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บทคัดยอ 

 ผลการศึกษาพบวา จากกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 300 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยกลุม

ตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 20-29 ป รองลงมา อายุ30-39 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก

ท่ีสุด โดยสวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทหางรานเอกชนมากท่ีสุด รองลงมาเปนนักเรียน /นิสิต/ 

นักศึกษา และกลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดสวนตัวตอเดือน 10,001-20,000 บาท รองลงมามีรายได

ไมเกิน 10,000 บาท 

 ดานพฤติกรรมการใชแอพพลิเคชั่น LINE กลุมตัวอยางสวนใหญมีความถ่ีในการใช

แอพพลิเคชั่น LINE ทุกวัน รองลงมา มีความถ่ีในการใชแอพพลิเคชั่น LINE 3-4 วัน ตอสัปดาห โดย

กลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาในการใชแอพพลิเคชั่น LINE โดยเฉลี่ย 1-15 นาทีตอครั้ง รองลอง

มา มีระยะเวลาในการใชโดยเฉลี่ย 16-30 นาทีตอครั้ง โดยใชงาน แอพพลิเคชั่น LINE ผานอุปกรณ

สื่อสารประเภทโทรศัพทมือถือมากท่ีสุด รองลงมา ใชแท็บเลต โดยมีรูปแบบการใชงาน แอพพลิเคชั่น 

LINE เพ่ือติดตอกับเพ่ือนมากท่ีสุด รองลงมา มีรูปแบบการใชงานเพ่ือติดตอกับครอบครัว ในสวน

ลักษณะการใชงานแอพพลิเคชั่น LINE กลุมตัวอยางสวนใหญใชเพ่ือการสงขอความมากท่ีสุด รองลงมา 

มีลักษณะการใชงานเพ่ือสง Emoji, Emoticon, Sticker  และมีลักษณะการใชงานเพ่ือสงรูปภาพ 

ตามลําดับ 

 ดานความคิดเห็นท่ีมีตอแอพพลิเคชั่น LINE ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร แบงเปน 4 

สวนคือ ความคิดเห็นดานการใชงาน, ความคิดเห็นดานอารมณและความรูสึก, ความคิดเห็นดานสังคม, 

ความคิดเห็นดานการเรียนการทํางาน 

 ความคิดเห็นดานการใชงานพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นมากท่ีสุดในเรื่อง ใช

งานงายทําใหการติดตอสื่อสารสะดวกข้ึน ความคิดเห็นดานอารมณและความรูสึกพบวา กลุมตัวอยาง

สวนใหญมีความคิดเห็นมากท่ีสุดในเรื่องการใชสัญลักษณรูปภาพ(Emoji, Emoticon, Sticker) 

สามารถชวยในการสื่อความหมายทางอารมณไดดี ความคิดเห็นดานสังคมพบวา กลุมตัวอยางสวน

ใหญมีความคิดเห็นมากท่ีสุดในเรื่อง ชวยสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางบุคคลกับบุคคล ความคิดเห็น

ดานการเรียนการทํางานพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นมากท่ีสุดในเรื่อง ชวยในการสราง
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กลุม (Group) สําหรับการติดตอเพ่ือนท่ีเรียน/ทํางานดวยกัน สรุปโดยรวมแลว กลุมตัวอยางมีความ

คิดเห็นตอการใชแอพพลิเคชั่น LINE ในระดับท่ีเห็นดวยมาก  

 จากการทดสอบสมมติฐานแรกพบวา ลักษณะประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันจะมีพฤติกรรม

การใช แอพพลิเคชั่น LINE แตกตางกัน ดังนี้ อายุท่ีแตกตางกันจะมีความถ่ีในการใช แอพพลิเคชั่น 

LINE แตกตางกัน อายุ และอาชีพท่ีแตกตางกัน จะมีระยะเวลาในการใช แอพพลิเคชั่น LINE ท่ี

แตกตางกัน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพท่ีแตกตางกัน จะมีการใช แอพพลิเคชั่น LINE ผาน

อุปกรณการสื่อสารท่ีแตกตางกัน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพท่ีแตกตางกัน จะมีรูปแบบการ

ใช แอพพลิเคชั่น LINE ท่ีแตกตางกัน อายุ และอาชีพท่ีแตกตางกัน จะมีลักษณะการใช แอพพลิเคชั่น 

LINE ท่ีแตกตางกัน 

 จากการทดสอบสมมติฐานท่ีสองพบวา ลักษณะประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันจะมีความคิด

เห็นตอแอพพลิเคชั่น LINE แตกตางกัน ดังนี้ เพศท่ีแตกตางกันจะมีความคิดเห็นตอ แอพพลิเคชั่น 

LINE แตกตางกัน 

 จากการทดสอบสมมติฐานสุดทายพบวา พฤติกรรมการใชแอพพลิเคชั่น LINE ท่ีแตกตางกัน 

จะมีความคิดเห็นตอ แอพพลิเคชั่น LINEแตกตางกัน โดยทุกตัวแปรในสวนของพฤติกรรมการใชอัน

ไดแก ความถ่ี ระยะเวลา อุปกรณการสื่อสาร รูปแบบการใช ลักษณะการใชแอพพลิเคชั่น LINE ท่ี

แตกตางกัน จะมีความคิดเห็นตอแอพพลิเคชั่น LINEแตกตางกัน 

 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 การสื่อสารถือไดวาเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญเปนอยางมากตอมนุษย เพราะมนุษยเปนสัตว

สังคมท่ีมีการรวมอยูดวยกันเปนกลุม เปนชุมชน เปนสังคม ตองมีการสื่อสารกันตลอดเวลา โดยเฉพาะ

สังคมในยุคปจจุบัน ถือไดวาเปนยุคของการติดตอสื่อสารอยางไรพรมแดนผูคนสามารถติดตอกันได 

โดยไมมีอุปสรรคดานเวลา และระยะทาง ดวยความจําเปนท่ีตองสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงกันและ

กัน ทําใหเทคโนโลยีการสื่อสารใหมๆจึงเปนอีกสิ่งหนึ่งท่ีมีความสําคัญกับมนุษยยุคนี้เปนอยางมาก  

 แอพพลิเคชั่น LINE จัดเปนเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีถูกพัฒนาข้ึนมาสําหรับการติดตอสื่อสาร ท่ี

กําลังไดรับความนิยม และมีจํานวนของผูใชงานเติบโตข้ึนอยางตอเนื่อง เพราะชวยใหการติดตอสื่อสาร

มีความสะดวกรวดเร็ว อีกท้ังชวยในเรื่องของการลดคาใชจายในการติดตอสื่อสาร 

 ดังนั้นการศึกษาถึงพฤติกรรมการใชงานและความคิดเห็นของผูใชแอพพลิเคชั่น LINE จึงเปน

ประเด็นหนึ่งท่ีนาสนใจ เพราะการศึกษาในประเด็นดังกลาวทําใหทราบความถึงความคิดเห็นและ

สามารถวิเคราะหผูบริโภคจากพฤติกรรมการใชงาน ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดสามารถนํามาใชประโยชน

เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแอพพลิเคชั่นตอไป ท้ังในดานท่ีเปนชองทางการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

และการนําไปประยุกตใชกับการทํางานขององคกรตางๆท้ังภาครัฐ และเอกชน 
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วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของผูท่ีใชแอพพลิเคชั่น LINE ของประชาชน 

 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชแอพพลิเคชั่น LINE ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นท่ีมีตอแอพพลิเคชั่น LINE ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

วิธีการศึกษา 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก กลุมประชากรท่ีใชอินเทอรเน็ตท่ีอาศัยอยูในเขต

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จํานวน 300 คน เนื่องจากเปนกลุมเปาหมายหลักท่ีจะสามารถใชแอพพลิเคชั่น 

LINE  การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชรูปแบบ

การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บขอมูลโดยให

ผูตอบกรอกแบบสอบถามเอง (Self-administered Questionnaire) และนําขอมูลมาวิเคราะห โดย

แบงออกเปน 2 สวน ในสวนแรกจะเปนการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือ

อธิบายลักษณะท่ัวไปของขอมูลหรือตัวแปรในการวิจัย โดยอธิบายดวยตารางแจกแจงความถ่ี แสดงคา

รอยละ (Percentage)  คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบาย

ขอมูลทางลักษณะประชากร พฤติกรรมการใช แอพพลิเคชั่น LINE และความคิดเห็นท่ีมีตอ 

แอพพลิเคชั่น LINE สวนท่ีสองจะเปนการทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistics) เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ในสมมติฐานตางๆ โดยใช

การวิเคราะห ไดแก Chi-Square การทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางระหวาง 2 กลุม ใช 

Independence t-test และการทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางมากกวา 2 กลุม ใชการวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะทําการทดสอบความแตกตางของ

คาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธี LSD (Least Significant Difference) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียร

สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

 ผลการศึกษาเรื่องเรื่อง “พฤติกรรมการใชและความคิดเห็นท่ีมีตอแอพพลิเคชั่น LINE ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถสรุปผลการวิจัย และนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 

 

ลักษณะทางประชากร 

 จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 

20-29 ป ซ่ึงสอดคลองกับ ภัทรา เรื่องสวัสดิ์ (2553, น. 96) ท่ีศึกษาเรื่องรูปแบบการดําเนินชีวิต และ

พฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนของคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีไดกลาววา ผูใช
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เครือขายสังคมออนไลนสวนใหญเปนคนรุนใหม และยอมรับเทคโนโลยีตางๆไดอยางรวดเร็ว ท้ังนี้อาจ

เนื่องมากจากกลุมดังกลาว เติบโตข้ึนมาในชวงท่ีเทคโนโลยีทางการสื่อสารสมัยใหมกําลังแพรหลาย 

 กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท

หางรานเอกชน มีรายไดสวนตัว 10,001-20,000 บาท ซ่ึงจัดไดวาเปนกลุมท่ีมีความรู มีความเขาใจ

และคุนเคยกับการใชเทคโนโลยีเปนอยางดี อีกท้ังยังถือวาเปนผูท่ีอยูในชวงวัยทํางานตอนตน มีรายได

ประจําท่ีแนนอน นอกจากนั้นยังมีการใช แอพพลิเคชั่น LINE ทุกวัน ท้ังจากโทรศัพทมือถือ แท็บเลต 

และคอมพิวเตอร ซ่ึงแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยาง สามารถเขาถึงเครื่องมือการสื่อสารท่ีทันกับยุคสมัย 

ทําใหมีโอกาส และมีความสนใจในเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีทันสมัยอยาง แอพพลิเคชั่น LINE มากข้ึน

ดวย ซ่ึงสอดคลองกับ ขนิษฐา ลุนผา (2551, น.127) ท่ีศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใช และความ

คาดหวังตอประโยชนท่ีจะไดรับจากการใชสื่อสมัยใหมของประชาชน ในเขตกรุงเทพฯ กรณีศึกษาเว็บ

บล็อก” ท่ีพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

 

 

พฤติกรรมการใชแอพพลิเคช่ัน LINE 

 ในสวนของพฤติกรรมการใช แอพพลิเคชั่น LINE พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใช 

แอพพลิเคชั่น LINE ทุกวัน และมีระยะเวลาในการใชสวนใหญ โดยเฉลี่ย 1-15 นาทีตอครั้งโดยใช 

แอพพลิเคชั่น LINE ผานโทรศัพทมือถือมากท่ีสุดเนื่องจากเปนอุปกรณท่ีสามารถพกพาได จึงมี

คุณสมบัติท่ีโดดเดนคือ มีขนาดเล็ก และน้ําหนักเบา และสามารถทําหนาท่ีไดหลายอยาง ซ่ึงในปจจุบัน

อุปกรณดังกลาวไดเขามามีบทบาทอยางมากในชีวิตประจําวันเพ่ือตอบสนองความตองการใชงาน

อินเทอรเน็ตทุกท่ีทุกเวลา สามารถตอบสนองความตองการของผูใชท้ังในเชิงเทคนิค และในเชิงสังคม 

อีกท้ังยังสงเสริมใหเกิดการรวมตัวกันทางสังคม ซ่ึงถือเปนการตอบสนองพฤติกรรมการสื่อสารของคน

ในยุคปจจุบัน สอดคลองกับการสํารวจกลุมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ป 2553 (เนคเทค, 2553) 

ท่ีพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตองการใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือตอบสนองการใชงานดาน

สังคมออนไลน และโปรแกรมดังกลาวยังจําเปนตอการทํางาน และการใชชีวิตประจําวัน 

 สําหรับรูปแบบการใชงานพบวากลุมตัวอยางสวนใหญใช แอพพลิเคชั่น LINE เพ่ือติดตอกับ

เพ่ือนมากท่ีสุด โดยมีความบอยครั้งในการใชแอพพลิเคชั่น LINE ในลักษณะของการสงขอความ และ

สง Emoji, Emoticon, Sticker อยูในระดับสูงเชนเดียวกัน กลาวไดวาการใชรูปภาพและสัญลักษณ

ตางๆเพ่ือแสดงอารมณ ในหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงถือเปนเอกลักษณของ แอพพลิเคชั่น LINE ท่ีทําให

ไดรับความนิยมอยางรวดเร็ว ซ่ึงลักษณะในการใชงานดังกลาวสอดคลองกับ Trenholm & Jensen 

(อางถึงใน ชิตาภา สุขพลํา, 2546, น.46) กลาววา ความสําคัญของอวัจนภาษาอยูท่ีความมีพลังตอการ

สรางความเขาใจในการสื่อสารกัน ดวยเหตุผลท่ีวาอวัจนภาษานั้นมีความนาเชื่อถือมากกวาถอยคํา

เพราะอวัจนภาษานั้นสามารถแสดงถึงอารมณและความรูสึกไดดีกวา อีกท้ังอวัจนภาษายังมีความ
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ตอเนื่องและเปนธรรมชาติ อวัจนภาษาในหลายๆรูปแบบนั้นยังมีความเปนสากล เชน การแสดงออก

ทางอารมณผานใบหนาของมนุษย อาทิ การยิ้ม การหัวเราะ รองไห ฯลฯ ท่ีสามารถเขาใจกันได

โดยท่ัวไป 

 

ความคิดเห็นท่ีมีตอแอพพลิเคช่ัน LINE 

 ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอแอพพลิเคชั่น LINE จากการศึกษาในครั้งนี้พบวา 

โดยรวมแลวกลุมตัวอยาง มีความคิดเห็นตอการใชแอพพลิเคชั่น LINE ในระดับท่ีเห็นดวยมาก และ

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาความคิดเห็นในดานการใชงานมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด และหากพิจารณา

เปนรายขอแลวพบวาขอท่ีกลุมตัวอยางเห็นดวยมากท่ีสุดใน 3 อันดับแรก คือ แอพพลิเคชั่น LINE ใช

งานงาย ทําใหการติดตอสื่อสารสะดวกข้ึน รองลงมาคือ ชวยประหยัดคาใชจายในการติดตอสื่อสาร 

และชวยใหการติดตอสื่อสารรวดเร็วข้ึน หากพิจารณาตามแนวคิดของคุณสมบัติและคุณลักษณะของ

สื่อใหม จะเห็นไดวา สื่อดังกลาวมีลักษณะท่ีถูกพัฒนาเพ่ือใหงายตอการสื่อสาร ทําใหท้ังผูสงและผูรับ

สารนั้นเปนอิสระท้ังจาก “เวลาและพ้ืนท่ีการสื่อสาร” นอกจากนั้นยังมีลักษณะปฏิบัติงานรวมกันได 

(Interoperability) เชน แอพพลิเคชั่น LINE สามารถใชงานผานชองทางท่ีหลากหลาย ท้ังจาก

โทรศัพทมือถือ แท็บเลต หรือคอมพิวเตอร ทําใหผูใชมีทางเลือก และมีความสะดวกตอการเลือกใช 

Application ดังกลาวมากข้ึน 

 สําหรับดานอารมณความรูสึก พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในประเด็น ท่ีวา การใช

สัญลักษณรูปภาพ(Emoji, Emoticon, Sticker) สามารถชวยในการสื่อความหมายทางอารมณไดดี 

มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาตามแนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารดวยภาพ จะพบวา พ้ืนฐานทางการสื่อสารท่ี

สําคัญของมนุษยคือการมองเห็น ท้ังนี้เพราะ “การมองเห็นเกิดข้ึนกอนคําพูด” และการสื่อสารดวย

ภาพนั้นเปนเครื่องมือสําคัญท่ีมีอยูทุกหนแหงของกระบวนการท่ีมนุษยใชในการเรียนรูเก่ียวกับความ

เปนไปของโลก (สุชาติ เถาทอง, 2545, น.34) อีกท้ังภาพยังสามารถทําใหผูใชมองเห็นและเขาใจสิ่งๆ

นั้นไดดีท่ีสุด ดังนั้นเม่ือ แอพพลิเคชั่น LINE มีการนําเสนอจุดเดนในเรื่องของการใชรูปภาพแทนการ

สื่อสารดวยคําพูด จึงทําใหกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเรื่องการสื่อความหมายทางอารมณดวยภาพอยู

ในระดับมาก 

 สําหรับดานสังคม พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในประเด็น ท่ีวาแอพพลิเคชั่น LINE ชวย

สรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางบุคคลกับบุคคล มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาตามแนวคิดเรื่องของการใช

ประโยชนและความพึงพอใจ จะพบวา แรงจูงใจในการใชสื่อดังกลาวสืบเนื่องมาจากเหตุผลทาง

จิตวิทยาและความตองการทางสังคมของแตละบุคคล โดย McQuail, Blumer & Brown (1972, อาง

ถึงใน กาญจนา แกวเทพ, 2555, น.161) ไดกลาววา กลุมของแรงจูงใจใหญๆท่ีคนเราใชสื่อนั้นมีอยู 4 

กลุมดวยกัน กลาวคือ คือ 



 
 

บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 6 
 

 ใชเพ่ือหลีกหนี (Diverson) หมายถึงความตองการท่ีจะหลีกหนีจากกิจวัตรประจําวันจาก

ปญหา หรือผอนคลายอารมณ 

 ใชเพ่ือสรางความสัมพันธกับคนอ่ืน (Personal relationship) เปนการใชประโยชนทางสังคม 

เชน นําเอาขอมูลขาวสารไปพูดคุยสนทนาหรือใชสื่อเปนเพ่ือน หรือแมแตการใชสื่อเพ่ือนแสวงหา

เพ่ือน ฯลฯ 

 ใชเพ่ือสรางอัตลักษณของตนเอง (Personal identity) เชน การตอกย้ําคานิยมท่ียึดถืออยู 

เพ่ือทําความเขาใจตนเอง เพ่ือสํารวจความเปนจริงทางสังคม และอ่ืนๆ 

 เพ่ือสํารวจหาขอมูล (Surveillance) เพ่ือแสวงหาขาวสารขอมูลท่ีจะมีผลกระทบตอตนเอง

หรือนํามาใชประโยชนเพ่ือการใดการหนึ่ง 

 สําหรับดานการเรียน / การทํางาน พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในประเด็น ท่ีวา 

แอพพลิเคชั่น LINE ชวยในการสรางกลุม (Group) สําหรับการติดตอเพ่ือนท่ีเรียน / ทํางานดวยกัน 

มากท่ีสุด จะเห็นไดวาแมการสื่อสารในมิติของการเรียนและการทํางาน กลุมตัวอยางก็ใช 

แอพพลิเคชั่น LINE เพ่ือการติดตอกับเพ่ือนมากท่ีสุด อันแสดงใหเห็นวากลุมสังคมของเพ่ือน มี

ความสําคัญกับผูใชเทคโนโลยีการสื่อสารเปนอยางสูง เพราะตามคุณลักษณะของสื่อใหมนั้น มีสิ่ง

สําคัญประการหนึ่งคือ การเอ้ือตอการสรางชุมชน (Creation of Community) ซ่ึงถือเปนคุณลักษณะ

ท่ีสําคัญท่ีสุดของอินเทอรเน็ต และสื่อใหมในประเภทอ่ืนๆ ซ่ึงนั่นหมายรวมถึง แอพพลิเคชั่น LINE 

ดวย ท้ังนี้ประเด็นดังกลาว เปนสิ่งท่ีตอบสนองตอความตองการของผูใช อาทิ เปนชองทางใหผูคนได

รูจักซ่ึงกันและกันผานการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร รวมถึงทําใหผูใชไดสานตอความสัมพันธกันใน

ระยะยาว ซ่ึงสําหรับเรื่องการเรียนและการทํางานนั้น ประเด็นดังกลาวมีความสําคัญเปนอยางสูง 

เพราะกลุมสังคมท้ังสองรูปแบบนั้นจําเปนท่ีจะตองมีการติดตอสื่อสาร และเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในดาน

ตางๆ ในระยะยาว 

 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาพบวา กลุมผูใชงานแอพพลิเคชั่น LINE สวนใหญมีลักษณะการใชงานเพ่ือ

การ สงขอความ /สง Sticker สัญลักษณ Emoji, Emoticon และ สงรูปภาพ ซ่ึงเปนลักษณะการใช

งานท่ีไดรับความนิยม ท้ังนี้ขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนอยางมากสําหรับ นักคิด นักสรางสรรค ท่ี

จะนําเรื่องราวของผลิตภัณฑ สินคา บริการ หรือขอมูลขององคกรมาพัฒนาใหสอดคลองกับลักษณะ

การใชงานของกลุมผูบริโภคเปาหมาย สวนการใช Free voice call และการใช Home, Time Line 

ซ่ึงเปนลักษณะการใชงานท่ียังไมเปนท่ีนิยมแพรหลายของผูใชนั้น ทางผูใหบริการสามารถนําขอมูลจาก

การศึกษาไปพิจารณาเพ่ือหาทางวางกลยุทธ และคิดแผนในการพัฒนาและประชาสัมพันธคุณสมบัติ

ของลักษณะการใชงานดังกลาวใหไดรับความสนใจจากกลุมผูใชงานแอพพลิเคชั่น นอกจากนี้

สถาบันการศึกษา รวมถึงองคการตางๆท้ังภาครัฐ และเอกชน ควรจัดใหมีการนําเอาแอพพลิเคชั่น 
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LINE มาใชประโยชนใหมากข้ึน เพราะเปนเทคโนโลยีทางการสื่อสารท่ีชวยใหการติดตอสื่อสารมีความ

สะดวก รวดเร็ว รวมถึงสามารถชวยประหยัดคาใชจายและทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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