct effects 

are more than the result of indirect effects. Consequently, if you focus on line 

continuance usage, you should focus on the habit in using line prior research. If line 

application service provider is aware of factors that influence the habit in using line, 

who can be design and develop function of line application that accord with the 

habit formation of user.  
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