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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใช้และความพึงพอใจจากแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) ของผู้ท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน ความพึงพอใจที่ได้รับจากการใช้
แอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) ของผู้ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีความ
แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจจากแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) การศึกษาครั้งนี้ เป็น
การศึกษาเชิ งส ารวจ (Survey Research) กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ ในการวิจัยคือ ผู้ ท างานในจั งหวัด
กรุงเทพมหานครที่มีช่วงอายุระหว่าง 25 -45 ปี ที่ใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) จ านวนทั้งสิ้น 400 คน 
ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เชิงสถิติ
พรรณนา และวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ย 2 ประชากร  ซึ่งท าการส ารวจตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2559 
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.25 เป็นเพศชาย คิด
เป็นร้อยละ 39.75 โดยมีอายุช่วง 25 - 30 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.50 มีอายุช่วง 36-40 ปี น้อย
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 12.8 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.0 มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.5 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 48.0 เป็นแม่บ้าน /ว่างงาน น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.7 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 
บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001-50,000 บาท น้อยที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 7.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ทุกวัน มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 86.3 และมีความถี่ในการใช้งาน 5-6 วันต่อสัปดาห์ น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.7  ด้านจ านวนชั่วโมงที่
ใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) พบว่า จ านวนชั่วโมงที่ใช้งาน มากกว่า 4 ชั่วโมงต่อวัน มากท่ีสุด คิดเป็น
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ร้อยละ 36.2 จ านวนชั่วโมงที่ใช้งาน 1 ชั่วโมงต่อวัน น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 15.3 พบว่าฟังก์ชั่นของ
แอพพลิเคชั่นไลน์(LINE) ที่มีการใช้งานมากที่สุดคือ สนทนาผ่านข้อความสนทนา (CHAT) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.89 รองลงมาคือ ส่งสติ๊กเกอร์การ์ตูนน่ารักๆ (STICKERS AND EMOTICONS) แทนข้อความ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 และ สนทนาแบบกลุ่ม (GROUP CHAT) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 ตามล าดับ สาเหตุ
การใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ด้านการใช้ประโยชน์และการติดตามเหตุการณ์ต่างๆระดับมาก 
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 หมายความว่า ผู้ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีสาเหตุการใช้งาน
แอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ด้านการใช้ประโยชน์และการติดตามเหตุการณ์ต่างๆระดับมาก โดยมีสาเหตุการ
ใช้งานในประเด็น “การเล่นไลน์ (LINE) สามารถแบ่งปันข่าวสาร ความรู้ได้” มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.10 รองลงมาคือ “การเล่นไลน์ (LINE) ช่วยสร้างความบันเทิง เพลิดเพลิน” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และ 
“การเล่นไลน์ (LINE) ช่วยให้รู้ทันข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ตามล าดับ ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ในด้าน
อายุ ระดับการศึกษาและรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานจาก
แอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) แตกต่างกัน โดยผลการศึกษา พบว่าผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ท างานใน
เขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ในด้านอายุ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานจากแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ : แอพพลิเคชั่นไลน์ (Line), พฤติกรรมการใช้, ความพึงพอใจ 
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ABSTRACT 
 

The study of “Behaviors and Gratifications after Using LINE Application of People 
who are 25-45 Year Old” objectively aims to determine the behaviors and satisfaction of 
people who are 25-45 year old in Bangkok, the capital of Thailand. Also, this study 
researched how different characteristics of demography could affect the factors, Include 
the relationship of factors relating to the demographic aspect, behaviors and satisfaction of 
people who are 25-45 year old in Bangkok. This is a Survey Research using samples which 
are 400 Thais aged between 25-45 years who are working in the capital and have been 
using LINE application in everyday life. The research was conducted through 
questionnaires, then analyzed the information by applying methods of Descriptive statistics 
and inferential statistics to distinctively differentiate each group of populations. 
            The study found that majority of people who are 25-45 year old, 60.25 percent, 
are woman while 39.75 percent are men. People who are 25-30 years old is the majority 
age group of 34.50 percent and the minority are 36-40 years old who account only 12.8 
percent. Human samples who graduated in Bachelor degree accounts for 64 percent and 
the least degree found in this study are people who finished high school, only 2.5 percent. 
Reference to answerer, the research found that most of them work in private 
organizations, about 48 percent. There are also unemployed answerers, but just only 2.7 
percent. People who have income of 30,001-40,000 baht account for most of the sample 
or 32 percent while only 7.2 percent have monthly income of 40,001-50,000 baht. 

Analyzing the questionnaires of how often the people who are 25-45 year old use 
LINE application, it occurred that 86.3 percent of them use the application everyday with 
average of 5-6 days per week, and only 2.7 percent of the samples rarely or never use 
LINE. For duration of using the application, majority of them or 36.2 percent use LINE 
about 4 hours a day while the shortest period is an hour proven by just 15.3 percent of 
the answerer. The LINE’s function that people utilize the most is Chat for sharing and learn 
new information, followed by playing the application for entertainment. As for physical 
satisfaction upon using LINE, majority of the users satisfies with its Stickers and Emoticons, 
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followed by Picture or Color,  the application’s Sounds, Functions, Video Wallpaper, LINE 
TV, LINE Game and LINE Shop accordingly. 

By applying Hypothesis Testing method, the study found that people who are 25-
45 year old in Bangkok with different geographic characteristic, such as ages, education 
level, and monthly income, would result in varied satisfaction level for using LINE as much 
as 0.05 percent. 

 
Important words: LINE Application, Behavior, Gratification or Satisfaction 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารในระบบเครือข่ายท าให้ ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ใน
หลายช่องทาง และสร้างสังคมเครือข่ายขนาดย่อมซึ่งเป็นชุมชนของผู้ใช้งานระบบสังคมเครือข่าย (Social 
Network) หมายถึง “สื่อสังคม” หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสื่อกลางที่ให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วม
สร้างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ สื่อเหล่านี้เป็นของบริษัทต่าง ๆ ให้บริการ
ผ่านเว็บไซต์ของตน เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook), อินสตาแกรม (Instragram), ทวิตเตอร์ (Twitter), บล็อก
เกอร์ (Blogger), ไลน์ (Line) และ วอชแอพ (Whatapp) เป็นต้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) นอกจากนี้ 
สังคมเครือข่ายยังมีแอพพลิเคชั่นส าหรับการพูดคุยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในขณะนี้ได้แก่ ไลน์ 
(Line) ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่ผสมผสานบริการ ระบบส่งข้อความทันที (messenger) และ บริการโทรศัพท
ผานระบบอินเทอรเน็ต (Voice Over IP หรือ VoIP) น ามาผนวกเข้าด้วยกัน ท าให้แอพพลิเคชั่นชนิดนี้
สามารถแชท สร้างกลุ่ม ส่งข้อความ โพสต์รูปต่างๆ หรือจะโทรคุยกันแบบเสียงก็ได้ โดยการรับและส่ง
ข้อมูลทั้งหมดไม่ต้องจ่ายเงิน หากผู้บริโภคใช้งานโทรศัพท์ที่มีแพคเกจอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว และสามารถใช้
งานร่วมกันระหว่างระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) และระบบปฏิบัติการไอโอเอส ระบบปฏิบัติการ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  (Android) ซึ่ ง ไลน์  (Line) ได้ เพ่ิมคุณสมบัติ เด่นๆ ที่น่ าสนใจไว้ใน
แอพพลิเคชั่นมากมาย ในปี 2014 Next Human Network (NHN) เจ้าของแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) ได้เข้า
มาตั้งส านักงาน ไลน์ พลัส คอร์ปอเรชั่น สาขาประเทศไทย ท าให้จ านวนใช้งานแอพพลิเคชั่น (Line) ใน
ประเทศไทยมีจ านวนมากกว่า 33 ล้านคน (ที่มา : infoquest.co.th, 2015)  และกลายเป็นแอพพลิเคชั่น
ครองใจคนไทย เนื่องมาจากคุณสมบัติพิเศษ (Feature) ของแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) ที่อ านวยความสะดวก
ทั้งผู้รับและผู้ส่งสาร การพัฒนาระบบปฏิบัติการ (Platform) ใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง โดยเน้นให้บริการฟรี
ต่อผู้ใช้งาน ท าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็ว สิ่งส าคัญที่ท าให้แอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) เป็นที่นิยม
อย่างมาก ด้วยเหตุนี้ การเติบโตของแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) ที่เร็วกว่าแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆ ซึ่งหลังจาก
แอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) เปิดตัวได้เพียง 13 เดือน(เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554) มียอด
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ผู้ใช้งานแล้ว 50 ล้านรายทั่วโลก (ที่มา : infoquest.co.th, 2015) และด้วยเหตุผลดังกล่าวจากที่กล่าวมา
ข้างต้น ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาว่าผู้ท างานในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์
อย่างไรและมีความพึงพอใจจากแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) อย่างไร เนื่องจากในปัจจุบันเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่สามารถติดต่อได้ทุกที่ ทุกเวลา เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก อีกทั้งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้
งาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการศึกษาแนวทางในการใช้สื่อส าหรับการสื่อสารในยุคปัจจุบันต่อไป 

 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.3.1 เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) 
1.3.2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) ของผู้ท างานในเขต   

กรุงเทพมหานคร 
1.3.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่ได้รับจากการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) ของผู้ท างานในเขต   

กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการศึกษา 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ

ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) 

ระเบียบวธีิการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้
ท างานในจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีช่วงอายุระหว่าง 25 -45 ปี ที่ใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) จ านวน
ทั้งสิ้น 400 คน ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้เชิงสถิติพรรณนา และวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 ประชากร 

สรุปผลการศึกษา 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ 
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.25 เป็นเพศชาย คิด
เป็นร้อยละ 39.75 โดยมีอายุช่วง 25 - 30 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.50 มีอายุช่วง 36-40 ปี น้อย
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 12.8 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.0 มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.5 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 48.0 เป็นแม่บ้าน /ว่างงาน น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.7 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 
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บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001-50,000 บาท น้อยที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 7.2 

 ส่วนที่ 2  พฤติกรรมในการใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) 
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ทุกวัน 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.3 และมีความถี่ในการใช้งาน 5-6 วันต่อสัปดาห์ น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.7  
ด้านจ านวนชั่วโมงที่ใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) พบว่า จ านวนชั่วโมงที่ใช้งาน มากกว่า 4 ชั่วโมงต่อวัน 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.2 จ านวนชั่วโมงที่ใช้งาน 1 ชั่วโมงต่อวัน น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 15.3 
พบว่าฟังก์ชั่นของแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ที่มีการใช้งานมากที่สุดคือ สนทนาผ่านข้อความ (CHAT) มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 รองลงมาคือ ส่งสติ๊กเกอร์การ์ตูนน่ารักๆ (STICKERS AND EMOTICONS) แทน
ข้อความ มีค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.73 และ สนทนาแบบกลุ่ม (GROUP CHAT) มีค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.13 
ตามล าดับ สาเหตุการใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ด้านการใช้ประโยชน์และการติดตามเหตุการณ์ต่างๆ
ระดับมาก โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 หมายความว่า ผู้ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีสาเหตุการใช้
งานแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ด้านการใช้ประโยชน์และการติดตามเหตุการณ์ต่างๆระดับมาก โดยมีสาเหตุ
การใช้งานในประเด็น “การเล่นไลน์ (LINE) สามารถแบ่งปันข่าวสาร ความรู้ได้” มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.10 รองลงมาคือ “การเล่นไลน์ (LINE) ช่วยสร้างความบันเทิง เพลิดเพลิน” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.03 และ “การเล่นไลน์ (LINE) ช่วยให้รู้ทันข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 
ตามล าดับ 
 ส่วนที่ 3  การทดสอบสมมติฐานการศึกษา 
สมมติฐาน ผู้ท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันส่งผลต่อความพึง
พอใจ 

อภิปรายผล 
 จากผลงานวิจัยที่ค้นพบสามารถน ามาอภิปรายผลงานวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ 
(LINE) ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุช่วง 25 - 30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ปรกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 - 50,000 บาท สอดคล้องกับ
แนวคิดด้านประชากรศาสตร์ที่อธิบายว่า เพศหญิงเป็นเพศที่มีอารมณ์อ่อนไหว มองสิ่งต่างๆในลักษณะดู
รายละเอียด ส่วนเพศชายเป็นเพศที่ใจคอหนักแน่นไม่อ่อนไหวกับสิ่งต่างๆ ไม่ชอบพิจารณารายละเอียด จึง
ท าให้การเปิดใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ไม่เท่ากับเพศหญิง (กิติมา สุรสนธิ, 2544, น.19) นอกจากนี้กลุ่ม
ตัวอย่างอายุ 25-30 ปี ใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) เพ่ือแสวงหาสิ่งใหม่ ๆ และเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
เพ่ือประโยชน์ต่อหน้าที่การงานและความบันเทิง สอดคล้องกับแนวคิดด้านประชากรศาสตร์ที่อธิบายว่า 
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วัยท างานมีความต้องการพอใจในการใช้งานจากแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) แตกต่างกันจะแสวงหาสิ่งใหม่ ๆ 
และเปิดรับข้อมูลข่าวสารเพ่ือประโยชน์ต่อหน้าที่การงาน (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2534, น. 69) นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับแนวคิดลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่อธิบายว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้) ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารที่แตกต่างกันออกไปด้วย เนื่องจากในแต่
ละกลุ่มประชากรจะมีรูปแบบกิจกรรม การด าเนินชีวิต เวลาว่างที่แตกต่างกัน โดยคุณสมบัติทาง
ประชากรศาสตร์จะผลักดันให้คนที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน มีกิจวัตร รวมถึงทัศนคติท านองเดียวกัน 
(DeFleur, 1970, pp. 122-124 อ้างถึงใน อรทัย ศรีสันติสุข, 2529, น. 20) 

2. พฤติกรรมในการใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความถี่ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ทุกวัน ด้านจ านวนชั่วโมงที่ใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) 
พบว่า จ านวนชั่วโมงที่ใช้งาน มากกว่า 4 ชั่วโมงต่อวัน พบว่าฟังก์ชั่นของแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ที่มีการ
ใช้งานมากที่สุดคือ สนทนาผ่านข้อความ (CHAT) ที่ผลเป็นเช่นนี้ เนื่องจากว่า ส าหรับแออพลิเคชั่นไลน์ 
(LINE)นั้น นอกเหนือจากการใช้ติดต่อสื่อสารทั่วไปแล้วยังสามารถใช้ไลน์เพ่ือช่วยสนับสนุนการท างาน การ
ติดต่อสื่อสารโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และความบันเทิงต่างๆ สอดคล้องกับทฤษฏีการเปิดรับข่าวสารที่อธิบาย
ว่า ผู้รับสารมีกระบวนการเลือกสรรแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ ความต้องการ ความเชื่อ ทัศนคติ 
หรือความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคน (พีระ จิรโสภณ, 2534, น. 636-640) ซึ่งลักษณะการเปิดรับสื่อของผู้รับ
สารว่า จะเปิดรับสื่อตามความเคยชิน ความสะดวก ความสามารถในการได้มา และความสอดคล้องแนวคิด
ของตนเอง (พรทิพย์ วรกิจโภคาทร, 2539, น. 292) และแนวคิดเรื่องการใช้สื่อเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของตน ที่อธิบายว่า บุคคลมีเป้าหมายในการใช้สื่อมวลชนเพ่ือให้รู้เท่าทันเหตุการณ์, ช่วยในการ
ตัดสินใจ, เป็นข้อมูลในการสนทนา สร้างการมีส่วนร่วม เสริมสร้างความคิดเห็น และเพ่ือความบันเทิง 
(Maxwell E. McCombs and Lee B. Becker, 1979) 
 3. สาเหตุการใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยสูงสุดในด้านความพึง
พอใจของตัวแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ผลการศึกษา พบว่า เนื่องจากว่าแอพพลิเคชั่นไลน์มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงฟังก์ชั่นการใช้งานให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการกับผู้ใช้งานจึงท าให้ดึงดูดให้ผู้คน
สนใจมาใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์มากขึ้นสอดคล้องทฤษฏีการใช้สื่อเพ่ือประโยชน์ และความพึงพอใจ ที่
อธิบายว่าความพึงใจเป็นสิ่งที่ท าให้ทุกคนเกิดความสบายใจ เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการส่วน
บุคคลได้ และท าให้มีความสุข ในด้านของสื่อโทรทัศน์ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับทีมผลิต และการ
น าเสนอภาพ แสง สี เสียง (อุทัย หิรัญโต, 2523, น. 272)  

4. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ในด้านอายุ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้งานจากแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) แตกต่างกัน โดยผลการศึกษา พบว่าด้านอายุ กลุ่มผู้ใช้งานอายุ 
25 – 30 ปี จะมีความพึงพอใจในการใช้งานจากแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) สูงกว่า กลุ่มผู้ใช้งานอายุ 31 – 
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35 ปี, อายุ 36 – 40 ปี และ อายุ 41 – 45 ปี  และกลุ่มผู้ใช้งานอายุ 31 – 35 ปี จะมีความพึงพอใจในการ
ใช้งานจากแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) ต่ ากว่า กลุ่มผู้ใช้งานอายุ 36 – 40 ปี และ อายุ 41 – 45 ปี ด้าน
ระดับการศึกษา กลุ่มผู้ ใช้งานระดับการศึกษา ปริญญาตรีจะมีความพึงพอใจในการใช้งานจาก
แอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) สูงกว่า กลุ่มผู้ใช้งานระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและสูงกว่าปริญญา
ตรี ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กลุ่มผู้ใช้งานรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท, รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จะมีความพึงพอใจใน
การใช้งานจากแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) ต่ ากว่า กลุ่มผู้ใช้งานรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท 
และกลุ่มผู้ใช้งานรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท จะมีความพึงพอใจในการใช้งานจาก
แอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) สูงกว่า กลุ่มผู้ใช้งานรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 - 50,000 บาท และจากผล
การศึกษา ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ในด้านเพศและอาชีพ แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้งานจากแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) ไม่แตกต่างกัน 

 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งนี้ 
1. ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุการใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) สูงสุดมาจากด้านการใช้

ประโยชน์ด้านการติดตามเหตุการณ์ต่างๆ โดยสาเหตุเพราะการเล่นไลน์สามารถแบ่งปันข่าวสาร ความรู้ได้
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังนั้น แอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) จึงเป็นช่องทางการสื่อสารที่สามารถกระจายข่าวสาร
ข้อมูล ได้ในระดับที่ดี หากสื่อสามารถพัฒนารูปแบบการน าเสนอข่าวและประชาสัมพันธ์สื่อหลักผ่าน
แอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) จะสามารถขยายฐานลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบันได้เป็นจ านวนมาก 

2. ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ ทีวี (LINE TV) อยู่ในระดับปาน
กลาง ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มที่พฤติกรรมของผู้บริโภคจะชมทีวี ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ทีวี (LINE TV) 
เพ่ิมขึ้น เนื่องจากเป็นสื่อที่สะดวกในการพกพา สามารถรับชมได้ทุกทีทุกเวลา อีกทั้งผู้ผลิตรายการหลาย
รายหันมาใช้ แอพพลิเคชั่นไลน์ ทีวี (LINE TV) ในการเสนอรายการเนื่องจากค่าใช้จ่ายต่ ากว่าค่าสัมปทาน
ช่องทีวีปกติ แอพพลิเคชั่นไลน์ ทีวี (LINE TV) จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สื่อ โฆษณา และประชาสัมพันธ์ 
สามารถใช้ในการเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจสติ๊กเกอร์ของแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) อยู่ในระดับมาก จึง

เป็นสื่อที่น่าสนใจน ามาพัฒนารูปแบบในการน าเสนอ ข่าวสาร โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการขยายฐาน

ลูกค้าปัจจุบัน เช่น การแจกสติ๊กเกอร์ฟรีเมื่อลูกค้ารับเป็นเพ่ือนกับ official line ขององค์กร องค์กรนั้นๆ

จะสามารถส่งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์สู่ลูกค้าที่เป็นเพ่ือนในแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ได้ 
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ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 
1. การศึกษาในครั้งต่อไปควรจะมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่อ่ืนๆเพ่ิมเติมหรือเป็นการศึกษา

เชิงเปรียบเทียบกลุ่มตามประเภทกลุ่มผู้ใช้บริการ เพ่ือรับทราบการเปิดรับ พฤติกรรมการใช้และความพึง
พอใจจากแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่มที่มีสภาวการณ์และสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง
กัน   

2. การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการสื่อสารการตลาดองค์กรธุรกิจ

ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์เพ่ือผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนารูปแบบการสื่อสารการตลาด
องค์กรธุรกิจผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น 
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