บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายงานผลการดาเนินโครงการสหกิจศึกษาเรื่ อง “ขั้นตอนการออกเเบบสติ๊กเกอร์ไลน์โดย
ใช้โปรเเกรม Adobe illustrator” โดยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสติ๊กเกอร์ ไลน์แบบ Creator
Market เพราะในปั จจุบนั สติ๊กเกอร์ ไลน์น้ นั เริ่ มได้รับความสนใจและนิ ยมดาวน์โหลดมาใช้กนั มาก
ขึ้น เนื่องจากมีควมน่ารักและสามารถสื่ อสารได้และทให้การสื่ อสารมีสีสนั มากขึ้น โดยใช้เพื่อส่ งหา
กันระหว่างผูใ้ ช้แอพพลิ เคชั่นไลน์ดว้ ยกันเท่านั้น และ ทางแอพพลิเคชั่นไลน์ได้เปิ ดช่ องทางให้
บุคคลทัว่ ไปสามารถออกแบบสติ๊กเกอร์ ไลน์และส่ งขายกับทางไลน์ได้ ซึ่ งจะมีการแบ่งส่ วนแบ่ง
รายได้ภายใต้เงื่อนไขที่ทางแอพพลิเคชัน่ ไลน์กาหนดและเป็ นการสร้างรายได้ที่น่าสนใจสาหรับผูท้ ี่
มีไอเดีย และ ชอบคิดสร้างสรรค์ รายงานสหกิจศึกษาเล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะส่ งเสริ มให้ผทู ้ ี่มี
ความคิดสร้างสรรค์หลายๆคนสามารถสร้างสติ๊กเกอร์ ไลน์เป็ นของตัวเองเพื่อใช้และเป็ นแนวทาง
ในการสร้างรายได้ให้กบั ตัวผูอ้ อกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ในอนาคต ในการทบทวนเอกสารวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้องผูศ้ ึกษาในเรื่ องต่อไปนี้คือ
2.1 Application Line
2.1.1 ไลน์ (Line) คืออะไร
2.1.2 ประโยชน์ของ Line Application
3.1การออกแบบกราฟิ ก
3.1.1ความหมายของการออกแบบกราฟิ ก
3.1.2 ความสาคัญของการออกแบบงานกราฟิ ก
3.1.3 อิทธิพลของศิลปะในการออกแบบกราฟิ ก
4.1 การกาหนดลักษณะนิสยั ของตัวการ์ตูนหรื อตัวละคร
5.1 กลยุทธ์ AIDA เพื่อดึงความสนใจลูกค้าสนใจในโฆษณาของคุณ
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2.1 Application Line
2.1.1 ไลน์ (Line) คือ Application สาหรับการสื่ อสารยอดนิ ยม เนื่ องจากมีความสามารถที่
หลากหลาย และท างานได้บ นหลากหลายอุ ป กรณ์ ไม่ ว่ า จะเป็ นสมาร์ ท โฟน, แท็บ เล็ต หรื อ
แม้กระทัง่ บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับความสามารถเด่น ๆ ที่ทาให้ Line มีความแตกต่างจาก
Application สื่ อสารอื่น ๆ ก็คือรู ปภาพตัวการ์ตูนสื่ ออารมณ์ที่เรี ยกว่าสติ๊กเกอร์ ประโยชน์ของมันคือ
ช่วยให้ลดปริ มาณการพิมพ์ขอ้ ความ และช่วยสร้างความแปลกใหม่ในการสนทนาได้เป็ นอย่างดี
2.1.2 ประโยชน์ ของ Line Application ส าหรั บ การสื่ อสารทุ ก วั น นี้ มี ใ ห้ เ ลื อ ก
มากมาย ไลน์ (line) เป็ น application ที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มอัน ดับ ต้น ๆ ซึ่ งต่ อ ไปนี้ คื อ ประโยชน์
ของ line ที่คุณควรทราบทั้งนี้ เพื่อจะได้ใช้งาน line ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

รู ปที่ 2.1ตัวอย่าง Application Line
1. ใช้สาหรับโทร ไม่ว่าจะเป็ นการโทรด้วยเสี ยงหรื อการโทรด้วยวีดีโอ ข้อดีของการโทรด้วย line ก็
คือ ไม่เสี ยค่าโทรศัพท์ เพราะการโทรผ่านไลน์ ใช้แพ็คเกจอินเตอร์ เน็ต ซึ่ งช่วยให้ประหยัดเงินเป็ น
อย่างมาก โดยเฉพาะคนที่อยูต่ ่างประเทศ สามารถโทรหากัน โดยไม่เสี ยค่าโทรศัพท์ทางไก

รู ปที่ 2.1.2 ตัวอย่างการโทรด้วยApplication Line
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2. สื่ อสารผ่านทางข้อความ สามารถสนทนาเป็ นรายบุคคล หรื อกลุ่มบุคคลก็ได้ นอกจากนี้ ยัง
สามารถ ส่ งรู ปภาพ หรื อไฟล์คอมพิวเตอร์ ประเภทอื่นได้อีกด้วย จุดเด่นของ line ในการสนทนา
ผ่านทางข้อความได้แก่การส่ งรู ปภาพตัวการ์ ตูนที่เรี ยกว่าสติ๊กเกอร์ ซ่ ึ งช่วยให้ลดปริ มาณการพิมพ์
ข้อความลงได้มากและถือเป็ นลูกเล่นที่ทาให้ line ได้รับความนิยมเป็ นอย่างมา

รู ปที่ 2.1.2 ตัวอย่างการสื่ อสารด้วยข้อความและสติ๊กเกอร์ไลน์ดว้ ยApplication Line
สติ๊กเกอร์ไลน์นอ้ งติดลม&ไรซ์แมน ( OnAir )

รู ปที่ 2.1.2 ตัวอย่างการโพสต์ขอ้ ความบนไทม์ไลน์Application Line
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3. การโพสต์ข ้อ ความบนไทม์ไ ลน์ ข อง line มี ล ัก ษณะเช่ น เดี ย วกัน กับ การโพสต์ข ้อ ความบน
facebook ซึ่ งเป็ นการแสดงความรู ้สึกหรื ออยากแบ่งปั นรู ปภาพกิจกรรมต่างๆ เรื่ องราวดี ๆ ให้กบั
เพื่อนๆ แบบไม่เฉพาะเจาะจง
4. Line Keep ความสามารถใหม่ของ line ช่วยให้เราสามารถ เก็บไฟล์เอาไว้กบั line และสามารถ
แชร์ไปยัง application อื่นๆได้อีกด้วย นอกจากนี้ เรายังสามารถประยุกต์ใช้ Keep ในการส่ งไฟล์จาก
คอมพิวเตอร์ ไปสู่ สมาร์ ทโฟน หรื อส่ งไฟล์จากสมาร์ ทโฟน ไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์ ซึ่ งถือว่ามี
ความสะดวกเป็ นอย่างมาก

รู ปที่ 2.1.2 ตัวอย่าง Line Keep ของ Application Line
5. นอกจากความสามารถของ application line เองแล้ว ยัง มี application อื่ น ที่ พ ัฒ นาขึ้ น มาและ
สามารถนามาใช้ร่วมกับรายได้อีกมากมายเช่น line tv, line tool, line brush เป็ นต้น

รู ปที่ 2.1.2 ตัวอย่าง Line TV ของ Application Line
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3.1การออกแบบกราฟิ ก
งานกราฟิ กเป็ นส่ ว นส าคัญ ที่ มี บ ทบาทยิ่ ง ต่ อ การออกแบบและกระบวนการผลิ ต สื่ อ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่ อที่ตอ้ งการการสัมผัสรับรู ้ดว้ ยตา ได้แก่ หนังสื อ นิ ตยสาร วารสาร แผ่นป้ าย
บรรจุภณ
ั ฑ์ แผ่นพับ โฆษณา โทรทัศน์ ฯลฯ นักออกแบบจะใช้วิธีการทางศิลปะและวิธีการทางการ
ออกแบบร่ วมกันสร้ างรู ปแบบสื่ อ เพื่อให้เกิ ดศักยภาพสู งสุ ดในการที่จะเป็ นตัวกลางในการสื่ อ
ความหมายระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร
วิ ธี ก ารออกแบบ คื อ การน าเอารู ป ภาพประกอบ ภาพถ่ า ย สั ญ ลัก ษณ์ รู ป แบบ ขนาด
ตัวอักษร มาจัดวางเพื่อให้เกิดการนาเสนอข้อมูลอย่างชัดเจน เกิดผลดีต่อกระบวนการสื่ อความหมาย
สาหรับการออกแบบสติ๊กเกอร์ ไลน์ การออกแบบที่ดีควรเป็ นการวาดตัวสติ๊กเกอร์ ไลน์ให้
อยูใ่ นระยะที่พอดี ไม่ไกลจนเกิดไป อาทิเช่น
- วาดสติ๊กเกอร์ ไลน์คน ในลักษณะครึ่ งตัว เพื่อให้เห็ นแววตา และท่าทางในการสื่ อสาร
ความหมาย หรื ออาจจะซูม ในส่ วนของใบหน้าให้เห็นแววตาสื่ อสารที่ชดั เจน สติ๊กเกอร์ ไลน์อาจมี
ข้อความประกอบความเข้าใจหรื อไม่มีกไ็ ด้ แต่ตวั สติ๊กเกอร์ไลน์ตอ้ งสื่ อสารได้อย่างชัดเจน

รู ปที่ 3.1ตัวอย่าง สติ๊กเกอร์ไลน์ Tw daily life (วาดเอง) (Editing)

รู ปที่ 3.1 ตัวอย่างสติ๊กเกอร์ไลน์ชุด “ Häfele Man : เฮเฟเล่แมน อุปกรณ์ครบ จบทุกเรื่ องงานอาคาร ”
ฉลองครบรอบ 24 ปี ของการดาเนินธุรกิจในประเทศไทย ( OnAir )
- วาดสติ๊กเกอร์ไลน์ที่ไม่ใช่คน อาจออกแบบเต็มตัวได้ แต่ควรมีความพอดีกบั ขนาดสติ๊กเกอร์ไลน์ที่
ทางไลน์กาหนด ไม่ควรผอมหรื อสู งจนเกินไปจนเหลือพื้นที่โล่งชัดเจน
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3.1.1ความหมายของการออกแบบกราฟิ ก
เป็ นลัก ษณะของการออกแบบพื้น ผิว 2 มิ ติ เพื่ อ เป็ นสื่ อ กลางส าหรั บถ่ า ยทอดข้อความ
ความรู ้สึกนึ กคิด และอารมณ์ จากบุคคลหนึ่ งไปยังอีกบุคคลหนึ่ ง เพื่อให้เข้าใจและรู ้เรื่ องโดยใช้
ประสาทตาในการรับรู ้เป็ นส่ วนใหญ่ งานกราฟิ กมีอิทธิ พลต่อชีวิตประจาวันของเราเป็ นอย่างมาก
สิ่ งที่เรามองเห็นด้วยตาจะโน้มน้าวจิตใจได้ดีกว่าการรับรู ้ประเภทอื่น งานกราฟิ กที่ดีตอ้ งขึ้นอยูก่ บั
การออกแบบที่ดีดว้ ย นับตั้งแต่หลักการเบื้องต้นของศิลปะ รวมถึงการเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่
นามาใช้ในการผลิตวัสดุกราฟิ ก นอกจากนี้ ยงั ต้องมีความรู ้ในเรื่ องเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่ งจะสามารถ
นามาใช้ในการออกแบบกราฟิ กด้วย เพื่อที่จะสามารถพัฒนางานออกแบบให้ทนั ยุคสมัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
คุณค่ าของงานกราฟฟิ ก
งานกราฟฟิ กชิ้นที่ดีจะทาให้เห็นถึงความคิดในการออกแบบเป็ นเลิศ จะมีอิทธิพลโดยตรงที่
จะโน้มน้าวผูร้ ับข้อมูลให้เกิดควาเข้าใจสนใจและยอมรับ
1.เป็ นสื่ อกลางในการสื่ อความหมายให้เกิดความเข้าใจตรงกันชัดเจนระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสา

รู ปที่ 3.1.1 ตัวอย่างการสื่ อสาร
2. สามารถทาหน้าที่เป็ นสื่ อ เพื่อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ เกิ ดการศึกษากับกลุ่มเป้ าหมายได้เป็ นอย่างดี
3. ช่วยทาให้เกิดความน่าสนใจ ประทับใจ และน่าเชื่อถือแก่ผพู ้ บเห็น
4. ช่วยให้เกิดการกระตุน้ ทางความคิด และการตัดสิ นใจอย่างรวดเร็ ว

รู ปที่ 3.1.1 ตัวอย่างการสื่ อสารด้วย Infographic ที่สร้างสรรค์
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รู ปที่ 2.1.1 ตัวอย่างการสื่ อสารด้วย Infographic ที่สร้างสรรค์
5.ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
6. ทาให้ผพู ้ บเห็นเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทั้งทางด้านการกระทาและความคิด
3.1.2 ความสาคัญของการออกแบบงานกราฟิ ก
1. การออกแบบที่ดีทาให้ขอ้ มูลที่กระจัดกระจายมีระเบียบเกิดความเข้าใจที่ชดั เจน
2. ช่วยให้ระบบการถ่ายทอดข้อมูลเป็ นไปอย่างรวดเร็วและชัดเจน
3. ช่วยสร้างสรรค์สญ
ั ญลักษณ์ทางสังคม เพื่อการสื่ อความหมายร่ วมกัน
4. ช่วยพัฒนาระบบการสื่ อสารให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
5. ช่วยให้เกิดจินตภาพ เกิดมีแนวคิดสิ่ งใหม่ๆอยูเ่ สมอๆ
6. ส่ งเสริ มให้เกิดค่านิยมทางความงาม
7. ส่ งเสริ มความก้าวหน้าทางธุรกิจและการพัฒนาประเทศ
8. ช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
3.1.3 อิทธิพลของศิลปะในการออกแบบกราฟฟิ ก
องค์ประกอบสาคัญที่จะช่วยทาให้งานกราฟฟิ กมีความโดดเด่นน่าสนใจ นักออกแบบจึง
ใช้หลักและวิธีการทางศิลปะเป็ นแนวทางในการออกแบบ โดยพิจารณาดังนี้
1.รู ปแบบตัวอักษรและขนาด
การสร้ า งรู ป แบบตัว อัก ษรให้ มี รู ป แบบแปลกตา สวยงามจะช่ ว ยเร่ ง เร้ า ความรู ้ สึ ก
ตอบสนองได้เป็ นอย่างดี โดยเน้นความชัดเจนสวยงาม สอดคล้องกับจุดประสงค์ สาหรับข้อความ
นาเรื่ องและข้อความรายละเอียด ขนาดของตัวอักษรทุกตัวบนชิ้นงานต้องมีความพอดี อ่านได้ง่าย
สื่ อความหมายได้ดีไม่ตอ้ งคิดมาก นอกจากนั้นแล้วการจัดวางรู ปแบบข้อความที่ดีกจ็ ะช่วยให้การสื่ อ
ความหมายเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพด้วย
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รู ปที่ 3.1.3 งานออกแบบ Artwork ( งาน Around Wifi )

รู ปที่ 3.1.3 งานออกแบบ Artwork (งานเฮเฟเล่)
งานออกแบบ Artwork ขนาดของตัว อัก ษรบนชิ้ น งานมี ค วามพอดี อ่ า นได้ง่ า ยระยะพื้ น ที่ ว่า งที่
เหมาะสมทาให้ดูสบายตา กาหนดสี สะดุดตาช่วยเน้นข้อความได้ดี การวางจัดภาพและวางข้อความมี
ความลงตัว
2.การกาหนดระยะห่างและพื้นที่วา่ ง
การจัดพื้นที่ว่างในการออกแบบกราฟิ ก มีวตั ถุประสงค์เพื่อการจัดระเบียบของข้อมูล ช่วย
เน้นความเป็ นระเบียบและความชัดเจน ระยะห่ างหรื อพื้นที่วา่ งจะช่วยพักสายตาในการอ่าน ทาให้ดู
สบายตา สร้างจังหวะลีลาขององค์ประกอบภาพให้เหมาะสมและสวยงาม
3.การกาหนดสี
สี มีบทบาทอย่างมากที่ช่วยเน้นความชัดเจน ทาให้สะดุดตา สร้างสรรค์ความสวยงาม การ
กาหนดสี ใดๆ ขึ้นอยูก่ บั ประเภทของงานนั้นๆ ข้อสาคัญที่ควรคานึงถึงคือ สี บนตัวภาพ พื้นภาพและ
ตัวอักษร ต้องมี ความโดดเด่ น ชัดเจน เหมาะกับกลุ่มเป้ าหมายซึ่ งมี ความชอบที่แตกต่างกัน นัก
ออกแบบจะพยายามใช้สีเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์มากที่สุด
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4.การจัดวางตาแหน่ง
เป็ นการจัดวางโครงร่ างทั้งหมดที่จะกาหนดตาแหน่งขนาดของภาพประกอบ ตาแหน่งของ
ข้อความทั้งหมด และส่ วนประกอบอื่นๆที่ปรากฎ ซึ่ งต้องคานึ งถึงจุดเด่นที่ควรเน้น ความสมดุล
ต่างๆ ความสบายตาในการมอง นักออกแบบต้องให้ความสาคัญต่อทุกๆส่ วนที่ปรากฎบนชิ้นงาน
เท่ากันทั้งหมด ความพอเหมาะพอดีช่วยให้งานออกแบบมีความน่าเชื่อถือและน่าสนใจ
4.1 การกาหนดลักษณะนิสัยของตัวการ์ ตูนหรื อตัวละคร
การกาหนดลักษณะนิสยั ของตัวการ์ตูนหรื อตัวละคร นิยมทากันอยู่ ๒ วิธี คือ
วิธีที่ ๑
ที่มีลกั ษณะไม่ซบั ซ้อน ( flat character ) คือตัวที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็ นตัวแทนความคิด
หรื อ คุ ณ ลัก ษณะอย่า งใดอย่า งหนึ่ งเพี ย งอย่า งเดี ย ว เช่ น เป็ นคนดุ ใจดี หรื อ ซื่ อ สั ต ย์ เป็ นต้น

รู ปที่ 4.1 ตัวอย่าง สติ๊กเกอร์ไลน์ นะโม OK (Credit : Phittaya pornnong) (OnAir)
ตัวการ์ตูนมีลกั ษณะไม่ซบั ซ้อน ออกแบบมาให้เป็ น คนดีมีศีลธรรม
วิธีที่ ๒
ตัวที่มีลกั ษณะซับซ้อน ( round character ) คือตัวที่ถูกสร้ างขึ้นมาเพื่อให้มีนิสัยคล้ายกับ
ปุ ถุ ช นทั่ว ไป ผูแ้ ต่ ง มัก จะไม่ แ นะน าโดยตรงว่า มี ล ัก ษณะนิ สัย ใจคออย่า งไร จะต้อ งศึ ก ษาจาก
ส่ วนประกอบอื่น ๆ เอาเอง เช่น ศึกษาจากคาพูด การกระทา การปฏิบตั ิตวั ต่อตัวละครอื่นแล้วนามา
ตัดสิ นว่า ตัวละครนั้นเป็ นคนเช่ นไร มีนิสัยเปลี่ยนไปอย่างไร และเพราะเหตุใดเป็ นต้น ตัวละคร
แบบนี้ จึงมีลกั ษณะคล้ายบุคคลในชี วิตจริ ง และมีส่วนช่ วยทาให้เรื่ องบันเทิงคดีมีลกั ษณะสมจริ ง
ยิง่ ขึ้นด้วย

รู ปที่ 4.1 ตัวอย่าง สติ๊กเกอร์ไลน์ The Little Mermaid (ภาพซ้าย) , Tangled (ภาพขวา)
(Credit : ©Disney ) (OnAir) ตัวการ์ตูนมีลกั ษณะซับซ้อน ต้องศึกษาจากส่ วนประกอบอื่น ๆ เอาเอง
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5.1 กลยุทธ์ AIDA เพื่อดึงความสนใจลูกค้ าสนใจในโฆษณาของคุณ
สังคมปั จจุบนั นี้ เป็ นสังคมของการแข่งขัน ความเร่ งรี บ เวลาดูเหมือนจะเป็ นเงินเป็ นทองไปเสี ย
หมด การส่ งเสริ มการตลาดสิ นค้า และบริ การก็เช่นกัน ผูป้ ระกอบการต้องการให้ลูกค้าตอบสนอง
หรื อทาบางสิ่ งบางอย่างตามผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้โดยเฉพาะความสนใจที่มีต่อโฆษณา และการ
ส่ งเสริ มการขายกลยุทธ์" AIDA " สามารถนาไปประยุก ต์ใช้ได้กบั การส่ งเสริ มการขายและการ
โฆษณาได้ทุกประเภท
A = Attention ความสนใจ
หมายถึง ดึงดูดให้ลูกค้า ที่กาลังชมสื่ อการส่ งเสริ มการตลาดของคุณ ให้รับฟัง ได้ยนิ ในสิ่ งที่
คุณกาลังเสนอ อาจจะเป็ นรู ปภาพ เสี ยงที่เร้าอารมณ์ การใช้ตวั อักษรพาดหัวการโฆษณาที่น่าสนใจ
หรื อ อะไรก็ ไ ด้ที่ คุ ณ เสนอออกมาแล้ว สามารถเรี ย กความสนใจของผูช้ ม ให้หัน มารั บ ฟั ง คุ ณ
สติ๊กเกอร์ไลน์ จะดึงดูดให้ลูกค้าสนใจได้ดว้ ยความน่ารัก ความแปลกใหม่ของตัวสติ๊กเกอร์
ตัวอย่ าง กลุ่มเป้าหมาย คือ ผูช้ าย 18 ปี ขึ้นไปและวัยกาลังทางาน มีแฟนหรื อภรรยาที่น่ารัก
แล้วดึ งดูดให้ลูกค้าที่กาลังชมสติ๊กเกอร์ ไลน์สนใจด้วยสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่มีคาแร็ คเตอร์ กวนๆและมี
ข้อความประกอบที่กวนไปอีก เอาไว้ส่งคุยกับแฟนขาๆได้

รู ปที่ 5.1 ตัวอย่าง สติ๊กเกอร์ไลน์ นี่ผวั นะ (Credit : © 2014 Touch a Moment Co., Ltd) (OnAir)
ตัวอย่ าง กลุ่มเป้าหมาย คือ วัยเรี ยนวัยกาลังทางานชอบเที่ยวเป็ นเพื่อนกันดึงดูดให้ลูกค้าที่
กาลังชมสติ๊กเกอร์ไลน์สนใจด้วยแอคชัน่ สติ๊กเกอร์ไลน์ที่ตอบโจทย์สายเที่ยว

รู ปที่ 5.1 ตัวอย่าง สติ๊กเกอร์ไลน์ ไรซ์แมน กะ ติดลม...ไปพักร้อน ( Credit : by iDIGI ) (OnAir)
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I = Interest ความเอาใจใส่
เมื่อสามารถดึงดูดความสนใจ เร้าอารมณ์ดว้ ยสิ่ งที่ลูกค้ารู ้สึกสนใจ และต้องทาทุกทางที่ให้
ลูกค้าจดจ่ออยูก่ บั สิ่ งที่กาลังพูด หรื อสิ่ งที่นาเสนอให้ได้....สติ๊กเกอร์ไลน์ จะดึงดูดให้ลูกค้าสนใจได้
ด้วยการใส่ คาแรคเตอร์และแอคชัน่ ที่ตรงหรื อใกล้เคียงกับสไตล์ของลูกค้าหรื อกลุ่มเป้าหมาย
ตัวอย่ าง กลุ่มเป้าหมาย คือ ผูห้ ญิงวัยเรี ยนวัยกาลังทางานหุ่ นมีน้ ามีนวลดึงดูดลูกค้าที่กาลัง
ชมสติ๊กเกอร์ไลน์ให้สนใจด้วยแอคชัน่ สติ๊กเกอร์ไลน์ที่น่ารัก กลมๆ และข้อความประกอบสติ๊กเกอร์
ไลน์สามารถใช้ได้ในชีวิตประจาวัน ตอบโจทย์สาวสายแน่น

รู ปที่ 5.1ตัวอย่าง สติ๊กเกอร์ไลน์ Me-kin By LaPluie ( Credit : by iDIGI ) (OnAir)
(OnAir)

รู ปที่ 5.1 เมื่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมายสนใจจึงเกิดความอยากซื้อมาใช้
สติ๊กเกอร์ไลน์ Me-kin By LaPluie ( Credit : by iDIGI ) ( OnAir )
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D = Desire ความปรารถนา
หลังจากที่กลุ่มเป้าหมายจดจ่อตราตรึ งในโฆษณา และการส่ งเสริ มการตลาดของคุณได้แล้ว
และนี่ เ ป็ นขั้น ตอนที่ ย ากที่ สุ ด ของ AIDA คื อ คุ ณ ต้อ งให้เ ขาเกิ ด ความปรารถนาในสิ่ ง ที่ คุ ณ
เสนอ ดังสานวนที่ฝรั่งเขาพูดกันว่า " จงเสนอหรื อขายเสี ยงทอดไส้กรอก ไม่ใช่ตวั ไส้กรอก " เมื่อ
กลุ่มเป้าหมายสนใจจึงเกิดความอยากซื้อมาใช้

รู ปที่ 5.1 เมื่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมายสนใจจึงซื้อมาใช้
สติ๊กเกอร์ไลน์ Me-kin By LaPluie ( Credit : by iDIGI ) ( OnAir )
A = Action การลงมือทา
สติ๊ กเกอร์ ไลน์ที่มีรูปแบบน่ ารั กมี สไตล์มีแ อคชั่นสติ๊ กเกอร์ ไ ลน์ที่โดนใจและมี คาแซ่ บ
ประกอบตัวสติ๊กเกอร์ไลน์ที่สามารถใช้ในชีวิตประจาวันกลุ่มเป้าหมายตัดสิ นใจซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์

