
 กรอบแนวคิดที่เปลี่ยนจากแอปพลิเคชันวงสังคมเป็นแอปพลิเคชันวงสังคมยอดนิยม 
(A Conceptual Framework Transforms Mobility Social Networking Application  

to Top Mobility Social Networking Application) 
 
 

อรฤทัย จันทรแ์จ่มศรี1, ฐาปกรณ์ เล็กสาคร2, และ เมธาวัตน์ กาวิลเครือ3 
1สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ, กรุงเทพฯ 
E-mail: onruthai.jan@cpc.ac.th1, thapakon.lek@cpc.ac.th2, metawat@cpc.ac.th3 

 
 
 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กรอบแนวคิดที่เปลี่ยน
จากแอปพลิเคชันวงสังคมเป็นแอปพลิเคชันวงสังคมยอดนิยม โดยมีการ
ส ารวจแบบสอบจากผู้ใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์คที่นิยมจ านวน 5 แอปพลิเค
ชันที่ติดอันดับจากยอดดาวน์โหลดบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน จากนั้น
จึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ปัจจัยและองค์ประกอบจากข้อมูลที่ได้จากการ
ส ารวจ และได้เปลี่ยนองค์ประกอบให้เป็นกรอบแนวคิดที่ท าให้แอปพลิเค
ชันวงสังคมกลายเป็นแอปพลิเคชันวงสังคมยอดนิยม 
 
ค าส าคัญ: โซเชียลเน็ตเวิร์ค, แอปพลิเคชัน, โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน, 
กรอบแนวคิด, แอปพลิเคชันวงสังคม, แอปพลิเคชันวงสังคมยอดนิยม 
 

Abstract 
In this paper, it focuses on the elements that make 

to transform mobility social networking applications into top-

mobility social networking applications on smart phone. It is 

based on very popularity social networking applications and 

top-5 charts categories in app/play store. This research finds a 

conceptual framework or conceptual model from the 

comparison of the case study that factor analysis from the 

questionnaire survey. This conceptual framework might shows 

the transformation system to change its. The experiment 

results can recommend the creator/programmer for the 

development of applications in the future to response the 

needs of users. 
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1. บทน า 
 ปัจจุบันกลุ่มผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียมีการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วเนื่องจากการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและแน่นอนว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันก็มา
พร้อมกันโซเชียลมีเดียที่เข้าถึงการใช้งานได้อย่างสะดวกง่ายดาย จึงท าให้
กลุ่มผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้น เมื่อมีกลุ่มผู้ใช้งานโซเชียลแล้วจึงมีการ
แข่งขันกันในทางตลาดโซเชียลมีเดียที่หลายฝ่ายหลายหน่วยงานต่างก็
พัฒนาแอปพลิเคชันให้เป็นที่รู้จักและติดตลาดโซเชียลมีเดีย แต่รูปแบบ
แอปพลิเคชันที่มีอยู่ในปัจจุบันมีรูปแบบการใช้งานของแอปพลิเคชันที่เป็นที่
นิยมนั้นมีรูปแบบที่ค่อนข้างคล้ายกัน เช่น มีการแชทพูดคุย วิดีโอคอล อัพ
โหลดรูป คลิปเสียง ต่างๆ ผู้จัดท าจึงมีแนวคิดที่จะรวบรวมข้อมูลหรือปัจจัย
ร่วมต่างๆ ของแอปพลิเคชันที่เป็นที่นิยมในตลาดโซเชียลเพื่อน ามาพัฒนา
แอปพลิเคชันให้เป็นที่นิยมและสามารถติดตลาดโซเชียลมีเดีย 

 ดังนั้นจึงได้ท าการรวบรวมข้อมูลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และน ามาสร้างเป็นแบบสอบถามเพื่อใช้งานการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
เช่น การใช้แอปพลิเคชันนั้นๆ ใช้งานเพราะเหตุใด มีส่วนใดบ้างที่เป็นที่
น่าสนใจ อะไรเป็นเหตุให้หันมาเล่นโซเชียลมีเดีย และผู้จัดท าได้เลือกแอป
พลิเคชันที่ติดตลาดมากที่สุดน ามาเป็นตัวอย่างการสร้างแอปพลิเคชันให้ติด
ตลาดโซเชียลมีเดีย ผู้จัดท าจึงหัวข้อต่างๆ ให้เห็นภาพว่ามีปัจจัยตัวใดบ้างที่
แต่ละแอปพลิเคชันนั้นมีและไม่มีเพื่อน ามาวิเคราะห์และน ามาใช้วิเคราะห์
เพื่อจัดสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาใช้งาน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 แอปพลิเคชันที่ติดอันดับ 5 อันดับแรกจากยอดดาวน์โหลดแอป
พลิเคชัน App Store ณ วันที่  27 มิถุนายน 2559 1. Facebook 2. 

Messenger 3. Line 4. Instagram 5. Bigo Live   

2.1 Facebook 
 เฟซบุ๊ค คือโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งของ
โลก ที่ท าให้ผู้ใช้งานสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นและสามารถท ากิจกรรม
ต่างๆ ได้ เช่น การโพสต์รูปภาพ โพสต์คลิปวิดีโอ การอัพเดตสถานะ การ
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ถ่ายทอดสด การแชท และเฟซบุ๊คยังสามารถสื่อสารด้วยการแชท การโทร
ฟรี หรือวิดีโอคอลฟรีได้อีกด้วย นอกจากนี้เฟซบุ๊คยังสามารถท ากิจกรรม
อื่นๆ ผ่านแอปพลิเคชันเสริมที่มีอยู่อย่างมากมาย ซ่ึงแอปพลิเคชันได้ถูก
พัฒนาเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ให้ทันยุคสมัย[1,2]  

2.2 Messenger 
 เป็นแอปพลิเคชันแยกจาก Facebook ส าหรับไอโฟนและ
สมาร์ตโฟนแอนดรอยด์ โดยแอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถส่ง
ข้อความไม่เฉพาะกับเพื่อนใน Facebook แต่ยังสามารถส่งข้อความถึงคน
ที่อยู่ในสมุดโทรศัพท์ สามารถสร้างแชทกลุ่ม ส่งรูปภาพ คลิปวิดีโอ ไฟล์
เอกสารต่างๆ ให้กับเพื่อนๆ และยังสามารถโทรฟรีได้นานเท่าที่ต้องการ
ผ่าน 3G หรือ Wi-Fi[3] 

2.3 Line 
 Line คือแอปพลิเคชันที่ผสมผสานบริการ Messaging และ 
Voice Over IP (VoIP) เข้าด้วยกัน จึงท าให้เกิดแอปพลิเคชันที่สามารถ
แชท สร้างกลุ่ม ส่งข้อความ โพสต์รูปภาพ คลิปวิดีโอ และโทร คุณสมบัติ
เด่นๆ ที่น่าสนใจของ Line เช่น Free Voice Calls , Send Videos & 

Voice Message , Stickers and Emoticons , Customizable 

Wallpaper , Group Chat , Timeline , Game , Add 

Friends/Contacts[2,4] 

2.4 Instagram 
 Instagram คือแอปพลิเคชันถ่ายภาพเต่งภาพบนสมาร์ทโฟ
นอมกับการแต่งเติมสีสันให้กับรูปภาพด้วยฟลิเตอร์ต่างๆ สามารถปรับแต่ง
ภาพได้หลากหลายและสวยงามได้ตามใจชอบทั้งในเร่ืองการปรับแสง สี ได้
ตามอารมณ์ของผู้ใช้งาน สามารถระบุต าแหน่งที่ถ่ายรูป และสามารถแชร์
รูปภาพไปยังสังคมออนไลน์อื่นๆ ได้    เช่น Twitter Facebook Tumblr 

Foursquare เป็นต้น ผู้ใช้งานสามารถเลือกติดตามชมรูปภาพ ความ
เคลื่อนไหวการใช้งานของเพื่อนหรือบุคคลที่ชื่นชอบที่ใช้งาน Instagram 

หากถูกใจสามารถ กดหัวใจ รวมไปถึง Comment รูป[2,6] 

2.5 Bigo Live 
 Bigo Live คือโซเซียลเน็ตเวิร์คในรูปแบบวิดีโอสตรีมมิ่งให้
ผู้ใช้งานถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆ เช่น การร้องเพลง การเต้น การ
แต่งหน้า ฯลฯ หรือถ่ายทอดสดการท ากิจกรรมในแต่ละวันเพื่อให้คนที่
ติดตามแบบ Real Time ผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน ผู้ใช้งานสามารถ
เลือกกดดูการถ่ายทอดสด และขณะที่ชมการถ่ายทอดสด ผู้ชมสามารถที่
จะพิมพ์พูดคุย กดให้หัวใจ หรือส่งของขวัญให้กับคนที่ก าลังถ่ายทอดสดอยู่
ได[้5] 
2.6 กรอบแนวคิดที่เปลี่ยนผู้เล่นเป็นผู้ซ้ือ: กรณีศึกษาเกมบน
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 
 องค์ประกอบที่ เปลี่ยนจากผู้เล่นกลายเป็นผู้ ซ้ือของเกมบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน เกมที่เป็นที่นิยมจาก App Store และ Play 

Store จากการส ารวจเกม 1. Cookie Run  2. Let's Get Rich 3. Pirate 

Kings และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ปัจจัยที่แสดงองค์ประกอบเปลี่ยนจากผู้

เล่นให้กลายเป็นผู้ ซ้ือ  กรอบแนวคิดหรือรูปแบบความคิดจากการ
เปรียบเทียบกรณีศึกษาแนวคิดนี้แสดงปัจจัยหลักของผู้เล่นที่เปลี่ยนเป็นผู้
ซ้ือ ดังรูปที่ 1 กรอบแนวคิดที่เป็นผู้เล่นเป็นผู้ ซ้ือจากการเปรียบเทียบ
กรณีศึกษา 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดที่เป็นผู้เล่นเป็นผู้ซ้ือจากการเปรียบเทยีบกรณีศึกษา 

 กรอบแนวคิดที่ ได้จากการน าข้อมูลมาวิ เคราะห์ เกมที่ มี
องค์ประกอบเหล่านี้สามารถแสดงองค์ประกอบและปัจจัยส าคัญที่เปลี่ยนผู้
เล่นกลายเป็นผู้ซ้ือได[้7] 

 

3. วิธีการด าเนินงานและการศึกษาเปรียบเทียบ 
 วิธีการด าเนินงานวิจัยการศึกษาปัจจัยการใช้งานโซเชียล
เน็ตเวิร์คโดนมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์คและ
น ามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีวิธีการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากรที่ศึกษา 

  2. เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ประชากรที่ศึกษา 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นบุคคลทั่วไปที่ใช้งาน
โซเชียลเน็ตเวิร์คแอปพลิเคชันบนโทรศัพมือถือสมาร์ทโฟน จ านวน 2,000 

คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในครั้งนี้ 
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iOS
49%

Android
50%

Window
s Phone

1%

iOS Android Windows Phone      

 1. ศึกษาข้อมูลโซเชียลเน็ตเวิร์คที่นิยมและติดอันดับจากยอด
ดาวน์ โหลด App Store คือ 1. Facebook 2. Messenger 3. Line 4. 

Instagram 5. Bigo Live  ณ วันที่  27 มิถุนายน 2559 เพื่อน ามาเป็น
ข้อมูลการในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 2. สร้างแบบสอบถามเรื่อ ง “ปั จจัยการใช้ งาน โซเชียล
เน็ตเวิร์ค” มีลักษณะข้อค าถามประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

ลักษณะค าถามปลายปิด (Close Ended Question) 

จ านวน 4 ข้อ 

 ส่วนที่ 2 ปัจจัยการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์ค  

ลักษณะค าถามปลายปิด (Close Ended Question) 

ลักษณะการประเมินค่า 5 ระดับ คือ 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยที่สุด 

จ านวน 20 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผ่านการบตอบแบบสอบถาม
ออนไลน์ จ านวน 2,000 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะหขอมูลเพื่อค านวณหาคเปอร์เซ็นต์ ดังนี ้
 สวนที่  1 เปนขอมูลพื้นฐาน เชน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
ระบบปฏิบัติการโทรศัพท์ที่ใช้ ค านวณหาเปอร์เซ็นต ์

 เพศ จากผลการส ารวจ เพศหญิง 52.50% เพศชาย 43.50% 

เพศทางเลือก 4%  
 อายุ จากผลการส ารวจ 12-17 ปี 1% 18-22 ปี 65% 23-29 ป ี

29% 30-45 ปี 3% 46-59 ปี 1.50% 60 ปีขึ้นไป 0.50% 

 วุฒิ ก าร ศึ กษ า จากผลการส ารวจ  ป ระถม ศึกษ า 0% 

มัธยมศึกษา 11.50% ปวช. 4% ปวส. 4.50% ปริญญาตรี 79% ปริญญา
โท 0.50% ปริญญาเอก 0% อื่นๆ 0.50% 

 ระบบปฏิบัตกิารโทรศัพท์ที่ใช้ จากผลการส ารวจ Android 
50%  iOS 49% Windows Phone 1% ดังรูปที่ 2 ระบบปฏิบัตกิารบน 
โทรศัพท์มือถือ 
 ส่วนที่ 2 ปัจจัยการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น ปัจจัยที่มีผล
ต่อการใช้งานในแต่ละโซเชียลเน็ตเวิร์ค ผลการส ารวจดังรูปที่ 3-7 แสดงผล
การส ารวจปัจจัยการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์ค 

 จากผลการส ารวจได้น าข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ท าการศึกษาการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ปัจจัยการใช้งานโซเชียล
เน็ตเวิร์คใดบ้างที่สามารถท าให้แอปพลิเคชันที่มีองค์ประกอบและปัจจัยที่
ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจะสามารถเปลี่ยนแอปพลิเคชันวงสังคมให้
กลายเป็นแอพลิเคชันวงสังคมยอดนิยม 

3.1 ผลส ารวจการใช้ระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที ่2 ระบบปฏิบัติการบน โทรศัพท์มอืถือ 

 
 จากรูปที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้งานระบบปฏิบัติการ
บนโทรศัพท์มือถือ Android 50% iOS 49% และ Windows Phone 1% 

3.2 ผลการส ารวจ Facebook 
 

รูปที่ 3 ผลการส ารวจ Facebook 

 

 จากรูปที่ 3 พบว่า ปัจจัยการใช้งาน Facebook ของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ มีปัจจัยการใช้งานคือ ติดต่อสื่อสาร ติดตามข่าวสาร 
ติดตามเพื่อน และโพสต์ ตามล าดับ 

3.3 ผลการส ารวจ Messenger 
 

 
รูปที่ 4 ผลการส ารวจ Messenger 
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 จากรูปที่ 4 พบว่า ปัจจัยการใช้งาน  Messenger ของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ มีปัจจัยการใช้งานคือ ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น โหลด 
Messenger เพราะ Facebook การมีสติกเกอร์ท าให้การสนทนาสนุกและ
สะดวก และส่งไฟล์เอกสารต่างๆ ตามล าดับ 

3.4 ผลการส ารวจ Line 
 

 
รูปที่ 5 ผลการส ารวจ Line 

 
 จากรูปที่ 5 พบว่า ปัจจัยการใช้งาน Line ของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ มีปัจจัยการใช้งานคือ ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น การมีสติกเกอร์ท าให้
การสนทนาสนุกและสะดวก ส่งไฟล์เอกสารต่างๆ และเล่นเกม(เกมLine) 

ตามล าดับ 

 

3.5 ผลการส ารวจ Instagram 
 

 
รูปที ่6 ผลการส ารวจ Instagram 

 จากรูปที่  6 พบว่า ปัจจัยการใช้งาน  Instagram ของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ มีปัจจัยการใช้งานคือ โพสต์รูป/คลิปวิดีโอ ฟิลเตอร์แต่ง
ภาพ ติดตามเพื่อน ศิลปิน ดารา และติดต่อสื่อสาร ตามล าดับ 

  
 

 

 

 

 

 

3.6 ผลการส ารวจ Bigo Live 
 

 
รูปที ่7 ผลการส ารวจ Bigo Live 

 จากรูปที ่ 7 พบว่า ปัจจัยการใช้งาน Bigo Live ของกลุ่ม
ตัวอยา่งส่วนใหญ่ไม่เป็นทีน่ิยมและไม่มปีัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ใช้งานเล่ือกใช้งาน  
3.7 องค์ประกอบ 
 จากปัจจัยการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์คน าข้อมูลมาวิเคราะห์เป็น
องค์ประกอบที่ส่งผลให้แอปพลิเคชันวงสังคมเป็นแอปพลิเคชันวงสังคม
ยอดนิยม ได้แบ่ งออกเป็น 4 องค์ประกอบ 1. Communication  2. 
Timeline 3. Multimedia 4. Files Transfer แ ล ะ ได้ ท า ก ารส า ร ว จ
แบบสอบถามความส าคัญขององค์ประกอบที่มีผลต่อผู้ใช้งาน โดยใช้วิธีการ
เดียวกับการด าเนินงานดังที่กล่าวมาต้น 
 ผลที่ ได้ จ ากก ารส ารวจ  ดั งต ารางที่  1 ค่ าร้อ ยละขอ ง
องค์ประกอบ และรูปที่ 8 ค่าร้อยละขององค์ประกอบ 
 
ตารางที่ 1 ค่ารอ้ยละขององค์ประกอบ 

องค์ประกอบ เปอร์เซ็นต์ (%) 
Communication 70.80% 

Timeline 17.50% 
Multimedia 9.20% 
File Transfer 2.50% 

 
 

 
รูปที่ 8 ค่าร้อยละขององค์ประกอบ 
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3.8 การศึกษาการเปรียบเทียบปัจจัยการแปลงแอปพลิเคชัน
วงสังคมเป็นแอปพลิเคชันวงสังคมยอดนิยม 
 จากตารางที่ 2 การศึกษาการเปรียบเทียบปัจจัยการแปลงที่ได้
จากองค์ประกอบของโซเชียลแอปพลิเคชันทั้ง 4 องค์ประกอบ สามารถน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ปัจจัยได้ทั้งหมด 16 ปัจจัย แชท/ข้อความ โทรฟรี วิดีโอ
คอลฟรี โพสต์ ไลค์ แชร์ คอมเม้นท์ เพื่อน สติกเกอร์ รูปภาพ ฟิลเตอร์แต่ง
รูป วิดีโอ ถ่ายทอดสด ภาพเคลื่อนไหวส่งไฟล์เอกสาร โลเคชัน นอกจาก
ปัจจัยเหล่านี้ความหลากหลายความแปลกใหม่และกระแสสังคมที่ท าให้
โซเชียลแอปพลิเคชัน กลายเป็นที่นิยมอย่างมาก ซ่ึงมีผลให้แอปพลิเคชันวง
สังคมกลายเป็นแอปพลิเคชันวงสังคมยอดนิยม 
 
ตารางที ่2 การศึกษาการเปรียบเทียบปจัจัยการแปลง 

ปัจจัย Face 
book 

Mes 
senger Line IG Bigo 

Live 
แชท/ข้อความ 9  9  9  9  9  
โทรฟร ี  9  9    

วิดีโอคอลฟร ี  9  9    

โพสต์ข้อความ 9   9  9   

ไลค์ 9   9  9   

แชร ์ 9   9  9  9  
คอมเม้นท ์ 9   9  9  9  
เพื่อน 9  9  9  9  9  
สติกเกอร์ 9  9  9    

รูปภาพ 9  9  9  9   

ฟิลเตอร์ 9   9  9   

วิดีโอ 9  9  9  9  9  
ถ่ายทอดสด 9     9  
ภาพเคลือ่นไหว 9  9     

ไฟล์เอกสาร 9  9  9    

โลเคชัน่ 9  9  9  9  9  
 
 ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์การศึกษาการเปรียบเทียบน ามา
วิเคราะห์ให้อยู่ในรูปแบบกรอบแนวคิดการแปลงแอปพลิเคชันวงสังคม
กลายเป็นแอปพลิเคชันวงสังคมยอดนิยม 
4. การประเมินผล 
 จากผลส ารวจปัจจัยการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์ค 1. Facebook 
2. Messenger 3. Line 4. Instagram 5. Bigo Live พบว่าปัจจัยส าคัญ
มากที่สุดในการใช้งาน คือ การติดต่อสื่อสาร ติดตามเพื่อน ศิลปิน ดารา 
ฯลฯ ติดตามข่าวสาร โพสต์รูปภาพคลิปวิดีโอ และส่งไฟล์เอกสารต่างๆ 
ฯลฯ ตามล าดับ ซ่ึงได้น าข้อมูลปัจจัยการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์คมา
วิเคราะห์เป็นองค์ประกอบที่ส่งผลให้แอปพลิเคชันวงสัมคมเป็นแอปพลิเค
ชั น ว งสั งคมยอดนิ ย ม  ได้ แบ่ งออก เป็ น  4 องค์ป ระกอบ  คื อ  1. 
Communication ประกอบปัจจัยภายใน คือ การแชท การโทรฟรี การ
วิดีโอคอลฟรี  2. Timeline ประกอบปัจจัยภายใน คือ การโพสต์ คอม

เม้นท์ การไลค์ การแชร์  โลเคชั่น เพื่อน 3. Multimedia ประกอบปัจจัย
ภายใน คือ สติกเกอร์ รูปภาพ ฟิลเตอร์แต่งรูป วิดี โอ ถ่ายทอดสด 
ภาพเคลื่อนไหว และ 4. Files Transfer ประกอบปัจจัยภายใน คือ การส่ง
ไฟล์เอกสารต่างๆ จากข้อมูลองค์ประกอบได้ท าการส ารวจแบบสอบถามดัง
ตางรางที่  1 ค่าร้อยละขององค์ประกอบ และ รูปที่  7 ค่าร้อยละของ
องค์ประกอบ จากข้อมูลที่ได้แสดงถึงปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อผู้ใช้งานและ
ส่งผลให้แอปพลิเคชันวงสังคมกลายเป็นแอปพลิเคชันวงสังคมยอดนิยม 
 จากปัจจัยทั้ ง 16 ปัจจัย ได้ท าการรวมกลุ่มองค์ประกอบ
ทั้งหมด 4 องค์ประกอบ ที่มีผลแอปพลิเคชันวงสังคมกลายเป็นแอปพลิเค
ชันวงสังคมยอดนิยม และได้ท าการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบเป็นกรอบ
แนวคิดดังนี ้
 

 
รูปที่ 9 กรอบแนวคิด 

 กรอบแนวคิดที่ได้แปลงข้อมูลทั้งหมดดังรูปที่ 9 กรอบแนวคิด 
กรอบแนวคิดที่เปลี่ยนจากแอปพลิเคชันวงสังคมเป็นแอปพลิเคชันวงสังคม
ยอกนยิม  
5. สรุปผลวิจัย 
 สรุปผลปัจจัยที่ส่งผลให้แอปพลิเคชันวงสังคมกลายเป็นแอป
พลิเคชันวงสังคมยอดนิยม ที่ได้จากผลส ารวจผู้ตอบแบบสอบถามปัจจัย
การใช้ งาน โซ เชียลเน็ ต เวิร์ คที่ ติ ดอั นดับ จากยอดดาวน์ โหลดบน
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โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนทั้ ง 5 แอปพลิเคชัน  และแบบสอบถาม
ความส าคัญขององค์ประกอบที่มีผลต่อผู้ ใช้งานโซเชียลเน็ ตเวิร์คที่
ป ระกอ บ ด้ วย  1. Communication 2. Timeline 3. Multimedia 4. 
Files Transfer จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 2,000 คน จากข้อมูลที่ได้แสดงถึง
ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อผู้ใช้งาน แอปพลิเคชันที่มีปัจจัยและองค์ประกอบ
ส าคัญตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานที่บทความนี้ได้น าเสนอกรอบ
แนวคิดจะส่งผลให้แอปพลิเคชันวงสังคมกลายเป็นแอปพลิเคชันวงสังคม
ยอดนิยม 
 จากการศึกษาแอปพลิเคชันที่มีปัจจัยเหล่านี้จะท าแอปพลิเคชัน
วงสังคมกลายเป็นแอปพลิเคชันวงสังคมยอดนิยมได้ นอกจากปัจจัยนี้ 
ความหลากหลาย ความแปลกใหม่ และกระแสสังคม เป็นปัจจัยเสริมให้
โซเชียลเน็ตเวิร์คแอปพลิเคชันเป็นที่นิยมได้เช่นกัน 
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