
บทคัดย่อ
	 บทความนี้น�าเสนอเกี่ยวกับโปรแกรมไลน์ในการ

เพิ่มประสิทธิภาพการติดต ่อสื่อสารภายในองค ์การ	 

โดยมีประเด็นส�าคัญเริ่มตั้งแต่ลักษณะการติดต่อสื่อสาร 

ที่มีประสิทธิภาพ	 ปฐมบทของไลน์	 คุณสมบัติที่ส�าคัญ 

ของไลน์ส�าหรับการติดต่อสื่อสารภายในองค์การการติดตั้ง

ไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน	 และในส่วนสุดท้ายของบทความน้ี	 

ได้อธบิายถงึข้อดแีละข้อจ�ากดัของการตดิต่อสือ่สารด้วยไลน์	

ค�าส�าคัญ : โปรแกรมไลน์,	การตดิต่อสือ่สารภายในองค์การ

Abstract
	 This	 article	 presented	 how	 to	 enhance	 

the	 organizational	 communication	 in	 using	Line	

Program.	It	focused	on	the	effective	communication	

and	its	origin	and	the	core	qualification	in	organiza-

tion	 as	 well	 as	 installing	 it	 via	 smartphone.	 

Lastly,	 this	 study	 showed	 the	 benefits	 and	 

the limitations of using it.
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บทน�า

 “สังคมก้มหน้า”	 เป็นวาทกรรมที่สื่อให้เห็นถึง

พฤติกรรมของกลุ่มคนทุกเพศ	ทุกวัย	ด�าเนินกิจกรรมการ

ติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือที่เรียกกันว่า	สมาร์ทโฟน 

(Smart Phone)	โดยมโีปรแกรมท่ีหลากหลายเพือ่ใช้ส�าหรบั

การตดิต่อสือ่สาร	และสามารถท�าการตดิต่อสือ่สารกบับคุคล

อืน่ได้ทัว่โลกภายในช่วงระยะเวลาทีร่วดเรว็	โปรแกรมส�าคญั

ทีค่รองความนยิมในการตดิต่อสือ่สารผ่านระบบอนิเทอร์เนต็

บนสมาร์ทโฟน	คือ	 โปรแกรมไลน์ (Line Program)	 ที่

ปัจจุบันได้กลายเป็นทางเลือกส�าหรับใช้ติดต่อสื่อสารของ

บคุคลมากมาย	จนแทบจะกล่าวได้ว่าบคุคลทีไ่ม่มโีปรแกรม

ไลน์ส่วนตัว	คือบุคคลที่ล้าสมัยกลายเป็นไดโนเสาร์เต่าล้าน

ปีไปในทันที	และบุคคลนั้นยังไม่สามารถรับข้อมูลข่าวสารที่

รวดเร็วในโลกยุคปัจจุบันได้

 ปัจจุบันองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน	ต้องเผชิญ

กับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว	 การบริหารทุกข้ันตอนล้วน

แล้วแต่มกีจิกรรมการตดิต่อสือ่สารเข้ามาเกีย่วข้อง	ผูบ้รหิาร

และบคุลากรทกุคนต้องเรยีนรูล้กัษณะของการตดิต่อสือ่สาร

ที่ดี	 เข้าใจหลักของการติดต่อสื่อสารและพยายามท�าการ

โปรแกรมไลน์กับการติดต่อสื่อสารภายในองค์การ

Line Programing and Inter-Organization Communication
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ติดต่อสื่อสารให้เหมาะสมกับสถานการณ์	 เพื่อประโยชน์

สูงสุดของการปฏิบัติภารกิจในองค์การ	 หากองค์การใด 

มีกิจกรรมการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	 จะเป็นการ 

ช่วยส่งเสริมให้การบริหารองค์การบรรลุเป ้าหมายที่ 

ก�าหนดไว้	 (สามารถ	 อัยกร,	 2557:186)	 และในการ 

เพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารในองค์การ	 ผู ้เขียน 

เห็นว่าการใช้โปรแกรมไลน์สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

ของการติดต่อสื่อสารภายในองค์การได้	 แต่ทั้งนี้ต้องเลือก 

ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของงาน	 เวลา	 และภายใต้เงื่อนไข 

ที่จ�าเป็นเท่านั้น

	 จากความส�าคัญและความจ�าเป็นดังกล่าวบทความ

นีจ้งึมวีตัถุประสงค์ในการน�าเสนอ	ลกัษณะการตดิต่อสือ่สาร

ที่มีประสิทธิภาพ	 ปฐมบทของไลน์	 คุณสมบัติของไลน	์ 

ข้อดีและข้อจ�ากัดของการติดต่อสื่อสารด้วยไลน์	 เพื่อให ้

ผู้บริหารได้น�าโปรแกรมไลน์ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรม 

การติดต่อส่ือสารภายในองค์การ	และท�าให้การตดิต่อสือ่สาร

ภายในองค์การมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ลักษณะการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
	 กิจกรรมการติดต่อสื่อสารในองค์การเกิดขึ้น 

ต่อเนื่องเป็นประจ�า	 โดยลักษณะการติดต่อสื่อสารภายใน

องค์การทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่ง	 มีอยู่	 2	 รูปแบบที ่

แตกต่างกัน	ดังนี้	(ชนงกรณ์	กุลฑลบุตร,	2556	:	119)

 1. การติดต ่อสื่อสารทางเดียว  (One-way  

Communication) 	 เป ็นลักษณะการติดต่อสื่อสาร 

ทีผู่ส่้งสารต้องการส่งข่าวสารให้ผูร้บัสารทราบเพยีงฝ่ายเดียว	

โดยไม ่สนใจปฏิกิ ริ ย าตอบสนองของผู ้ รั บสารว ่ า 

จะเป็นอย่างไร	มคีวามเข้าใจหรอืไม่	พงึพอใจหรือไม่	มีปัญหา

อปุสรรคอะไรบ้าง	เช่น	การปิดประกาศให้บคุลากรปฏิบติังาน

อย่างใดอย่างหนึง่	โดยไม่สนใจว่าบคุลากรมคีวามเข้าใจตาม

ที่ประกาศหรือไม่	หรือการมีค�าสั่งให้บุคลากรไปปฏิบัติงาน	

โดยไม่ทราบว่าบุคลากรต้องการความช่วยเหลือด้านใดบ้าง	

เป็นต้น

 2. การติดต่อสื่อสารสองทาง (Two-way Com-

munication)	 เป็นลักษณะการติดต่อสื่อสารที่ผู ้ส่งสาร

ต้องการรับทราบ	 และให้ความสนใจปฏิกิริยาตอบสนอง 

ของผู้รับสาร	 เพ่ือต้องการทราบว่าบุคลากรมีความเข้าใจ

ข่าวสารหรือไม่	มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง	มีความพึงพอใจ

หรือไม่	ซึง่สิง่เหล่านีต้ามองค์ประกอบพืน้ฐานของการตดิต่อ

สื่อสารคือข้อมูลย้อนกลับนั่นเอง	 เช่น	ผู้บริหารมอบหมาย

งานให้บุคลากรไปปฏิบัติ	 และมีการติดตามสอบถาม 

ความคดิเหน็ของบคุลากรเป็นระยะ	ท�าให้ทราบว่างานทีม่อบ

หมายไปนั้นเหมาะสมกับศักยภาพของบุคลากรหรือไม	่

บุคลากรพบปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือด้านใดบ้าง	

เป็นต้น	 	

	 ปัจจบุนัการติดต่อสือ่สารสองทางน้ัน	เป็นลกัษณะ

ของการติดต่อสื่อสารท่ีได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ

มากกว่าการติดต่อสื่อสารแบบทางเดียว	เพราะจะท�าให้ผู้รับ

สารสามารถเข้าใจข่าวสารท่ีผู้ส่งสารต้องการสื่อสาร	 และ 

ผู้รับสารยังสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับไปเพ่ือแสดงการ 

ตอบสนองกบัข้อมลูข่าวสารดังกล่าวแก่ผูส่้งสารได้	ผูบ้รหิาร

องค์การทั้งภาครัฐและเอกชนต้องพยายามใช้การติดต่อ

สื่อสารแบบสองทาง	 เพื่อให้กิจกรรมการติดต่อสื่อสาร 

ในองค์การมีประสิทธิภาพ	 ลดความผิดพลาดระหว่าง 

ผู้ส่งสารและผู้รับสารที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ	(สามารถ	อัยกร,	

2557:184)	

	 ดังนั้นในองค์การทุกแห่งผู้บริหารต้องพยายาม

ด�าเนินการให้เกิดการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง	 และ 

การสื่อสารต้องมีความรวดเร็ว	 เพ่ือให้ทันกับข้อมูลข่าวสาร 

ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	ผู้เขียนเห็นว่าการน�าเทคโนโลยี

เข้ามาช่วยด้วยการตดิต่อสือ่สารผ่านโปรแกรมไลน์	เป็นการ

เพิ่มช ่องทางการติดต่อสื่อสารให้มีความหลากหลาย	 

เพิ่มความสะดวก	 รวดเร็ว	 อีกทั้งเป็นการติดต่อสื่อสาร 

สองทางที่ท�าให้กิจกรรมการติดต่อสื่อสารภายในองค์การ 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น	
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ปฐมบทของไลน์
 ปฐมบทเร่ิมต้นของไลน์เกิดขึ้นหลังจากตลาด 

สมาร ์ทโฟนเติบโตอย่างรวดเร็วในทั่วโลก	 จนท�าให	้ 

NAVER	 Japan	 ซึ่งเป็นบริษัทท่ีให้บริการเกี่ยวกับการ 

หาข้อมูล	 search	 engine	 เกมแพลตฟอร์มของเว็บไซต์ 

ในประเทศญี่ปุ่น	 หันมาสนใจตลาดโปรแกรมภายในของ 

สมาร์ทโฟนทางทีมงานของบริษัทได้เริ่มท�าการวิจัยและ 

หาข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม	ปี	 2554	 เพื่อท�าความเข้าใจ 

ถึงสิ่งส�าคัญในการติดต่อสื่อสารส่งผ่านข้อความของบุคคล

ในยุคปัจจุบัน	 ระหว่างที่ท�าการค้นหาข้อมูลอยู่นั้น	 ได้เกิด

เหตุการณ์แผ่นดินไหวในเดือนมีนาคม	 ปี	 2554	 ท�าให้ 

ความคิดทางสังคมท่ีเกี่ยวกับการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต 

ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

	 โดยเริ่มแรกการให้บริการการส่งผ่านข้อความ 

ของบริษัทมีแผนจะเกิดขึ้นเพื่อใช้ภายในองค์กรเท่าน้ัน	 

แต่เน่ืองจากช่วงแผ่นดินไหวดังกล่าวสร้างความเสียหาย 

จนท�าให้การสื่อสารผ่านสายในรูปแบบด้ังเดิมขัดข้อง	 

แต่ผู้คนก็ยังคงติดต่อส่ือสารกันผ่านทางอินเทอร์เน็ตได	้ 

ด้วยเหตุผลนี้เองท�าให้บริษัทได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ 

ของการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต	จึงรีบพัฒนาโปรแกรมไลน์

อย่างเต็มที่	 เพื่อให้บุคคลสามารถติดต่อสื่อสารกับคนที่รัก

ได้ตลอดเวลาในยามฉุกเฉิน	 (ต้นก�าเนิดไลน์,	 2014	 :	

ออนไลน์)

	 จะเห็นได้ว ่าปฐมบทเร่ิมต้นของไลน์มากจาก

ประเทศญี่ปุ ่น	 โดยโปรแกรมไลน์ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ 

ใช้ในการตดิต่อสือ่สารส่งผ่านข้อความบนระบบอนิเทอร์เน็ต	

ท�าให้การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลสะดวก	 รวดเร็ว	 

และทันกับสถานการณ์มากขึ้น	 ดังนั้นในองค์การทั้งภาครัฐ

และเอกชนสามารถที่จะประยุกต ์ ใช ้ โปรแกรมไลน ์ 

ในกิจกรรมการติดต่อสื่อสารภายในองค์การได้	 โดย

โปรแกรมไลน์เป็นโปรแกรมที่มีสัญลักษณ์และสามารถใช้

ติดต ่อสื่อสารผ่านระบบอินเทอร ์เน็ตบนสมาร ์ทโฟน	 

ดังภาพที่	1

ภาพที่	1	สัญลักษณ์โปรแกรมไลน์

ที่มา	:	(ไลน์,	2558	:	ออนไลน์)

คุณสมบัติของไลน์
 โปรแกรมไลน์มีลักษณะเฉพาะที่สร ้างความ 

แตกต่างอย่างชัดเจนจากรูปแบบการสื่อสารแบบอื่น	 และ 

ยังเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ผู ้บริหารและบุคลากร 

ในองค ์การสามารถเลือกใช ้ได ้ โดยสะดวก	 ซึ่ งไลน ์ 

มีคุณสมบัติที่ส�าคัญ	ดังต่อไปนี้	 (ศุภศิลป์	กุลจิตต์เจือวงศ์,	

2556	:	46-47)

 1. เป็นการติดต่อสื่อสารสองทาง (Two-way 

Communication)	 ไลน์เป็นการสื่อสารโดยตรงจากผู ้

ส่งสารไปยังผู ้รับสาร	 โดยผู ้ส่งสารสามารถส่งข้อความ	

รูปภาพ	 เอกสาร	หรือข้อมูลข่าวสารตามวัตถุประสงค์ของ 

ผู้ส่งสารเพื่อก่อให้เกิดการรับรู้	 และพฤติกรรมที่ผู้ส่งสาร

ต้องการ	เช่น	การสนทนากับเพื่อนร่วมงาน	การส่งภาพถ่าย	

การส่งรปูภาพ	การส่งข้อมลูเกีย่วกับการประชมุขององค์การ	

เป็นต้น	อีกทั้งผู้รับสารยังสามารถแสดงปฏิกิริยาข้อมูลย้อน

กลับ	 (Feedback)	 โดยตรงได้ทันที	 ท�าให้ผู้ส่งสารสามารถ

ทราบความส�าเร็จของการติดต่อ	สื่อสารได้อย่างรวดเร็ว

 2. สามารถท�าการติดต่อสื่อสารได้เฉพาะกลุ่ม 

(Group Communication)	 เมื่อผู้บริหารหรือบุคลากร

ต้องการพื้นที่เฉพาะส�าหรับการติดต่อสื่อสาร	สามารถตั้งค่า

การใช้งานของไลน์ด้วยวิธีการสร้างกลุ่มเฉพาะในแวดวง

สนทนาที่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างบุคคลหลายบุคคล 

ให้สามารถเชือ่มต่อและสือ่สารกนัภายในกลุม่	เช่น	กลุม่งาน

ด้านการวางแผน	กลุ่มผู้บริหารขององค์การ	กลุ่มแผนกงาน

ด้านการเงนิ	เป็นต้น	ซึง่เมือ่สมาชกิภายในกลุม่คนใดคนหนึง่
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ติดต่อสื่อสารภายในองค์การได้ โดยโปรแกรม
ไลน์เป็นโปรแกรมที่มีสัญลักษณ์และสามารถ
ใช้ติดต่อสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตบน
สมาร์ทโฟน ดังภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 สัญลักษณ์โปรแกรมไลน ์
ที่มา : (ไลน,์ 2558 : ออนไลน)์ 

 
คุณสมบัติของไลน์ 
 โปรแกรมไลน์มีลักษณะเฉพาะที่
สร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนจากรูปแบบ
การสื่อสารแบบอื่น และยังเป็นช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารที่ ผู้บริหารและบุคลากรใน
องค์การสามารถเลือกใช้ได้โดยสะดวก ซึ่ง
ไลน์มีคุณสมบัติที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ (ศุภศิลป์  
กุลจิตต์เจือวงศ์, 2556 : 46-47) 
 1. เป็นการติดต่อสื่อสารสองทาง 
(Two-way Communication) ไลน์เป็นการ
สื่อสารโดยตรงจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร 
โดยผู้ส่งสารสามารถส่งข้อความ  รูปภาพ 
เอกสาร หรือข้อมูลข่าวสารตามวัตถุประสงค์
ของผู้ส่งสารเพ่ือก่อให้เกิดการรับรู้  และ
พฤติกรรมที่ ผู้ส่งสารต้องการ  เช่น การ
สนทนากับเพ่ือนร่วมงาน การส่งภาพถ่าย 
การส่งรูปภาพ การส่งข้อมูลเกี่ยวกับการ
ประชุมขององค์การ เป็นต้น อีกทั้งผู้รับสาร
ยังสามารถแสดงปฏิกิ ริยาข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) โดยตรงได้ทันที ท าให้ผู้ส่งสาร

สามารถทราบความส าเร็จของการติดต่อ 
สื่อสารได้อย่างรวดเร็ว 
 2. สามารถท าการติดต่อสื่อสารได้
เฉพาะกลุ่ม (Group Communication) เมื่อ
ผู้บริหารหรือบุคลากรต้องการพื้นที่เฉพาะ
ส าหรับการติดต่อสื่อสาร สามารถตั้งค่าการ
ใช้งานของไลน์ด้วยวิธีการสร้างกลุ่มเฉพาะ
ในแวดวงสนทนาที่มีความ เกี่ยวข้องกัน
ระหว่างบุคคลหลายบุคคลให้สามารถ
เช่ือมต่อและสื่อสารกันภายในกลุ่ม เช่น กลุ่ม
งานด้านการวางแผน  กลุ่มผู้บริหารของ
องค์การ กลุ่มแผนกงานด้านการเงิน เป็นต้น 
ซึ่งเมื่อสมาชิกภายในกลุ่มคนใดคนหนึ่งส่ง
สารออกไป จะถึงผู้รับสารที่เป็นสมาชิกใน
กลุ่มได้ทุกคน ซึ่งมักเป็นเร่ืองที่สมาชิกภายใน
กลุ่มล้วนมีประสบการณ์ร่วมกัน  ท าให้
สามารถสื่อสารโต้ตอบกันภายใต้หัวข้อที่
สมาชิกภายในกลุ่มเข้าใจร่วมกันได้ 
 3. สามารถสื่อสารได้ตลอดเวลา 
(Anytime) ผู้ส่งสารสามารถสื่อสารไปยัง
ผู้รับสารได้ตลอดเวลา โดยไม่จ ากัดช่วงเวลา
และระยะเวลาในการสื่อสาร โดยสามารถส่ง
สารรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อความ ภาพ คลิป
วิดีโอ และสต๊ิกเกอร์ ไปยังผู้รับสารได้หากยัง
มีการเช่ือมต่อเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
และคู่สื่อสารยังคงมีสถานะเป็นเพื่อนกัน เช่น 
เลขานุการสามารถแจ้งการประชุมด่วนต่อ
ผู้บริหารได้ตลอดเวลา หรือเมื่อมีข้อมูล
ข่าวสารผู้ส่งสารสามารถแจ้งข้อความผ่าน
ไลน์ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง เป็นต้น  
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ส่งสารออกไป	จะถึงผู้รับสารที่เป็นสมาชิกในกลุ่มได้ทุกคน	

ซ่ึงมกัเป็นเร่ืองทีส่มาชกิภายในกลุม่ล้วนมปีระสบการณ์ร่วม

กัน	 ท�าให้สามารถสื่อสารโต้ตอบกันภายใต้หัวข้อที่สมาชิก

ภายในกลุ่มเข้าใจร่วมกันได้

 3. สามารถสื่อสารได้ตลอดเวลา (Anytime)  

ผู้ส่งสารสามารถสื่อสารไปยังผู้รับสารได้ตลอดเวลา	 โดย 

ไม่จ�ากัดช่วงเวลาและระยะเวลาในการสื่อสาร	 โดยสามารถ

ส่งสารรูปแบบต่างๆ	 เช ่น	 ข ้อความ	 ภาพ	 คลิปวิดีโอ	 

และสติ๊กเกอร์	 ไปยังผู ้ รับสารได้หากยังมีการเชื่อมต่อ 

เครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต	และคู่สื่อสารยังคงมีสถานะ

เป็นเพื่อนกัน	 เช่น	 เลขานุการสามารถแจ้งการประชุมด่วน 

ต่อผู้บริหารได้ตลอดเวลา	หรือเมื่อมีข้อมูลข่าวสารผู้ส่งสาร

สามารถแจ้งข้อความผ่านไลน์ได้ตลอด	24	ชั่วโมง	เป็นต้น	

 4. สามารถส่งรูปแบบข่าวสารได้หลากหลาย 

(Multi-media)	 ลักษณะเฉพาะของไลน์สามารถส่งข่าวสาร

ที่มีรูปแบบหลากหลายแตกต่างกัน	 โดยผู้ส่งสารสามารถ

เลือกส่งข่าวสารให้เหมาะสมกับรูปแบบ	และกลุ่มเป้าหมาย

ในการสื่อสาร	 เช่น	ข้อความ	รูปภาพ	 โปสเตอร์	การส่งลิงค์

เพือ่เชือ่มต่อเวบ็ไซต์จากภายนอก	การส่งภาพถ่าย	คลปิวิดีโอ	

สติ๊กเกอร์	 ตราสินค้า	 และข้อความเสียง	 เป็นต้น	 เช่น	 

ส่งภาพถ่ายขณะประชุมเชิงปฏิบัติการ	ส่งคลิปวีดีโอที่เป็น 

ค�าส่ังมอบหมายงานของผูบ้รหิาร	ส่งภาพถ่ายหนังสอืราชการ

ไปยังผู ้รับสาร	 ซึ่งการรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลาย 

จะท�าให้กิจกรรมการติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 5.  สามารถเลือกปิดกั้นการสนทนาได้ (Block) 

เมื่อผู้รับสารไม่มีความประสงค์ที่จะรับสารนั้นอีกต่อไป	 

หรือข้อความที่ส่งมานั้นรบกวนผู้รับสาร	 ผู้รับสารสามารถ

เลอืกปิดการสนทนากบัผูส่้งสารรายน้ันได้อย่างเฉพาะเจาะจง

 6. สามารถสนทนาด้วยเสียงผ่านไลน์ (Voice 

Call)	 ลักษณะเฉพาะอีกประการหน่ึงที่เพิ่มความโดดเด่น 

ของไลน์ 	 คือ	 ความสามารถในการสนทนาผ่านไลน์	 

เสมอืนการพดูคยุทางโทรศัพท์ไปยงัสมาชกิบนเครอืข่ายไลน์

โดยไม่เสียค่าบริการขณะสนทนา	 ถึงแม้ว่าปลายทางของ 

คู่สนทนานั้นจะอยู่ไกลถึงต่างประเทศ	โดยผู้ใช้ไลน์สามารถ

สนทนาด้วยเสียงผ่าน	Voice	Call	 จากสมาร์ทโฟนไปยัง 

สมาร์ทโฟน	สมาร์ทโฟนไปยงัคอมพวิเตอร์	หรอืคอมพวิเตอร์

ไปยังคอมพิวเตอร์ได้	 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ	 เพิ่มเติม

นอกจากค่าบริการอินเทอร์เน็ต	 ท�าให้ลดช่องว่างของ 

การสื่อสาร	 ถึงแม้ว ่าจะอยู ่ห ่างไกลกันคนละจังหวัด 

หรือคนละประเทศ	โปรแกรมไลน์ยังสามารถเชื่อมต่อกันได้

อย่างทั่วถึง

 7. สามารถสร้างไทม์ไลน์ได	้ เช่นเดียวกับสังคม

ออนไลน์อื่นๆ	 อย่างเฟซบุ๊ก	 (Facebook)	 และทวิตเตอร	์

(Twitter)	 ผู ้ใช ้สามารถโพสต์ข้อความ	 รูปภาพ	 หรือ 

คลิปวิดีโอบนหน้าไทม์ไลน์ของตนเองได้ตามความต้องการ	

เพือ่เป็นการสือ่สารแรงบนัดาลใจ	แนวคดิ	หรอืความรูส้กึไป

ยังสมาชิกที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 ผู้บริหารอาจน�าวิสัยทัศน์ของ

องค์การมาตั้งสถานะบมไทม์ไลน์ของตนเอง	 เพื่อให้สมาชิก

ทีเ่ป็นบคุลากรใช้เป็นแรงบนัดาลใจในการปฏบิติังาน	เป็นต้น	

 8. รองรับไฟล์ข้อมูลได้หลากหลาย (Files  

Support)	ในกล่องสนทนาของไลน์นอกจากการส่งข้อความ

สนทนาเป็นตวัอกัษร	ภาพ	หรอืสติก๊เกอร์แล้ว	ผูใ้ช้ยงัสามารถ

ส่งแฟ้มงานเอกสารในรูปแบบของนามสกุลไฟล์ต่างๆ	 ได้	 

มลีกัษณะคล้ายกบัการรบั-ส่งอเีมล	(E-Mail)	จากผูส่้งไปยงั

ผู้รับโดยตรง	ซึ่งไฟล์ที่สามารถใช้งานร่วมกับไลน์นั้น	ได้แก่	

.pdf	 .ppt	 .doc	 .jpeg	ฯลฯ	การส่งเอกสารต่างๆ	ผ่านไลน ์

จะท�าให้เกิดความสะดวก	 รวดเร็ว	 ท�าให้ระบบการติดต่อ

สื่อสารภายในองค์การมีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 จากคณุสมบตัขิองไลน์จะเหน็ได้ว่า	โปรแกรมไลน์

สามารถท�าให้การติดต่อ	 สื่อสารผ่านช่องทางแบบเดิมทั้ง 

การส่งจดหมาย	อีเมล	 ข้อความผ่านโทรศัพท์	 การสนทนา

ผ่านโทรศัพท์ภายในของส�านักงาน	 ฯลฯ	 กลายเป ็น 

ช่องทางการติดต่อส่ือสารที่ล้าสมัย	 ส่งผ่านข้อมูลข่าวสาร 

ได้ล่าช้าและขาดความหลากหลาย	 อีกทั้งโปรแกรมไลน ์

ยังถือเป ็นการติดต ่อสื่อสารสองทางในองค ์การที่มี

ประสิทธิภาพ	มีสีสัน	 สนุกสนาน	 เพลิดเพลิน	 เหมาะสม 
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กับการใช้สื่อสารในยุคโลกไร้พรมแดน

	 ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีผู ้บริหารใน

องค์การทั้งภาครัฐและเอกชน	ต้องประยุกต์โปรแกรมไลน์

เข้ามาเป็นช่องทางหนึง่ของกจิกรรมการตดิต่อสือ่สารภายใน

องค์การ เพื่อท�าให้การติดต่อสื่อสารภายในองค์การเป็นไป

ในลักษณะที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	 โดยอาจเริ่มต้ังแต่

การก�าหนดให้บคุลากรทกุคนมีสมาร์ทโฟน	ประจ�าตวั	ท�าการ

ติดตั้งโปรแกรมไลน์และสร้างกลุ่มเฉพาะเพื่อการสื่อสาร	

ก�าหนดให้การติดต่อสื่อสารผ่านโปรแกรมไลน์มีสถานะเป็น 

“การติดต่อสื่อสารที่เป็นทางการ”	 เปรียบเสมือนกับหนังสือ	

บนัทกึข้อความ	ค�าสัง่	หรือการประกาศทัว่ไปภายในองค์การ

ข้อดีและข้อจ�ากัดของการติดต่อส่ือสารด้วยไลน์
ภายในองค์การ
 จากคณุสมบตัขิองไลน์ทัง้หมดทีก่ล่าวมาจะเหน็ว่า

ไลน์	มส่ีวนช่วยให้การตดิต่อสือ่สารในองค์การมีประสทิธิภาพ 

มากขึ้น	 แต่ทั้งนี้ในการใช้ไลน์ก็ยังมีทั้งข้อดีและข้อจ�ากัด

หลายประการที่ผู้บริหารต้องค�านึงถึง	 โดยสามารถสรุปได้

ดังนี้	(ส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ,	2557	:	4)

 ข้อดี

	 1.	ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร

	 2.	ส่งผ่านข้อมลูในปรมิาณมากและหลากหลายได้	

เช่น	ภาพ	เสียง	วีดีโอ	ไฟล์	PDF	ฯลฯ

	 3.	 สมาชิกที่อยู่ภายในกลุ่มสามารถพิมพ์ข้อความ

แลกเปลี่ยนข่าวสารในประเด็นที่ต้องการได้

	 4.	สามารถเปิดเอกสารที่ได้รับแล้วน�าไปปฏิบัติได้

ทันที

	 5.	 ระบบมีการแจ้งเตือนเมื่อมีข้อความใหม่เข้ามา

และสามารถดูข้อความย้อนหลังได้

	 6.	 โปรแกรมไลน์สามารถใช้ได้กับเครื่องโทรศัพท์

สมาร์ทโฟน	และเครื่องคอมพิวเตอร์

	 7.	 สามารถส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อการติดต่อสื่อสาร

ได้ทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม

	 8.	 สามารถพูดคุยโทรศัพท์ผ่านโปรแกรมไลน์ได้

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

	 9.	 สามารถตรวจสอบสมาชิกที่ถูกเชิญเข้ามาใน

กลุ่ม	และลบออกจากกลุ่มได้

 ข้อเสีย

 1.	เงื่อนไขการสมัคต้องสมัครผ่านสมาร์ทโฟน

	 2.	 ผู้สมัครสมาชิกสามารถตั้งชื่อได้ตามใจชอบ	

ท�าให้ไม่สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงได้

	 3.	สมาชกิภายในกลุม่สามารถเชญิบคุคลภายนอก

เข้าร่วมกลุ ่มได้	 และสามารถลบสมาชิกทุกคนออกจาก 

กลุ่มได้

	 4.	 ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าสมาชิกภายในกลุ่ม

สามารถรับข้อความได้หรือไม่

	 5.	 ไม่สามารถแนะน�าผู ้ให้บริการพัฒนาระบบ 

ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการได้

	 6.	 ไม่สามารถแจ้งผู้ให้บริการดูแลแก้ไขปัญหา	 

ในกรณีที่ระบบขัดข้องหรือถูกยกเลิก

	 7.	สมาชิกในกลุ่มจ�ากัดได้ไม่เกิน	100	คน

	 8.	สมาชกิทกุคนภายในกลุม่สามารถเปลีย่นแปลง

แก้ไข	ชื่อ/รูปภาพ	ประจ�ากลุ่มได้

	 9.	ข้อมลูข่าวสารทีส่�าคญัขององค์การ	อาจถกูน�าไป

เผยแพร่ต่อภายนอกได้

	 จากข้อดีและข้อจ�ากัดของไลน์ดังที่กล่าวมานั้น	 

เป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องค�านึงถึงเมื่อจะน�าโปรแกรมไลน์มาใช้

ตดิต่อสือ่สารภายในองค์การ	โดยเฉพาะในส่วนของข้อจ�ากดั

นอกจากเนื้อหาดังกล่าวแล้ว	จากประสบการณ์ของผู้เขียน

ยังเห็นว่าไลน์ถ้าใช้แบบไม่ระมัดระวังอาจท�าให้องค์การ 

เสียโอกาสหลายด้าน	 เช่น	 บุคลากรในองค์การเล่นไลน์ 

ในขณะปฏิบัติงาน	ท�าให้การปฏิบัติงานไม่เต็มประสิทธิภาพ	

หรือบางครั้งผู้บริหารใช้ไลน์มอบหมายงานในปริมาณมาก

เกนิไป	อาจท�าให้การสือ่สารขาดความชดัเจน	หรอืในปัจจบุนั

พฤติกรรมการเซลฟี่แล้วส่งภาพถ่ายผ่านไลน์	 อาจท�าให้

บุคลากรขาดสมาธิในการปฏิบัติงาน	 เกิดการสร ้าง 



JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE                    Vol.9  No.1  January – June  2015 107

ภาพลกัษณ์เพือ่หวังผลประโยชน์จากการปฏบิตังิาน	เป็นต้น	

	 ข้อจ�ากัดเหล่านี้ผู้บริหารต้องรู้เท่าทัน	และหาทาง

ป้องกนัก่อนทีปั่ญหาจะเกดิขึน้	ในยุคปัจจบุนัองค์การทกุแห่ง

ไม่สามารถปฏเิสธการใช้เทคโนโลยไีด้	โปรแกรมไลน์ถอืเป็น

เทคโนโลยีการสื่ อสารที่ทันสมัย	 และสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพการติดต่อส่ือสารภายในองค์การให้ทันกับ

สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป	ดังนั้นการใช้โปรแกรมไลน์ผู้

บริหารต้องศึกษาคุณสมบัติของไลน์	 และประยุกต์ใช้ให้

เหมาะสมกับบริบทขององค์การ	 เพื่อให้โปรแกรมไลน์ช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารภายในองค์การ	

สรุป
	 โปรแกรมไลน์ถือเป็นการติดต่อ	 สื่อสารสองทาง	 

ซึ่งเป ็นลักษณะของการติดต ่อสื่อสารในองค์การที่มี

ประสิทธิภาพ	 ไลน์มีต้นก�าเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่น	 มีจุด 

มุ่งหมายเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ต	 ไลน์มีคุณสมบัติที่ส�าคัญส�าหรับการติดต่อ

สื่อสารทั้งการสร้างกลุ ่มเฉพาะส�าหรับการติดต่อสื่อสาร	

สามารถติดต ่อสื่อสารได ้ไม ่จ�ากัดช ่วงเวลา	 มีความ 

หลากหลาย	รองรบัการส่งไฟล์ข้อมูลได้มากมาย	และทีส่�าคญั	

คือ	สามารถส่งผ่านข้อมูลได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว	

	 และเพื่อให้การใช้โปรแกรมไลน์ติดต่อสื่อสาร

ภายในองค์การให้มปีระสทิธภิาพ	ผูบ้ริหารต้องศกึษาถึงข้อดี

และข้อจ�ากัดของไลน์อย่างละเอียด	 แล้วพยายามขจัดข้อ

จ�ากัดต่างๆ	 ออกไป	 เพื่อให้ไลน์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ 

การตดิต่อสือ่สารให้กบัองค์การอย่างแท้จรงิ	ป้องกนับคุลากร

ในองค์การมพีฤตกิรรมการเล่นไลน์ในเวลาปฏบิตังิานจนเกดิ	

“สังคมก้มหน้า”	ขึ้นในองค์การ
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