
42 วารสารนักบริหาร  
Executive Journal  

ไลน์รูปแบบการสื่อสารบนความสร้างสรรค์ของสมาร์ทโฟน: 
ข้อดีและข้อจ�ากัดของแอปพลิเคชัน

LINE - Communicating format on the creativity of 
Smartphone: Benefits and limits of application

ศุภศิลป์  กุลจิตต์เจือวงศ์  
godmaximum_hiclass@hotmail.com

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

บทคัดย่อ 
 ไลน์เป็นรูปแบบของโปรแกรมสนทนาบนสมาร์ทโฟนที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสาร ความแตกต่าง
อย่างสร้างสรรค์ที่ทำาให้ไลน์โดดเด่น คือ “รูปแบบของสติกเกอร์” รวมทั้งคุณลักษณะเฉพาะในด้านต่างๆ ได้แก่ การสนทนาด้วย
เสียง การสื่อสารแบบกลุ่ม การสร้างไทม์ไลน์ และการเล่นเกม เป็นต้น ด้วยคุณลักษณะดังกล่าวนั้นจึงทำาให้ไลน์ได้รับความนิยม
เป็นอย่างมาก ทั้งกับผู้ใช้ทั่วไป และเจ้าของสินค้าและบริการที่นำามาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภค 

Abstract 
 LINE is a Chat application on a Smartphone that has been developed as a communication channel. 
The creative difference that makes LINE outstanding is “STICKER” and various characteristics including Voice 
Call, group communication, Timeline and game, etc. The said characteristics have has made LINE very popular 
with general users and owners of products and services applied LINE as a way to reach their customers.

บทน�า
 ปัจจุบันโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีการสื่อสารช่วยทำาให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมสะดวกสบายมากขึ้น
ช่องว่างในการสื่อสารระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารมีขนาดเล็กลง ทำาให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่าย ด้วยการพัฒนา 
รูปแบบของเทคโนโลยีที่พกติดตัวผู้ใช้อยู่ตลอดเวลาอย่างสมาร์ทโฟน (Smartphone) และแอปพลิเคชัน (Application1) บน
สมารท์โฟน ทำาใหผู้ใ้ชม้ชีอ่งทางในการตดิตอ่สือ่สารมากกวา่การสนทนาผา่นทางโทรศพัทด์ว้ย “การสนทนาผา่นขอ้ความ” (Chat) 
บนแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นพร้อมกัน รูปแบบของแอปพลิเคชันสำาหรับการแชทนั้นมีหลายแบบ เช่น LINE, Ch@t on, 
iMessage, Facebook Messenger, WhatsApp และ BlackBerry Messenger (ภาพที่ 1) รวมทั้งแอปพลิเคชันหนึ่งที่มี 
จำานวนผู้ใช้ทั่วโลกเกินกว่า 100 ล้านคน และเฉพาะที่เป็นคนไทยถึง 15 ล้านคน (“คนไทยเล่นไลน์...”, 2556) คือ “ไลน์” (LINE) 
ที่ผ่านมาไลน์ได้รับรางวัลระดับโลกต่างๆ มากมาย ซึ่งในปี 2556 ยังได้รับรางวัล iF ดีไซน์ ปี 2556: รางวัลสื่อโฆษณา รางวัล 
AMD Digital Contents ครั้งที่ 17 ประจำาปี 2556 และรางวัล iTunes ยอดเยี่ยมประจำาปี 2555: อันดับ 1 ประเภทฟรี 
แอปพลิเคชัน (ประเทศญี่ปุ่น)

1 แอปพลิเคชัน (Software Aplication) หรือโปรแกรมประยุกต์ หมายถึง โปรแกรมประเภทหนึ่งสำาหรับงานเฉพาะทาง ซึ่งมีให้ผู้ใช้ได้เลือกใช้งาน
 หลากหลายชนิดบนอุปกรณ์การสื่อสารหลายรูปแบบ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็บ และคอมพิวเตอร์
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ภาพที่ 1 แอปพลิเคชันสำาหรับการแชทรูปแบบต่างๆ
ที่มา: ดาวน์โหลดอูพ (ม.ป.ป.) 

 ไลน์ หมายถึง แอปพลิเคชันสำาหรับการสนทนาบน
อปุกรณก์ารสือ่สารรปูแบบตา่งๆ เชน่ สมารท์โฟน คอมพวิเตอร ์
และแท็บเล็ต (Tablet) ผู้ใช้สามารถสื่อสารด้วยการพิมพ์
ขอ้ความจากอปุกรณก์ารสือ่สารเครือ่งหนึง่ไปสูอ่กีเครือ่งหนึง่ 
ไลนไ์ดร้บัการพฒันาใหม้คีวามสามารถหลากหลายเพือ่รองรบั
การใชง้านของผูใ้ชห้ลายๆ ดา้น จดุเดน่ทีท่ำาใหไ้ลนแ์ตกตา่งกบั
แอปพลเิคชนัสำาหรบัการสนทนารปูแบบอืน่ๆ คอื รปูแบบของ 
“สติกเกอร์” (Sticker) ที่แสดงอารมณ์และความรู้สึกของผู้ใช้
ที่หลากหลาย เช่น สติกเกอร์แสดงความรู้สึกขั้นพื้นฐาน  
สติกเกอร์ตามเทศกาลและวันสำาคัญ สติกเกอร์ของตราสินค้า
ต่างๆ และสติกเกอร์การ์ตูนที่มีชื่อเสียง เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม ไลน์ยังคงเป็นแอปพลิเคชันใหม่ใน
อุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนที่เพิ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2554 
เป็นต้นมา ถึงแม้ว่าจะมีจำานวนสมาชิกสูงและเติบโตขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง แต่มิอาจเป็นตัวชี้วัดที่แน่นอนเสมอไปว่าความนิยม
ของสมาชิกจะไม่ลดลง ทั้งนี้เพราะไลน์มีทั้งข้อดีและข้อจำากัด
เหมือนแอปพลิเคชันทั่วไปที่ต้องการการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งบทความฉบับนี้ได้อธิบายถึงจุด
กำาเนิดของไลน์ การเชื่อมต่อของไลน์กับสมาชิกอื่น และ
ลักษณะของไลน์ รวมถึงบทวิเคราะห์ข้อดีและข้อจำากัดของ
แอปพลเิคชนัไลน ์เพือ่ใหส้มาชกิไลนส์ามารถใชป้ระโยชนจ์าก
แอปพลเิคชนัไดอ้ยา่งเหมาะสม และหลกีเหลีย่งขอ้จำากดัทีอ่าจ
จะเกิดขึ้นขณะใช้งาน

ก�าเนิดไลน์
 ไลน์ได้รับการพัฒนาขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2554 ณ 
ประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัท NHN Japan ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้
บริการอินเทอร์เน็ต เกม และระบบการสืบค้นข้อมลู (Search 
Engine) ได้ร่วมมือกับบริษัท Naver Japan Corporation 
และบริษัท livedoor ร่วมกันพัฒนาขึ้นโดยปรับปรุงรูปแบบ
การใช้งานที่หลากหลายเพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้อย่าง 
ต่อเนื่อง 
 คำาวา่ ไลน ์เกดิขึน้หลงัจากทีป่ระเทศญีปุ่น่เกดิแผน่ดนิ
ไหวครั้งใหญ่ในประเทศ เมื่อปี 2554 มีชื่อว่า Tohoku 
Earthquake เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นทำาให้ระบบการติดต่อ
สื่อสารของประเทศญี่ปุ่นเป็นอัมพาต ขาดการติดต่อสื่อสาร
ภาคพื้นดิน ประชาชนในประเทศต้องใช้บริการโทรศัพท์
สาธารณะที่ถูกติดตั้งโปรแกรมอัตโนมัติไว้ให้สามารถใช้ได้ 
เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ไม่คาดฝัน ประชาชนจำานวนมาก
ต้องเข้าแถวเพื่อรอรับการบริการ จึงเป็นที่มาของคำาว่า ไลน์ 
ซึ่งแปลว่าการเข้าแถว

จ�านวนผู้ ใช้สูงสุดกับการดาวน์โหลดไลน์ 200 ล้านครั้ง
ทั่วโลก
 จำานวนสมาชิกในการเชื่อมต่อของไลน์เพิ่มขึ้นสูงอย่าง
ต่อเนื่อง หากนับตั้งแต่ปีที่ก่อตั้ง คือ ปี 2554 ไลน์มีสมาชิกไม่
ถึง 1 ล้านคน แต่ในปี 2556 ไลน์มีสมาชิกสูงถึง 230 ล้านคน 
โดยประเทศญี่ปุ่นมีผู้ใช้ จำานวน 47 ล้านคน รองลงมา คือ 
ประเทศไทย จำานวน 18 ล้านคน ประเทศไต้หวัน จำานวน 17 
ล้านคน และประเทศอื่นๆ อีกจำานวน 29 ล้านคน ในระยะ
เวลาเพียง 24 เดือน หลังจากการเปิดให้บริการ (“LINE ฉลอง
ยอด...”, 2556) 
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ภาพที่ 2 สถิติการเติบโตด้านจำานวนผู้ใช้ไลน์ 
ที่มา: “LINE ฉลองยอด...” (2556) 

 โมริคาว่า อาคิระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไลน์ 
คอรป์อเรชัน่ (“‘ไลน’์ โตกา้วกระโดด...”, 2556) ไดอ้ธบิายวา่ 
นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด มาจนถึง
ปัจจุบัน แอปพลิเคชันไลน์มีจำานวนผู้ใช้รวม 230 ล้านคนทั่ว
โลก โตขึ้นร้อยละ 460 เมื่อเทียบกับปี 2555 โดยในทุก 1 
ชั่วโมง มีผู้ลงทะเบียนใช้งานใหม่ถึง 63,000 ราย ประเทศที่มี
ผู้ใช้งานมากที่สุด คือ ญี่ปุ่น จำานวน 47  ล้านคน รองลงมา คือ 
ไทย 18 ล้านคน  ไต้หวัน 17 ล้านคน สเปน 15 ล้านคน และ
อนิโดนเีซยี 14 ลา้นคน และกำาลงัเตบิโตในยโุรป แอฟรกิา และ
ลาตินอเมริกา รวมทั้งเมื่อเปรียบเทียบการสนทนาและการ 
ส่งสติกเกอร์ในระหว่างเดือนสิงหาคม 2555-สิงหาคม 2556 
พบว่า การสื่อสารผ่านข้อความมีจำานวนสูงถึง 7,000 ล้าน
ข้อความต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 440 ส่วนการส่งสติกเกอร์
มีถึง 1,000 ล้านตัวต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 488 อีกทั้ง 
แอปพลิเคชันไลน์ยังสามารถรองรับภาษาได้ทั้ง 17 ภาษาทั่ว
โลก  

 อย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชันไลน์ไม่ได้เป็นโปรแกรม
สนทนาที่ได้พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรก หากแต่ในอดีตยังมีการ
พัฒนาโปรแกรมแชทในรูปแบบอื่นๆ เช่น MSN Messenger, 
QQ และโปรแกรมอืน่ๆ หากแตโ่ปรแกรมสนทนาเหลา่นัน้ขาด
การศึกษาและพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับพฤติกรรมของ 
ผู้ใช้งานที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้อยู่ตลอดเวลา
ทำาใหส้ิง่ทีพ่ฒันาขึน้นัน้อาจเปน็เพยีงกระแส (Trend) ชัว่คราว
ที่อาจจะหมดลงเมื่อไร้ความนิยม 

ไลน์ครองใจ “กลุ่มคนวัยท�างานในเมือง” 
 ผลการสำารวจพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทย ประจำาปี 2556 ของสำานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. (ETDA) (ตุ๊กโกะ, 2556)  
พบว่า กลุ่มผู้ที่นิยมเล่นไลน์มีอายุระหว่าง 20-34 ปี หรือเป็น
วยัทำางาน และสว่นใหญอ่าศยัอยูใ่นกรงุเทพมหานครมากกวา่
ตา่งจงัหวดั ซึง่สถติดิงักลา่วสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการใชง้าน
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ไลนท์ีม่กัจะปรากฏในกลุม่คนวยัทำางาน โดยผลการสำารวจของ
เอแบคโพลล์ (อาร์วายทีไนท์, 2556) เรื่องพฤติกรรมการใช้
ไลน์ของประชาชน ในกลุ่มประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.3 ระบุว่า มักจะใช้ไลน์มาก
สุดในช่วงเวลาทำางาน ร้อยละ 70.0 ใช้เพื่อการติดต่อเรื่องงาน 
ธุรกิจ ค้าขาย และร้องเรียน ร้อยละ 62.1 ใช้เพื่อส่งรูปภาพ/
คลิปวิดีโอ และร้อยละ 53.7 ใช้แทนโทรศัพท์/ใช้โทรออนไลน์
ตามลำาดบั จากสถติดิงักลา่วแสดงใหเ้หน็วา่ กลุม่คนวยัทำางาน
ทีน่ยิมใชไ้ลนน์ัน้ นอกเหนอืจากการใชต้ดิตอ่สือ่สารทัว่ไปแลว้ 
ยงัสามารถใชไ้ลนเ์พือ่ชว่ยสนบัสนนุการทำางานของตนในดา้น
ต่างๆ เช่น การเจรจาทางธุรกิจด้วยวิธีการส่งข้อความ ภาพ
ประกอบ หรือการเชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อ
สนบัสนนุการทำางานของตนเอง ซึง่มกัจะพบมากในชมุชนเมอืง
อย่างกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพราะกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์
รวมที่ตั้งของสถานที่ทำางานและกลุ่มคนทำางานที่หลากหลาย
และมีอยู่เป็นจำานวนมาก  
 
การเชื่อมต่อของไลน์กับสมาชิกอื่น 
 ในปจัจบุนัไลนม์จีำานวนการดาวนโ์หลด (Downloads) 
เฉลี่ย 3 ล้านครั้งต่อสัปดาห์ และในบรรดาผู้ใช้ไลน์อย่างต่อ
เนือ่งเปน็ประจำาทกุๆ เดอืนยงัคงเตบิโตประมาณรอ้ยละ 80.3 
(แฟลชฟลาย, 2556) ด้วยรูปแบบที่หลากหลายและง่ายต่อ
การเข้าถึง ซึ่งผู้ที่มีรหัสสมาชิก (ID) ไลน์สามารถค้นหาเพื่อน 
เพื่อเชื่อมต่อด้วยวิธีดังต่อไปนี้
 1)	 เพิม่จำ�นวนร�ยชือ่สม�ชกิจ�กสมดุโทรศพัท ์หรอื
การบันทึกเบอร์โทรศัพท์ หากสมาชิกที่เพิ่มมีไลน์ แอปพลิ- 
เคชันจะจดจำาโดยอัตโนมัติ
 2)	 ใช้ก�รค้นห�ไอดี	(ID	Search)	จ�กสม�ร์ทโฟน
ไปยงัสม�ชกิคนอืน่ โดยผูใ้ชต้อ้งทราบไอดขีองผูท้ีต่อ้งการจะ
สบืคน้ เมือ่ทำาการสบืคน้ระบบประมวลผลการสบืคน้เหลา่นัน้
ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้ได้เชื่อมต่อ
 3)	 ใช้ก�รสแกนคิวอ�ร์โค้ด	(QR	Code	Scan) เมื่อ
มสีมารท์โฟนตัง้แต ่2 เครือ่งขึน้ไป สามารถใชร้ะบบการสแกน
คิวอาร์โค้ดเพื่อค้นหาไอดีไลน์ของอีกฝ่าย จากนั้นระบบจะ
เชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัติ
 4)	 ใช้ก�รเขย่�สม�ร์ทโฟน	 2	 เครื่องพร้อมกัน	
(Shake	it) มีลักษณะคล้ายการจับมือทำาให้เครื่องรู้จักค้นหา
ตำาแหน่งของไลน์ซึ่งกันและกัน 

กลยุทธ์ของไลน์ ในการเพิ่มจ�านวนสมาชิก
 ดังที่ได้อธิบายไว้ในข้างต้นว่า แอปพลิเคชันประเภท
สนทนานัน้ไดพ้ฒันาขึน้หลายรปูแบบจากองคก์รการใหบ้รกิาร
ที่ต่างกัน ส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันสูง แต่ละแอปพลิเคชัน
ต่างพยายามแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและคุณสมบัติที่  
เหมาะสมกับผู้ใช้งานในด้านต่างๆ เช่น WhatsApp เน้นการ
ใช้งานง่าย รูปแบบการใช้งานไม่หลากหลาย ทำาให้ประหยัด
พลังงาน และสามารถใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการอื่นๆ ได้ 
ในขณะที่ iMessage เน้นการใช้งานที่ง่าย ใช้สนทนากัน
ระหว่างผู้ใช้งาน iPhone หรือ iPad ด้วยกัน แต่ไม่สามารถ
แชทข้ามระบบปฏิบัติการอื่นๆ ได้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
ทา่มกลางภาวการณแ์ขง่ขนัดงักลา่ว แอปพลเิคชนัไลนย์งัคงมี
จำานวนยอดสมาชิกสูงขึ้นเป็นลำาดับอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุที่
ทำาใหไ้ลนส์รา้งความโดดเดน่ไดเ้หนอืคูแ่ขง่ขนัรายอืน่สามารถ
วิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 1)	ก�รเพิ่มรูปแบบของสติกเกอร์	 รูปแบบของ
สตกิเกอรท์ำาใหไ้ลนม์คีวามโดดเดน่อยา่งสรา้งสรรคเ์หนอืคูแ่ขง่
รายอื่น ทั้งนี้เป็นเพราะบุคลิกของตัวละครในสติกเกอร์ทำาให้
การสื่อสารมีสีสันและมีชีวิตชีวามากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเน้น
ความชัดเจนของการสื่อสารด้วยข้อความธรรมดาที่คู่สื่อสาร
สามารถรบัรูอ้ารมณข์องคูส่นทนาขณะนัน้ ซึง่ขอ้สรปุดงักลา่ว
นั้นสอดคล้องกับสถิติของ The Next Web (n.d.) ที่ศึกษา
เรือ่งยอดขายสตกิเกอรข์องไลนใ์นสหรฐัอเมรกิา พบวา่ มยีอด
การขายสติกเกอร์มากกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ/เดือน หรือ
ประมาณ 300 ลา้นบาท/เดอืน ในขณะทีป่ระเทศไทยธนาคาร
กสกิรไทยไดจ้ดัทำาสตกิเกอรไ์ลน ์“Brown & Cony in KBank 
World” ด้วยการนำาตัวละครที่ได้รับความนิยมในไลน์มาใส่ 
ชุดพนักงานธนาคารกสิกรไทย พบว่า ภายในระยะเวลา 10 
วนั มยีอดการดาวนโ์หลดสตกิเกอรก์วา่ 5 ลา้นครัง้ ซึง่สามารถ
ช่วยสร้างช่องทางในการสื่อสารกับสมาชิกในยุคดิจิทัลได้เป็น
อย่างดี (“สติ๊กเกอร์ Brown & Cony”, 2556)
 2)	ส�ม�รถสร้�งจำ�นวนสม�ชิกในกลุ่มก�รสื่อส�ร
ได้สุงสุด การสนทนาภายในกลุ่มของไลน์ หรือ “Chat 
Group” เป็นการสร้างกลุ่มสนทนาเฉพาะสมาชิกที่มีความ 
คุ้นเคยในประสบการณ์เดียวกัน หรือมีลักษณะบางอย่าง
คลา้ยคลงึกนั โดยมกีารเชือ้เชญิและตอบรบัความยนิยอมของ
สมาชิกในการเข้าร่วมกลุ่ม ซึ่งสามารถเพิ่มจำานวนสมาชิกได้
สูงสุดถึง 100 คน ทำาให้ไลน์กลายเป็นสังคมขนาดใหญ่ที่มี
ชุมชนขนาดย่อมเฉพาะอยู่เป็นจำานวนมาก เช่น กลุ่มเพื่อนที่
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ทำางาน กลุ่มเพื่อนโรงเรียน กลุ่มครอบครัว เป็นต้น ซึ่งทำาให้
การสื่อสารสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เพราะสารที่สื่อออกไปใน
แต่ละครั้งนั้นย่อมมีความเกี่ยวข้องกับสมาชิกภายในกลุ่ม 
ทุกคน ทำาให้เกิดการแลกเปลี่ยนและสนทนาระหว่างกัน 
ภายในกลุ่ม ซึ่งข้อมูลนี้สอดคล้องกับแหล่งข่าวจากบริษัท  
โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) (DTAC) ที่ให้
สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจว่า เหตุผลที่ไลน์
ประสบความสำาเรจ็อยา่งตอ่เนือ่งเปน็เพราะประสทิธภิาพของ
การสรา้งกลุม่ในการสือ่สารทีส่ามารถเพิม่จำานวนสมาชกิสงูสดุ
ได้ถึง 100 คน ในขณะที่ WhatsApp สามารถทำาได้เพียง 30 
คนเท่านั้น (“หมัดเด็ด ‘LINE’ ...”, 2556)
 3)	 เน้นก�รใช้ง�นที่ง่�ย	 สะดวก	 และรวดเร็ว 
นอกจากความสามารถต่างๆ ของไลน์ที่ช่วยสนับสนุนการใช้
งานของสมาชิกแต่ละด้านแล้ว คือ ใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน 
ผูใ้ชส้ามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ขอ้ดอียา่งหนึง่ของไลนโ์ดยมี
แอปพลเิคชนัไดอ้อกแบบมาใหใ้ชง้านงา่ย สะดวกและรวดเรว็ 
และรองรับการใช้งานได้ถึง 17 ภาษาทั่วโลก ทั้งนี้ ผลการ
สำารวจของเอแบคโพลล์ (อาร์วายทีไนท์, 2556) เรื่องปัจจัยที่
ช่วยเอื้ออำานวยความสะดวกจากการใช้ไลน์ โดยศึกษา
ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า อันดับแรก คือ ความสะดวก 
ง่าย และรวดเร็วในการใช้งาน ร้อยละ 83.7 รองลงมา ได้แก่ 
สามารถใช้เป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ร้อยละ 71.4 
ระบุได้รับข้อมูล ข่าวสารมากขึ้น ร้อยละ 69.5 ระบุประหยัด
ค่าใช้จ่าย ร้อยละ 65.3 ระบุสามารถไตร่ตรอง คิด วิเคราะห์
ก่อนพิมพ์/สื่อสารได้ ร้อยละ 63.7 และระบุทำาให้มีเพื่อน 
มากขึ้น รักษาความสัมพันธ์ ร้อยละ 54.7 ตามลำาดับ

ลักษณะและบทบาทของไลน์ 
 ไลนม์ลีกัษณะเฉพาะทีส่รา้งความแตกตา่งอยา่งเดน่ชดั
จากแอปพลิเคชันตระกูลสนทนาอื่นๆ และเป็นช่องทางการ
สื่อสารที่ผู้บริโภคเลือกเป็นสมาชิก โดยสามารถสรุปลักษณะ
เฉพาะต่างๆ ของไลน์ที่ทำาให้ผู้บริโภคเลือกเป็นสมาชิกได้ดังนี้ 

 1)	 เ ป็ น ก � รสื่ อ ส � ร 	 2 	 ท � ง 	 ( Two -way	
Communication)	ไลนเ์ปน็การสือ่สารโดยตรงจากผูส้ง่สาร
ไปยังผู้รับสาร โดยผู้ส่งสารสามารถส่งข้อความ รูปภาพ 
เอกสาร หรือข้อมูลข่าวสารตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร  
เพื่อก่อให้เกิดการรับรู้ และพฤติกรรมที่ผู้ส่งสารต้องการ เช่น 
การสนทนากบัเพือ่น การสง่รปูภาพ การสง่ขอ้มลูเกีย่วกบัการ
ส่งเสริมการขายของสินค้าเพื่อการตลาด เป็นต้น อีกทั้ง 
ผู้รับสารยังสามารถแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) 
โดยตรงไดท้นัททีำาใหผู้ส้ง่สารสามารถวดัผลของการสือ่สารได้
ทันที 
 2)	ส�ม�รถสร้�งกลุ่มก�รสื่อส�รได้เฉพ�ะกลุ่ม	
(Group	Communication) เมื่อผู้ใช้ต้องการพื้นที่สำาหรับ
สมาชิกที่คุ้นเคยกันโดยเฉพาะ ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการใช้งาน
ของไลนด์ว้ยวธิกีารสรา้งกลุม่เฉพาะในแวดวงสนทนาทีม่คีวาม
เกี่ยวข้องกันระหว่างบุคคลหลายบุคคลให้สามารถเชื่อมต่อ
และสือ่สารกนัภายในกลุม่ เชน่ กลุม่เพือ่นในระดบัอดุมศกึษา 
กลุ่มครอบครัว กลุ่มเพื่อนที่ทำางาน เป็นต้น ซึ่งเมื่อสมาชิก
ภายในกลุ่มคนใดคนหนึ่งส่งสารออกไป จะถึงผู้รับสารที่เป็น
สมาชิกในกลุ่มได้ทุกคน ซึ่งมักเป็นเรื่องที่สมาชิกภายในกลุ่ม
ล้วนมีประสบการณ์ร่วมกัน ทำาให้สามารถสื่อสารโต้ตอบกัน
ภายใต้หัวข้อที่สมาชิกภายในกลุ่มเข้าใจร่วมกันได้ 
 3)	ส�ม�รถเลือกกลุ่มเป้�หม�ยได้อย่�งเฉพ�ะ
เจ�ะจง	หลงัจากทีผู่ส้ง่สารมขีอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมของกลุม่
ผู้รับสารเป้าหมายหลัก และลักษณะของสารที่กลุ่มเป้าหมาย
สนใจ ผูส้ง่สารสามารถสง่ขอ้มลูขา่วสารเหลา่นัน้ไปยงัผูร้บัสาร
ได้ตรงใจตามที่ผู้รับสารต้องการ ซึ่งในปัจจุบันมีหลายองค์กร
นำาคุณสมบัติในการสื่อสารของไลน์มาประยุกต์ใช้กับการ
สื่อสารทางการตลาด ด้วยวิธีการให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลด 
สติกเกอร์ของตราสินค้านั้นไปใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
โดยมีเงื่อนไขการตอบรับความเป็นเพื่อนระหว่างเจ้าของ
ตราสินค้ากับผู้ใช้งาน ซึ่งจะทำาให้เจ้าของตราสินค้าสามารถ 
ส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ มายังผู้กลุ่ม
ลกูคา้ทีเ่ปน็เปา้หมายหลกัโดยตรง (ภาพที ่3) โดยสามารถระบุ
ตราสินค้า (Brand) ข้อความจูงใจ การส่งเสริมการขาย และ
การโฆษณาต่างๆ ได้



47    ปีที่ 33 ฉบับที่ 4  
ตุลาคม-ธันวาคม 2556

ภาพที่ 3 การสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ขององค์กรต่างๆ
ที่มา: รวบรวมข้อมูลโดยผู้เขียน

 4)	ส�ม�รถสือ่ส�รไดต้ลอดเวล�	(Anytime) ผูส้ง่สารสามารถสือ่สารไปยงัผูร้บัสารไดต้ลอดเวลา โดยไมจ่ำากดัชว่งเวลา
และระยะเวลาในการสือ่สาร โดยสามารถสง่สารรปูแบบตา่งๆ เชน่ ขอ้ความ ภาพ คลปิวดิโีอ และสตกิเกอร ์ไปยงัผูร้บัสารไดห้าก
ยังมีการเชื่อมต่อเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต และคู่สื่อสารยังคงมีสถานะเป็นเพื่อนกัน 
 5)	 ส�ม�รถส่งรูปแบบส�รได้หล�กหล�ย	 (Multi-media)	 ลักษณะเฉพาะของไลน์สามารถส่งสารที่มีรูปแบบหลาก
หลายแตกต่างกัน โดยผู้ส่งสารสามารถเลือกสรรสารให้เหมาะสมกับรูปแบบ และกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารได้ เช่น ข้อความ 
รูปภาพ โปสเตอร์ การส่งลิงค์เพื่อเชื่อมต่อเว็บไซต์จากภายนอก แอปพลิเคชัน โลโก้ (Logo) คลิปวิดีโอ รายการสินค้า สติกเกอร์ 
ตราสินค้า และข้อความเสียง เป็นต้น (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 การส่งข้อความในไลน์รูปแบบต่างๆ 
ที่มา: รวบรวมข้อมูลโดยผู้เขียน
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 6)	ส�ม�รถเลือกปิดกั้นก�รสนทน�ได้	(Block) เมื่อ
ผู้รับสารไม่มีความประสงค์ที่จะรับสารนั้นอีกต่อไป หรือ
ข้อความที่ส่งมานั้นรบกวนให้กับผู้รับสาร ผู้รับสารสามารถ
เลอืกปดิการสนทนากบัผูส้ง่สารรายนัน้ไดอ้ยา่งเฉพาะเจาะจง 
 7)	ส�ม�รถสนทน�ดว้ยเสยีงผ�่นไลน	์(Voice	Call)	
ลักษณะเฉพาะอีกประการหนึ่งที่เพิ่มความโดดเด่นของไลน์ 
คือ ความสามารถในการสนทนาผ่านไลน์ เสมือนการพูดคุย
ทางโทรศพัทไ์ปยงัสมาชกิบนเครอืขา่ยไลนโ์ดยไมเ่สยีคา่บรกิาร
ขณะสนทนา ถงึแมว้า่ปลายทางของคูส่นทนานัน้จะอยูไ่กลถงึ
ตา่งประเทศ โดยผูใ้ชไ้ลนส์ามารถสนทนาดว้ยเสยีงผา่น Voice 
Call จากสมาร์ทโฟนไปยังสมาร์ทโฟน สมาร์ทโฟนไปยัง
คอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ไปยังคอมพิวเตอร์ได้ (ภาพที่ 
5) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมนอกจากค่าบริการ
อินเทอร์เน็ต ทำาให้ลดช่องว่างของการสื่อสาร ถึงแม้ว่าจะอยู่
ห่างไกลกันคนละประเทศ แอปพลิเคชันไลน์ยังสามารถเชื่อม
ต่อกันได้อย่างทั่วถึง 

ภาพที่ 5 การสนทนาด้วยเสียงผ่านไลน์ (Voice Call)
ที่มา: ไลน์ พีซี (2013)

 8)	มสีตกิเกอรร์ปูแบบก�รต์นูทีช่ว่ยเพิม่ก�รสนทน�
ให้ชัดเจนขึ้น สติกเกอร์รูปแบบการ์ตูนของไลน์จะช่วย
สนับสนุนข้อความระหว่างคู่สื่อสารให้ชัดเจนมากขึ้น เพราะ
ข้อความไม่สามารถอธิบายได้ด้วยน้ำาเสียง ทำาให้ไม่ทราบ
อารมณผ์า่นน้ำาเสยีงของคูส่นทนา สตกิเกอรจ์งึเปน็สญัลกัษณ์
ในการแสดงออกแทนอารมณ์และความรู้สึกของคู่สื่อสาร  
อีกทั้งรูปแบบของสติกเกอร์ยังถ่ายทอดบุคลิกภาพต่างๆ ผ่าน

ตัวการ์ตูน เช่น การแสดงความเสียใจ ดีใจ ขำาขัน และบุคลิก
อื่นๆ ทำาให้การสื่อสารมีสีสันและชีวิตชีวามากขึ้น นอกจากนี้ 
ลกัษณะของตวัการต์นูในรปูแบบของสตกิเกอรน์ัน้ ยงัสามารถ
ผสมผสานกับการสร้างตัวละครการ์ตูนกับสินค้า เพื่อเป็นการ
สื่อสารตราสินค้าไปสู่ผู้รับสารวิธีหนึ่ง จึงมีเจ้าของสินค้าและ
บรกิารหลายตราสนิคา้นำาสตกิเกอรร์ปูแบบการต์นูของไลนม์า
ช่วยสร้างกระแสการสื่อสารบนสมาร์ทโฟน อีกทั้งยังเป็นการ
เน้นการจดจำาตราสินค้าของผู้ใช้ที่มีต่อเจ้าของสินค้าและ
บริการมากขึ้น
 9)	ส�ม�รถสร้�งไทม์ไลน์ได้ เช่นเดียวกับสังคม
ออนไลน์อื่นๆ อย่างเฟซบุ๊ก (Facebook) และทวิตเตอร์ 
(Twitter) ผู้ใช้สามารถโพสต์ข้อความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ
บนหน้าไทม์ไลน์ของตนเองได้ตามความต้องการ (ภาพที่ 6)

ภาพที่ 6 ไทม์ไลน์ (Timeline)
ที่มา: สร้างขึ้นจากสมาร์ทโฟนของผู้เขียน
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 10)	 รองรับไฟล์ข้อมูลได้หล�กหล�ย	 (Files	
Support)	ในกลอ่งสนทนาของไลน ์นอกจากการสง่ขอ้ความ
สนทนาเป็นตัวอักษร ภาพ หรือสติกเกอร์แล้ว ผู้ใช้ยังสามารถ
ส่งแฟ้มงานเอกสารในรูปแบบของนามสกุลไฟล์ต่างๆ ได้ มี
ลกัษณะคลา้ยกบัการรบั-สง่อเีมล (E-Mail) จากผูส้ง่ไปยงัผูร้บั
โดยตรง ซึ่งไฟล์ที่สามารถใช้งานร่วมกับไลน์นั้น ได้แก่ .pdf 
.ppt .doc .jpeg ฯลฯ 
 ดว้ยลกัษณะของไลนด์งัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ ทำาให้
ผู้ใช้สมาร์ทโฟนเป็นจำานวนมากต่างดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
ไลน์มาไว้ในเครื่อง เพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน 
รวมถึงหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ต่างใช้ช่องทางไลน์ในการ
สื่อสารไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ทางธุรกิจ ซึ่งลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติของไลน์นั้นมีทั้ง
ข้อดีและข้อจำากัดในตัวแอปพลิเคชัน ผู้เขียนได้วิเคราะห์ข้อดี
และข้อจำากัดดังต่อไปนี้ 

ข้อดีของไลน์
 1) ไลน์มีอุปกรณ์รองรับที่หลากหลาย ได้แก่ สมาร์ท
โฟน คอมพิวเตอร์ แมคอินทอช (Macintosh) และแท็บเล็ต
ต่างๆ ทำาให้ผู้ใช้สามารถซื้อและเลือกได้ตามขนาด ระบบ
ปฏิบัติการ และความชอบส่วนตัว ในการนี้ มารุต วงศ์ศิริ 
(2555) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ ออนไลน์ 
จำากัด ที่ได้อธิบายว่า ไลน์สามารถใช้ได้กับสมาร์ทโฟนหลาย
ประเภท รวมถึงอุปกรณ์การสื่อสารประเภทอื่นๆ โดยไลน์
เจตนาจะเข้าถึงระบบปฏิบัติการทุกระบบบนสมาร์ทโฟน  
เริ่มจาก iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry 
เป็นต้น
 2) มีความเป็นส่วนตัว เมื่อผู้ใช้มีจำานวนเพื่อนในไลน์
มากขึ้น ผู้ใช้สามารถเลือกรับหรือปฏิเสธข้อความด้วยการไม่
โต้ตอบ โดยไลน์จะแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่ามีข้อความ 
ส่งมา เมื่อผู้ใช้ไม่โต้ตอบก็จะไม่มีผลใดๆ นอกจากจำานวนการ
แจง้เตอืนทีเ่พิม่ขึน้ โดยผูใ้ชส้ามารถเลอืกการปดิกัน้หรอืยกเลกิ
การปิดกั้นได้ตามต้องการ (ภาพที่ 7)

ภาพที่ 7 กระบวนการปิดกั้น (Block) ในไลน์
ที่มา: สร้างขึ้นจากสมาร์ทโฟนของผู้เขียน
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 3) สามารถสนบัสนนุทางดา้นธรุกจิ เจา้ของสนิคา้หรอื
บรกิารสามารถประยกุตใ์ชส้ตกิเกอรข์องไลนก์บั Official Line 
ของบุคคล หรือองค์กรที่มีชื่อเสียงที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับไลน์ 
ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งของตราสินค้าในการสื่อสารกับกลุ่ม     
เปา้หมาย ทัง้นีเ้มือ่ตราสนิคา้ทีล่งทะเบยีนไวก้บั Official Line 
ทำาการสื่อสาร สารจะถูกส่งไปยังสมาชิกที่ติดตามด้วย โดยมี
เงื่อนไขสำาคัญ คือ ผู้ใช้รายอื่นต้องตอบรับการเป็นเพื่อน  
เจ้าของบัญชีจึงมักใช้วิธีการการสร้างรูปแบบสติกเกอร์ของ
ตราสินค้าแล้วเปิดให้ผู้บริโภคดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรี โดยมี
เงื่อนไขที่ผู้บริโภคต้องยอมรับการเป็นเพื่อนกับตราสินค้านั้น 
ซึ่งเป็นการสร้างการจดจำาในตราสินค้า และเจ้าของสินค้ายัง
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าไปยัง 
ผู้บริโภคได้อีกด้วย (ภาพที่ 8) ทั้งนี้ Infographic LINE in 
Thailand (“มาดูสถิติผู้ใช้...”, 2556) ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยว
กบัผูใ้ชไ้ลนใ์นประเทศไทยในชว่งป ี2554 พบวา่ เจา้ของสนิคา้
ตา่งใหค้วามสนใจกบัชอ่งทางการสือ่สารกบักลุม่เปา้หมายโดย
ผา่นสตกิเกอรไ์ลนม์ากขึน้ โดยม ี20 ตราสนิคา้ทีแ่จกสตกิเกอร์
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมี Official Line และมี 8 ตราสินค้า
ที่แจกสติกเกอร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ไม่มี Official Line   
ในการนี้ สติกเกอร์ของตราสินค้าที่มีผู้ติดตามมากที่สุด คือ  
ทรูมูฟ เอช (TrueMove H) 
 บริษัท ยูนิเวอร์ซัล มิวสิคประเทศไทย (Universal 
Music Thailand co.,Ltd.) เป็นหนึ่งใน Official Account 
ของไลน์ที่ใช้ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกของไลน์ ซึ่งภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห์ มีจำานวนผู้ใช้ติดตามแล้วถึง 260,000 
คน (กองบรรณาธิการนิตยสารโพซิชันนิ่ง, 2555) กรรมการ 
ผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวอร์ซัล มิวสิค (ประเทศไทย) จำากัด ได้
อธบิายวา่ ไลนเ์ปน็ชอ่งทางสือ่สารออนไลนท์ีม่ปีระสทิธผิลมาก
ในปัจจุบัน เพราะสอดคล้องกับรสนิยมของคนไทย ที่ชื่นชอบ
อะไรที่สนุก น่ารักๆ เช่น การส่งสติกเกอร์ จึงได้รับความนิยม
ในกลุ่มวัยรุ่นเป็นอย่างมาก เมื่อนำามาใช้สื่อสารกับกลุ่มผู้ที่ 
ชื่นชอบและติดตามศิลปินในสังกัด ทำาให้ได้ผลตอบรับดีกว่า
การส่งข้อความสั้น หรือ SMS

ภาพที่ 8 ภาพสติกเกอร์ของทรูมูฟ เอช 
ที่มา: อีซี่ บร๊านเซส (2556)
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 4) ช่วยเพิ่มสีสันและความมีชีวิตชีวาให้กับการสนทนา ด้วยลักษณะเฉพาะของไลน์ที่สามารถสื่อสารได้หลากหลาย 
รูปแบบ เช่น ข้อความ คลิปวิดีโอ คลิปเสียง โปสเตอร์ รูปภาพ เกม ตราสินค้า สติกเกอร์ ฯลฯ อีกทั้งผู้ส่งสารยังสามารถเลือก 
รูปแบบของสารให้เหมาะสมกับรูปแบบของการสื่อสารในลักษณะต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ในการนี้ เอเอสทีวีผู้จัดการออนไลน์ (“ปรากฏการณ์ LINE”, 2555) อธิบายว่า ไลน์เป็นแอปพลิเคชันที่ทำาให้ผู้ใช้
สามารถสร้างกลุ่มสนทนา ส่งข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ การสนทนาแบบเสียง และการส่งสติกเกอร์ รวมทั้งยังมีการเพิ่ม 
รูปแบบของไทม์ไลน์ (Time Line) ทำาให้ไลน์กลายเป็นสังคมออนไลน์ประเภทหนึ่งที่มีผู้ใช้เป็นจำานวนมาก
 5) มีความใหม่และทันสมัยอยู่เสมอ เนื่องด้วยแอปพลิเคชันไลน์ต้องเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา โดยใน 
ระบบจะมีการตั้งค่าการแจ้งเตือนให้แอปพลิเคชันมีรุ่น (Version) ที่ทันสมัยอยู่เสมอ ผู้ใช้จึงสามารถตั้งค่าติดตามการแจ้งเตือน
แอปพลิเคชัน (Update) ตามการพัฒนาระบบของผู้ผลิตได้ตลอดเวลา 

ภาพที่ 9 การตั้งค่าการอัพเดทข้อมูลและการอัพเดทข้อมูลของแอปพลิเคชันไลน์
ที่มา: รวบรวมข้อมูลโดยผู้เขียน

 6) ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสนทนาทางโทรศัพท์ โดยเฉพาะการสนทนาข้ามประเทศที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยระบบของ 
Voice Call หรือการสนทนาด้วยเสียงผ่านไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทำาให้ไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากค่าบริการ
อินเทอร์เน็ต ซึ่งเมื่อเทียบกับค่าบริการการสนทนาข้ามประเทศ (Roaming) ในรูปแบบปกติแล้ว ถือว่ามีราคาที่ถูกกว่ามาก ทั้งนี้
บทวิเคราะห์ของเว็บไซต์ไอที 24 ชั่วโมง (2555) อธิบายว่า คุณสมบัติของไลน์บนสมาร์ทโฟน คือ การโทรศัพท์หาผู้ใช้ไลน์ผ่าน
แอปพลิเคชันไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งก่อนหน้านี้รองรับเฉพาะการโทรศัพท์แบบ Voice Call บนสมาร์ทโฟน แต่เมื่อได้
พัฒนาการโทรแบบ Voice Call บนคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการใช้งานของกลุ่มผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟน ทำาให้สามารถโทรผ่าน
คอมพิวเตอร์เพื่อสนทนากับผู้ใช้ไลน์บนสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ด้วยกันได้ 
 7) สามารถประยุกต์ใช้กับการทำางาน ด้วยประสิทธิภาพของไลน์ที่สามารถรองรับแฟ้มงานที่หลากหลายนามสกุล ทำาให้
ผู้ใช้สามารถประยุกต์ใช้กับการทำางานโดยการรับ-ส่งแฟ้มงานที่มีนามสกุลต่างๆ ตามที่ไลน์รองรับ (มีลักษณะคล้ายการรับ-ส่ง
อีเมล) จากนั้นผู้รับสามารถเปิดอ่าน ส่งต่อ หรือพิมพ์ออกมาได้ทันที ช่วยสร้างความสะดวกสบายและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทำางานมากขึ้น เช่น โปรแกรม Microsoft Powerpoint โปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม Adobe Premiere Pro และ
โปรแกรม Adobe InDesign เป็นต้น (ภาพที่ 10) 
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ภาพที่ 10 นามสกุลไฟล์ต่างๆ ที่เปิดในไลน์
ที่มา: สร้างขึ้นจากสมาร์ทโฟนของผู้เขียน

 8) เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้สร้างสรรค์งานจากการบันทึก
ภาพและวดิโีอ พรอ้มกบัการนำาเสนอและรว่มแบง่ปนั (Share) 
ใหก้บักลุม่เพือ่น ดว้ยวธิกีารสรา้งอลับัม้ภาพ (Create Album) 
สำาหรับภาพนิ่ง และการตัดต่อวิดีโอ (Snap Movie) สำาหรับ
ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งสามารถใช้ได้ในโอกาสต่างๆ เช่น ข่าว 
อวยพรวันเกิด และเทศกาลต่างๆ เป็นต้น และสามารถ
รวบรวมภาพที่บันทึกไว้เป็นอัลบั้มตามแนวความคิดของผู้ใช้
เอง และสามารถร่วมแบ่งปันให้เพื่อนแบบส่วนตัวหรือแบบ
กลุ่มได้ทันที iTunes Preview (n.d.) 

ข้อจ�ากัดด้านเทคนิคของไลน์
 1) ต้องอาศัยการเชื่อมต่อของระบบอินเทอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพเป็นตัวกลางในการรับ-ส่งข้อมูล โดยเฉพาะใน
รูปแบบของ Voice Call ที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจึง
จะสามารถทำางานได้อย่างไม่ติดขัด ข้อจำากัดในเรื่องนี้ทำาให้
ไลนส์ามารถเขา้ถงึผูใ้ชไ้ดเ้ฉพาะบางพืน้ทีท่ีม่รีะบบอนิเทอรเ์นต็
เท่านั้น 
 2) สิน้เปลอืงพลงังานแบตเตอรี ่(Battery Consuming)
ดว้ยความสามารถทีห่ลากหลายบนไลน ์เชน่ การเปดิคลปิวดิโีอ 
การเชือ่มตอ่จากลงิคภ์ายนอก หรอืการสนทนาโดยผา่น Voice 
Call ทำาให้สูญเสียพลังงานแบตเตอรี่เป็นจำานวนมาก ซึ่งหาก
เปิดทิ้งไว้นานจะทำาให้พลังงานแบตเตอรี่ลดลงอย่างรวดเร็ว

 3) มีข้อจำากัดในเรื่องของการลงทะเบียน ที่แอป- 
พลิเคชันได้กำาหนดให้ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนโดยผ่านสมาร์ท
โฟนเทา่นัน้ กลา่วคอื สมารท์โฟน 1 เครือ่ง จะมไีอดไีลนส์ำาหรบั
การเข้าใช้ (Log in) เพียง 1 ไอดี และไม่สามารถลงทะเบียน
ได้ด้วยวิธีอื่น ซึ่งต่างจากโปรแกรมสนทนาอื่นๆ ในรูปแบบ
เดียวกันอย่างไอแมสเซส (iMessage) เฟซบุ๊กแมสเซนเจอร์ 
(Facebook Messenger) หรืออินสตาแกรม (Instagram) ที่
เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้ 

บทสรุป
 แอปพลิเคชันไลน์ยังคงมีการพัฒนาในด้านต่างๆ ขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เช่น การสนทนาผ่านไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
การรองรับไฟล์ข้อมูลที่หลากหลาย และการเก็บรักษาข้อมูล
สว่นบคุคลของผูใ้ชเ้ปน็ความลบั เปน็ตน้ เพือ่ใหส้ามารถรองรบั
กบัความตอ้งการของผูใ้ชง้านทัง้ในปจัจบุนัและในอนาคต รวม
ทั้งยังมีความสอดคล้องกับจำานวนสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้น หาก
การพฒันานัน้มคีวามเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้กจ็ะ
เกิดการยอมรับและเพิ่มจำานวนสมาชิกขึ้นอย่างรวดเร็ว  
แตอ่ยา่งไรกต็าม แอปพลเิคชนัไลนย์งัคงมปีญัหาในดา้นเทคนคิ
บางประการที่มักจะมากับความสามารถที่เพิ่มมากขึ้น เช่น   
สิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่ หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง ซึ่งมักเป็นปัญหาที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนา
อย่างหลีกเหลี่ยงไม่ได้   
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 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากข้อดีและข้อจำากัดไปพร้อมๆ กัน จะพบว่า ข้อดีของไลน์นั้นสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับ 
ผู้ใช้งานในด้านต่างๆ ได้เป็นจำานวนมากกว่าข้อจำากัดด้านเทคนิคเพียงเล็กน้อย ที่ผู้ใช้สามารถแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นเองได้ จึง
คาดการณไ์ดว้า่ แอปพลเิคชนัไลนย์งัคงพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่รองรบัการใชง้านของผูใ้ชท้ัง้ในปจัจบุนัและในอนาคต เพราะใน
ปัจจุบันผู้ใช้มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อีกทั้งยังมีอีกหลายบริษัทที่พัฒนาโปรแกรมสนทนาที่มีลักษณะการทำางานที่คล้ายกัน
กับแอปพลิเคชันไลน์ 
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