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บทคดัย่อ 
 

ในการคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง “กลยุทธ์โฆษณาแฝงเพื่อสร้างความภกัดีในแบรนด์ธุรกิจ: 
กรณีศึกษาการออกแบบสต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากลยุทธ์โฆษณาแฝง
เพื่อทราบถึงการสร้างความภักดีในแบรนด์ธุรกิจกรณีศึกษาการออกแบบสต๊ิกเกอร์บนไลน์
แอพพลิเคชัน่ โดยกลุ่มตวัอย่างและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ยการสัมภาษณ์ 
(Interview) ผู้เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบ  จ านวน 3 ท่ าน  และการเก็บแบบสอบถาม 
(Questionnaire) กบักลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชง้านไลน์แอพพลิเคชัน่ จ  านวน 400 ผูใ้ชง้าน ซ่ึงท าการวเิคราะห์
ขอ้มูลโดยใชค้่าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 

ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 21-30 ปี 
สถานภาพโสด การศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน นกัศึกษา รายไดต่้อเดือนระหวา่ง 
10,001-20,000 บาท เคยใชง้านไลน์แอพพลิเคชัน่มากกว่า 2 ปี ใช้งานเฉล่ียระหวา่ง 1-5 ชัว่โมงต่อ
วนั และมีการใชง้านคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ประกอบระหวา่งการสนทนาใน 1 บทสนทนามากกวา่ 5 
คร้ัง ซ่ึงใช้งานกบัเพื่อนสนิทมากท่ีสุด เหตุผลเพราะเป็นฟังก์ชั่นท่ีใช้งานง่าย สามารถส่ือสารได้
รวดเร็ว ภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47 และคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์แจกฟรีจาก
องคก์รธุรกิจท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุดคือ DTAC คิดเป็นร้อยละ 61.50 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบ
ค าถามไดถู้กตอ้งเก่ียวกบัเร่ืองของการรับรู้อตัลกัษณ์องคก์รผา่นการออกแบบคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ 
ซ่ึงจากค าถามทั้ งหมดผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้และจดจ าเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์บน
คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ของบริษทั     โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั (DTAC) มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 96.63 ส่วนความพึงพอใจในการใช้งานคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ท่ีมีการแจกฟรีจากบริษัท
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เครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี AIS, DTAC, TRUEMOVE ของทั้ง 3 แบรนด์ อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึง
การดาวน์โหลดคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์รุ่นใหม่ท่ีมีการแจกฟรีมาใช้นั้นมีความคิดเห็นวา่ยงัไม่แน่ใจ
ต้องดูรูปแบบก่อน การประยุกต์ใช้กลยุทธ์โฆษณาผ่านคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ของบริษทัระบบ
เครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี AIS, DTAC, TRUEMOVE โดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี ซ่ึงบริษทั AIS 
กบับริษทั TRUEMOVE และเห็นว่าคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์สามารถสร้างจุดเด่นให้เป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัของแบรนด์หรือบริษทัได้อยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 และค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 
ส่วนบริษทั DTAC มีความคิดเห็นว่าคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์สามารถสร้างการจดจ าในแบรนด์หรือ
บริษทัใหอ้ยูใ่นความทรงจ าของผูใ้ชง้านไดอ้ยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 
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ABSTRACT 
 

This independent research is based on subject of “Product Placement Strategies for 
Building Brand Royalty: A Case Study Design of Sticker on Line Application”. The objective of 
this research is studying the product placement strategies for building brand royalty in case study 
of design sticker on line application. The Samples and equipment that we’ve used for this 
research is consisted of the interview of the 3 design specialists with random the 400 Line 
application users by using the questionnaire. We analyze the information by using statistic 
percentage, average and standard deviation. 

 According to the result of this research, mostly of samples are women and age 
between 21-30 years old. Status single. Graduated in Bachelor’s degree. And almost are college 
student, monthly emolument around 10,001 – 20,000 baht. They have used Line application more 
than 2 years and using the application for 1-5 hours per day. Almost chat with their intimate 
companion by using stickers in the application more than 5 times per conversation. The reason 
that why they choose this application for chatting is it’s easy function and quick response. Overall 
image of application is good level and average is 4.47. The popular free sticker from the business 
organization is DTAC. Calculate in percentage is 61.50 percent. All samples can answer the 
questions about the business organization identity by using Line sticker designation which all 
samples are recognize mark or symbol of Total Access Communication Company Limited by 
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learning from their character’s sticker. Calculate in percentage is 96.63 percent. About the 
satisfaction of downloading and using free stickers from 3 communication providers – AIS, 
DTAC and TRUEMOVE is in ordinary satisfaction. They are hesitating about downloading of 
free newest sticker. The advertisement strategy by using Line sticker of 3 communication 
providers – AIS, DTAC and TRUEMOVE are in good image. AIS and TRUEMOVE are agreed 
that Line sticker can create the unique brand image of the company with good conditions. The 
average is 4.07 for AIS and 3.81 for TRUEMOVE. And DTAC regard with Line sticker can 
create the unique brand image and be in memories of the users in good way too. And the average 
is 3.91. 

 


