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Developing Line Stickers for Using in Production Communications
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุป ระสงคเพื่อพั ฒ นาสติ๊กเกอรไลนที่ชวยในการสื่อสารงานดานโปรดักชั่น จํานวน 40 ตัว โดยใช
ภาษาคําพูดของทีมงานในฝายโปรดักชั่นของบริษัท Absolute World Media เปนแนวคิดหลักในการออกแบบและพัฒนา
โดยมีวัตถุป ระสงค 1) เพื่อการพัฒ นาสติ๊กเกอรไลนเพื่อการสื่อสารดานงาน Production 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพ ล
ตอการเลือกซื้อสติ๊กเกอรไลนเพื่อการสื่อสารดานงาน Production และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอการใช
งานติ๊กเกอรไลนเพื่อการสื่อสารดานงาน Production จากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ
โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหคือ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และคาสหสัมพันธ (Coefficient Of Correlation) ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสติ๊กเกอรไลน
โดยวิเคราะหจากคาสหสัมพันธ แสดงใหเห็นวาตัวแปรทั้ง 6 ตัว มีความสัมพันธกันในเชิงบวก สามารถแปรผลไดวา ปจจัย
แตละตัวมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสติ๊กเกอรไลนเพื่อการสื่อสารงานดาน Production ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และผล
การประเมินความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอสติ๊กเกอรไลนเพื่อใชในการสื่อสารงานดาน Production โดยแบงผลการประเมิน
ออกเปน 6 ดาน สรุปไดวาผูใชงานมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเปน 4.39 และมีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เปน 0.54
คําสําคัญ: สติ๊กเกอรไลน การสือ่ สาร โปรดักชัน่
Abstract
This research aims to develop timeline sticker that helps to communicate and post production
work. The number 40 by use of language, the words of the team in the company's production
department, Absolute World Media is a core concept in the design and development of the objective 1)
to develop the communication lines for stickers of the Production 2) to study the factors influencing
purchasing stickers timeline.Communication Engineering Production and 3) to assess the satisfaction of
the users that are to operate trigger stick lines for communication of the Production from a sample
number of 400 people use the sampling method, model, incidentally, using the questionnaire as a tool
to collect information. Statistics used in the analysis is the average standard deviation (S.D.) and the
correlation value (Coefficient Of Correlation) study found that factors influencing purchasing stickers-line
analysis of the correlation value. Demonstrate that all 6 characters are variable positive relationships. Can
test results be individual factors influencing purchasing stickers timeline to Production aspects of
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communication that the statistical significance level 0. 01 and evaluation to satisfaction of users per
timeline stickers to use in communication, Production work by splitting off 6 sides as evaluation
concluded that users are satisfied with the image included on many levels? By average 4.39 and standard
deviation (S.D.) is 0.54
Keyword: sticker Lines, communication, production
1. ที่มาและความสําคัญ
ในยุคของเทคโนโลยีที่มีความกาวหนาและทันสมัย การสื่อสารถือเปนสวนสําคัญในการติดตอขาวสารถึงกัน องคกร
ต างๆ จึ งมี การพั ฒ นาทางด านการสื่ อสารมาอยา งต อเนื่ อง เพื่ ออํ านวยความสะดวกในการส งขอมู ล ข า วสารต า งๆให ถึ ง
กลุมเปาหมาย และสามารถติดตอสื่อสารกันไดในระยะทางที่ไกลมากขึ้น สามารถสงผานขอมูลไดทุกประเภทไมวาจะเปน
ตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ผานชองทางตางๆ ในการสื่อสาร ทั้งนี้การประชาสัมพันธ
ถือเปนหนึ่งในสวนประสมของการสื่อสารแบบเปนทางการที่มีความสําคัญอยางหนึ่งขององคกร มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน
องคกรจะไมสามารถอยูในสังคมไดหรืออยูไดยากหากปราศจากการยอมรับและความเขาใจจากสาธารณชน ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ในสังคม ดังนั้นจึงจําเปนที่องคการจะตองใหความสนใจตอการทําความเขาใจและ สรางความสัมพันธอันดีกับสาธารณชน
ผานสื่อตางๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสาธารณชนมีทศั นคติ ความเชื่อหรือมุมมองที่ดีตอองคกร อันจะสงผลตอการดําเนินงาน
อยางราบรื่นในระยะยาวขององคการในการประชาสัมพันธที่เราตองการใหเกิดผลลัพธที่ดีนั้น ผูประชาสัมพันธจึงควรจะเขาใจ
ใน เนื้อหาสาระที่ตองการประชาสัมพันธเสียกอนและที่สําคัญยังตองพิจารณาดวยวาเนื้อหาสาระของ การประชาสัมพันธนั้น
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการประชาสัมพันธหรือไม และเหมาะสมกับ กลุมผูรับที่เปนเปาหมายมากนอยเพียงใด ทั้งนี้เพื่อ
ผลสําเร็จในการประชาสัมพันธอยางแทจริง (กุลธิดา ธรรมวิภัชน และคณะ,2558)
สติ๊ ก เกอร (Stickers) ซึ่ ง เป น สั ญ ลั ก ษณ รู ป ภาพการ ตู น แทนคํ า พู ด หรื อ การแสดงอารมณ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น
จากพฤติกรรมของคนไทยที่มักถายทอดความรูสึก หรือเหตุการณ ตางๆ รอบตัวดวยภาพ ซึ่งเห็นไดจากการอัพโหลดภาพไปยัง
โซเชียลมีเดียทั้งหลาย ซึ่งเนื้อหาประเภทภาพมักไดรับความนิยมมาโดยตลอด การสื่อสารดวยภาพแทนการพิมพขอความ
จึงกลายเปนทางออกของการสื่อสารที่แสดงความรูสกึ สอดคลองกับฟงกชันสติ๊กเกอรของแอพพลิเคชั่นไลนเชน สติ๊กเกอรแสดง
ความรูสึกขั้นพื้นฐานสติ๊กเกอรในวันสําคัญหรือในเทศกาลตางๆ สติ๊กเกอรตราสินคา เปนตน จากความนิยมของสติ๊กเกอร
จึงทําใหบริษัทไลนไดพัฒนารูปแบบการใหบริการ โดยเปดใหครีเอเตอรภายนอกไดรวม ออกแบบสติ๊กเกอรเพื่อจําหนายใน
รานคาสติ๊กเกอรขึ้น และปจจุบันมีผูลงทะเบียน ครีเอเตอรจํานวน มากกวา 390,000 คน และมีแนวโนมจะเพิ่มขึ้นในอนาคต
เนื่องจากการทําธุรกิจในลักษณะของการพัฒนาสติ๊กเกอรไลนนี้มีตนทุนในการดําเนินงานต่ํา แตเนนแขงขันกันที่แนวความคิด
และการออกแบบ และหากสติ๊กเกอรที่พัฒนาขึ้นไดรับความนิยมเปนอยางมาก ก็จะนํามาซึ่งรายไดที่เพิ่มสูงขึ้นเชนเดียวกัน
แลวยังลดความเปนทางการพรอมกับเพิ่มความสนุกสนานใหคูสนทนาอีกดวย อีกทั้งสติ๊กเกอรยังเปนทําใหแอพพลิเคชั่นไลน
ไดรับความนิยมเปนอยางมาก โดยปจจุบันมีผูคนสนใจที่จะสรางสติ๊กเกอรเพื่อจําหนายเปนจํานวนมาก โดยจะเห็นไดจาก
บนไลนสโตร (Line Store)
บริ ษั ท Absolute World Media เป น บริ ษั ท ย อ ย ของ บริ ษั ท Absolute World group ป จ จุ บั น ตั้ ง อยู ที่ 152
ซอยสุขุมวิท 53 (ไปดี-มาดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ในสวนของบริษัท Absolute World Media
นั้น เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับทางดานโปรดักชั่น ดานการทําสื่อโฆษณา การถายภาพ สื่อกราฟฟกประชาสัมพันธ
ตางๆ ซึ่งทาง Absolute World Media มีชองทางการประชาสัมพันธธุรกิจที่ หลากหลาย โดยมีการใชสื่อสังคมออนไลน

ในการทําการตลาด เชน เฟสบุ คแฟนเพจ (Facebook fan page), อิ นสตราแกรม (Instagram), และ ไลน แอท (Line@)
เพื่อสงเสริมภาพลักษณของของธุรกิจ และประชาสัมพันธโปรโมชั่นตางๆใหกับกลุมลูกคาเปาหมายผานสื่อออนไลน ซึ่งฝาย
งานดาน Production ของบริษัท Absolute World Media มีทํางานทางดานสื่อโฆษณา การถายแบบ จัดทําสื่อกราฟฟก
ตางๆ มีการติดตอสื่อสารภายในองคและฝายนอกองคกร โดยใชชองทางการติดตอสื่อสารผานแอพพลิเคชั่นไลน (Line) ใน
ติดตอประสานงานกับลูกคาเปนชองทางหลัก ซึ่งทางฝายงานดาน Production ตองการที่จะสรางเอกลักษณที่ใชการพูดคุย
ติดตอกับลูกคา เพื่อสรางภาพจําและสงผลดีตอการทํางานและการสื่อสารที่งาย สะดวกและรวดเร็วจากการใชสติ๊กเกอรไลนใน
การสื่อสาร
ดวยเหตุนี้ ทางผูจัดทําจึงไดการพัฒนาสติ๊กเกอรไลนเพื่อการสื่อสารดานงาน Production ขึ้นมา โดยแสดงถึงจุดเดน
หรือเอกลั กษณ ข องตั ว การ ตู น ประกอบคํ า พู ด ที่ มั กใช ในการทํ างานด าน Production เพื่ อใช ในการติ ด ต อสื่ อสารที่ เป น
เชิงสัญลักษณอัตลักษณของแตละบุคคลภายในองคกร โดยสามารถใชสติ๊กเกอรไลนนี้ในการติดตอกับลูกคาได เพิ่มเปนการ
แสดงถึ งอัต ลั กษณ ข องบุ คคลในบริษั ท ทํ าให การติ ด ต อสื่ อสารทางแอพพลิเคชั่ น ไลน มีค วามน าสนใจ และเป น การสรา ง
ความสัมพันธอันดีระหวางการติดตอสื่อสารทางไลน และ สามารถดึงดูดผูใชงานที่ชอบใชสติ๊กเกอรไลนในการสื่อสารตางๆ
เพื่อความสนุกสนานตามจุดเดนของงานดาน Production ไดตอไป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อการพัฒนาสติ๊กเกอรไลนเพื่อการสื่อสารดานงาน Production
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสติ๊กเกอรไลนเพื่อการสื่อสารดานงาน Production
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอการใชงานสติ๊กเกอรไลนเพื่อการสื่อสารดานงาน Production
3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ไลน (LINE) หมายถึ ง แอพพลิ เคชั่ น สาหรั บ การสนทนาบนอุ ป กรณ ก ารสื่ อ สารรู ป แบบต า งๆเช น สมาร ต โฟน
คอมพิวเตอรและแท็บเล็ต (Tablet) ผูใชสามารถสื่อสารดวยการพิมพขอความจากอุปกรณการสื่อสารเครื่องหนึ่งไปสูอีกเครื่อง
หนึ่ง ไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถหลากหลายเพื่อรองรับการใชงานของผูใชหลายๆ ดาน จุดเดนที่ทาใหไลนแตกตางกับ
แอพพลิเคชั่นสําหรับการสนทนารูปแบบอื่นๆ คือ รูปแบบของ “สติ๊กเกอร” (Sticker) ที่แสดงอารมณและความรูสึกของผูใชที่
หลากหลาย (ขวัญฤดี ฮวดหุน, 2560)
สติ๊ ก เกอร ( Sticker) หมายถึ ง รู ป แบบการสื่ อ สารผ า นตั ว การ ตู น ศิ ล ป น ด ว ยภาษาสั้ น ๆและอาจมี เสี ย งและ
ภาพเคลื่อนไหวบนสติ๊กเกอรไลนหนึ่งในคุณลักษณะเดนของ ไลน แอพพลิเคชั่น (Line Application) เพื่อใหผูใชงานสามารถ
สื่ออารมณ หรือความรูสึกระหวางกันผานตัวการตูน(Character) ผูใชงาน ไลน แอพพลิเคชั่น สามารถเลือกดาวนโหลดไดทั้ง
แบบที่ไมตองเสียคาใชจายและแบบที่ตองซื้อ (ภาวิน เผาจินดา, 2560)
การออกแบบกราฟ ก หมายถึ ง มี ผู นิ ย ามความหมายของการออกแบบไว ห ลายแนวทางดั ง นี้ ก ารออกแบบ
คือ กระบวนการสรางสรรคประเภทหนึ่งของมนุษย โดยมีทัศนธาตุและลักษณะของทัศนธาตุเปนองคประกอบ ใชทฤษฎีตางๆ
เปนแนวทางและใชวัสดุนานาชนิดเปนวัตถุดิบในการสรางสรรค โดยที่นักออกแบบจะตองมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานหลาย
ขั้นตอนตลอดกระบวนการสรางสรรคนั้นการออกแบบ คือ การวางแผนสรางรูปแบบ โดยวางแผนจัดสวนประกอบของการ
ออกแบบ ใหสัมพันธกับประโยชนใชสอย วัสดุ และการผลิตสิ่งของที่ตองการออกแบบ (Thunpitcha, 2553)
Illustrator คือ โปรแกรมที่ ใช ในการวาดภาพ โดยจะสรางภาพที่ มี ลั กษณะเป น ลายเส น หรือที่ เรีย กวา Vector
Graphic จัดเปนโปรแกรมระดับมืออาชีพที่ใชกันเปนมาตรฐานในการออกแบบระดับสากลสามารถทํางานออกแบบตางๆ

ไดหลากหลาย ไมวาจะเปนสิ่งพิมพ บรรจุภัณฑ เว็บ และภาพเคลื่อนไหวตลอดจนการสรางภาพเพื่อใชเปนภาพประกอบใน
การทํางานอื่นๆ เชน การตูน ภาพประกอบหนังสือ เปนตน (วสันต พึ่งพูลผล, 2560)
นายมนั ส ทองบุ ญ เรื อ ง และคณะ(2560) กล า วถึ ง การพั ฒ นาสติ๊ ก เกอร ไลน เพื่ อ โปรโมทสิ น ค า โอท็ อ ปจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขั นธ เพื่ อพั ฒ นาสติ๊ก เกอรไลน ใชสํ าหรับ การโปรโมทสิน ค าโอท็ อป จั งหวัด ประจวบคีรีขัน ธ ให สอดคล องกั บ
เอกลักษณของสินคา มีการออกแบบสติ๊กเกอรจํานวน 2 ชุด คือ สติ๊กเกอรไลนนองทุเรียน เปนสติ๊กเกอรไลนที่มีคําพูดที่ติด
ปากของวัยรุน มีการแสดงอารมณตางๆผานหนาตาสติ๊กเกอรไลนของนองทุเรียน และ สติ๊กเกอรไลนนองสับปะรด แสดงออก
ถึงอารมณตางๆใหทุกคนไดใชงาน โดยใชภาษาใตในการสื่อสารและยังไดเผยแพรภาษาของคนในภาคใตใหผูใชงานไดรูจัก
วิภาดา นารี และคณะ(2558) กลาวถึงการพัฒนาสติ๊กเกอรไลนแอนิเมชั่นคุณยายโอท็อป เพื่อโปรโมทสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของกลุมแมบานเสนสวยผูสูงวัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งผลการพัฒนาสติ๊กเกอรไลนแอนิเมชั่น ชุดคุณ
ยายโอท็อป มียอดการดาวนโหลดทั้งหมด 4 ครั้ง เปนจํานวนเงิน 269 เยน และมีผลความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับดี
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 เมื่อแยกพิจารณาทีละดานพบวา ดานการออกแบบ มีคาความพึงพอใจอยูในระดับมาก ((𝑥𝑥̅ ) =4.42,
S.D. = 0.026) ทั้งนี้เปนเพราะสติ๊กเกอรไลนแอนิเมชั่นถูกออกแบบมาใหมีเอกลักษณเฉพาะตัว ถัดมาดานการใชงาน มีคา
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ((𝑥𝑥̅ )=4.17,S.D.=0.018) ทั้งนี้เปนเพราะสติ๊กเกอรสามารถชวยประชาสัมพันธสินคาใหกับ
ชุมชน และดานอัตลักษณของชุมชน มีคาความพึงพอใจอยูในระดับมาก ((𝑥𝑥̅ ) =4.47,S.D.=0.006) เพราะตัวสติ๊กเกอรไลนแอ
นิเมชั่น มีการออกแบบภาพของผลิตภัณฑที่คลายคลึงกับผลิตภัณฑกับกลุมแมบาน
กรอบแนวคิดงานวิจัย
ตัวแปรตาม

ตัวแปรตน
ส ติ๊ ก เก อ ร ไล น ชุ ด Absolute World
Media Family จํานวน 40 ตัว

- ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสติ๊กเกอรไลน
- ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ขอบเขตงานวิจัย
1. ดานการออกแบบสติ๊กเกอรไลน วิเคราะหตัวการตนู โดยใชคาแรกเตอรตัวการตูนผูหญิงและผูชายในการออกแบบ
จํานวน 40 ตัว โดย 1 ตัวละครจะมี 3 ลักษณะ
2. ดานการวิเคราะหภาษา ภาษาที่ใชในตัวสติ๊กเกอรจะมีจํานวน 40 คํา โดยอางอิงตามลักษณะภาษาหรือคําพูด
ที่เกี่ยวของกับการทํางานหรือการสื่อสารที่เกี่ยวกับงานดานของการทํา Production โดยแบงออกเปน 2 หมวด ไดแก หมวด
คําพูดทั่วไป และหมวดที่เกี่ยวกับการสื่อสารดานงาน Production
3. ดานการใชงาน สงคําขอจําหนายสติ๊กเกอรจํานวน 40 ตัว ใหไดรับการอนุมัติจาก Line creator เพื่อสามารถ
วางขายและดาวนโหลดมาใชงานได
4. ศึก ษาป จจัย ที่ มีอิท ธิพ ลต อการเลื อกซื้อสติ๊ กเกอรไลน เพื่ อการสื่อสารดานงาน Production จํ านวน 400 คน
จาก ที มงาน Absolute World Media จํานวน 30 คน และ 3 บุคคลทั่ วไป จํานวน 370 คน โดยวิเคราะหขอมู ลจากคา
สหสัมพันธ (Coefficient of Correlation)

5. ดานการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานสติ๊กเกอรไลนการสื่อสารดานงาน Production ใชจํานวนกลุมตัวอยาง
จํานวน 400 คน จาก ทีมงาน Absolute World Media จํานวน 30 คน และ 3 บุคคลทั่วไป จํานวน 370 คน วิเคราะห
ขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย (𝑥𝑥̅ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4. วิธีดําเนินการวิจัย
ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล
วิเคราะหขอมูลตัวการตูน
ออกแบบสติ๊กเกอรไลน
พัฒนาสติ๊กเกอรไลน
สงคําขอพิจารณาสติ๊กเกอรไลนใน line creator
ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสติ๊กเกอรไลน
ประเมินผลความพึงพอใจของผูใ ชงาน
รูปที่ 2 วิธีการดําเนินงานวิจัย
4.1 ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล
ศึกษาคนควาขอมูลที่เกี่ยวกับ งานดาน Production ของทีม Absolute World Media และคําที่ใชในการ
สื่อสารในงานดาน Production โดยเก็บรวบรวมศัพทและคําพูดของพนักงานที่ใชเปนประจําในสื่อสารของการทํางานดาน
Production
4.2 การวิเคราะหขอมูลตัวการตูน แบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 ดานคือ
ตารางที่ 1 การวิเคราะหคาแรกเตอรและดานภาษา
ดานการวิเคราะห
รายละเอียด
1. วิเคราะหคาแรกเตอร
คาแรกเตอรของสติ๊ กเกอรไลน ออกแบบโดยใชตั วการตู น
ผูหญิ งและผู ช ายมาคาแรกเตอรหลั ก ประกอบกั บ การใช
คําพูดและทาทางใชในงาน Production ในการสื่ออารมณ
และใชในการสื่อสารได
2. วิเคราะหดานภาษา
ภาษาที่ใชจะใชลักษณะคําพูด 2 รูปแบบ คือ คําพูดทั่วไปที่
ใชในชีวิตประจําวัน และคําพูดเฉพาะที่เกี่ยวกับงานดานโปร
ดักชั่น

4.3 ออกแบบสติ๊กเกอรไลน
รางแบบคาแรกเตอรพรอมคําพูดเกี่ยวดานงาน Production ที่สอดคลองกับอารมณของตัวการตูน จํานวน 40
ตัว เพื่อใชในการสื่อสารที่เขาใจไดงายขึ้น

รูปที่ 3 ตัวอยางการออกแบบสติ๊กเกอรไลนชุด Absolute World Media Family
4.4 พัฒนาสติ๊กเกอรไลน
ทําการพัฒนาสติ๊กเกอรไลน จํานวน 40 ตัว โดยใชโปรแกรม Adobe Illustrator CC ในการดราฟภาพพรอมลง
สีและใสขอความที่ไดกําหนดไวขางตน
4.5 สงคําขอพิจารณาสติ๊กเกอรไลนใน line creator
ทําการสมัครบัญชี line creator และอัพโหลดตัวการตูนที่ไดพัฒ นาแลวจํานวน 40 ตัว หลังจากนั้นจะเขาสู
กระบวนรอการพิจารณา หลังจากผานเกณฑขอกําหนดตางๆเรียบรอยแลว จะมีการพิจารณาอนุมัติจาก line creator จึงจะ
สามารถเริ่มจัดจําหนายได
4.6 ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสติ๊กเกอรไลนเพื่อการสื่อสารดานงาน Production
ทําการศึกษาปจจัยที่มี อิท ธิพ ลตอการเลือกซื้อสติ๊กเกอรไลนเพื่อการสื่อสารดานงาน Production โดยใชวิธี
กําหนดกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จํานวน 400 คน โดยใชสูตรคํานวณกลุมตัวอยาง กรณีที่ไมทราบ
ขนาดประชากรที่แนนอน เปนสูตรของ คอแครน (Cochran, 1977) จากแบบสอบถามจํานวน 6 ดาน โดยวิเคราะหขอมูลจาก
คาสหสัมพันธ (Coefficient Of Correlation)
4.7 ประเมินผลความพึงพอใจ
ประเมินความพึงพอใจของผูใชงานสติ๊กเกอรไลนเพื่อการสื่อสารดานงาน Production โดยใชวิธีกําหนดกลุม
ตั ว อย า งแบบบั งเอิ ญ (Accidental Sampling) จํ า นวน 400 คน โดยใช สู ต รคํ า นวณกลุ ม ตั วอย าง กรณี ที่ ไม ท ราบขนาด
ประชากรที่แนนอน เปนสูตรของ คอแครน (Cochran, 1977) จากแบบสอบถามจํานวน 6 ดาน ลักษณะของแบบสอบถาม
เปนมาตราสวนประมาณ 5 ระดับของลิเคิรท (Likert, Rensis, 1967) โดยวิเคราะหขอมูลจากคาเฉลี่ย (𝑥𝑥̅ ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

5. ผลการดําเนินงานวิจัย
5.1 ผลการพัฒนาสติ๊กเกอรไลนชุด Absolute World Media Family จํานวน 40 ตัว

รูปที่ 4 สติ๊กเกอรไลนชุด Absolute World Media Family
5.2 ผลการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสติ๊กเกอรไลนเพื่อการสื่อสารดานงาน Production
ตารางที่ 2 แสดงผลความสัมพันธการยอมรับปจจัยที่มีอิทธิพลสติ๊กเกอรไลนสําหรับการสื่อสารดานงาน Production
ตัวแปร
เนื้อหา
คาแรกเตอรของสติ๊กเกอร
คุณคาทางอารมณ
การใชงาน
ความพึงพอใจของผูใชงาน
การตัดสินใจซื้อ
คาเฉลี่ย
𝒔𝒔. 𝒅𝒅.

เนื้อหา
1
0.821**
0.724**
0.519**
0.580**
0.594**
4.39
0.505

คาแรกเตอร
ของสติ๊กเกอร
1
0.796**
0.602**
0.703**
0.630**
4.43
0.500

คุณคาทาง
อารมณ

1
0.655**
0.761**
0.746**
4.40
0.548

การใชงาน

1
0.689**
0.649**
4.28
0.596

ความพึงพอใจ
ของผูใชงาน

การตัดสินใจ
ซื้อ

1
0.776**
4.44
0.540

1
4.37
0.550

จากตารางที่ 2 พบวา ดานเนื้อหาและดานคาแรกเตอรของสติ๊กเกอร มีคาความสัมพันธอยูที่0.821 ดานเนื้อหาและ
ดานคุณคาทางอารมณ มีคาความสัมพันธอยูที่ 0.724 ดานเนื้อหาและดานการใชงาน มีคาความสัมพันธอยูที่ 0.519 ดาน
เนื้อหาและดานพึงพอใจของผูใชงาน มีคาความสัมพันธอยูที่ 0.580 ดานเนื้อหาและดานการตัดสินใจซื้อ มีคาความสัมพันธอยู
ที่ 0.594 แสดงใหเห็นวาตั วแปรทั้ง 6 ดาน มีค วามสัมพัน ธกัน ในเชิงบวก สอดคลองกับงานวิจัยของ เจนจิรา อาบสีนาค
(2558) มุ มมองลั กษณะของการตู นสติ๊กเกอรไลน creator ที่ มี ผลต อความตั้ งใจซื้อสติ๊กเกอร ความพึ งพอใจของลูกค าจะ
สะทอนใหเห็นถึงอารมณความรูสึก ซึ่งผลการศึกษารายงานวิจัยวา ระดับคุณภาพการใหบริการที่สูงขึ้น สรางความพึงพอใจ
ใหกับผูบริโภคจะมีความสัมพันธถึงความตั้งใจซื้อสินคาในลักษณะเชิงบวกของผูบริโภคในธุรกิจดวยและสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ฐิติ ปฐมชัยคุปต และเกตุวดี สมบูรณทวี (2559) อิทธิพลของรูปแบบสติ๊กเกอรบนไลนแอพพลิเคชั่น ที่สงผลตอการจดจํา
ตราสินคาของกลุม Gen Y ในจังหวัดนครปฐมกลาวถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อสติ๊กเกอรบนไลนแอพพลิเคชั่น พบวาผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญมีความถี่ในการเลือกซื้อสติ๊กเกอรบนไลนแอพพลิเคชั่น 1 ครั้งตอเดือน (รอยละ59.60) มีคาใชจายใน
การซื้อสติ๊กเกอรบนไลนแอพพลิเคชั่นต่ํากวา 200 บาท (รอยละ 82.70) ซื้อผานSticker shop (รอยละ 74.80) ปจจัยที่ทําให
เลือกซื้อคือ สติ๊กเกอรบนไลนแอพพลิเคชั่น มีความนารักเหมาะกับตัวเอง (รอยละ 76.50) บุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจ
เลือกซื้อคือ เลือกซื้อดวยตนเอง (รอยละ 80.30)
5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอการใชงานสติ๊กเกอรไลนเพื่อการสื่อสารดานงาน Production
ตารางที่ 3 สรุปผลความพึงพอใจของผูใชที่มีตอการใชงานสติ๊กเกอรไลนเพื่อการสื่อสารดานงาน Production
รายการประเมิน
ดานเนื้อหา
ดานคาแรกเตอรของสติ๊กเกอร
ดานคุณคาทางอารมณ
ดานการใชงาน
ดานพึงพอใจของผูใชงาน
ดานการตัดสินใจซื้อ
รวม

คาเฉลี่ย (𝑥𝑥̅ )
4.39
4.43
4.40
4.28
4.44
4.37
4.39

𝒔𝒔. 𝒅𝒅.
0.51
0.50
0.55
0.60
0.54
0.55
0.54

สรุปความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก
อยูในระดับมาก
อยูในระดับมาก
อยูในระดับมาก
อยูในระดับมาก
อยูในระดับมาก
อยูในระดับมาก

จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวาผูใชงานสติ๊กเกอรไลน จํานวน 400 คน มีคาระดับความพึงพอใจที่มีตอชุดสติ๊กเกอร
ไลนชุด Absolute World Media Family ในแตละดาน ดังนี้ ดานเนื้อหา มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ย(𝑥𝑥̅ ) เทากับ 4.39 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.54 ดานคาแรกเตอรของสติ๊กเกอร มีความพึงพอใจในภาพรวม
อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย(𝑥𝑥̅ ) เทากับ 4.43 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.50 ดานคุณคาทางอารมณ มีความพึง
พอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย(𝑥𝑥̅ ) เทากับ 4.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.55 ดานการใชงาน มี
ความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย(𝑥𝑥̅ ) เทากับ 4.28 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.60 ดานพึง
พอใจของผูใชงาน มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย(𝑥𝑥̅ ) เทากับ 4.44 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
= 0.54 ด านการตัด สิน ใจซื้อ มีค วามพึ งพอใจในภาพรวมอยู ในระดั บมาก โดยมีคาเฉลี่ ย(𝑥𝑥̅ ) เท ากั บ 4.37 สวนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) = 0.55 โดยสรุปแลวผูใชงานมีความพึงพอใจภาพรวมที่มีตอสติ๊กเกอรไลนชุด Absolute World Media
Family อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย(𝑥𝑥̅ ) เทากับ 4.39 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.54 สอดคลองกับงานวิจัยของ
นายมนัส ทองบุญเรือง และคณะ (2560) การพัฒนาสติ๊กเกอรไลนเพื่อโปรโมทสินคาโอท็อปจังหวัดประจวบคีรีขันธ จากการ
ผลการศึกษา สติ๊กเกอรที่ไดรับความนิยมสูงสุดคือ สติ๊กเกอรไลน2 ชื่อชุด Pineapple Lovelyเปนสติ๊กเกอรรูปสับปะรด โดย
มีขอความเปนภาษาใตและใชคําพูดที่ติดปากของวัยรุนของคนในภาคใตซึ่งที่ทําใหสติ๊กเกอรชุดนี้มียอดที่สูงกวาเพราะภาษาใต
นั้นเปนภาษาที่ทําใหเขาใจถึงอารมณในการสื่อสารไดอยางชัดเจน รวมถึงสีหนาของตัวสติ๊กเกอรที่สื่ออารมณไดอยางชัดเจน
และสอดคลองกับงานวิจัยของ วิภาดา นารี และคณะ(2558) เปนการพัฒนาสติ๊กเกอรไลนแอนิเมชั่นคุณยายโอท็อป เพื่อโป
รโมทสินคาหนึ่ง ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของกลุมแมบานเสนสวยผูสูงวัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งผลการพัฒนาสติ๊กเกอรไลน
แอนิเมชั่น ชุดคุณ ยายโอท็อป มีผลความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 ซึ่งพบวาดานการ

ออกแบบ มี ค าความพึ งพอใจอยู ในระดั บ มาก ((𝑥𝑥̅ ) =4.42, S.D. = 0.026) ทั้ งนี้ เป น เพราะสติ๊ กเกอร ไลน แ อนิ เมชั่ น ถู ก
ออกแบบมาใหมีเอกลักษณเฉพาะตัว ถัดมาดานการใชงาน มีคาความพึงพอใจอยูในระดับมาก ((𝑥𝑥̅ ) =4.17,S.D.=0.018) ทั้งนี้
เปนเพราะสติ๊กเกอรสามารถชวยประชาสัมพันธสินคาใหกับชุมชนได และ ดานอัตลักษณของชุมชน มีคาความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก ((𝑥𝑥̅ ) =4.47,S.D.=0.006) เพราะตัวสติ๊กเกอรไลนแอนิเมชั่นมีการออกแบบภาพของผลิตภัณ ฑที่คลายคลึงกับ
ผลิตภัณฑกับกลุมแมบาน
6. สรุปผล
1. สติ๊กเกอรไลนชุด Absolute World Media Family จํานวน 40 คาแรกเตอรของสติ๊กเกอรไลนออกแบบโดยใช
ตัวการตูนผูหญิงและผูชายมาคาแรกเตอรหลัก ในพัฒนาขึ้นเพื่อใชในการติดตอสื่อสารงาน Production ซึ่งสามารถชวยให
การติดตอสื่อสารแทนคําพูดและเกิดความสะดวกรวดเร็วในสื่อสารระหวางกัน โดยสามารถดาวนโหลดไดจาก line store
ราคาชุดละ 30 บาท
2. ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสติ๊กเกอรไลนเพื่อการสื่อสารดานงาน Production โดยวิเคราะห
จากคาสหสัมพันธของตัวแปร แสดงใหเห็นวาตัวแปรทั้ง 6 ตัว มีความสัมพันธกันในเชิงบวก สามารถแปรผลไดวา ปจจัยแตละ
ตัวมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสติ๊กเกอรไลนเพื่อการสื่อสารดานงาน Production ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานจํานวน 400 คน ที่มีตอสติ๊กเกอรไลนชุด Absolute World Media
Family จํานวน 40 ตัว โดยแบงผลการประเมินออกเปน 6 ดาน สรุปไดวาผูใชงานมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก
โดยมีคาเฉลี่ย (𝑥𝑥̅ ) เปน 4.39 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปน 0.54
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