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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาสติ๊กเกอรไลนสําหรับธุรกิจติวเตอร 2) เพื่อวัดผลการยอมรับของผูใชงานที่มีตอ
สติ๊ ก เกอร ไลน สํ า หรั บ ธุ รกิ จ ติ ว เตอร ชุ ด KruPor โดยกลุ ม ตั ว อย า งที่ ใช ในงานวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ พนั กงานในบริ ษั ท English
Inspired By KruPor และผูใชงานทั่วไปบนอินเตอรเน็ต จํานวนรวม 400 คน ดวยวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง
และแบบบังเอิญ โดยใชสติ๊กเกอรไลนชุด KruPor และแบบสอบถามออนไลนเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใช
ในการวิเคราะห คือ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ หาคาสหสัมพันธ ผลการวิจัยพบวา จากการตอบแบบสอบถาม
การยอมรับของผูใชงาน โดยแบงผลการประเมินออกเปน 4 ดานไดแก 1) ผลการประเมินการยอมรับดานขอความและการใช
ภาษา สงผลตอการยอมรับสติ๊กเกอรไลนสําหรับธุรกิจติวเตอร อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.46 2) ผลการประเมิน
การยอมรับดานการออกแบบ สงผลตอการยอมรับสติ๊กเกอรไลนสําหรับธุรกิจติวเตอร อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยอยูที่
4.49 3) ผลการประเมินการยอมรับดานรูปแบบสติ๊กเกอรเพื่อการประชาสัมพันธภาพลักษณขององคการ สงผลตอการยอมรับ
สติ๊ ก เกอรไลน สํ า หรับ ธุ รกิ จ ติ ว เตอร อยู ในระดั บ มากที่ สุ ด มี ค า เฉลี่ ย อยู ที่ 4.53 4) ผลการประเมิ น การยอมรั บ ด า นการ
ตอบสนองของผูบริโภค สงผลตอการยอมรับสติ๊กเกอรไลนสําหรับธุรกิจติวเตอร อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.50 ซึ่ง
ระดับการยอมรับสติ๊กเกอรไลนชุด KruPor ของผูใชในภาพรวมของทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.50 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.515 และคาสหสัมพันธของตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธกันในเชิงบวก
คําสําคัญ: ติวเตอร สติ๊กเกอรไลน แอพพลิเคชั่นไลน
Abstract
This project has the objectives 1) to develop sticker stickers for tutor businesses 2) to measure the
acceptance of users with sticker stickers for the KruPor series tutor business. The samples used in this
research are Employees of English Inspired By KruPor and general users on the Internet, totaling 400
people, with a method of sample selection, purposely and accidentally. By using the KruPor sticker line
and online questionnaire as a tool to collect data The statistics used in the analysis are mean, standard
deviation and correlation. The research found that From answering the user acceptance questionnaire By
dividing the assessment results into 4 areas: 1) the assessment of text acceptance and language use
Affecting the acceptance of sticker stickers for tutoring businesses is at the highest level. The average
value is 4.46 2) The design acceptance assessment results Affecting the acceptance of stickers for
business tutors At the highest level The average value is 4.49 3) The evaluation of sticker acceptance for
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public relations of the organization image. Affecting the acceptance of stickers for business tutors At the
highest level The average value is 4.53 4) The results of consumer acceptance assessment Affecting the
acceptance of stickers for business tutors At the highest level With an average of 4.50, which the level of
acceptance of the KruPor line stickers of users in the overall picture of all 4 areas is at the highest level
The average value is 4.50 The standard deviation is 0.515 and the correlation of all variables is positively
related.
Keywords: Tutor, Sticker Line, Applications Line
1. ที่มาและความสําคัญ
การติดตอสื่อสารของมนุษยในสมัยโบราณ มนุษยสื่อสารกันดวยวิธีการแสดงออกดวยทาทาง การออกเสียงตางๆ ตอมา
การสื่อสารของมนุษยไดพัฒนาเปนการใชรูปแบบสัญลักษณ เชน ตัวอักษร รูปวาด ปจจุบันไดมีการพัฒนาใหการติดตอสื่อสาร
สะดวกสบายมากขึ้น (กุลธิดา ธรรมวิภัชน และคณะ, 2558) มีการปรับเปลี่ยนการติดตอสื่อสารเปนแบบโทรศัพททางไกล ที่มี
การใชคลื่นสัญญาณตางๆ รวมถึงมีการใชเครือขายคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตเขามาเกี่ยวของ เชน บริการ IRC (Internet
Relay Chat) โปรแกรมพูดคุย (Chat programs) จดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) และเว็บบอรด (Web board) ดวยเหตุนี้
ทําใหผูประกอบธุรกิจตางๆเล็งเห็นถึงผลประโยชนของการติดตอสื่อสาร ที่จะเปนอีกชองทางหนึ่ง ที่สามารถทํารายไดใหกับ
ธุรกิจตนเอง
แอพพลิเคชั่นไลน (LINE) เปนแอพพลิเคชั่นสําหรับการสนทนาบนอุปกรณการสื่อสารรูปแบบ สมารทโฟน (Smart
Phone) โดยผูใชสามารถสื่อสารดวยการพิมพขอความจากอุปกรณการสื่อสาร เครื่องหนึ่งไปสูอีกเครื่องหนึ่ง จุดเดนที่ทําให
แอพพลิเคชั่นไลนแตกตางกับแอพพลิเคชั่นสําหรับการสนทนารูปแบบอื่น คือ รูปแบบของสติ๊กเกอร (Sticker) ที่แสดงอารมณ
และความรูสึกของผูใชที่หลากหลายเชนสติ๊กเกอรแสดงความรูสึกขั้นพื้นฐาน สติ๊กเกอรตามเทศกาลและวันสําคัญ สติ๊กเกอร
ของตราสิ น ค าต างๆ และสติ๊ ก เกอร ก ารตู น ที่ มี ชื่ อเสี ยง เป น ต น ลั กษณะเฉพาะอี กประการหนึ่ งที่ เพิ่ ม ความโดดเด น ของ
แอพพลิเคชั่นไลน คือความสามารถในการสนทนาดวยเสียงผานไลน (Voice Call) เสมือนการพูดคุยทางโทรศัพทไปยังสมาชิก
บนเครือขาย โดยไม เสีย ค าบริก ารขณะสนทนา ถึ งแม วาปลายทางของคูส นทนานั้ น จะอยู ไกลถึงต างประเทศ ทํ าให ผูใช
สมารทโฟนเปนจํานวนมากตางดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นไลนมาไวในเครื่อง เพื่อใชงานตามวัตถุประสงคที่แตกตางกัน รวมถึง
หนวยงานหรือองคกรตางๆ ตางใชชองทางไลนในการสื่อสารไปยังผูบริโภคกลุมเปาหมายเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางธุรกิจ
(ศุภศิลป กุลจิตตเจือวงศ, 2556)
ธุรกิจติวเตอร หรือโรงเรียนกวดวิชา เปนธุรกิจที่กอตั้งขึ้นเพื่อกวดขันใหนักเรียน สําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวกอนเขา
เรียน โดยธุรกิจติวเตอรมีหลากหลายวิชาที่เปดสอน เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน วิทยาศาสตร คณิ ตศาสตร เปนตน ชอง
ทางการประชาสัมพันธของธุรกิจติวเตอรมีความหลากหลาย อยางการใชสื่อสังคมออนไลนตางๆ (Social Media) ในการทํา
การตลาด เชน Facebook Fanpage, Instagram และ LINE เพื่อสงเสริมภาพลักษณของธุรกิจและประชาสัมพันธโปรโมชั่น
ตางๆใหกับกลุมลูกคาเปาหมายผานสื่อออนไลน ซึ่งสวนใหญไดใชชองทางการติดตอสื่อสารผานแอพพลิเคชั่นไลน (LINE) ใน
ติดตอกับลูกคาเปนชองทางหลัก โดยใชเพียงขอความตัวอักษรเทานั้น ในการสื่อสารกับลูกคา ทําใหบทสนทนาดูเปนทางการ
มากเกินไปและไมนาสนใจ

ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดพั ฒ นาสติ๊กเกอรไลน สําหรับ ธุรกิจติวเตอร ชุด KruPor (พั ฑ ฒิ ดา รัตนศิลปากร) ที่แสดงลักษณะ
ภาพลักษณของธุรกิจติวเตอร โดยใชชองทางการติดตอสื่อสารอยางแอพพลิเคชั่นไลน เพื่อเปนการสงเสริมภาพลักษณของ
ธุรกิจติวเตอร และเพิ่มสีสันในการติดตอสื่อสารระหวางผูประกอบธุรกิจกับนักเรียนใหมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาสติ๊กเกอรไลนสําหรับธุรกิจติวเตอร
2.2 เพื่อวัดผลการยอมรับของผูใชที่มีตอสติ๊กเกอรไลนสําหรับธุรกิจติวเตอร
3. ขอบเขตโครงการ
3.1 ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง
พนักงานในบริษัท English Inspired By KruPor และผูใชงานทั่วไปบนอินเตอรเน็ต จํานวนรวม 400 คน ดวย
วิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงและแบบบังเอิญ
3.2 ขอบเขตดานโปรแกรม
3.2.1 โปรแกรม Adobe Photoshop CC สําหรับตัดตอภาพตางๆ
3.2.2 โปรแกรม Adobe Illustrator CC สําหรับออกแบบตัวการตูน
3.2.3 แอพพลิเคชั่น Line Creators Market สําหรับสงสติ๊กเกอรไลนเพื่อรับการพิจารณาการวาง จําหนาย
3.3 ขอบเขตดานขอมูลและเนื้อหา
สติ๊กเกอรแสดงอารมณตางๆเพื่อใชในชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การแสดงอามรณโกรธ เหงา เศราเปนตน
3.4 ชอบเขตดานการใชงาน
ใชงานบนแอพพลิเคชั่นไลน (LINE)
4. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 แนวคิดทฤษฎีการออกแบบกราฟก เปนลักษณะของการออกแบบพื้นผิว 2 มิติ เพื่อเปนสื่อกลางสําหรับถายทอด
ขอความ ความรูสึกนึกคิด และอารมณ จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง เพื่อใหเขาใจและรูเรื่องโดยใชประสาทตาในการรับรู
เปนสวนใหญ งานกราฟกมีอิทธิพลตอชีวิตประจําวันของเราเปนอยางมาก สิ่งที่เรามองเห็นดวยตาจะโนมนาวจิตใจไดดีกวาการ
รับรูประเภทอื่น งานกราฟกที่ดีตองขึ้นอยูกับการออกแบบที่ดี นับตั้งแตหลักการเบื้องตนของศิลปะ รวมถึงการเลือกใชวัสดุ
อุปกรณตางๆ ที่นํามาใชในการผลิตวัสดุกราฟก นอกจากนี้ยังตองมีความรูในเรื่องเทคโนโลยีใหมๆ ซึ่งจะสามารถนํามาใชใน
การออกแบบกราฟกดวย เพื่อที่จะสามารถพัฒนางานออกแบบใหทันยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
4.2 แนวคิดและทฤษฎีการใชสี หลักการพิจารณาเกี่ยวกับการใชสีในงานออกแบบกราฟก มีวัตถุประสงคที่จะทําใหงาน
นั้นนาดู สวยงาม และตื่น ตา หรือสงเสริมให เนื้อหาสาระที่นําเสนอมีความสมบูรณ ยิ่งขึ้น คนแตละวัยมีความสนใจกลุมสี
แตกตางกัน เด็กเล็กๆจะสนใจสีสด เขม สะดุดตา ไมชอบสีออน และจะสังเกตไดวาเมื่อมีอายุมากขึ้นก็ยิ่งไมชอบสีสดใสมากๆ
กลับนิยมสีออนหวาน นุมนวล การวางโครงสีในงานออกแบบกราฟกในเชิงพาณิชย จึงตองเนนเรื่องวัยของกลุมเปาหมายเปน
สําคัญ เด็กเล็กๆ ควรใชสีประเภทปฐมภูมิ หรือสีทุติยภูมิ สวนผูใหญอาจตองใชสีแท ผสมกลุมสีขาวหรือสีนวลหรือสีดํา การใช
สีขาวหรือสีดํามาผสมกับสีแท ก็จะชวยลดความสดใสของสีเดิมลงตามขนาดสัดสวนมากนอยตามตองการ การกําหนดสีจึงมี
บทบาทอยางมากที่ชวยเนนความชัดเจน ทําใหสะดุดตา นักออกแบบจะพยายามใชสีใหบรรลุวัตถุประสงคมากที่สุด

5. กรอบแนวคิด

สติ๊กเกอรที่ออกแบบ
จํานวน 42 รูป

สงสติ๊กเกอรเพื่อพิจารณา
- สมัครใชบริการ line creator
- นําสติ๊กเกอรเขาระบบเพื่อ
จําหนาย
- รอการอนมัติ

สติ๊กเกอรไลนสําหรับธุรกิจติวเตอร

ผลการยอมรับของผูใชที่มีตอสติ๊กเกอรสําหรับธุรกิจติวเตอร

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด
6. วิธีดําเนินการวิจัย
1. การวางแผน (Planning)
2. การวิเคราะห (Analysis)
3. การออกแบบ (Design)
4. การดําเนินงาน
5. การบํารงรักษา (Maintenance)

รูปที่ 2 วัฎจักรการพัฒนาระบบงาน SDLC
6.1 การวางแผน (Planning) กําหนดลั กษณะและแนวทางการพั ฒ นาสติ๊ กเกอรไลน สําหรับติ วเตอร โดยวางแผน
พัฒนาสติ๊กเกอรไลนในรูปแบบภาพ 2 มิติ จํานวน 42 ภาพ ใชระยะเวลาในการพัฒนา 3 เดือน
6.2 การวิเคราะห (Analysis) ออกแบบและวิเคราะหบุคลิกลักษณะของสติ๊กเกอร โดยใชบุคลิกลักษณะโดยทั่วไปของ
ติวเตอร จัดทําเปนบทภาพ (Storyboard)

รูปที่ 4 จัดทําบทราง (Storyboard)

6.3 การออกแบบ (Design) นํ า บทภาพที่ อ อกแบบไว มาร า งภาพในโปรแกรม Adobe Photoshop CC และ
ออกแบบทาทางตางๆของสติ๊กเกอร พรอมใสขอความแสดงอารมณ และบันทึกเปนไฟลนามสกุล .PNG

รูปที่ 5 ออกแบบสีหนาและทาทางของสติ๊กเกอรไลน
6.4 การนําไปใช (Implementation) ลงทะเบียน LINE STORE เพื่อนําสติ๊กเกอรไลนสําหรับธุรกิจติวเตอรชุด KruPor
เขาระบบจัดจําหนาย และสามารถใชงานไดบน แอพพลิเคชั่นไลน

รูปที่ 6 ลงทะเบียนเพื่อจัดจําหนายสติ๊กเกอรไลน
6.5 การบํารุงรักษา (Maintenance)
6.5.1 ตรวจสอบเวอรชั่นของ LINE Creator วามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบาง เพื่อที่จะนําวาปรับปรุงสติ๊กเกอรใหอยู
ในเวอรชั่นปจจุบัน
6.5.2 วัดผลการยอมรับของผูใชที่มีตอสติ๊กเกอรไลนสําหรับธุรกิจติวเตอร โดยกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้คือ
พนักงานในบริษัท English Inspired By KruPor และผูใชงานทั่วไปบนอินเตอรเน็ต จํานวนรวม 400 คน ดวยวิธีการคัดเลือก
กลุมตัวอยางแบบเจาะจงและแบบบังเอิญ ที่อางอิงจํานวนกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน (Yamane,
1967) แบบสอบถามมีการทํา IOC (Index of Item Objective Congruence) ที่ประเมินจากผูเชี่ยวชาญจํานวนทั้งหมด 3
ทาน โดยแบบสอบถามแบงออกเปนแบบสอบถามแบบปดและแบบเปด มี 6 หัวขอคําถาม 1)ดานสถานะภาพทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม 2)ดานการใชภาษาและขอความ 3)ดานการออกแบบ 4)ดานการประชาสัมพันธสติ๊กเกอรไลนสําหรับธุรกิจติว
เตอร 5)ดานการตอบสนองของผูใช 6)ขอเสนอแนะ โดยวัดการยอมรับของผูใช โดยเกณฑของ ลิเคอรท (Likert Scale) ใน
การสรุปผลการวิจัย

7. ผลการวิจัย
7.1 ผลการพัฒนาสติ๊กเกอรไลนสําหรับธุรกิจติวเตอร ชุด KruPor มีสติ๊กเกอรทั้งหมด 42 รูป แบงเปนไอคอน 2 รูป
และสติ๊กเกอรแสดงอารมณ จํานวน 40 รูป สามารถดาวนโหลดและใชงานไดบนแอพพลิเคชั่นไลน

รูปที่ 5 สติ๊กเกอรไลนที่พัฒนาขึน้ ทั้งหมด
7.2 ผลการวิเคราะหการยอมรับของผูใชที่มีตอสติ๊กเกอรไลนสําหรับธุรกิจติวเตอร
จากผูตอบแบบสอบออนไลนถามทั้งหมด 400 คน แบงเปนเพศชายคิดเปนรอยละ 44.5 เพศหญิงคิดเปนรอยละ 55.5
อายุต่ํากวา 15 ป คิดเปนรอยละ 4.5 อายุระหวาง 15-20 ป คิดเปนรอยละ 14 อายุระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 59.5
อายุระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 17 อายุระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 4 อายุระหวาง 51-60 ป คิดเปนรอยละ 1
และอายุมากกวา 60 ปขึ้นไปคิดเปนรอยละ 0 ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 25 ระดับการศึกษาปริญญา
ตรี คิดเปนรอยละ 70 และระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 5 และอาชีพแบงเปนนักเรียน/นักศึกษา คิดเปน
รอยละ 10 ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจคิดเปนรอยละ 13.5 พนักงาน/ลูกจางเอกชนบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 10 คาขาย/
ประกอบธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 4 รับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 6 และเกษตรกร คิดเปนรอยละ 1.5
ตารางที่ 1 สรุปผลการยอมรับของผูใชงานที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
รายการประเมิน
ดานขอความและการใชภาษา
ดานการออกแบบ
ดานรูปแบบสติ๊กเกอรเพื่อประชาสัมพันธภาพลักษณขององคกร
ของธุรกิจติวเตอร
ดานการตอบสนองของผูบริโภค
รวม

คาเฉลี่ย
4.46
4.48
4.53

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.513
0.530
0.506

ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.50
4.50

0.509
0.515

มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา ผลการยอมรับของผูใชที่มีตอสติ๊กเกอรไลนสําหรับธุรกิจติวเตอร อยูในระดับมากที่สุด
คิ ด เป น รอยละ 4.50 และมี ส วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานอยูที่ 0.515 โดยแบ งเป น ด านรู ป แบบสติ๊ กเกอร เพื่ อประชาสั ม พั น ธ

ภาพลักษณขององคกรของธุรกิจติวเตอร สงผลตอการยอมรับสติ๊กเกอรชุด KruPor อยูในระดับมากที่สุด รอยละ 4.53 ดาน
การตอบสนองของผูบริโภค อยูในระดับมากที่สุด รอยละ 4.50 ดานการออกแบบ อยูในระดับมากที่สุด รอยละ 4.48 และดาน
ขอความและการใชภาษา อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 4.50 เปนลําดับสุดทาย
ตารางที่ 2 แสดงผลความสัมพันธของตัวแปรในการยอมรับของผูใชที่มีผลตอสติ๊กเกอรไลนสําหรับธุรกิจติวเตอร
ตัวแปร
การใชภาษา
การออกแบบ
ประชาสัมพันธ
การตอบสนอง
การ.ใชภาษา
1
การออกแบบ
0.665**
1
ประชาสัมพันธ
0.651**
0.652**
1
การตอบสนอง
0.552**
0.645**
0.630**
1
4.46
4.48
4.53
4.50
�
𝒙𝒙
0.309
0.370
0.331
0.342
𝒔𝒔. 𝒅𝒅.
หมายเหตุ ** หมายถึง ตั วแปรมี ค านั ย ยะสํ าคั ญ ที่ ต่ํ ากว า 0.01 ซึ่ งแสดงวา ตั วแปรมีค วามสัม พั น ธกัน ในเชิงบวก ถามี *
หมายถึง ตัวแปรมีคานัยยะสําคัญที่ต่ํากวา 0.05 ซึ่งแสดงวา ตัวแปรมีความสัมพันธกันในเชิงบวก และถาไมมี * แสดงวา ตัว
แปรไมมีความสัมพันธกันในเชิงบวก
จากตารางที่ 2 พบวา ดานการใชภาษาและดานการออกแบบ มีคาความสัมพันธอยูที่ 0.665 ดานการใชภาษาและดาน
การประชาสัมพันธ มีคาความสัมพันธอยูที่ 0.651 ดานการใชภาษาและดานการตอบสนองของผูใช มีคาความสัมพันธอยูที่
0.552 ดานการออกแบบและดานการประชาสัมพันธ มีคาความสัมพันธอยูที่ 0.652 ดานการออกแบบและดานการตอบสนอง
ของผูใช มีคาความสัมพันธอยูที่ 0.645 และดานการประชาสัมพันธ กับดานการตอบสนองของผูใช มีคาความสัมพันธอยูที่
0.630 ดังนั้นผลที่ไดคือตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธกันในเชิงบวกโดยมีมีคานัยยะสําคัญที่ต่ํากวา 0.01
8. สรุปผล
จากการพัฒนาสติ๊กเกอรไลนสําหรับธุรกิจติวเตอร พบวา 1) ไดสติ๊กเกอรไลนสําหรับธุรกิจติวเตอร ชุด KruPor วาง
จําหนายใน LINE STORE ในราคา 30 บาท สามารถใชไดในแอพพลิเคชั่นไลน 2) ผลการยอมรับจากผูใช ที่ไดจากการทํา
แบบสอบถามออนไลนในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 4.50 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.515 โดย
แบงเปน ดานรูปแบบสติ๊กเกอรเพื่อประชาสัมพันธภาพลักษณขององคกรของธุรกิจติวเตอร สงผลตอการยอมรับสติ๊กเกอรชุด
KruPor อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 4.53 ดานการตอบสนองของผูบริโภค อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 4.50
ดานการออกแบบ อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 4.48 และดานขอความและการใชภาษา อยูในระดับมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 4.50 เปนลําดับสุดทาย 3) คาสหสัมพันธของตัวแปร ดานการใชภาษาและดานการออกแบบ มีคาความสัมพันธอยูที่
0.665 ดานการใชภาษาและดานการประชาสัมพันธ มีคาความสัมพันธอยูที่ 0.651 ดานการใชภาษาและดานการตอบสนอง
ของผูใช มีคาความสัมพันธอยูที่ 0.552 ดานการออกแบบและดานการประชาสัมพันธ มีคาความสัมพันธอยูที่ 0.652 ดานการ
ออกแบบและดานการตอบสนองของผูใช มีคาความสัมพันธอยูที่ 0.645 และดานการประชาสัมพันธ กับดานการตอบสนอง
ของผูใช มีคาความสัมพันธอยูที่ 0.630 ดังนั้นผลที่ไดคือตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธกันในเชิงบวกโดยมีมีคานัยยะสําคัญที่ต่ํา
กวา 0.01

9. อภิปรายผล
จากการพัฒนาสติ๊กเกอรไลนสําหรับธุรกิจติวเตอร และไดผลการยอมรับของผูใชที่มีตอสติ๊กเกอรไลนสําหรับธุรกิจติว
เตอร พบวากลุมตัวอยางใหการยอมรับสติ๊กเกอร สําหรับธุรกิจตัวเตอร ชุด KruPor ผลการยอมรับของผูใชอยูในระดับดีมาก
ซึ่งประกอบไปดวย 1)ดานการใชภาษาและขอความ ซึ่งมีการใชขอความที่ใชมีความนาสนใจ สื่อความหมาย และความทันสมัย
ของภาษาที่ใช มีผลตอการยอมรับของผูใช ที่มีตอสติ๊กเกอรไลนสําหรับธุรกิจติวเตอรอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ
นิตินัย ไพศาลพยัคฆ (2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง การใชงานโปรแกรมไลนและสติ๊กเกอรเพื่อสนับสนุนการเรียนรูแบบรวมมือ
2)ดานการออกแบบ ซึ่งมีการใชรูปภาพที่นําเสนอมีความนาสนใจและสื่อความหมาย มีการจัดองคประกอบภาพและขอความที่
เหมาะสม มีผลตอการยอมรับของผูใชที่มีตอสติ๊กเกอรไลนสําหรับธุรกิจติวเตอรอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ระพี พั ฒ น คํ าหล า(2557) เรื่องกลยุ ท ธโฆษณาแฝงเพื่ อสราง ความภั กดี ในแบรนด ธุรกิ จ : กรณี ศึ กษาการออกแบบ
สติ๊กเกอรไลนแอพพลิเคชั่น 3)ดานรูปแบบสติ๊กเกอรเพื่อประชาสัมพันธภาพลักษณองคกรของธุรกิจติวเตอรซึ่งสติ๊กเกอรมี
ความเหมาะสมที่จะใชในการประชาสัมพันธภาพลักษณองคการธุรกิจติวเตอร และสติ๊กเกอรมีความเหมาะสมที่ในจะนําไปใช
ในการสื่อสารธุรกิจติวเตอร มีผลตอการยอมรับของผูใชที่มีตอสติ๊กเกอรไลนสําหรับธุรกิจติวเตอรอยูในระดับมากที่สุด ซึ่ง
สอดคลองกั บ มนั ส ทองบุ ญ เรื อง (2559) ได ทํ าการวิ จัย เรื่องการพั ฒ นาสติ๊ กเกอรไลน เพื่ อโปรโมทสิ น ค าโอทอปจังหวั ด
ประจวบคีรีขันธ 4)ดานการตอบสนองของผูบริโภค ซึ่งปริมาณของสติ๊กเกอรเหมาะสมกับราคาที่จัดจําหนาย และสติ๊กเกอรมี
ความเหมาะสมที่จะนําไปใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวันมีผลตอการยอมรับของผูใช ที่มีตอสติ๊กเกอรไลนสําหรับธุรกิจ
ติวเตอรอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรพิมล สัมพัทธพงศ (2559) การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ของผูบริโภคและสวนประสมทางการตลาดของสินคาหนึ่ง
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