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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์  ความพึงพอใจและการ
น าไปใช้ประโยชน์  ของคนในกรุงเทพมหานคร  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ เก็บ
ข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม โดยมีประชากรเป้าหมายคือ ผู้ที่มีบัญชี แอพพลิเคชั่นไลน์   ที่อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร  ข้อมูลส าหรับการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลจากตัวอย่าง 399 คน จากการสุ่มตัวอย่าง
แบบอย่างง่าย  (Simple  Random Sampling)   ใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และใช้สถิติ f-Test  (One–Way ANOVA)  t-Test ผลการศึกษา
พบว่า ประชากรในกรุงเทพมหานครมีประสบการณ์ในการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์  2 ปีมากที่สุด มีความถี่ใน
การใช้คือเปิดแอพพลิเคชั่นไลน์ทั้งวัน  โดยจะใช้แอพพลิเคชั่น  มากกว่า  5  ชั่วโมงต่อวัน  ช่องทางที่ใช้
แอพพลิเคชั่นไลน์คือ iPhone/ipad  ประชากรส่วนใหญ่ใช้ฟังก์ชั่น Chat  มากที่สุด  และส่วนใหญ่
ประชากรที่ใช้แอพพลิเคชั่นเคยโหลด Sticker  Line  ใน  Office  Account  และใน  Sticker  Shop  ใน
ด้านปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกโหลด  Sticker  Line  พบว่า  ส่วนใหญ่ชอบคาแรคเตอร์  และจะโหลด  1 
ครั้งต่ออาทิตย์  ส่วนความคิดเห็นต่อ Sticker  Line   พบว่า  ประชากรมีความคิดเห็น  ว่าสามารถใช้แทน
ค าพูดได้  และจะใช้แทนความรู้สึกต่างๆ   

วัตถุประสงค์ในการใช้งานกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ โดยวัตถุประสงค์
ที่ใช้จะใช้พูดคุยกับเพ่ือน  ในด้านความพึงพอใจ  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น  โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เช่นกัน  พบว่าแอพพลิเคชั่นใช้งานง่าย   

มีการน าไปใช้ประโยชน์  ในด้านการสื่อสาร  ด้านเวลา  ด้านสังคม/การแสดงออก  ด้านความ
บันเทิง  และด้านการท างาน นอกจากนี้ยังพบว่า เพศ  อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยที่
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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Abstract 
The purpose of this survey research is to study usage behavior of LINE Application, 

satisfaction, and capacity for Bangkok citizen. The population of this research was LINE 
Application account users who lived in Bangkok. Questionnaires were used for data 
collection from 399 samples selected by simple random sampling. Statistical applications 
were frequency, percentage, means, and standard deviation for data analysis. In addition, 
hypothesis testing used Chi-Square, T-Test, and One-Way ANOVA was significantly 
different at 0.5. The result of the research found that population in Bangkok had 
maximum experience for two years in LINE Application usage. Frequency of the online 
application was for all day with over 5 hours per day. Channels of application usage were 
iPhone and ipad. Most population used the application for chatting, and downloaded 
Sticker Line in Official Account and Stick Shop. A factor of downloading Sticker Line was 
characteristics preference for once a week downloaded. The population thought that 
Sticker Line was able to express their messages and emotional feelings. 
 The sample’s opinions to the objective of usage of LINE Application for chatting 
were in high level, and they also had high level in satisfaction in ease of application 
usage. 
 The usages of LINE Application in communication, time, society/expression, 
entertainment, and work find that the sample’s opinions for overall were in high level. 
They used the application for information exchange in communication and time saving. 
Moreover, averages of sex, age, educational level, and income not related to usage 
behavior of LINE Application  were significantly different at 0.05 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การสื่อสาร เป็นเครื่องมือที่เป็นสื่อกลางที่มนุษย์ใช้ติดต่อสื่อสาร  เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิด  

ความรู้สึกนึกคิด  ความเข้าใจ  การสื่อสารจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคม  
การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการถ่ายทอดความรู้วิทยากร  ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของมวลมนุษย์จาก
ยุคสู่ยุคต่อๆกันมา  การสื่อสารนั้นมีลักษณะเป็นกระบวนการ  คือ  เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องกันและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  การสื่อสารจึงไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด (ประทุม  ฤกษ์
กลาง , 2557) 

การสื่อสารในปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ยุคของโลกดิจิตอลเทคโนโลยีการสื่อสารช่วยท าให้ชีวิตความ
เป็นอยู่ของคนในสังคมสะดวกสบายมากขึ้นช่องว่างในการสื่อสารระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารมีขนาดเล็ก
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ลง ท าให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่าย ด้วยการพัฒนารูปแบบของเทคโนโลยีที่พกติดตัวผู้ใช้อยู่
ตลอดเวลาอย่างสมาร์ตโฟน (Smartphone) และแอพพลิเคชั่น (Application) บนสมาร์ตโฟน ท าให้ผู้ใช้มี
ช่องทางในการติดต่อสื่อสารมากกว่าการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ด้วย“การสนทนาผ่านข้อความ” (Chat) 
บนแอพพลิเคชั่นที่ถูกพัฒนาขึ้นพร้อมกัน รูปแบบของแอพพลิเคชั่นส าหรับการแชทนั้นมีหลายแบบ 
โดยเฉพาะแอพพลิเคชั่นที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยมากกว่า   18 ล้านคนซึ่งถือเป็นจ านวน
ประชากรถึงหนึ่งในสามของประเทศไทย 

ไลน์ (LINE) หมายถึง แอพพลิเคชั่นส าหรับการสนทนาบนอุปกรณ์การสื่อสารรูปแบบต่างๆ เช่น  
สมาร์ตโฟน คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต (Tablet) ผู้ใช้สามารถสื่อสารด้วยการพิมพ์ข้อความจากอุปกรณ์
การสื่อสารเครื่องหนึ่งไปสู่อีกเครื่องหนึ่ง ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถหลากหลายเพ่ือรองรับการใช้
งานของผู้ใช้หลายๆ ด้าน จุดเด่นที่ท าให้ไลน์แตกต่างกับแอพพลิเคชั่นส าหรับการสนทนารูปแบบอ่ืนๆ คือ 
รูปแบบของ “สติกเกอร์” (Sticker) ที่แสดงอารมณ์และความรู้สึกของผู้ใช้ที่หลากหลาย เช่น สติกเกอร์
แสดงความรู้สึกขั้นพ้ืนฐาน สติกเกอร์ตามเทศกาลและวันส าคัญ สติกเกอร์ของตราสินค้าต่างๆ และสติก
เกอร์การ์ตูนที่มีชื่อเสียง เป็นต้นอย่างไรก็ตาม ไลน์ยังคงเป็นแอพพลิเคชั่นใหม่ในอุตสาหกรรมสมาร์ตโฟนที่
เพ่ิงเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา 

 นอกจากไลน์  จะเป็นแอพพลิเคชั่นที่ให้บริการแบบ Instant  Messaging  คือสามารถส่งข้อความ
โต้ตอบหากันท านองเดียวกับแอพพลิเคชั่น WhatsApp  หรือโปรแกรม MSN Messenger ได้แล้วยังมี
บริการแบบ Free Voice Call ด้วย  คือสามารถโทรศัพท์หากันผ่านเครือข่าย 3G,EDGE,Wi-Fi ได้ทุกที่  
ทุกเวลาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม  จนมีคนกล่าวว่า ไลน์เป็นแอพพลิเคชั่นที่รวมความสามารถ
ของ WhatsApp และ Wi-Fi  เอาไว้ในหนึ่งเดียว 

 ปัจจุบันนี้ ไลน์ ยังได้เพ่ิมฟีเจอร์  Timeline ซึ่งมีลักษณะการใช้งานคล้ายคลึงกับ  Timeline ของ 
Facebook  คือคุณสามารถแบ่งปันข้อมูล  อัพเดทสถานการณ์ต่างๆ  ผ่านการโพสต์รูปภาพ  และการตั้ง
สถานะ  โดยที่เพ่ือนสามารถเข้ามาคอมเม้นท์ได้  นับว่า ไลน์ เป็นแอพพลิเคชั่นที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานครบ
ครันในหนึ่งเดียว  ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างครบถ้วน  จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ ไลน์จะได้รับ
ความนิยมอย่างล้มหลาม 

ไลน์ ได้รับการพัฒนาขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2554 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัท NHN Japan ซึ่งเป็น
บริษัทที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต เกม และระบบการสืบค้นข้อมูล (Search Engine) ได้ร่วมมือกับบริษัท 
Naver Japan Corporation และบริษัท Livedoor   ร่วมกันพัฒนาขึ้นโดยปรับปรุงรูปแบบการใช้งานที่
หลากหลายเพ่ือรองรับการใช้งานของผู้ใช้อย่าง ต่อเนื่องค าว่า ไลน์เกิดขึ้นหลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นเกิด
แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศ เมื่อปี 2554 มีชื่อว่า Tohoku Earthquake เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นท าให้
ระบบการติดต่อสื่อสารของประเทศญี่ปุ่นเป็นอัมพาต ขาดการติดต่อสื่อสารภาคพ้ืนดิน ประชาชนใน
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ประเทศต้องใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะที่ถูกติดตั้งโปรแกรมอัตโนมัติไว้ให้สามารถใช้ได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์
ภัยพิบัติที่ไม่คาดฝัน ประชาชนจ านวนมากต้องเข้าแถวเพ่ือรอรับการบริการ จึงเป็นที่มาของค าว่า   ไลน์  
ซึ่งแปลว่าการเข้าแถวดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้นไลน์เป็นแอพพลิเคชั่นที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศ
ไทยจึงสามารถกล่าวได้ว่าแอพพลิเคชั่นไลน์นั้น  มีอิทธิพลต่อคนในประเทศไทยไม่มากก็น้อย  

ในปี 2014 , LINE เผยมีผู้ใช้ทั่วโลกกว่า 400 ล้านคน  มีอัตราเติบโตสูงถึง 33%  มีผู้ใช้ ไลน์ ใน
ประเทศไทยกว่า 24 ล้านคน   มีอัตราเติบโตสูงถึง 20%  ประเทศไทยมีผู้ใช้ ไลน์ สูงสุดเป็นอันดับที่สอง
ของโลก รองจากญี่ปุ่น  มีการส่งข้อความผ่าน ไลน์ เฉลี่ยสูงถึงประมาณ 10 พันล้านครั้งต่อวัน  มีการส่ง 
Sticker ผ่าน ไลน์ เฉลี่ยสูงถึงประมาณ 18 พันล้านครั้งต่อวัน  มีการ Post, Like , Comment บนหน้า 
Timeline เฉลี่ยสูงถึงประมาณ 92 ล้านครั้งต่อวัน  มีการใช้ LINE Call เฉลี่ยสูงถึงประมาณ 12 ล้านครั้ง
ต่อวัน  มีผู้ใช้เพิ่มข้ึนเฉลี่ยวันละประมาณ 1.6 ล้านคน ต่อวัน (ตี๋เตี้ยหยี, 2556 ) 

จากความส าคัญดังกล่าว  ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาพฤติกรรมใช้แอพพิลเคชั่นไลน์  ความพึงพอใจ
และการน าไปใช้ประโยชน์  ของคนในกรุงเทพมหานคร    ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเป็นจังหวัดที่มีประชากร
พักอาศัยจ านวนมาก  ที่สุดในประเทศไทย และผู้คนส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยท างาน บางคนก็อยู่ในวัยศึกษาเล่า
เรียน   ซึ่งต้องมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่แล้วในชีวิตประจ าวัน และยิ่งในสมัยนี้มีสมาร์ตโฟนที่สามารถแชท
กันได้ทุกทีทุกเวลา คุยกันแบบเห็นหน้ากันได้ สามารถส่งข้อความหากันได้ ส่งรูปภาพแทนความรู้สึกกันได้  
ประกอบกับมีสมาร์ตโฟนที่อ านวยความสะดวกในการใช้งาน  ท าให้มีผู้คนจ านวนมากหันมาใช้งานแอพพิล
เคชั่นไลน์กันมากขึ้น  น าไปสู่การคุยกันแบบส่งข้อความมากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นการคุยกันกับเพ่ือน  การคุย
กันแบบตัวเองกับกลุ่มเพ่ือน  การคุยกันแบบตัวเองกับกลุ่มคนในองค์กรบริษัท เป็นต้น 

ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้แอพพิลเคชั่นไลน์  ความพึงพอใจและการน าไปใช้
ประโยชน์ของคนในกรุงเทพมหานคร   เพื่อน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่างๆ  ในด้านการสื่อสารทั้งภาครัฐและ
เอกชน  และช่วยพัฒนาด้านการสื่อสารให้มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น 

ปัญหาน าวิจัย 

1. พฤติกรรมการใช้แอพพิลเคชั่นไลน์ในการสื่อสาร ของคนในกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร 
2. ความพึงพอใจต่อแอพพิลเคชั่นไลน์ของคนในกรุงเทพมหานคร เป็นอย่างไร 
3. การน าแอพพิลเคชั่นไลน์ไปใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร  ของคนในกรุงเทพมหานคร เป็นอย่างไร 
4. ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการใช้แอพพิลเคชั่นไลน์และการน าไปใช้ประโยชน์  ในการสื่อสาร  

ของคนในกรุงเทพมหานคร  มีความสัมพันธ์กันหรือไม่  อย่างไร 
5. ประชาชนที่มีลักษณะประชากรที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้แอพพิลเคชั่นไลน์ในการสื่อสาร  

แตกต่างกันหรือไม่  อย่างไร 
6. พฤติกรรมการใช้แอพพิลเคชั่นไลน์มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ  หรือไม่  อย่างไร 
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7. ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับการน าแอพพิลเคชั่นไลน์ไปใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร  หรือไม่ 
อย่างไร 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้แอพพิลเคชั่นไลน์ในการสื่อสาร ของคนในกรุงเทพมหานค 
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อแอพพิลเคชั่นไลน์  ของคนในกรุงเทพมหานคร  
3. เพ่ือศึกษาการน าแอพพิลเคชั่นไลน์ไปใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร  ของคนในกรุงเทพมหานคร  
4. เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะประชากรที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้แอพพิลเคชั่นไลน์  ในการ

สื่อสาร   
5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการใช้แอพพิลเคชั่นไลน์และการน าไปใช้ประโยชน์  ในการ

สื่อสาร  ของคนในกรุงเทพมหานคร   
6. เพ่ือศกึษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการใช้แอพพิลเคชั่นไลน์กับความพึงพอใจ   
7. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของความพึงพอใจกับการน าแอพพิลเคชั่นไลน์ไปใช้ประโยชน์ ในการ

สื่อสาร   

สมมุติฐานของงานวิจัย 

1. ประชาชนในกรุงเทพมหานคร  ที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการใช้  
แอพพลิเคชั่นไลน์แตกต่างกัน 

2. พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์มีความสัมพันธ์กับการน าไปใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร 
3. พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ 
4. ความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์มีความสัมพันธ์กับการน าไปใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร  

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตการวิจัยในครั้งนี้ คือ คนที่ใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ผ่านเครื่องมือ
สื่อสาร  โทรศัพท์มือถือ, iPad , Notebook และคอมพิวเตอร์  ซึ่งแอพพลิเคชั่นไลน์  จะมีทั้งการสนทนา
แบบส่วนตัวกับเพ่ือน แบบสนทนากันเป็นกลุ่มเพ่ือน เป็นต้น 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารในด้านต่างๆท าให้การสื่อสารผ่าน
แอพพลิเคชั่นไลน์  มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น   

2. ในด้านธุรกิจต่างๆ  สามารถน าเอาข้อมูลที่ได้รับ  น าไปพัฒนากลยุทธ์  และเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ให้มากข้ึน  เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
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3. ภาครัฐและภาคเอกชนสามารถน าไปพัฒนาช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับประชาชนเพ่ือเป็น
ทางเลือกใหม่ของประชาชน  ในการติดตามข้อมูล  ข่าวสารต่างๆ 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยเชิงปริมาณ  ได้ท าการวิจัยโดยการแจกแบบสอบถามจ านวน  420 ชุด  ให้กับประชาชนที่
อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีบัญชีแอพพลิเคชั่นไลน์ในการสื่อสาร  มีจ านวนทั้งสิ้น 
399 คน  และไม่มีบัญชีแอพพลิเคชั่นไลน์มีจ านวน  21 คน  และได้ท าการสุ่มตัวอย่ างอย่างง่าย  (Simple 
Random Sampling )  โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม  ได้ก าหนดส่วนประกอบ
ของแบบสอบถาม  1.  แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร  2.  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม
การใช้แอพพลิเคชั่น  3.  ความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์4.  การน าไปใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร  
และใช้โปรแกรม  SPSS  (Statistical  Package  for  the  Social  Science)  ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
และใช้สถิติพรรณนา  (Descriptive  Statistics)  ได้แก่  ค่าความถี่  (Frequency)  ร้อยละ  
(Percentade)  ค่าเฉลี่ย  (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  และใช้ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson  Product-moment  Corelation Coefficient)  เพ่ือ
ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรและ  T-test , F-test  เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปร  การ
ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ผู้วิจัยทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  น าแบบสอบถามที่ใช้มา
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alfa  
Coefficient)  ของ Cronbach โดยค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ความพึงพอใจ ได้ค่าแอลฟา เท่ากับ 
0.922 การน าไปใช้ประโยชน์ ได้ค่าแอลฟา เท่ากับ 0.882  

ผลการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ  18-22  ปี  มากที่สุด   การศึกษาของกลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษา
ที่ระดับปริญญาตรี  มากท่ีสุด  จ านวน  248  คน   

กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพเป็นนักเรียน / นักศึกษา  มากท่ีสุด  จ านวน  192  คน   และกลุ่มตัวอย่างมี
รายได้ต่อเดือน  10,000-20,000  บาท  มากที่สุด  จ านวน  153  คน   

 กลุ่มตัวอย่างมีบัญชี LINE  จ านวน  399 คน  และไม่มีบัญชี LINE  จ านวน 21  คน   

 พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ 

ประชากรส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์  2  ปี  มากที่สุด  มีความถี่ในการ
ใช้แอพพลิเคชั่นไลน์  โดยเปิดตลอดทั้งวัน  ประชากรส่วนใหญ่ ใช้แอพพลิเคชั่นไลน์  ต่อวัน  มากกว่า  5  
ชั่วโมง  ส่วนใหญ่ ใช้ช่องทางในการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์  ผ่าน iPhone / iPad  และจะใช้ฟังช์ชั่น Chat 
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มากที่สุด  ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ เคยโหลด  Sticker  LINE  ใน  Official  Account  และเคยโหลด  
Sticker  LINE  ใน  Sticker  Shop   

ประชากรส่วนใหญ่ เลือกโหลด Sticker  LINE  เพราะท่าทางโดนใจ จะมีการโหลด  Sticker  
LINE  1 ครั้งต่ออาทิตย์  ซึ่งประชากรส่วนใหญ่สามารถแยกความรู้สึกของสติ๊กเกอร์ไลน์ได้ถูกต้อง  

ประชากรส่วนใหญ่ มีความคิดต่อ Sticker LINE ว่าสามารถใช้แทนค าพูดได้  และจะใช้ Sticker 
LINE  แทนความรู้สึกต่างๆ   

พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ ส่วนของวัตถุประสงค์ 

จากการศึกษา  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการใช้แอพพลิเคชั่น
ไลน์  โดยรวมอยู่ในระดับ  มาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.79  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย  พบว่า  พูดคุยกับเพื่อนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 4.56  รองลงมาคือ  แลกเปลี่ยน
ข้อมูล / ข่าวสารที่สนใจ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11  และสร้างกระแสนิยมมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  3.14   

 ความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ 

 จากการศึกษาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์  
โดยรวมอยู่ในระดับ  มากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.20  เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงจากค่าเฉลี่ย
มากไปหาน้อย  พบว่า  ใช้งานง่าย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 4.46  รองลงมาคือ  ท าให้การสื่อสารของ
คุณง่ายขึ้น  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39  และความพึงพอใจในข่าวสารที่ได้รับกับได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์
กับตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3.89   

การน าไปใช้ประโยชน ์

 จากการศึกษาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าไปใช้ประโยชน์  ในด้านการ
สื่อสารในระดับที่มากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21   

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าไปใช้ประโยชน์  ในด้านเวลาในระดับที่มากที่สุด  โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29   

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าไปใช้ประโยชน์  ในด้านสังคม / การแสดงออก  ใน
ระดับที่มาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย  
พบว่า  เพ่ือแสดงออกด้านความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.92  รองลงมาคือ  ใช้เพ่ือแสดงออก
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ทางความคิดของตนเอง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.76  และใช้เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ของตนเอง  มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดเท่ากับ  3.53  ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าไปใช้ประโยชน์  ในด้านความบันเทิง ในระดับที่มาก  
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.09  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย  พบว่า  เป็น
แหล่งที่สามารถพูดคุยกับกลุ่มเพ่ือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.40  รองลงมาคือ  ใช้เพ่ือคลายเครียด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  3.97  และใช้เพ่ือเป็นแหล่งสร้างความบันเทิงให้กับตนเอง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ  3.89  
ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าไปใช้ประโยชน์  ในด้านการท างาน ในระดับที่มาก  โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.72  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย  พบว่า  ใช้เพ่ือ
ติดตามข้อมูล / ข่าวสารในเรื่องงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.87  รองลงมาคือ  ใช้เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล / 
ข่าวสารในเรื่องงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.86  และใช้เพ่ือวางแผน / ประชุมงาน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ  
3.55  ตามล าดับ 

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรที่แตกต่าง  มีพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์  
ในการสื่อสาร 

ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ   ค่าเฉลี่ย (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation)  ใช้สถิติ t-Test  ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย  ใช้สถิติ One-Way  ANOVA ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  ผลการวิจัยที่ได้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  กล่าวคือ ลักษณะประชากรที่
แตกต่าง  มีพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น  ในการสื่อสาร 

เพศชายและเพศหญิง  มีพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น  ในการสื่อสาร  ไม่แตกต่างกันแบบมี
นัยส าคัญทางสถิติ  0.05 

พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์  ในการสื่อสาร  ของแต่ละกลุ่มอายุ  พบว่า  ไม่มีความแตกต่าง 

กัน   อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์  ในการสื่อสาร  ของแต่ละกลุ่มการศึกษา   พบว่า  ไม่แตกต่าง
กัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  0.05 

 พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น  ในการสื่อสาร  ของแต่ละกลุ่มอาชีพ   พบว่า  ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  0.05 

 พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์  ในการสื่อสาร ของแต่ละกลุ่มรายได้  พบว่า  ไม่แตกต่างกัน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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การทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์และการน าไปใช้ประโยชน์  ใน
การสื่อสาร   

ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ  ใช้สถิติ t-Test  ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย  ใช้สถิติ 
One-Way  ANOVA ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  ผลการวิจัยที่ได้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  
กล่าวคือ  

พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์และการน าไปใช้ประโยชน์  ในการสื่อสาร   

 เมื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์และการน าไปใช้ประโยชน์ในการ
สื่อสาร  ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน   

 พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์  มีความสัมพันธ์กับการน าไปใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร  ที่
ระดับส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  และเป็นความสัมพันธ์ทางบวก  กล่าวคือ  พฤติกรรมการใช้
แอพพลิเคชั่นไลน์  มีการน าไปใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร  ในด้านต่างๆมาก  อย่างไรก็ตาม  ความสัมพันธ์
ของตัวแปร  เป็นความสัมพันธ์ในระดับที่ต่ ามาก 

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์กับความพึงพอใจต่อ
แอพพลิเคชั่นไลน์ 

ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ  ใช้สถิติ t-Test  ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย  ใช้สถิติ 
One-Way  ANOVA ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  ผลการวิจัยที่ได้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  
กล่าวคือ พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์กับความพึงพอใจต่อแอพพลิเคชั่นไลน์ 

เมื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น ไลน์กับความพึงพอใจต่อ
แอพพลิเคชั่นไลน์  ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน   

 พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์  มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อแอพพลิเคชั่นไลน์ เป็น
ความสัมพันธ์ทางบวก อย่างไรก็ตาม  ความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสองคู่  ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง ความพึงพอใจกับการน าไปใช้ประโยชน์  ในการสื่อสาร 

ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ  ใช้สถิติ t-Test  ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย  ใช้สถิติ 
One-Way  ANOVA ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  ผลการวิจัยที่ได้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ งไว้  
กล่าวคือ ความพึงพอใจกับการน าไปใช้ประโยชน์  ในการสื่อสาร 

เมื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับการน าไปใช้ประโยชน์  ในการสื่อสาร ด้วยวิธีการ
หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน   



 10 หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

 ความพึงพอใจ  มีความสัมพันธ์กับการน าไปใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร  ที่ ระดับส าคัญทางสถิติที่
ระดับ  0.001  และเป็นความสัมพันธ์ทางบวก  กล่าวคือ  ความพึงพอใจกับการน าไปใช้ประโยชน์  ในการ
สื่อสาร  มีความส าคัญในด้านต่างๆมาก  อย่างไรก็ตาม  ความสัมพันธ์ของตัวแปร  เป็นความสัมพันธ์ใน
ระดับท่ีปานกลาง 

อภิปรายผลการวิจัย 

5.2.1  พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ 

1. พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ 

ผลการวิจัยพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์พบว่า  พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น  ได้รับความ
นิยมอย่างแพร่หลายและมีผู้ใช้จ านวนมาก  โดยส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ในการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์2 ปี  
และมีความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่น  คือ เปิดตลอดทั้งวัน   

 ฟังช์ชั่นที่ใช้งานมากที่สุด  คือฟังช์ชั่น แชท  แชท ฟีเจอร์การใช้งานของแอพพลิเคชั่นไลน์  นั้น
ไม่ได้แตกต่างจาก What’s App, MSN, Messenger หรือ We chat  ที่ท าให้เราได้ แชท โดยตรงกับผู้ใช้
แอพพลิเคชั่นไลน์ด้วยกัน  ด้วยการส่งข้อความ  ท าให้การสนทนาระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ง่ายและมี
ความสะดวกสบายมากข้ึน   

2. ความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่น 

ส่วนใหญ่แล้ววัตถุประสงค์หลักในการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์   คือ  การพูดคุยกับเพ่ือน รวมไปถึง 
การแลกเปลี่ยนข่าวสารกัน  ระหว่างเพ่ือนและกลุ่มเพ่ือน  ใช้งานได้ทุกที ทุกเวลา  อีกทั้งยังประหยัดเวลา
ในการสื่อสารได้อีกด้วย สอดคล้องกับทฤษฎีการใช้และสร้างความพึงพอใจจากสื่อ  ที่กล่าวว่า  ผู้รับสารใช้
สื่อมวลชนเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนตัวของบุคคล เช่น  ใช้สื่อเรียนรู้ ใช้เพ่ือเป็นเพ่ือน  ใช้เพ่ือท าให้
ลืมเรื่องท่ีรบกวนจิตใจ  ใช้เพ่ือความตื่นเต้น  ใช้เพ่ือพักผ่อน  ใช้เพ่ือสร้างโลกจินตนาการส่วนตัว   และกลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์  ในระดับที่ มาก โดยให้เหตุผล ว่า แอพพลิเคชั่นไลน์ใช้
งานง่ายและยังท าให้การสื่อสารง่ายขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  พภัช  เชิดชูศิลป์  ว่า นักศึกษามี
ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ในแอพพลิเคชั่นไลน์  ในการใช้บริการในระดับมากที่สุด  โดยมีความพึง
พอใจและการใช้ประโยชน์ในแอพพลิเคชั่นไลน์  ระดับมากที่สุด  คือด้านรูปแบบการใช้งานและมีความพึง
พอใจในระดับมาก  ลักษณะการใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์  ส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องการส่งข้อความผ่านแชท  
ไปยังเพ่ือน  หรือกลุ่มเพ่ือนที่เราต้องการจะสนทนา  สอดคล้องกับทฤษฎีความพึงพอใจและการใช้
ประโยชน์  กาญจนา แก้วเทพ (2555)  ที่กล่าวไว้ว่า  ความต้องการของผู้รับสารโดยทั่วไปแล้ว  ของแต่ละ
บุคคลนั้นจะเป็นไปเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง  อาทิเช่น  ต้องการข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับ
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ตนเอง  ต้องการข่าวสารที่สอดคล้องกับความเชื่อ  ทัศนคติ  ค่านิยมของตนเอง  หรือแม้ต้องการ
ประสบการณ์ใหม่ๆ  และสุดท้ายคือ  ต้องการความสะดวกสบายและรวดเร็วในการรับสาร  

3. ด้านการน าไปใช้ไปประโยชน์ 

ด้านการน าไปใช้ประโยชน์  ในด้านการสื่อสาร  พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร  เพราะประหยัดเวลาในการติดต่อสื่อสาร  และจะแสดงออกด้านความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  เป็นแหล่ง
พูดคุยกับกลุ่มเพ่ือน และยังใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ เพ่ือติดตามข้อมูล/ข่าวสารในเรื่องงาน  ซึ่งสอดคล้องกับ  
กาญจนา  แก้วเทพ (2555)  ได้ส ารวจเหตุผล/ความต้องการในการใช้ สื่อ  และพบว่า  มีค าตอบถึง 35 
ความต้องการ และได้น ามาจัดเป็นหมวดหมู่ใหญ่ๆ ได้ 5 หมวด  เช่น  ความต้องการเกี่ยวกับความรู้ความ
เข้าใจ  ความต้องการเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึก  ความต้องการเกี่ยวกับตนเอง  ความต้องการทางสังคม  
และเพ่ือผ่อนคลาย/ลดความเครียด 

อีกทั้งยังสอดคล้องกับ ประทุม ฤกษ์กลาง (ม.ป.ป.)  ว่าการสื่อสารมีบทบาทหน้าที่ต่อการด าเนิ น
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ในหลายประการ (Verderber, 1996) 

การสื่อสารเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อแลกเปลี่ยนระหว่างมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคม  เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้าใจตัวตนและด ารงความเป็นตัวตน  เพ่ือการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  การ
สื่อสารเพื่อการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร   

ในการวิจัยในครั้งนี้  พบว่า อายุ  การศึกษา อาชีพ  รายได้  มีพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์  
ในการสื่อสาร  ไม่แตกต่างกัน  เนื่องจากในการท าวิจัยในครั้งนี้  ลักษณะทางประชากร  มีความไม่แตกต่าง
กัน   ทั้งในด้านของอายุ  การศึกษา  อาชีพ รายได้  ท าให้พฤติกรรมการใช้ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งพฤติกรรม
ส่วนใหญ่  จะใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ในการสื่อสาร  อีกทั้งยังมีความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์  ใน
ระดับท่ีมาก  และแอพพลิเคชั่นไลน์  ยังสามารถใช้ได้ในทุกเพศ  ทุกวัย  ใช้ได้ทุกที่  ทุกเวลา   

อีกท้ังพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ มีการน าไปใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร  ในด้านต่างๆมาก  
เพราะการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์  ในการสื่อสารสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  ได้อย่างมากมาย
และยังสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆได้ อาทิเช่น  ด้านการสื่อสารด้านเวลาด้านสังคม / การ
แสดงออกด้านความบันเทิงด้านการท างาน 

ในสภาพสังคมปัจจุบันที่อาจเรียกได้ว่าเป็น  สังคมยุคสื่อสาร  ซึ่งความเจริญก้าวหน้าหรือความอยู่
รอดของสังคมข้ึนอยู่กับคนในสังคม  ได้รบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องทันเวลา  และปรับตัวได้อย่างเหมาะสม   

จากการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์  ในการสื่อสาร  สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายด้าน  
หลากหลายรูปแบบ จึงท าให้พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์  มีความสัมพันธ์กับการน าไปใช้ประโยชน์
อย่างมาก  ดูได้จากความนิยมและจ านวนของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นไลน์  ที่มีจ านวนมากเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง   



 12 หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์  ความพึงพอใจและการน าไปใช้
ประโยชน์  ของคนในกรุงเทพมหานคร  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ  ดังต่อไปนี้ 

1.  จากการศึกษาพบว่า  พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์  มีความสัมพันธ์กับการน าไปใช้
ประโยชน์  ในการสื่อสาร    ในด้านต่างๆ  เช่น  ด้านการสื่อสาร  ด้านเวลา  ด้านสังคม/การ
แสดงออก  ด้านความบันเทิง  และด้านการท างาน  ดังนั้นองค์กรหรือบริษัทต่างๆ  ควรให้
ความส าคัญและควรน าไปประยุกต์ใช้  ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน 

2. จากการศึกษาพบว่า  พฤติกรรมการใช้  มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อแอพพลิเคชั่นไลน์   

เป็นความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์  ในทางบวก  ดังนั้น ผู้ให้บริการควรให้ความส าคัญกับการพัฒนา  
เครื่องมือสื่อสารในการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์   ให้ใช้งานง่ายกับรูปแบบและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน  และ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นไลน์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ ในพ้ืนที่อ่ืนๆ เพ่ิมเติม นอกเหนือจากสิ่งที่ผู้วิจัยได ้
ท าการศึกษา เพ่ือให้งานวิจัย  สมบูรณ์มากขึ้น 

2. ควรศึกษาเรื่องสัญลักษณ์ สัญญะ เพ่ิมเติม เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมและความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ผลที่ได้จากการใช้  
 3. การศึกษาครั้งต่อไปควร ท าการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ LINE , การใช้ What App 
, การใช้ WeChat  เป็นต้น โดยแยกตามพฤติกรรมการใช้  โดยเจาะลึกมากข้ึน   
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