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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) พัฒนาสติ๊กเกอรไลนแอนิเมชั่นสําหรับธุรกิจดานไอที 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจ

สติ๊กเกอรไลนแอนิเมชั่นสําหรับธุรกิจดานไอที โดยสติ๊กเกอรไลนแอนิเมชั่นที่พัฒนามีจํานวน 1 ชุดทั้งหมด 24 ตัว ซึ่งมีกลุมคํา

ทักทายทั่วไปและกลุมคําที่ใชในธุรกิจดานไอที โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ ผูใชงานอินเทอรเน็ตที่มาจากเกณฑ

การคัดเลือกแบบบังเอิญจํานวน 400 ตัวอยาง และใชแบบสอบถามออนไลนเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใช

ในการวิเคราะห คือ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสหสัมพันธ ผลการวิจัยพบวา 1) ไดสติ๊กเกอรไลนแอนิเมชั่น

สําหรับธุรกิจดานไอที จํานวน 1 ชุด 24 ตัวละคร โดยแบงการประเมินความพึงพอใจออกเปน 4 ดาน ไดแก 1) ดานรูปภาพ  

แอนิเมชั่นและการนําเสนอ มีความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 4.72 2) ดานขอความและการใชภาษา มีความ

พึงพอใจอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 4.76 3) ดานรูปแบบสติ๊กเกอรไลนแอนิเมชั่นสําหรับงานดานไอที มีความพึงพอใจ

อยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 4.75 4) ดานการตอบสนองของผูบริโภค มีความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 

4.56 ซึ่งระดับความพึงพอใจในภาพรวมทั้ง 4 ดาน มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.70 แสดงวาการพัฒนาสติ๊กเกอรไลนแอนิเมชั่นสําหรับ

ธุรกิจดานไอที มีความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก 

คําสําคัญ: ธุรกิจดานไอที  สติ๊กเกอรไลน  แอนิเมชั่น 

Abstract 

This research is objective 1 )  Developed Animated Stickers for the IT business 2 )  To assess their 

satisfaction with Animated Stickers for the IT business. By Animated Stickers that has the number of 

development 1 full set of 24 characters and a group of words that are used in the IT business. By a group 

of samples that are used in this research is the Internet user that comes from choosing the design criteria, 

incidentally the number 400 samples and use the online questionnaire as a tool to collect information. 

Statistics used in the analysis is the average standard deviation and the correlation value  found that the 

operating result 1) Are Animated Stickers for the IT business number 1 full set 24 characters by appraisal 

satisfied is 4 part. 1) Animation and presentation the satisfied is a very good level of 4.72%. 2) Text and 

language usage the satisfied is a very good level of 4.76%. 3) Format for Animated Stickers for IT business 

is a very good level of 4.75 %. 4) Consumers response the satisfied is a very good level of 4.56 %, Which 
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the satisfying level in the whole 4  part with 4 .7 0  average shows that the development of Animated 

Stickers for the IT business. The satisfied is at a very good level. 

Keywords: IT Business, Sticker lines, Animation 

1. ที่มาและความสําคัญ  

ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีและการสื่อสารไดทําการขับเคลื่อนสภาพสังคมและบริบทแวดลอมใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลง การรับรูภาพรอบตัวผานระบบสัญลักษณซึ่งตองใชประสบการณในการตีความหมายและใหความหมายนั้นจึงมี

ความสําคัญที่ชวยผลักดันทิศทางของสิ่งที่ตองการจะสื่อสาร เนื่องจากปจจุบันเปนยุคที่เต็มไปดวยภาพจํานวนมากผานสื่อ

ตางๆ ไมวาจะเปนสื่อสิ่งพิมพ สื่อ โทรทัศน และสื่อใหมอยางโซเชียลเน็ตเวิรคที่มีความกระจายตัวสามารถเขาถึงและสื่อสาร

กับผูใชงานไดอยางรวดเร็วมีอิทธิพลตอการรับรูการจดจํา ความคิด พฤติกรรมของผูรับบริการและผูใชสื่อเปนอยางมาก      

(ระพีพัฒน, 2557) ทําใหธุรกิจเล็งเห็นถึงประโยชนจึงไดถูกนํามาใชเปนเคร่ืองมือในการสื่อสาร 

แอปพลิเคชั่นถือเปนสื่อประชาสัมพันธทางจอภาพรูปแบบใหมที่มีความนาสนใจ ซึ่งแอปพลิเคชั่นก็คือชุดโปรแกรมบน

มือถือประเภทสมารทโฟน รวมถึงแท็บเลตตางๆที่มีใหดาวนโหลดและติดตั้งไปยังอุปกรณตามรุนตางๆ โดยสามารถแสดง

ภาพเคลื่อนไหว อาทิ เชน ตัวหนังสือ วิดีโอ ขอมูล ภาพกราฟก เพื่อดึงดูดความสนใจของผูพบเห็น เชน แอปพลิเคชั่นไลน 

(LINE) เปนแอปพลิเคชั่นสําหรับการสนทนาบนอุปกรณการสื่อสารรูปแบบสมารทโฟน (Smart Phone) ในปจจุบันสามารถใช

งานผานคอมพิวเตอรตั้งโตะ (Desktop) และแท็บแล็ต (Tablet) ไดดวย โดยผูใชสามารถสื่อสารดวยการพิมพขอความจาก

อุปกรณการสื่อสารเคร่ืองหนึ่งไปสูอีกเคร่ืองหนึ่ง จุดเดนที่ทําใหแอปพลิเคชั่นไลนแตกตางจากแอปพลิเคชั่นสําหรับการสนทนา

รูปแบบอ่ืน คือ รูปแบบของสติ๊กเกอร (Sticker) ที่แสดงอารมณและความรูสึกของผูใชที่หลากหลายเชนสติ๊กเกอรแสดง

ความรูสึกข้ันพื้นฐาน สติ๊กเกอรตามเทศกาลและวันสําคัญ สติ๊กเกอรของตราสินคาตางๆ และสติ๊กเกอรการตูนที่มีชื่อเสียง 

ทางผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นถึงชองทางที่จะผลิตสติ๊กเกอรไลน โดยการสรางตัวการตูนที่จะสื่อถึงการใชงานทางดานไอที ตัว

การตูนที่สรางจะมีทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว  เพื่อการสื่อความหมายที่ดีสามารถนําตัวการตูนมาใชในบทสนทนาที่เก่ียวกับ

งานดานไอทีและยังเปนการสรางบทสนทนาใหสนุกสนานมากยิ่งข้ึน 

2. วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อพัฒนาพฒันาสติ๊กเกอรไลนแอนิเมชัน่สาํหรับธุรกิจดานไอที 

2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจสติ๊กเกอรไลนแอนิเมชั่นสาํหรับธุรกิจดานไอท ี

3. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

ทฤษฎีสี สีเปนองคประกอบพื้นฐานในการออกแบบที่มีรายละเอียดที่กวางขวางจึงไดมีการคิดคนเปน “ทฤษฎีสี” ไว

เฉพาะ สีไมเพียงแตชวยโนมนาวใจ ชี้แจงสิ่งที่ตองการแสดงใหเห็นผลและเปลี่ยนอารมณเทานั้น แตสียังเปนที่คุนเคยและรูจัก

ของผูคนมาตั้งแตเด็กจนกระทั่งเติบโตเปนผูใหญ แตการจะใชอยางผูรูจักใชสีที่ดีนั้น ก็ควรจะตองมีความรูเร่ืองของสีและการใช

สีเปนพื้นฐานอยูบาง เพื่อใหการใชสีสรางความมีคุณคายิ่งข้ึนประกอบกับในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพใหเกิดความสวยงามนั้น

นักออกแบบควรไดมีความรูความเขาใจเพื่อทําใหการใชสีสําหรับการออกแบบและผลิตผลงานออกมาอยางสวยงามและมี

คุณคาแกสายตากลุมผูอาน (เสนห, 2541) 



 

 

ทฤษฎีการออกแบบกราฟก เปนลักษณะของการออกแบบพื้นผิว 2 มิติ เพื่อเปนสื่อกลางสําหรับถายทอดขอความ 

ความรูสึกนึกคิด และอารมณ จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง เพื่อใหเขาใจและรูเร่ืองโดยใชประสาทตาในการรับรูเปนสวน

ใหญ งานกราฟกมีอิทธิพลตอชีวิตประจําวันของเรามาก สิ่งที่เรามองเห็นดวยตาจะโนมนาวจิตใจไดดีกวาการรับรูประเภทอ่ืน  

โปรแกรม Illustrator คือ โปรแกรมที่ใชในการวาดภาพ โดยจะสรางภาพที่มีลักษณะเปนลายเสน หรือที่เรียกวา 

Vector Graphic จัดเปนโปรแกรมระดับมืออาชีพที่ใชกันเปนมาตรฐานในการออกแบบระดับสากลสามารถทํางานออกแบบ

ตางๆ ไดหลากหลาย ไมวาจะเปนสิ่งพิมพ บรรจุภัณฑ เว็บ และภาพเคลื่อนไหวตลอดจนการสรางภาพเพื่อใชเปน

ภาพประกอบในการทํางานอ่ืนๆ เชน การตูน ภาพประกอบหนังสือ เปนตน 

4. กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แสดงกรอบของโครงงาน 

5. วิธีดําเนินการวิจัย  

5.1 การวางแผน (Planning) 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาสติ๊กเกอรไลนที่เก่ียวกับธุรกิจดานไอที พบวาสติ๊กเกอรไลนดานธุรกิจไอทียังมีไมมาก ผูจัดทําจึงได

ทําการพัฒนาสติ๊กเกอรไลนที่เก่ียวกับธุรกิจดานไอทีเพื่อใชสื่อสารพูดคุยกับลูกคาที่มาทําการติดตองาน โดยการพัฒนา

สติ๊กเกอรไลนข้ึนมา 1 ชุด 24 ตัว ชื่อชุดวา “หนุมเนิรดสไตลไอที” 

5.2 การวิเคราะห (Analysis) 

เนนการออกแบบสติ๊กเกอรไลนแอนิเมชั่น ใหอยูในรูปแบบสไตลไอที โดยเนนขอความที่เก่ียวกับธุรกิจดานไอที  คําพูด

ที่ใชในงานดานไอที โดยมีเคร่ืองมือที่ใชดังนี ้

5.2.1 เคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย 

สวนผูใหบริการในการพัฒนาสติ๊กเกอรไลน 

 1) ระบบการลงทะเบียน เพื่อใชในการสรางบัญช ี(LINE Creators Market) 

 2) ระบบการจําหนายสติ๊กเกอรไลน (LINE Store) 

เคร่ืองมือที่ใชพัฒนาสติ๊กเกอรไลนแอนิเมชั่น 

 1) โปรแกรมการดราฟตัวสติ๊กเกอร Adobe Illustrator Cs6 

 2) โปรแกรมการทําภาพใหเคลื่อนไหว APNG Anime Maker 

 3) โปรแกรมเปดดูภาพตัวอยางสติ๊กเกอรไลน Web Browser Firefox 

สติ๊กเกอรไลนแอนิเมชั่นสาํหรับ

ธุรกิจดานไอทีจาํนวน 24 ตัว 

 

ประเมินความพงึพอใจของ

สติ๊กเกอรไลนแอนิเมชั่น 

 

สติ๊กเกอรไลนแอนิเมชัน่ 

พัฒนาโดยใชโปรแกรม 

Adobe illustrator Cs6 

สติ๊กเกอรไลนแอนิเมชั่น 

“หนุมเนิรดสไตลไอท”ี 

 



 

 

5.3 การออกแบบ (Design) 

5.3.1 รางแบบโดยการวาดลง บนกระดาษรางแบบโดยการวาดภาพดวยดินสอลงบนกระดาษกอน เพื่อความ

สะดวกในการแกไขอีกทั้งวิธีการนี้จะเหมาะสําหรับผูที่เชี่ยวชาญในการวาดดวยดินสอมากกวาการวาดดวยโปรแกรม 

5.3.2 สแกนภาพวาดเขาสูโปรแกรม ทําการสแกนภาพวาดเขาสูโปรแกรม illustrator และสรางไฟลงานตามขนาด

กําหนดสรางไฟลงานตามขนาดที่บริษัทไลนกําหนด  

ตารางที่ 1 รายละเอียดการสรางไฟลงานตามขนาดทีบ่ริษัทไลนกําหนด 

รูปหลัก รูปสติ๊กเกอร รูปบนแท็บหองแชท 

จํานวน : 1 รูป 

ฟอรแมต : .APNG 

ขนาด : W 240 x H 240 pixel 

จํานวน : 24 รูป 

ฟอรแมต : .APNG 

ขนาด  : W 370 x H 320 pixel 

จํานวน : 1 รูป 

ฟอรแมต : .PNG 

ขนาด : W 96 x H 74 pixel 

5.3.3 ดราฟเสนแยกออกเปนสวนๆ ไมควรดราฟทัง้รูปใหเปนรูปเดียวกัน เชน สวนหัว สวนลาํตัว สวนแขน แลว

นํามารวมกันภายหลังจะทาํใหเกิดความสะดวกมากยิ่งข้ึนในการลงสีใหกับทุกสวนของภาพ 

5.3.4 การใสขอความใหกับสติ๊กเกอรที่มีลักษณะหรือทาทางที่ไมชัดเจน เพื่อใหสติ๊กเกอรนั้นสามารถแสดงอารมณ

ออกมาไดชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

5.3.5 บันทึกไฟล ทําการบันทึกไฟล 2 แบบ ดังนี้ 

5.3.5.1 ไฟลนามสกุล .PNG เพื่อใชสําหรับการอัพโหลดสติ๊กเกอรเพื่อจําหนาย 

5.3.5.2 ไฟลนามสกุล .AI เพื่อใชสําหรับการแกไข 

5.3.6 เปดโปรแกรม APNG Anime Maker เอารูปที่ตองการทําใหเคลื่อนไหว ตั้งคา Delay กับ Loop แลวทําการ

บันทึกไฟลเปนนามสกุล .PNG 

5.4 การนําไปใช (Implementation)  

ลงทะเบียน LINE STORE เพื่อนําสติ๊กเกอรไลนสําหรับธุรกิจไอทีเขาระบบเพื่อจัดจําหนาย และสามารถใชงานบน

แอปพลิเคชั่นไลน (LINE) 

5.5 การบํารุงรักษา (Maintenance) 

ตรวจสอบการปรับปรุงเวอรชั่นของบัญชีไลนครีเอเตอรอยูเสมอเพื่อทําการปรับปรุงขอมูลสติ๊กเกอรใหเปนปจจุบันและ

ถูกตองตามขอกําหนดของบริษัทไลน ปรับปรุงขอมูลสติ๊กเกอรเพิ่มเติมเปนระยะ เพื่อทําใหงายตอการคนหาและทําการ

ประชาสัมพันธเพื่อใหสติ๊กเกอรเปนที่รูจักมากยิ่งข้ึนและนํามาซึ่งยอดขายที่เพิ่มข้ึนในอนาคต  

6. ผลการวิจัย  

6.1 ผลการพฒันาสติ๊กเกอรไลนแอนิเมชั่น 

ผลการดําเนนิการพฒันาสติก๊เกอรไลนแอนิเมชั่น ที่ผานการพจิารณาและไดรับการวางจาํหนายจํานวน 1 ชุด      

จํานวน 24 ตัว (ดาวนโหลดไดที ่: https://store.line.me/stickershop/product/6920268) 

 

 

 

https://store.line.me/stickershop/product/6920268


 

 

1) สติ๊กเกอรที่เปนหมวดคําทักทายทั่วไป 

 

รูปที่ 2  สติ๊กเกอรชุด : หนุมเนริดสไตลไอท ี(หมวดคําทักทายทั่วไป) 

2) สติ๊กเกอรที่เปนหมวดคําดานธุรกิจไอที 

 

รูปที่ 3  สติ๊กเกอรชุด : หนุมเนริดสไตลไอที (หมวดคําดานธุรกิจไอที) 

3) ภาพ QR Code สําหรับเขาไปดาวนโหลดสติ๊กเกอรไลนแอนเิมชั่น “หนุมเนิรดสไตลไอท”ี 

 

รูปที่ 4  QR Code (หนุมเนิรดสไตลไอท)ี 

 



 

 

6.2 ผลการวิเคราะหความพงึพอใจที่มีตอสติ๊กเกอรไลนแอนิเมชั่น 

จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 286 คน คิด

เปนรอยละ 71.5 มีอายุ 21 – 30 ป จํานวน 250 คน  คิดเปนรอยละ 62.5 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 300 คน คิด

เปนรอยละ75 และประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 289 คน คิดเปนรอยละ 72.3 โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางใน

ตารางสําเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน (Yamane, 1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  

ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะหความพึงพอใจที่สงผลตอสติ๊กเกอรไลนแอนิเมชั่น 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย S.D ความหมาย 

ดานรูปภาพแอนิเมชั่นและการนําเสนอ 4.72 0.267 ดีมาก 

ดานขอความและการใชภาษา 4.74 0.314 ดีมาก 

ดานรูปแบบสติ๊กเกอรไลนแอนิเมชั่นสําหรับธุรกิจดานไอที 4.75 0.349 ดีมาก 

ดานการตอบสนองของผูบริโภค 4.76 0.244 ดีมาก 

รวม 4.74 0.293 ดีมาก 

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา ความพึงพอใจที่สงผลตอสติ๊กเกอรไลนแอนิเมชั่นในภาพรวมผูใชมีความพึงพอใจ อยูใน

ระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 4.74 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสูด คือ ดานการตอบสนองของ

ผูบริโภค คิดเปนรอยละ 4.76 รองลงมา คือ ดานรูปแบบสติ๊กเกอรไลนแอนิเมชั่นสําหรับธุรกิจดานไอที คิดเปนรอยละ 4.75 

ดานขอความและการใชภาษา คิดเปนรอยละ 4.74 และดานรูปภาพแอนิเมชั่นและการนําเสนอ คิดเปนรอยละ 4.72 เปน

ลําดับสุดทาย 

ตารางที่ 3 แสดงผลความสัมพนัธของตัวแปรที่สงผลตอสติ๊กเกอรไลนแอนิเมชั่น  

ตัวแปร การออกแบบ การใชภาษา รูปแบบสติ๊กเกอร การตอบสนอง 

การออกแบบ 1    

การใชภาษา 0.360** 1   

รูปแบบสติ๊กเกอร 0.348** 0.417** 1  

การตอบสนอง 0.403** 0.402** 0.439** 1 

คาเฉลี่ย 4.42 4.74 4.75 4.76 

S.D 0.269 0.314 0.348 0.344 

หมายเหตุ ** หมายถึง ตัวแปรมีคานัยสําคัญที่ต่ํากวา 0.01 ซึ่งแสดงวา ตัวแปรมีความสัมพันธกันในเชิงบวก  ถามี * หมายถึง 

ตัวแปรมีคานัยยะสําคัญที่ต่ํากวา 0.05 ซึ่งแสดงวา ตัวแปรมีความสัมพันธกันในเชิงบวก และถาไมมี * แสดงวา ตัวแปรไมมี

ความสัมพันธกันในเชิงบวก 

จากตารางที่ 3 พบวาดานการใชภาษากับดานการออกแบบมีคาสหสัมพันธอยูที่ 0.360 ดานรูปแบบสติ๊กเกอรกับดาน

การออกแบบมีคาสหสัมพันธอยูที่ 0.348 ดานรูปแบบสติ๊กเกอรกับดานการใชภาษามีคาสหสัมพันธอยูที่ 0.417 ดานการ

ตอบสนองกับดานการออกแบบมีคาสหสัมพันธอยูที่ 0.403 ดานการตอบสนองกับดานการใชภาษามีคาสหสัมพันธอยูที่ 0.402 

ดานการตอบสนองกับดานรูปแบบสติ๊กเกอรมีคาสหสัมพันธอยูที่ 0.439 



 

 

7. สรุปผล  

จากการพัฒนาสติ๊กเกอรไลนแอนิเมชั่นสําหรับธุรกิจดานไอที พบวา 1) สติ๊กเกอรไลนแอนิเมชั่นที่พัฒนาสําหรับธุรกิจ

ดานไอที ประกอบไปดวย ขอมูลที่เปนรูปภาพแอนิเมชั่น จํานวน 24 ตัว เปนไฟล PNG ทั้งหมด มีความละเอียด 72dpi และ

เปนโหมดสี RGB สติ๊กเกอรชุด “หนุมเนิรดสไตลไอที” วางจําหนายใน Line Store ในราคา 60 บาท สามารถใชไดใน

แอพพลิเคชั่นLINE 2) ผลความพึงพอใจจากกลุมผูใชงานอินเทอรเน็ต ที่ไดจากการทําแบบสอบถามออนไลนทั้งหมด 400 

ตัวอยาง แสดงใหเห็นวา กลุมผูใชงานอินเทอรเน็ตมีความพึงพอใจตอสติ๊กเกอรไลนแอนิเมชั่นสําหรับธุรกิจดานไอทีดานการ

ตอบสนองของผูบริโภค อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด คิดเปนรอยละ 4.76 รองลงมาคือ ดานรูปแบบสติ๊กเกอรไลนแอนิเมชั่น

สําหรับธุรกิจดานไอที คิดเปนรอยละ 4.75 ดานขอความและการใชภาษา คิดเปนรอยละ 4.74 และดานรูปภาพแอนิเมชั่นและ

การนําเสนอ คิดเปนรอยละ 4.72 เปนลําดับสุดทาย 3) คาสหสัมพันธของตัวแปร ดานการใชภาษากับดานการออกแบบมีคา

สหสัมพันธอยูที่ 0.360 ดานรูปแบบสติ๊กเกอรกับดานการออกแบบมีคาสหสัมพันธอยูที่ 0.348 ดานรูปแบบสติ๊กเกอรกับดาน

การใชภาษามีคาสหสัมพันธอยูที่ 0.417 ดานการตอบสนองกับดานการออกแบบมีคาสหสัมพันธอยูที่ 0.403 ดานการ

ตอบสนองกับดานการใชภาษามีคาสหสัมพันธอยูที่ 0.402 ดานการตอบสนองกับดานรูปแบบสติ๊กเกอรมีคาสหสัมพันธอยูที่ 

0.439 ดังนั้นผลคาสหสัมพันธที่ไดคือ ตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธกันในเชิงบวก 

8. อภิปรายผล 

จากการพัฒนาสติ๊กเกอรไลนแอนิเมชั่นสําหรับธุรกิจดานไอที และไดความพึงพอใจของผูใชที่มีตอสติ๊กเกอรไลน       

แอนิเมชั่นสําหรับธุรกิจดานไอที พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอสติ๊กเกอรไลนแอนิเมชั่นสําหรับธุรกิจดานไอที มีความ

พึงพอใจอยูในระดับดีมาก ซึ่งประกอบไปดวย 

ดานรูปภาพแอนิเมชั่นและการนําเสนอ ซึ่งมีการใชรูปภาพที่นําเสนอมีความนาสนใจและสื่อความหมาย และมีการจัด

องคประกอบภาพและขอความที่เหมาะสม มีผลตอการยอมรับของผูใช ที่มีตอสติ๊กเกอรไลนสําหรับธุรกิจดานไอที มีความพึง

พอใจอยูในระดับดีมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ระพีพัฒน (2557) เร่ืองกลยุทธโฆษณาแฝงเพื่อสราง ความภักดีในแบ

รนดธุรกิจ: กรณีศึกษาการออกแบบสติ๊กเกอรไลนแอปพลิเคชั่น 

ดานขอความและการใชภาษา ซึ่งขอความที่ใชมีความนาสนใจ สื่อความหมาย และความทันสมัยซึ่งผลการยอมรับของ

ผูใช มีความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนิตินัย (2557) ไดทําการวิจัยเร่ือง “การใชงานโปรแกรม

ไลนและสติ๊กเกอร เพื่อสนับสนุนการเรียนรูแบบรวมมือ” 

ดานรูปแบบสติ๊กเกอรไลนแอนิเมชั่นสําหรับธุรกิจดานไอที ซึ่งสติ๊กเกอรมีความเหมาะสมที่จะใชในการประชาสัมพันธ

ธุรกิจดานไอที และสติ๊กเกอรมีความเหมาะสมที่ในจะนําไปใชในการสื่อสารธุรกิจดานไอที โดยผูใชมีความพึงพอใจอยูในระดับ

ดีมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของนายมนัส (2559) ไดทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาสติ๊กเกอรไลนเพื่อโปรโมทสินคา โอท็อป

จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวา การพัฒนาสติ๊กเกอรไลนใหประสบความสําเร็จและมียอด จําหนายอยางตอเนื่องตองมีการ

สื่อสารไดอยางชัดเจน รวมถึงสีหนาของตัวสติ๊กเกอรที่สื่ออารมณไดอยางชัดเจน 

ดานการตอบสนองของผูบริโภค ซึ่งปริมาณของสติ๊กเกอรเหมาะสมกับราคาที่จัดจําหนาย และสติ๊กเกอรมีความ

เหมาะสมที่จะนําไปใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ผูใชมีความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพร

พิมล (2559)  กลาวถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑ 
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