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บทคัดยอ 

 

ปจจุบันเทคโนโลยีของสมารทโฟนระบบปฏิบัติการสมัยใหมบนโทรศัพทมือถือไดเขามา

มีบทบาทสําคัญตอวิถีชีวิตคนไทยมากขึ้น ทําใหมนุษยสะดวกในการติดตอสื่อสารกันไดอยางรวดเร็ว 

รวมถึงการใชงานอยางสมารทโฟนผานแอปพลิเคชันทําใหผูใชงานมีชองทางในการติดตอสื่อสาร

มากกวาการสนทนาผานทางโทรศัพทซึ่งสามารถสนทนาผานขอความ (Chat) บนแอปพลิเคชันได

พรอมกัน โดยแอปพลิเคชันการสนทนาที่นิยมในปจจุบันคือ Line Application  ท่ีมีการใชงานมาก

และเพ่ิมจํานวนข้ึนเรื่อยๆ โดยประเทศไทยนั้นมียอดผูใชประมาณ 33 ลานคนเปนรองแคประเทศ

ญี่ปุนเพียงประเทศเดียวเทานั้น  จึงทําใหแบรนดตางๆสนใจในการทําการตลาดผาน Line 

Application มากขึ้นโดยมีชองทางหลัก 2 ชองทางคือ 1. การทํา Brand Sticker และ 2 Official 

Account เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันทางการตลาด เปนชองทาง

การตลาดในการโปรโมท หรือสรางแบรนดได และแนวทางในการสรางสรรคผลิตภัณฑ ซึ่งกอใหเกิด

การสรางรายไดขึ้น 

งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยที่ศึกษามุมมองลักษณะของการตูนสติกเกอรไลน creator ท่ีมีผล

ตอความต้ังใจซ้ือสติกเกอร  ซึ่งมีพ้ืนฐานจาก ทฤษฎีคุณคาผูบริโภค (Theory of Consumption 

Values:TCV) ที่อธิบายถึงปจจัย 5 ตัวแปร ระบุวา ปจจัย 5 ตัวแปรน้ีมีอิทธิพลที่ตางกัน เนน

ความสําคัญของคุณคาผูบริโภค ปจจัยที่ใชในการศึกษาน้ีไดแก ปจจัยดานลักษณะเฉพาะ (Character 

Identification) คุณคาทางอารมณ (Emotional values) คุณคาทางประโยชนใชสอย (Functional 

values) ความพึงพอใจของผูบริโภค (Customer Satisfaction) ความภักดีของผูบริโภค (Customer 

Loyalty) และความตั้งใจซ้ือของผูบริโภค (Purchase Intention) โดยการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บ
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รวบรวมขอมูล โดยกลุมตัวอยางเปนกลุมผูใชงาน Line Application ในประเทศไทย งานวิจัยนี้เก็บ

ขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 213 ตัวอยาง ซ่ึงผูวิจัยไดตรวจสอบความเท่ียงของเครื่องมือ 

(Reliability Analysis) โดยการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาช (Cronbach's alpha) 

และตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ (Validity Analysis) โดยการวิเคราะหองคประกอบ (Factor 

Analysis) และทดสอบสมมติฐานตามแบบจําลองโดยใชการวิเคราะหการถดถอย (Regression 

Analysis) 

ผลการวิจัยสรุปไดวาปจจัยดานลักษณะเฉพาะ คุณคาทางอารมณ คุณคาทางประโยชน

ใชสอย ความพึงพอใจของผูบริโภค ความภักดีของผูบริโภค มีความสัมพันธความตั้งใจซื้อของผูบริโภค

ตามลําดับ จากผลของการวิจัยนี้จะเปนแนวทางในการสรางสรรคผลิตภัณฑตางๆใหเกิดขึ้น รวมถึง

เปนแนวทางใหกับผู creator สติ๊กเกอรไลน และองคกรธุรกิจตางๆ ที่การสรางสติ๊กเกอร เพ่ือเปน

ชองทางสรางความไดเปรียบการแขงขันทางการตลาดตอไป  

 

คําสําคัญ: โปรแกรมประยุกตไลน สติกเกอรไลน มุมมองลักษณะของสติกเกอรไลน ความตั้งใจซื้อ
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ABSTRACT 

 

Line has about 33 million users in Thailand, second only to Japan. Line’s 

Sticker Shop offers virtual stickers showing cartoon characters expressing a range of 

emotions. Users can purchase stickers as gifts, while others are available for free. Many 

brands are increasingly interested in marketing though Line, using branded stickers and 

official accounts, creating a competitive market. Using a promotional marketing 

channel as well as creating and branding products, are more ways to build corporate 

revenue with Line.  

The theory of consumption values (TCV) was used to study the influence 

of Line stickers on purchase intent. Factors of character identification,  emotional 

values,  functional values, customer satisfaction, and customer loyalty as well as 

purchase intent, were assessed. Quantitative research was employed with online and 

printed questionnaires to collect data. Samples were 213 Line users in Thailand who 

have added at least one Line sticker to their social network were samples from all 

over Thailand or just Bangkok or the Bangkok metropolitan area. Exactly when did they 

fill out questionnaires? Age range? Income range? Years using Line Research reliability 

was measured by cronbach’s alpha and validity analysis. Regression analysis was the 

research hypothesis.  
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Results were that character identification as well as emotional and 

functional values most influenced customer satisfaction and loyalty. These were 

related to purchase intent. These findings may help designers of Line stickers for 

businesses and organizations be more competitive. 

Keywords: Line application, Line stickers characteristics, Purchase intention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


