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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
เนื่องจากในยุคปัจจุบนั ผูค้ นจานวนมากติดต่อสื่ อสารกันผ่านทางแอพพลิเคชัน่ ออนไลน์
เช่น อินสตาแกรม ( Instagram ) เฟสบุ๊ค ( Facebook ) แอพพลิเคชัน่ ไลน์แชท ( Linechat ) ซึ่ งทาง
บริ ษทั ยูแอนด์ไอทัวร์ แอนด์ทราเวล จากัด ในการดาเนินงานประสานงานหรื อการติดต่อสื่ อสาร
การประชาสั ม พัน ธ์ การแนะน าโปรโมชั่น การให้ ข้อ มู ล การสนทนากับ ลู ก ค้า ผ่ า นทาง
แอพพลิ เคชัน่ ไลน์แชทในการจาหน่ ายโปรแกรมการท่องเที่ยวและการบริ การในยุคปั จจุ บนั จาก
การปฏิ บ ัติ ส หกิ จ ศึ ก ษาที่ บ ริ ษัท ยู แ อนด์ ไ อทัว ร์ แอนด์ ท ราเวล จ ากัด พบว่ า ลู ก ค้า ส่ ว นใหญ่
ติดต่อสื่ อสารผ่านทางแอพพลิ เคชัน่ ไลน์แชท จึงมีความเห็ นที่จะจัดทาสติ๊กเกอร์ ไลน์ของบริ ษทั ยู
แอนด์ไอทัวร์ แอนด์ทราเวล จากัด เพื่อให้เป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั ในการใช้ติดต่อสื่ อสารหรื อการ
สนทนากับลูกค้าผ่านทางแอพพลิ เคชั่นไลน์แชทและเพื่อสร้างเอกลักษณ์ ให้กบั บริ ษทั ยูแอนด์ไอ
ทัวร์ แอนด์ทราเวล จากัด เพื่อให้ลูกค้าจดจาบริ ษทั ของเราได้ง่ายขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อใช้เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ยูแอนด์ไอทัวร์ แอนด์ทราเวล จากัด
1.2.2 เพื่อเป็ นประโยชน์ในการติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า
1.2.3 เพื่อเป็ นสัญลักษณ์ให้ลูกค้าได้จดจาบริ ษทั ยูแอนด์ไอทัวร์ แอนด์ทราเวล จากัด
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
สติ๊กเกอร์ ไลน์ที่สร้างขึ้นจะสามารถใช้เป็ นประโยชน์ให้แก่บริ ษทั ในการใช้ติดต่อสื่ อสาร
หรื อการสนทนากับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าจดจาสัญลักษณ์ของบริ ษทั และให้เกิดประโยชน์แก่พนักงาน
บริ ษทั และพนักงานฝ่ ายขาย
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1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
สามารถนาสติ๊ กเกอร์ ไลน์ใช้ในการสนทนากับลูกค้าเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่
พนักงานฝ่ ายขาย เพื่อใช้เป็ นเครื่ องหมายในการสื่ อสารกับลู กค้าผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์ และ
เพือ่ ให้ลูกค้าเกิดการจดจาสัญลักษณ์ (แบรนด์ ) ของบริ ษทั ยูแอนด์ไอทัวร์ แอนด์ทราเวล จากัด

บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร / แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
นำเสนอโครงงำน เรื่ องไลน์(Line) สติ๊กเกอร์ บริ ษทั ยูแอนด์ไอทัวร์ แอนด์ทรำเวล จำกัด
ผูจ้ ดั ทำได้มีกำรศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 กำรใช้งำนอินเทอร์ เน็ตของคนไทย
2.2 กำรตลำดออนไลน์
2.3 สื่ อสังคมออนไลน์
2.3.1 เฟสบุค๊
2.3.2 อินสตรำแกรม
2.3.3 ทวิตเตอร์
2.3.4 ไลน์แชท
2.3.4.1 แอพพลิเคชัน่ ไลน์แชท
2.3.4.2 จำนวนผูใ้ ช้งำนในประเทศไทย
2.3.4.3 กำรบริ กำรไลน์แชท
1. ไลน์ ออฟฟิ เชียล แอคเคำท์ ( Line official Account )
2. ไลน์แอท ( Line @ )
2.4 สติ๊กเกอร์ ไลน์
2.4.1 Line Stickers ไลน์สติ๊กเกอร์
2.4.2 ประวัติควำมเป็ นมำ
2.4.3 ควำมสำเร็ จและรำงวัลที่ได้รับ
2.4.4 โปรแกรมที่ใช้ในกำรจัดทำสติ๊กเกอร์ ไลน์
2.4.4.1โปรแกรม Adobe Photoshop CS6
2.4.4.2โปรแกรม Adobe Illustrator
2.4.4.3 LINE Creators Studio APP
2.4.5 ขั้นตอนในกำรจัดทำสติ๊กเกอร์ ไลน์
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2.1 การใช้ งานอินเทอร์ เน็ตของคนไทย
กำรให้บริ กำรอินเทอร์ เน็ตในประเทศไทยได้เริ่ มต้นขึ้นเป็ นครั้งแรกเมื่อ เดื อน มีนำคม
พ.ศ.2538

โดยควำมร่ ว มมื อ ของรั ฐ วิ ส ำหกิ จ 3

แห่ ง คื อ กำรสื่ อ สำรแห่ ง ประเทศไทย

องค์กำรโทรศัพท์แห่ งประเทศไทย และสำนักงำนส่ งเสริ มวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชำติ
(สวทช.)โดยให้บริ กำรในนำม บริ ษทั อินเทอร์ เน็ต ประเทศไทย (Internet Thailand)เป็ นผูใ้ ห้บริ กำร
อินเทอร์เน็ตเชิงพำณิ ชย์รำยแรกของประเทศไทย
อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทยเริ่ มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยกำรเชื่ อมต่อมินิคอมพิวเตอร์
ของมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ และสถำบันเทคโนโลยีแห่ งเอเชี ย (AIT) ไปยังมหำวิทยำลัย
เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย แต่ในครั้งนั้นยังเป็ นกำร เชื่ อมต่อโดยผ่ำนสำยโทรศัพท์ ซึ่ งสำมำรถ
ส่ งข้อมูลได้ช้ำและไม่เป็ นกำรถำวร จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2535 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ และ
คอมพิวเตอร์ แห่งชำติ (NECTEC) ได้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ กบั มหำวิทยำลัย 6 แห่งได้แก่ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย, สถำบันเทคโนโลยีแห่ งเอเชี ย (AIT) มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ , ศูนย์เทคโนโลยี
อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ และคอมพิ ว เตอร์ แห่ งชำติ (NECTEC), มหำวิ ท ยำลั ย ธรรมศำสตร์ และ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เข้ำด้วยกันเรี ยกว่ำ "เครื อข่ำยไทยสำร"
อินเทอร์ เน็ต (อังกฤษ: Internet) หมำยถึง เครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ ที่มีขนำดใหญ่ มี กำร
เชื่อมต่อระหว่ำงเครื อข่ำยหลำย ๆ เครื อข่ำยทัว่ โลก โดยใช้ภำษำที่ใช้สื่อสำรกันระหว่ำงคอมพิวเตอร์
ที่ เ รี ย กว่ ำ โพรโทคอล (protocol)

ผูใ้ ช้ เ ครื อ ข่ ำ ยนี้ สำมำรถสื่ อ สำรถึ ง กัน ได้ใ นหลำย ๆ ทำง

อำทิ อีเมล์ เว็บบอร์ ด และสำมำรถสื บค้นข้อมูลและข่ำวสำรต่ำง ๆ รวมทั้งคัดลอกแฟ้ มข้อมูลและ
โปรแกรมมำใช้ได้
กำรประยุกต์ใช้อินเทอร์ เน็ตในปั จจุบนั ทำได้หลำกหลำย อำทิ ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์
หรื อ อีเมล์ (email), สนทนำ (chat), อ่ำนหรื อแสดงควำมคิดเห็นในเว็บบอร์ ด กำรติดตำมข่ำวสำร,
กำรสื บค้นข้อมูล กำรค้นหำข้อมูล , กำรชม หรื อซื้ อสิ นค้ำออนไลน์, กำรดำวโหลด เกม เพลง
ไฟล์ขอ้ มูล ฯลฯ, กำรติ ดตำมข้อมูล ภำพยนตร์ รำยกำรบันเทิ งต่ำง ๆ ออนไลน์, กำรเล่ นเกม
คอมพิวเตอร์ ออนไลน์, กำรเรี ยนรู้ออนไลน์ (e-learning), กำรประชุ มทำงไกลผ่ำนอินเทอร์ เน็ต
(video conference), โทรศัพท์ผำ่ นอินเทอร์ เน็ต (VoIP), กำรอับโหลดข้อมูล หรื ออื่น ๆ
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ในปั จจุบนั นี้อินเทอร์ เน็ตมีอิทธิ พลกับงำนทุกสำขำอำชีพรวมทั้งงำนสื่ อสำรมวลชนด้วย
สำหรับงำนสื่ อสำรมวลชนเป็ นงำนที่ตอ้ งเน้นควำมรวดเร็ วเป็ นหลักให้ทนั กับสถำนกำรณ์บำ้ นเมือง
ในปั จจุบนั เพรำะข่ำวสำรนั้นมีกำรอัพเดตอยูต่ ลอดเวลำ มิใช่มีประโยชน์เพียงแค่น้ ี อีกทั้งยังสำมำรถ
ใช้ในกำรติดต่อสื่ อสำร กำรโฆษณำสิ นค้ำ กำรค้ำขำย รวมทั้งกำรประชำสัมพันธ์กำรสื่ อสำรโดยใช้
อิ นเทอร์ เน็ ตในปั จจุ บ นั นั้นถื อว่ำเป็ นกำรสื่ อสำรที่ ไ ร้ พ รมแดน มี ก ำรเข้ำถึ งกลุ่ ม เป้ ำหมำยได้ใ น
จ ำนวนมำกได้เ ป็ นเวลำอัน รวดเร็ ว และใช้ต้น ทุ น ต่ ำ และอิ น เทอร์ เ น็ ต ถื อ ว่ำ เป็ นสื่ อ ที่ ส ำมำรถ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของสื่ อมวลชนตำมควำมต้องกำรดังกล่ำว
แนวโน้มล่ำสุ ดของกำรใช้อินเทอร์ เน็ตคือกำรใช้อินเทอร์ เน็ตเป็ นแหล่งพบปะสังสรรค์
เพื่อสร้ำงเครื อข่ำยสังคม(Social Network) ซึ่ งพบว่ำปั จจุบนั เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่ำว
กำลังได้รับควำมนิ ยมอย่ำงแพร่ หลำยเช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ ทวิตเตอร์ และกำรใช้เริ่ มมีกำรแพร่ ขยำยเข้ำ
ไปสู่ กำรใช้อินเทอร์ เน็ตผ่ำนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Internet) มำกขึ้น เนื่ องจำกเทคโนโลยีปัจจุบนั
สนับสนุนให้กำรเข้ำถึงเครื อข่ำยผ่ำนโทรศัพท์มือถือทำได้ง่ำยขึ้นมำก
2.1.1 ด้ านการศึกษา
กำรใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อกำรสนับสนุ นกำรศึกษำ เป็ นกำรใช้อินเทอร์ เน็ตในกำร
ติดต่อสื่ อสำรเพื่อกำรส่ งกำรบ้ำน นัดหมำย อธิ บำยรำยละเอียด รวมทั้งแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นของ
คณำจำรย์กบั นักเรี ยน และนักเรี ยนกับนักเรี ยนด้วยกัน นอกจำกนี้ ยงั มีระบบกำรเรี ยนกำรสอนด้วย
ระบบออนไลน์ กำรเรี ยนออนไลน์ค่อนข้ำงเป็ นที่นิยมมำกในปั จจุบนั เพรำะเป็ นกำรเรี ยนที่สะดวก
สำมำรถเรี ย นได้ใ นเวลำที่ ต้อ งกำร อี ก ทั้ง สำมำรถลดค่ ำ เล่ ำ เรี ย นลงไปได้อ ย่ำ งมำก และทั้ง นี้
อินเทอร์ เน็ตนั้นยังสำมำรถใช้เป็ นแหล่งค้นคว้ำหำข้อมูลเสมือนเป็ นห้องสมุดขนำดใหญ่พร้อมทั้งมี
ข้อมูลที่ครอบคลุมมีท้ งั ภำพ เสี ยง และภำพเคลื่อนไหว
2.1.2 ด้ านธุรกิจและพาณิชย์
กำรใช้อินเทอร์ เน็ตกับงำนธุ รกิจพำณิ ชย์น้ นั ช่วยให้สำมำรถตัดสิ นใจซื้ อขำยสิ นค้ำ
และบริ ก ำรได้อย่ำงรวดเร็ วและสะดวก นับ ว่ำเป็ นตลำดที่ กว้ำงขวำงและมี ประสิ ทธิ ภำพในกำร
ติดต่อซื้ อสิ นค้ำและบริ กำร เพรำะคนเรำสมัยนี้นิยมควำมสะดวกสบำยและรวดเร็ วทันใจ ไม่วำ่ จะอยู่
ที่ใดบนโลกก็ตำมก็สำมำรถเปิ ดเว็บไซต์เพื่อเลื อกสิ นค้ำหรื อหำข้อมูลผลิ ตภัณฑ์ หรื อแม้กระทัง่
ปรึ กษำก็ได้ฉบั ไว
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2.1.3 ด้ านการบันเทิง
อินเทอร์ เน็ ตถื อว่ำเป็ นแหล่ งควำมบันเทิงในอีกรู ปแบบหนึ่ งเหมือนกับกำรนั่งดู
โทรทัศน์ ดูภำพยนตร์ อ่ำนหนังสื อหรื อบทควำมต่ำงๆ ซึ่ งสำมำรถจะดูหรื อใช้งำนที่ไหนเมื่อไหร่ ก็
ได้ตำมต้องกำร อินเทอร์ เน็ตต่อด้ำนบันเทิงนั้นถือว่ำเป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจ สำมำรถค้นคว้ำวำรสำร
ทั้งหนังสื อพิมพ์ ข่ำวสำร นิยำย วรรณกรรมและอื่นๆผ่ำนระบบเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ต อีกทั้งสำมำรถ
ฟังวิทยุออนไลน์ ดูรำยกำรโทรทัศน์รวมทั้งภำพยนตร์ ท้ งั เก่ำและใหม่มำดูได้อีกด้วย
2.1.4 จานวนผู้ใช้ อนิ เทอร์ เน็ตในประเทศไทย
จำนวนผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทยมีกำรเปลี่ยนแปลงดังนี้ ปี 2534 (30 คน)
ปี 2535 (200 คน) ปี 2536 (8,000 คน) ปี 2537 (23,000 คน) ข้อมูลล่ำสุ ดของสำนักงำนสถิติแห่ งชำติ
ปี 2551 จำกจำนวนประชำกรอำยุ 6 ปี ขึ้นไปประมำณ 59.97 ล้ำนคน พบว่ำ มีผใู ้ ช้คอมพิวเตอร์
16.99 ล้ำนคน คิดเป็ น ร้อยละ 28.2 และมีผใู้ ช้อินเทอร์เน็ต 10.96 ล้ำนคน คิดเป็ นร้อยละ 18.2
2.2 การตลาด
กำรตลำด เกิดขึ้นเพรำะมนุ ษย์รู้จกั กำรแลกเปลี่ยน กำรที่เรำจะได้รับควำมพึงพอใจในกำร
แลกเปลี่ ยนใดๆ เรำต้องเป็ นผูท้ ี่สร้ ำงควำมพึงพอใจสู งสุ ดให้แก่ผทู ้ ี่เรำมุ่งจะแลกเปลี่ ยน โดยคำว่ำ
สู งสุ ด หมำยถึ งเหนื อกว่ำคู่แข่งรำยอื่ นๆ ทั้งหมด เมื่ อกลุ่ มเป้ ำหมำยประเมิ นว่ำ เรำสำมำรถสร้ ำง
ควำมพึงพอใจให้เขำได้สูงสุ ด เขำก็ยอ่ มเลือกเรำ หรื อยอมจ่ำยสิ่ งแลกเปลี่ยนให้เรำเหนือกว่ำรำยอื่น
คำจำกัดของคำว่ำ กำรตลำด (Marketing) สมำคมกำรตลำดแห่ งสหรั ฐอเมริ กำได้ให้คำ
จำกัดของคำว่ำกำรตลำด (Marketing) ไว้ดงั นี้ กำรตลำด คือ กำรกระทำกิจกรรมต่ำงๆ ในทำงธุ รกิ จ
ที่มีผลให้เกิดกำรนำสิ นค้ำ หรื อบริ กำรจำกผูผ้ ลิตไปสู่ ผบู ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้บริ กำรนั้นๆ ให้ได้รับควำม
พึงพอใจ ขณะเดียวกัน ก็บรรลุวตั ถุประสงค์ของกิจกำร
องค์ประกอบของกำรตลำด
1. มีสิ่งที่จะโอนเปลี่ยนกรรมสิ ทธิ์ คือ สิ นค้ำหรื อบริ กำร
2. มีตลำด คือ ผูช้ ้ื อที่ตอ้ งกำรซื้ อสิ นค้ำหรื อบริ กำร
3. มีผขู้ ำยสิ นค้ำหรื อบริ กำร
4. มีกำรแลกเปลี่ยน
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2.2.1 ความสาคัญของการตลาด
กำรตลำดมี ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำคุ ณภำพชี วิต และยกระดับควำมเป็ นอยู่ของ
มนุ ษย์ ในสังคม ท ำให้เกิ ดกำรพึ่ งพำอำศัย กันอย่ำงเป็ นระบบในสั งคมมนุ ษ ย์แต่ล ะคน สำมำรถ
ประกอบ อำชี พที่ ตนเองถนัดและได้ใช้ควำมรู ้ ควำมสำมำรถของแต่ละบุ คคลได้ อย่ำงเต็มกำลัง
ควำมสำมำรถ และกำรตลำดมี บทบำทอย่ำงใหญ่หลวงต่อควำมเจริ ญเติบโต และพัฒนำกำรทำง
เศรษฐกิจของ ประเทศ เนื่องจำกกำรตลำดเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดกำรวิจยั และพัฒนำหำสิ่ งแปลกใหม่
มำสนองควำม ต้องกำรของตลำดและสังคม ทำให้ผบู้ ริ โภคมีโอกำส เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งกำรได้
หลำยทำงและ ผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร สร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผบู ้ ริ โภค จึง
มีผลทำให้เกิ ด กำรจ้ำงงำน เกิ ดรำยได้กบั แรงงำน และธุ รกิ จ ทำให้ประชำชน มีกำลังกำรซื้ อ และ
สำมำรถสนอง ควำมต้องกำรในกำรบริ โภค ซึ่ งทำให้ มำตรฐำน กำรครองชีพของบุคคล ในสังคมมี
ระดับสู งขึ้น และมีคุณภำพชีวติ ที่ดีข้ ึน
2.2.2 การตลาดออนไลน์
กำรตลำดออนไลน์ (Online Marketing) คือ กำรทำกำรตลำดในสื่ อออนไลน์ เช่ น
โฆษณำ เฟสบุ๊ค,โฆษณำกูเกิล,โฆษณำยูทูป,โฆษณำอินสตำแกรมฯลฯ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อทำ
ให้สินค้ำของเรำเป็ นที่รู้ จกั เพิ่มมำกขึ้ น โดยใช้วิธีต่ำงๆในกำรโฆษณำเว็บไซต์ หรื อ โฆษณำขำย
สิ นค้ำที่ จะนำสิ นค้ำ ของเรำไปเผยแพร่ ตำมสื่ อออนไลน์ เพื่ อให้ผูอ้ ื่ นได้รับรู ้ และเกิ ดควำมสนใจ
จนกระทัง่ เข้ำมำใช้บริ กำรหรื อซื้ อสิ นค้ำของเรำในที่สุด
2.2.3 แนวทางการตลาดสาหรับคนยุคใหม่
2.2.3.1 การสื่ อสารกับลูกค้ า
กำรสื่ อสำรกับลูกค้ำเป็ นสิ่ งสำคัญ ที่จะช่วยเพิ่มกำรตัดสิ นใจซื้ อของลูกค้ำ และสร้ำง
ควำมประทับใจให้กบั กลุ่มลูกค้ำได้ดี โดยสิ่ งสำคัญที่สุดในกำรสื่ อสำรก็คือ กำรประชำสัมพันธ์และ
กำรโฆษณำ แต่จะประชำสัมพันธ์และโฆษณำอย่ำงไรให้ลูกค้ำไม่รู้สึกว่ำเป็ นอะไรที่น่ำเบื่อ ก็เป็ น
หน้ำที่ของนักกำรตลำด ที่จะคิดค้นรู ปแบบกำรนำเสนอที่มีควำมเหมำะสม และต้องประเมินผลของ
กำรสื่ อสำรทุกครั้ง เพื่อจะได้นำมำพัฒนำและปรับปรุ งให้เข้ำถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำมำกขึ้น
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2.2.3.2 การเจาะตลาดลูกค้ าออนไลน์
เป็ นกำรขำยสิ นค้ำและบริ กำรผ่ำนทำงระบบออนไลน์ ซึ่ งวิธีน้ ี จะทำให้เข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำ
ได้ทวั่ โลกและสำมำรถขำยได้ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยไม่ตอ้ งจ้ำงพนักงำนจำนวนมำกและไม่ตอ้ งใช้
ต้นทุนสู ง แต่เนื่ องจำกกำรขำยของออนไลน์มีคู่แข่งสู ง สิ่ งสำคัญที่นกั กำรตลำดต้องทำเป็ นอันดับ
แรก ก็คือกำรทำให้เว็บไซต์ของตนเป็ นที่รู้จกั อย่ำงกว้ำงขวำงและมีลูกค้ำเข้ำชมเว็บไซต์มำกที่สุด
2.2.3.3 กิจกรรมส่ งเสริมการขาย
เป็ นกำรจัดกิจกรรมส่ งเสริ มกำรขำย เพื่อกระตุน้ ให้สินค้ำเป็ นที่รู้จกั อย่ำงรวดเร็ วและมี
ยอดขำยมำกขึ้ นภำยในระยะเวลำสั้นๆ ซึ่ งก็จะต้องมี กำรลงทุ นเล็กน้อย เพื่อแลกกับผลกำไรและ
ผลลัพธ์ที่ดีในระยะยำว ดังตัวอย่ำงเช่ น เครื่ องดื่มอิชิตนั ที่มีกิจกรรมกำรเปิ ดฝำ ส่ ง ข้อควำม(sms)
ลุ ้นโชค โดยจะกระตุ ้นให้กลุ่ มลู กค้ำ ซื้ อเครื่ องดื่ มอิ ชิตนั ไปดื่ มกันมำกขึ้ น เพื่อเปิ ดฝำลุ ้นโชคกัน
นัน่ เอง โดยสำหรับใครที่โชคดีก็จะได้รับของรำงวัลไป ซึ่ งก็ถือเป็ นกำรลงทุนที่ได้ผลตอบรับดีมำก
และช่วยส่ งเสริ มกำรขำยได้ดีอีกด้วย
2.2.3.4 กลยุทธ์ ในการสร้ างความพึงพอใจ
กำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้กบั ลูกค้ำจะทำให้มีชยั ไปกว่ำครึ่ ง เพรำะกลุ่มลูกค้ำส่ วนใหญ่
จะนิยมซื้ อสิ นค้ำหรื อบริ กำรของผูท้ ี่สำมำรถทำให้ตนรู ้สึกพึงพอใจได้ ดังนั้นจึงควรเน้นกำรบริ กำร
ที่ดีเยี่ยม ทั้งกำรบริ กำรในกำรขำยและหลังกำรขำย เพื่อสร้ ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กบั องค์กรแบรนด์
สิ นค้ำ
2.2.4 ประโยชน์ จากการทาการตลาดออนไลน์
1. อิสระต่อผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคสำมำรถเลือกอย่ำงเจำะจงได้วำ่ ต้องกำรสิ นค้ำอะไร
และเป็ นสิ นค้ำแบบไหน
2. ผูบ้ ริ โภคสำมำรถเลือกผูใ้ ห้บริ กำรที่พวกเขำต้องกำรได้ดว้ ยตัวเอง
3. มีตวั เลือกมำกขึ้น ทำให้ลูกค้ำสำมำรถเลือกสิ นค้ำที่อยำกได้ ได้อย่ำงตรงจุดที่สุด
ทั้งรู ปแบบ และสี สัน เพรำะปกติแล้วควำมต้องกำรของแต่ละคนย่อมแตกต่ำงกันไป
4. สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำได้ทวั่ ทุกมุมโลก เพรำะกำรตลำดออนไลน์จะเชื่ อมโยง
ผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตจำกทุกมุมโลกเข้ำด้วยกัน
5. เปรี ยบเสมือนมีพนักงำนมำทำงำนให้ตลอด 24 ชัว่ โมง เพรำะกำรขำยสิ นค้ำ
ออนไลน์ ลูกค้ำสำมำรถเข้ำมำสั่งซื้ อได้ตลอดเวลำโดยไม่มีเวลำปิ ด
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6. สำมำรถให้ขอ้ มูลและรำยละเอียดของสิ นค้ำที่ลูกค้ำต้องกำรได้อย่ำงครบถ้วน ซึ่ ง
ลูกค้ำก็สำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเช่นกัน
7. กำรตลำดแบบผสมที่จะตอบโจทย์ควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำได้ดีที่สุด เพรำะ
นอกจำกกำรขำยสิ นค้ำแล้ว ก็สำมำรถจัดโปรโมชัน่ หรื อสร้ำงกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อร่ วมสนุ กกับลูกค้ำ
ได้ตลอดเวลำที่ตอ้ งกำร
8. เป็ นกำรตลำดในรู ปแบบสองทำงคือสำมำรถสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงผูซ้ ้ื อ
และผูข้ ำยได้ทนั ที ผ่ำนทำงช่องทำงกำรติดต่อบนโลกออนไลน์ ซึ่ งจะทำให้เข้ำใจลูกค้ำมำกขึ้น และ
ลูกค้ำเองก็เกิดควำมประทับใจมำกขึ้น
9. ประหยัดต้นทุน เพรำะใช้ตน้ ทุนต่ำมำก เนื่ องจำกไม่ตอ้ งสร้ ำงหน้ำร้ ำนขึ้นมำก็
สำมำรถขำยของออนไลน์ได้ ไม่ตอ้ งเช่ ำสถำนที่ ไม่ตอ้ งเสี ยเงิน เสี ยเวลำหรื อจ้ำงพนักงำนเพิ่มเติม
นอกจำกนี้ก็สำมำรถจัดทำแคตตำล็อกออนไลน์ ที่เปิ ดดูผำ่ นทำงคอมพิวเตอร์ ได้เลย โดยไม่ตอ้ งเสี ย
เงินพิมพ์ออกมำเป็ นรู ปเล่ม
10. สิ นค้ำบำงประเภทที่ซ้ื อขำยผ่ำนทำงออนไลน์ สำมำรถจัดส่ งให้กบั ลูกค้ำได้ทนั ที
เช่น หนัง เพลง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
2.2.5 ข้ อควรระวังในการทาการตลาดออนไลน์
กำรทำกำรตลำดออนไลน์น้ นั สำมำรถทำได้หลำยช่องทำงและหลำกหลำยวิธี แต่ใน
ขณะเดียวกันก็มีสิ่งที่ควรระวังเช่นกัน เพรำะไม่อย่ำงนั้นก็จะทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็ นไปอย่ำงที่หวังได้
และอำจเกิดผลเสี ยตำมมำได้ในที่สุด โดยมีขอ้ ควรระวังในกำรทำกำรตลำดออนไลน์ดงั ต่อไปนี้
2.2.5.1.สร้ างเนือ้ หาทีไ่ ม่ มีคุณภาพ
กำรสร้ำงเนื้ อหำเพื่อกำรทำกำรตลำดให้กบั เว็บไซต์หรื อร้ ำนค้ำออนไลน์ของตนเองนั้น
จำเป็ นจะต้องเป็ นเนื้อหำที่มีคุณภำพและให้ควำมรู ้เป็ นหลัก ที่สำคัญจะต้องมีประโยชน์และสำมำรถ
ดึงดูดใจผูอ้ ่ำนได้ดีอีกด้วย ดังนั้นควรหลี กเลี่ ยงกำรสร้ ำงเนื้ อหำหรื อคอนเทนต์ที่ไม่มีคุณภำพและ
ไม่ได้ให้ควำมรู ้ เด็ดขำด โดยเฉพำะหำกเนื้ อหำที่แทบไม่เกี่ ยวข้องกับสิ นค้ำหรื อบริ กำรที่ขำยเลย
นอกจำกนี้ก็ควรมีกำรเชื่อมโยงผูบ้ ริ โภคให้เข้ำถึงแบรนด์สินค้ำให้ได้มำกที่สุดเช่นกัน
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2.2.5.2 ทาโฆษณาสิ นค้ าแค่ ชิ้นเดียว
เพรำะลูกค้ำส่ วนใหญ่จะมีควำมสนใจในสิ นค้ำต่ำงชนิ ดกัน ดังนั้นสำหรับผูท้ ี่ขำยสิ นค้ำ
หลำยชิ้น ควรทำโฆษณำสิ นค้ำให้หลำกหลำย เพื่อให้ลูกค้ำได้เข้ำถึงสิ นค้ำมำกขึ้นและมีตวั เลือกที่
จูง ใจมำกกว่ำ เดิ ม โดยส ำหรั บ ใครที่ ท ำโฆษณำสิ นค้ำ เพี ย งชิ้ นเดี ย ว นั่นถื อเป็ นกำรวำงแผนท ำ
กำรตลำดออนไลน์ที่ผดิ พลำดมำก
2.2.5.3 เลือกช่ องทางการทาการตลาดผิด
บนสื่ อออนไลน์น้ นั สำมำรถทำกำรตลำดได้หลำกหลำยช่องทำง แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำ
ทุกช่ องทำงจะเหมำะกับกำรทำกำรตลำดของสิ นค้ำและบริ กำรทุกประเภทเสมอไป ดังนั้นจึงต้อง
เลือกช่ องทำงให้ดี เพรำะหำกเลือกผิด สิ่ งที่ได้ลงทุนทำไปก็จะกลำยเป็ นกำรสู ญเปล่ำในทันที เช่ น
ขำยสิ นค้ำชุดชั้นในผูห้ ญิง แต่เลือกช่องทำงทำกำรตลำดบนสื่ อสังคมออนไลน์ที่มีแต่ผชู ้ ำย โอกำสที่
จะขำยชุดชั้นในได้ก็จะแทบจะเป็ นศูนย์เลยนัน่ เอง
2.2.5.4 ใช้ งบประมาณเกินขอบเขต
กำรโฆษณำผ่ำนสื่ อออนไลน์มีท้ งั แบบที่ตอ้ งเสี ยค่ำใช้จ่ำยและแบบที่โฆษณำได้ฟรี ซึ่ ง
แบบที่ มีค่ำใช้จ่ำยนั้นก็มกั จะให้ผ ลลัพธ์ ที่ดีกว่ำและเข้ำถึ งลู กค้ำได้อย่ำงรวดเร็ ว คนส่ วนใหญ่จึง
ลงทุนในกำรโฆษณำกันมำกขึ้น แต่อย่ำงไรก็ตำม ไม่ควรปล่อยให้งบประมำณเกิ นจำกขอบเขตที่
กำหนดไว้ เพื่อไม่ให้ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนสู งเกินจนทำให้ไม่คุม้ กับกำไรที่ได้นนั่ เอง และสำหรับ
คนที่มีงบประมำณจำกัดมำกๆ ก็ให้ใช้วธิ ี กำรโฆษณำผ่ำนช่องทำงที่ไม่ตอ้ งเสี ยเงินเสริ มไปด้วย
2.2.5.5 ซื้อข้ อมูลปลอม
ในปั จจุบนั จะเห็นได้วำ่ กำรซื้ อข้อมูลปลอมกำลังได้รับควำมนิยมเป็ นอย่ำงมำก เพรำะถือ
เป็ นทำงลัดในกำรทำธุ รกิจที่จะทำให้สร้ำงยอดขำยได้อย่ำงรวดเร็ วทันใจมำกขึ้น ซึ่ งที่มกั จะพบเห็น
ได้มำกที่สุดก็คือกำรซื้ อไลค์ เฟสบุ๊ค (Facebook) ปลอม ซื้ อผูต้ ิดตำมปลอม โดยกำรกระทำเหล่ำนี้
มักจะไม่ยงั่ ยืนเพรำะสำมำรถตรวจสอบได้ง่ำย และอำจต้องปิ ดธุ รกิ จออนไลน์ลงในที่สุด ดังนั้น
พยำยำมสร้ำงข้อมูลจำกควำมเป็ นจริ งดีกว่ำ
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2.2.5.6 โฆษณาโดยไม่ เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย
กำรจะทำกำรตลำดออนไลน์เพื่อให้เข้ำถึ งกลุ่มลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ วและสำมำรถเรี ยก
ยอดขำยได้ดี น้ ัน จะต้องท ำกำรโฆษณำโดยเน้น เจำะจงไปที่ ก ลุ่ ม เป้ ำหมำยโดยตรง ซึ่ งหำกท ำ
โฆษณำโดยไม่เจำะจงกลุ่มเป้ ำหมำย ส่ วนใหญ่ก็มกั จะเป็ นกำรสู ญเปล่ำเสมอ ดังนั้นอันดับแรกจึง
ต้องก ำหนดขึ้ นมำก่ อนว่ำ ต้องกำรลู ก ค้ำ กลุ่ ม ไหน เพศอะไร ช่ ว งอำยุเท่ ำ ไหร่ และอยู่อำศัย ที่ ใ ด
จำกนั้นก็ทำโฆษณำโดยเน้นไปที่กลุ่มเป้ ำหมำยเหล่ำนี้โดยตรงได้เลย
2.2.5.7 ไม่ มีเป้าหมายทีช่ ัดเจน
กำรจะท ำอะไรสั ก อย่ำ งเพื่ อให้เกิ ดควำมส ำเร็ จ จะต้องมี เป้ ำหมำยที่ ชัดเจน กล่ ำ วคื อ
จะต้องกำหนดเป้ ำหมำยขึ้นมำว่ำ ต้องกำรทำอะไร เพื่ออะไร และตั้งเป้ ำควำมสำเร็ จไว้อย่ำงไร ไม่ใช่
ทำไปอย่ำงไร้จุดหมำยจนสุ ดท้ำยแล้วก็ไม่ได้อะไรเลย และนอกจำกเป้ ำหมำยในกำรขำยแล้วก็ตอ้ งมี
เป้ ำหมำยในกำรทำกำรตลำด
2.2.5.8 การโฆษณาชวนเชื่อแบบผิดๆ
จริ งอยูท่ ี่กำรโฆษณำชวนเชื่อแบบผิดๆ จะสำมำรถเรี ยกลูกค้ำได้ดีในช่วงแรก แต่ก็จะเกิด
ผลเสี ยตำมมำอย่ำงรวดเร็ วเช่นกัน เพรำะเมื่อมีลูกค้ำได้ซ้ื อสิ นค้ำหรื อบริ กำรไปใช้แล้วพบว่ำผลลัพธ์
ที่ ไ ด้ไ ม่ เป็ นจริ ง ตำมโฆษณำเลย ก็ จะมี ก ำรวิจำรณ์ แ ละแพร่ ก ระจำยไปอย่ำ งรวดเร็ ว ทัว่ ทั้ง โลก
ออนไลน์ จนทำให้เสี ยชื่ อเสี ยงและไม่สำมำรถขำยสิ นค้ำได้ในที่สุด เพรำะฉะนั้นอย่ำโฆษณำชวน
เชื่อแบบผิดๆ เด็ดขำด
2.2.5.9 เริ่มรณรงค์ โดยไม่ ร้ ู กลุ่มเป้าหมาย
ถื อ เป็ นอี ก หนึ่ ง ควำมผิด พลำดในกำรท ำกำรตลำดออนไลน์ ที่ ไ ม่ ค วรมองข้ำ มอย่ำ ง
เด็ดขำด เพรำะกำรเริ่ มรณรงค์ท้ งั ที่ยงั ไม่รู้กลุ่มเป้ ำหมำยหรื อไม่มีควำมพร้ อมมำกพอ จะทำให้เกิ ด
กำรเสี ยงบประมำณโดยเปล่ำประโยชน์ โดยแทบไม่ได้อะไรกลับคืนมำเลย เพรำะฉะนั้นก่อนคิดจะ
ทำกำรรณรงค์ ควรกำหนดกลุ่มเป้ ำหมำยที่ ตอ้ งกำรขึ้ นมำก่อน โดยระบุ อย่ำงระเอียดทั้งเพศ อำยุ
ภู มิ ล ำเนำ กำรศึ ก ษำหรื ออื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ก ลุ่ ม เป้ ำหมำยที่ แ ท้จ ริ งและเริ่ มรณรงค์ ไ ด้อ ย่ ำ งมี
ประสิ ทธิภำพที่สุด
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ทั้งนี้กลุ่มเป้ ำหมำยคือข้อมูลที่สำคัญไม่แพ้เรื่ องไหนๆ ซึ่ งกำรกำหนดกลุ่มเป้ ำหมำยก่อน
ทำกำรรณรงค์ ก็ ค วรท ำอย่ำ งละเอี ย ด มี ก ำรระบุ เพศ อำยุ กำรศึ ก ษำ ภูมิ ล ำเนำ และพฤติ ก รรม
ส่ วนตัวอย่ำงละเอียดจึงจะได้กลุ่มเป้ ำหมำยแท้จริ งที่มีคุณภำพ
2.3 สื่ อสั งคมออนไลน์
สื่ อสังคมออนไลน์ คือ อะไร มนุ ษย์เป็ นสังคมที่ตอ้ งมีกำรสื่ อสำรข้อมูลถึงกันและกันซึ่ ง
ในสมัยโบรำณมนุ ษย์สื่อสำรข้อมูลด้วยวิธีกำรที่ไม่ซบั ซ้อนนัก เช่น ปำกเปล่ำ ม้ำเร็ ว และนกพิรำบ
สื่ อสำร ต่อมำได้มีกำรปรับเปลี่ยนกำรสื่ อสำรข้อมูลเป็ นจดหมำย โทรเลข โทรศัพท์วิทยุจำกนั้น เมื่อ
เข้ำสู่ ยคุ ที่มีเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตเข้ำมำเกี่ยวข้อง กำรสื่ อสำรข้อมูลของมนุ ษย์มีกำร
ปรับเปลี่ ยนเป็ นสื่ อที่เกี่ยวข้องกับ อิเล็กทรอนิ กส์ มำกขึ้น เช่ น บริ กำร IRC (Internet Relay Chat)
โปรแกรมพูดคุย (Chatprograms) จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic mail หรื อ Email) และเว็บ
บอร์ด (Webboard) จวบจนถึงปั จจุบนั มนุ ษย์เริ่ มมีกำรสื่ อสำรข้อมูลในชีวิตประจำวันถึงกันและกัน
ด้วยกำร ใช้สื่อสังคมออนไลน์ สื่ อสังคมออนไลน์คือ สื่ อที่ผสู ้ ่ งสำรแบ่งปั นสำร ซึ่ งอยู่ในรู ปแบบ
ต่ำงๆ ไปยังผูร้ ับสำรผ่ำนเครื อข่ำยออนไลน์โดยสำมำรถโต้ตอบ กันระหว่ำงผูส้ ่ งสำรและผูร้ ับสำร
หรื อผูร้ ับสำรด้วยกันเอง ซึ่ งสำมำรถแบ่งสื่ อสังคมออนไลน์ออกเป็ นประเภทต่ำงๆ ที่ใช้กนั บ่อยๆ
คือ บล็อก (Blogging) ทวิตเตอร์ และไมโครบล็อก (Twitter and Microblogging) เครื อข่ำยสังคม
ออนไลน์(Social Networking) และกำร แบ่งปั นสื่ อทำงออนไลน์(Media Sharing) (Profiles - เพื่อ
แสดงข้อมูลส่ วนตัวของเจ้ำของบัญชี ) กำรเชื่ อมต่อ (Connecting – เพื่อสร้ำงเพื่อนกับคนที่รู้จกั และ
ไม่รู้จกั ทำง ออนไลน์) และกำรส่ งข้อควำม (Messaging - อำจเป็ นข้อควำม ส่ วนตัว หรื อข้อควำม
สำธำรณะ) เป็ นต้น โดยมี Facebook (http://www.facebook.com) เป็ นเว็บไซต์เครื อข่ ำยสังคม
ออนไลน์ที่ได้รับควำมนิ ยมสู งสุ ดในปั จจุบนั รำชบัณฑิตยสถำน (2554) ได้บญั ญัติคำว่ำ “Social
Media” ไว้วำ่ “สื่ อสังคม” หมำยถึงสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งเป็ นสื่ อกลำงที่ให้บุคคลทัว่ ไปมีส่วนร่ วม
สร้ ำ ง และแลกเปลี่ ย นควำมคิ ดเห็ นต่ ำ ง ๆ ผ่ำ นอิ นเตอร์ เน็ ตได้ สื่ อเหล่ ำ นี้ เป็ นของบริ ษ ทั ต่ ำ ง ๆ
ให้บริ กำรผ่ำนเว็บไซต์ของตน
กำนดำ รุ ณ พงศำ สำยแก้ว (ม.ป.ป.) อำจำรย์ป ระจ ำภำควิชำวิศ วกรรมหำวิทยำลัย
ขอนแก่น ได้กล่ำวว่ำ มีเดีย (Media) หมำยถึงสื่ อ หรื อเครื่ องมือที่ใช้เพื่อกำรสื่ อสำรโซเชียล (Social)
หมำยถึง สังคม และในบริ บทของโซเชียลมีเดียว่ำ โซเชียลหมำยถึงกำรแบ่งปั นในสังคม ซึ่ งอำจจะ
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เป็ นกำรแบ่งปั นเนื้ อหำ หรื อปฏิ สัมพันธ์ ในสังคม เพรำะฉะนั้น โซเชี ยลมี เดี ยในที่ น้ ี หมำยถึ ง สื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ ที่ทำให้ผใู ้ ช้แสดงควำมเป็ นตัวตนของตนเอง เพื่อที่จะมีปฏิสัมพันธ์กนั หรื อแบ่งปั น
ข้อมูลกับบุคคลอื่น
สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ห รื อ โซเชี ย ลมี เ ดี ย (Social

Media)หมำยถึ ง สื่ อ ดิ จิ ต อล หรื อ

ซอร์ ฟแวร์ ที่ทำงำนอยูบ่ นพื้นฐำนของระบบเว็บ หรื อเว็บไซต์บนอินเตอร์ เน็ต ที่เป็ นเครื่ องมือในกำร
ปฏิบตั ิกำรทำงสังคม ที่มีผสู ้ ื่ อสำรจัดทำขึ้น โดยที่ผเู ้ ขียนจัดทำขึ้นเอง หรื อพบเจอสิ่ งต่ำง ๆ ไม่วำ่ จะ
เป็ นเรื่ องรำว เหตุกำรณ์ บทควำม ประสบกำรณ์ รู ปภำพ วิดีโอ และเพลง แล้วนำมำแบ่งปั นเนื้ อหำ
ข้อมูล ข่ำวสำร ประสบกำรณ์ และพูดคุ ยให้ผูใ้ ช้ในโลกออนไลน์ ในเครื อข่ำยของตนได้รับรู ้ ทั้ง
ข้อควำม ภำพนิ่ ง ภำพเคลื่อนไว เสี ยง กับคนที่อยูใ่ นสังคมเดียวกันได้อย่ำงรวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภำพ
รวมถึงกำรใช้ประโยชน์ร่วมกัน (Elizabeth, 2012; Jan 2011, อรวรรณ วงศ์แก้วโพธิ์ ทอง, 2553)
2.3.1 เฟสบุ๊ค (Facebook )
เฟสบุ๊ค( Facebook) คือเว็บไซต์ที่ให้บริ กำรเครื อข่ำยสังคมออนไลน์ ผ่ำนอินเทอร์ เน็ต
หรื อ เรี ยกได้วำ่ เป็ นโซเชียล เน็ตเวิร์ก (Social Network) ถูกก่อตั้งโดย มำร์ ก ซักเคอร์ เบิร์ก เฟสบุค๊
อนุ ญำตให้ใครก็ได้เข้ำสมัครลงทะเบียนกับเฟสบุ๊คและผูเ้ ป็ นสมำชิกของเฟสบุ๊ค นั้นสำมำรถสร้ำง
พื้นที่ส่วนตัว สำหรับแนะนำตัวเอง ติดต่อสื่ อกับเพื่อน ทั้งแบบข้อควำม ภำพ เสี ยง และ วีดีโอ โดย
ผูใ้ ช้สำมำรถเลือกที่จะเป็ นหรื อไม่เป็ นเพื่อนกับใครก็ได้ในเฟสบุค๊
นอกจำกนี้ผใู ้ ช้ยงั สำมำรถใช้เฟสบุค๊ เพื่อร่ วมทำกิจกรรมกับผูใ้ ช้งำนท่ำนอื่นได้เช่น กำร
เขียนข้อควำม เล่ำเรื่ อง ควำมรู ้ สึก แสดงควำมคิดเห็ นเรื่ องที่สนใจ โพสต์รูปภำพ โพสต์คลิปวิดีโอ
ส่ งข้อควำมพูดคุ ย เล่ นเกมที่ สำมำรถชวนผูใ้ ช้งำนท่ำนอื่ นมำเล่นกับเรำได้ รวมไปถึ งทำกิ จกรรม
อื่นๆ ผ่ำนแอพพลิ เคชัน่ เสริ ม (Applications) ที่มีอยู่อย่ำงมำกมำย ซึ่ งแอพพลิ เคชัน่ ดังกล่ำวได้ถูก
พัฒนำเข้ำมำเพิ่มเติมอยู่เรื่ อยๆ แอพพลิเคชัน่ ยังแบ่งออกเป็ นหลำยหมวดหมู่ เช่ น เพื่อควำมบันเทิง
เกมปลู กผักยอดนิ ยม เป็ นต้น หรื อไม่ว่ำจะเป็ นเชิ งธุ รกิ จ แอพพลิ เคชั่นของเฟสบุ๊คก็มีให้ใช้งำน
เช่นเดียวกัน ด้วยเหตุน้ ี เฟสบุค๊ จึงได้รับควำมนิ ยมไปทัว่ โลกเปิ ดใช้งำนเมื่อ 4 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2547
โดย มำร์ กซัก เคอร์ เบิร์ก นักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยฮำร์ เวิร์ด ในช่ วงแรกนั้นเฟสบุ๊คเปิ ดให้ใช้งำน
เฉพำะนัก ศึ ก ษำมหำวิ ท ยำลั ย ฮำร์ เ วิ ร์ ด ซึ่ งต่ อ มำได้ข ยำยตัว ออกไปส ำหรั บ มหำวิ ท ยำลัย ทั่ว
สหรั ฐ อเมริ ก ำและตั้ง แต่ 11กัน ยำยน พ.ศ. 2549ได้ขยำยมำส ำหรั บผูใ้ ช้ท วั่ ไปทุ ก คนเหมื อนใน
ปั จจุบนั จำกกำรศึกษำของเว็บคอมพี ท ( The Compete Technology)ในเดือนมกรำคม ค.ศ. 2009
เฟสบุค๊ ถือเป็ นบริ กำรเครื อข่ำยสังคมที่มีคนใช้มำกที่สุด เมื่อดูจำกผูใ้ ช้ประจำรำยเดือน รองลงมำคือ
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มำยสเปซ เอ็นเตอร์ เทนเมนต์ วีกลี ให้อยูใ่ นรำยชื่ อ สิ่ งที่ดีที่สุดในสิ้ นทศวรรษและควอนต์แคสต์
ประเมินว่ำเฟสบุค๊ มีผใู้ ช้ต่อเดือนรำว 135.1 ล้ำนคน นับเฉพำะในสหรัฐอเมริ กำ
เฟสบุ๊ค ( Facebook ) เป็ นสื่ อสังคมออนไลน์ยอดนิยมอันดับหนึ่ งที่มีผใู้ ช้มำกที่สุด
ไอเดียสำหรับกำรใช้เฟสบุ๊คในกำรทำงำนก็คือกำรสร้ำงกลุ่มสังคมเครื อข่ำยในที่ทำงำนเพื่อกำรทำ
งำนร่ วมกันเป็ นทีม แลกเปลี่ยนไอเดียควำมคิดเห็นในเรื่ องงำน กำรสอบถำมปั ญหำในงำนกับเพื่อน
ร่ วมงำนหรื อผูร้ ู้ กำรนำเสนอผลงำนที่ตอ้ งกำรกำรตอบรับ เป็ นต้น
2.3.2 อินสตาแกรม (Instagram)
อินสตำแกรม ได้รับกำรคิดค้นขึ้นมำที่ซำนฟรำนซิสโก โดย เควิน ซิสตรอม
( Kevin Systrom ) และ ไมเคิล ไมก์ ครี เกอร์ คิดค้นโดยเน้นระบบ HTML 5 ในวันที่ 5 มีนำคม
พ.ศ. 2553 ซิสตรอมได้ลงทุนอีก500,000 ดอลลำร์สหรัฐในกำรเพิม่ เติมแอพพลิเคชัน่ (Applications)
อินสตำแกรม(lnstagram) ได้เปิ ดตัวบน แอปสโตร์ (App Store)ของแอปเปิ ล ในวันที่ 6 ตุลำคม พ.ศ.
2553หลังจำกนั้นจอร์ ช รี เดล ได้เข้ำมำร่ วมงำนกับบริ ษทั ในตำแหน่งผูจ้ ดั กำรทัว่ ไป ซึ่ งในขณะนั้น
ในบริ ษทั มีพ นักงำนไม่ ถึง 10 คน และต่อมำ ก็ ได้มี ผูเ้ ข้ำ มำร่ วมงำนกับบริ ษทั เพิ่มเติ ม คื อ เชน
สวีนีย ์ โดยเข้ำมำใน เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2553 ในตำแหน่งวิศวกร และ เจสสิ กำ โซลแมน ก็ได้
เข้ำมำในเดื อนสิ งหำคม พ.ศ. 2553 ต่อมำในเดื อนมกรำคม พ.ศ. 2554 อิ นสตำแกรม ได้เพิ่มแฮช
แท็ก ซึ่ งเป็ นระบบที่สำมำรถทำให้ป้ำยชื่ อที่พิมพ์ลงไปนั้นค้นหำได้ง่ำยขึ้น ด้วยกำรพิมพ์ "#" ตำม
ด้วยป้ ำยชื่ อที่ จะพิมพ์และต่อมำในเดื อนกันยำยน อินสตำแกรมได้ปล่ อยเวอร์ ชัน 2.0 ให้ดำวน์
โหลด บนแอปสโตร์ โดยเพิ่ มควำมสำมำรถของแอปหลำยๆอย่ำ งในวันที่ 2 กุมภำพันธ์ พ.ศ.
2554 อินสตำแกรมได้ประกำศผลกำไรของบริ ษทั โดยอยูท่ ี่ 7 ล้ำน ดอลลำร์ สหรัฐ ต่อมำในวันที่ 3
เมษำยน พ.ศ. 2555 หลังจำกที่ได้รอคอยกันมำนำน อิ นสตำแกรมได้ปล่อยแอพพลิ เคชัน่ ที่รองรับ
ระบบปฏิบตั ิกำรแอนดรอยด์และในสัปดำห์เดียวกัน บริ ษทั ได้ประกำศผลกำไรของบริ ษทั โดยอยูท่ ี่
50 ล้ำนดอลลำร์ สหรัฐ ซึ่ งมูลค่ำของบริ ษทั อยู่ที่ 500 ล้ำนดอลลำร์ สหรัฐซึ่ งหลังจำกนั้น วันที่ 12
เมษำยน พ.ศ. 2555 เฟสบุค๊ ได้เข้ำมำซื้ อกิจกำรในรำคำ
1 พันล้ำนดอลลำร์ สหรัฐ ซึ่ งท ำให้เฟสบุ๊ค มี บ ริ ษทั ที่ ก ว้ำงขวำงมำกขึ้ นโดยมำร์ ก ซักเคอร์ เบิร์ก
ประธำนบริ ษทั กล่ำวว่ำ "committed to building and growing Instagram independently" โดยแปล
เป็ นภำษำไทยได้วำ่ จะมุ่งมัน่ เพื่อสร้ำงอินสตำแกรมให้กำ้ วหน้ำต่อไป
2.3.3 ทวิตเตอร์ ( Twitter )
เหมำะสำหรับกำรรำยงำนสถำนะควำมเคลื่อนไหวในกำรทำงำน กำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์เรื่ องที่ต้องกำรจะประกำศให้ทรำบ แจ้งข่ำวสำรกิ จกรรมและโครงกำรต่ำง ๆเพื่อ
อัพเดทควำมเป็ นไปให้ทรำบเป็ นระยะ
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ทวิตเตอร์ เป็ นบริ กำรเครื อข่ำยสังคมออนไลน์จำพวกไมโครบล็อก โดยผูใ้ ช้สำมำรถส่ ง
ข้อ ควำมยำวไม่ เ กิ น 280 ตัว อัก ษร ว่ ำ ตนเองก ำลัง ท ำอะไรอยู่ โดยเรี ย กกำรส่ ง ข้อ ควำมนี้
ว่ำ ทวีต (Tweet) ซึ่ งแปลว่ำ เสี ยงนกร้อง
ทวิตเตอร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ เดื อน มีนำคม พ.ศ. 2549 โดย แจ็ก ดอร์ ซี บิซสโตนและอีวำน
วิล เลี ย มส์ เจ้ำ ของบริ ษ ัท อ็ อบวี โออุ ส และต่ อมำในเดื อนกรกฎำคม ก็ ไ ด้เ ปิ ดตัวเว็บ ไซต์สั ง คม
ออนไลน์ ซึ่ งต่อมำได้รับควำมนิ ยมจำกทัว่ โลก โดยมีผใู ้ ช้ที่ลงทะเบียนเข้ำใช้มำกกว่ำ 500 ล้ำนคน
ในปี พ.ศ. 2555 รวมไปถึงมีทวีตมำกกว่ำ 340 ล้ำนทวีตต่อวัน และมีกำรค้นหำข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์
มำกกว่ำ 1,600 ล้ำนครั้งต่อวัน นับตั้งแต่วนั เปิ ดตัว ทวิตเตอร์ เป็ นเว็บไซต์ 1 ใน 10 อันดับที่มีผเู ้ ข้ำใช้
งำนมำกที่ สุ ด โดยได้รั บ กำรขนำนนำมว่ำ เป็ นเว็บ ไซต์ส ำหรั บ กำรส่ ง บริ ก ำรข้อควำมสั้ น บน
อินเทอร์ เน็ต ซึ่ งในภำยหลัง นอกจำกที่จะสำมำรถทวีตบนเว็บไซต์แล้ว ได้มีกำรเปิ ดให้ใช้งำนกำร
ส่ งทวีต ด้วยกำรส่ งบริ กำรข้อควำมสั้น (SMS) และบนโปรแกรมประยุกต์ในโทรศัพท์มือถือ และ
สมำร์ทโฟน
ตัวระบบซอฟต์แวร์ของทวิตเตอร์ เดิมพัฒนำด้วย รู บีออนเรลส์ จนเมื่อรำวสิ้ นปี ค.ศ. 2008
หรื อ พุทธศัลกรำช 2551 รี่ นนั่ เอง จึงได้เปลี่ยนมำใช้ภำษำ Scala บนแพลตฟอร์มจำวำ
โลโก้ของทวิตเตอร์ ค.ศ.2006-2010

โลโก้ของทวิตเตอร์ ค.ศ.2010-2012
ที่มำ : https://en.wikipedia.org/wiki/Twitter
ค.ศ. 2009 ทวิตเตอร์ ได้รับควำมนิ ยมสู งขึ้นอย่ำงมำก จนนิตยสำรไทม์ ฉบับวันที่ 15 มิ.ย.
2009 ได้นำเอำทวิตเตอร์ ข้ ึ นปก เป็ นเรื่ อ งเด่ นประจำฉบับ และบทบรรณำธิ ก ำรกล่ ำ วถึ ง กำร
เปลี่ยนแปลงกำรนำเสนอข่ำว ที่มีที่มำจำกเทคโนโลยีใหม่อย่ำงทวิตเตอร์
2.3.4 ไลน์ แชท (Linechat)
เป็ นโปรแกรมเมสเซนเจอร์ ร ะบบส่ ง ข้อ ควำมทัน ที ที่ ญี่ ปุ่ นซื้ อ มำจำก Naver
Corporation ของเกำหลี ที่มีควำมสำมำรถใช้งำนได้ท้ งั โทรศัพท์มือถือที่มีระบบปฏิบตั ิกำรไอโอเอส
แอนดรอยด์และวินโดวส์ โฟน ล่ำสุ ดสำมำรถใช้งำนได้บนคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล และแมคโอเอส
ได้แล้ว ด้วยควำมที่มีฟังก์ช้ นั มำกมำย สำมำรถคุย ส่ งรู ป ส่ งไอคอน ส่ งสติ๊กเกอร์ ตั้งค่ำคุยกันเป็ น
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กลุ่มทำให้มีผใู ้ ช้งำนโปรแกรมนี้ เป็ นจำนวนมำก ชำวไทยนิ ยมใช้เป็ นอันดับสองรองจำกญี่ปุ่นไลน์
ซึ่ งจะต้องเชื่ อมต่อเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตด้วยซิ มกำร์ ดหรื อไวไฟ และต้องลงทะเบียนผ่ำนอีเมล์หรื อ
หมำยเลขโทรศัพท์ก่อนที่ จะใช้ง ำน ซึ่ งไม่มีค่ ำใช้จ่ำยในกำรสนทนำหรื อส่ ง ข้อมู ลตำมบริ กำรที่
สมัครไว้เช่น ข้อควำม สติ๊กเกอร์ ภำพ เสี ยง วิดีโอควำมสำเร็ จ ไลน์ถูกสร้ำงมำโดย NHN Japan ซึ่ง
เป็ นบริ ษทั ชั้นนำที่ให้บริ กำรด้ำนอินเทอร์ เน็ต เกม เซิ ร์ฟเวอร์ เว็บไซต์ เมื่อเดือนมกรำคม พ.ศ. 2554
ซึ่ งได้ร่วมกับบริ ษทั Naver Japan Corporationและบริ ษทั livedoor โดยมี NHN Japan เป็ นผูบ้ ุกเบิก
และคอยปรับปรุ งกำรให้บริ กำรฟี เจอร์ ใหม่ ๆ ของไลน์ บำงส่ วน ดูแลด้ำนกำรพัฒนำด้ำนธุ รกิจ ทำง
ตลำด และโปรโมชัน่ ทัว่ ไปนอกจำกนี้ ไลน์ยงั มีโปรแกรมเสริ ม ทั้งไลน์คำเมรำ ที่ถ่ำยภำพฟรี พร้อม
กรอบกว่ำ 100 แบบ และแสตมป์ แต่งภำพมำกกว่ำ 600 แบบ โดยจุดเด่นของแอพพลิเคชัน่ นี้ คือ กำร
ตกแต่งภำพหลำกหลำยรวมไปถึ งกำรถ่ ำยภำพผ่ำนฟิ ลเตอร์ ถึง 14 แบบ ที่ ช่วยปรั บแต่งภำพและ
รำยละเอียดให้ภำพดูดียิ่งขึ้น พร้อมด้วยพู่กนั กว่ำ 156 ชนิ ด เพื่อให้ผใู ้ ช้ได้แต่งแต้มด้วยแสตมป์ และ
เลื อกแบบตัวอักษรต่ำง ๆ พิมพ์ขอ้ ควำมลงบนภำพตำมสไตล์ของตัวเอง และสำมำรถแชร์ ภำพได้
โดยตรงผ่ำนเครื อข่ำยสังคมได้อีกด้วย เมื่อวันที่ 15ส.ค.2560 ได้เปิ ดให้บริ กำร Live Streaming สด
ในห้องกำรสนทนำกลุ่มแล้ว รองรับระบบปฏิบตั ิกำรคุณสมบัติ Home สำหรับ iOS และ Android
Windows และ iMac ข้อมูลจำกสมุดรำยชื่อในโทรศัพท์ ข้อควำมที่ถูกจะส่ งกับและแบ่งปั นข้อควำม
รู ปภำพ วิดีโอ เพลง และอื่นๆ ส่ งพิกดั สถำนที่อยู่ สำมำรถส่ ง อีโมจิ สติ๊กเกอร์ และใบหน้ำยิม้ เมื่อ
ต้องกำรพูดคุยหรื อแบ่งปั นสื่ อ สำมำรถเลือกเพื่อนในไลน์เพื่อกลุ่มสำมำรถผูค้ นได้มำกที่สุด คนเพิ่ม
เพื่อนโดยใช้ คิวร์ อำร์ โคดเพื่อสแกนหรื อ เพิ่มโดยใช้เขย่ำโทรศัพท์ที่อยูใ่ กล้ ๆ กัน แจ้งเตือนเมื่อมี
ข้อควำมเข้ำ หรื อโทรผ่ำนไลน์เพื่อติดต่อพูดคุย สะดวกสบำยแก่ผใู ้ ช้ไลน์ทุกท่ำน
2.3.4.1. แอพพลิเคชั่นไลน์ แชท
แอพพลิเคชัน่ ไลน์แชทที่กำลังเป็ นที่นิยมในขณะนี้ คงจะเป็ นไปไม่ได้ที่จะไม่มีใครนึ กถึง
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ที่ชื่อว่ำไลน์ นี้ โดยเฉพำะในกลุ่มผูใ้ ช้สมำร์ ทโฟนในประเทศไทยและประเทศอื่น
ๆ ในแถบเอเชีย เนื่องจำกไลน์ นั้นมีฟีเจอร์ หลำย ๆ อย่ำงที่เป็ นจุดเด่นทำให้ไม่เหมือนแอพพลิเคชัน่
ไลน์อื่น ๆ โดยเฉพำะสติ๊กเกอร์ ตวั กำร์ ตูนน่ำรัก ๆ ที่มีให้เลื อกใช้ได้นบั ร้อยแบบเลยทีเดียว และที่
สำคัญไลน์ เป็ นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ที่สำมำรถดำวน์โหลดมำใช้ได้ฟรี ไม่ตอ้ งมีค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ในกำร
ใช้งำนอีกด้วย ใครที่กำลังงง ๆ ว่ำไลน์คืออะไร ก็มำเริ่ มทำควำมรู ้จกั กับแอพพลิเคชัน่ ไลน์ตวั นี้ กนั
เลยดีกว่ำ
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ไลน์ คือแอพพลิ เคชัน่ ที่ผสมผสำนบริ กำรข้อควำม(Messaging) และกำรสนทนำด้วย
เสี ยง (Voice Over IP) นำมำผนวกเข้ำด้วยกัน จึงทำให้เกิดเป็ นแอพพลิเคชัน่ ที่สำมำรถส่ งข้อควำม
สร้ำงกลุ่ม ส่ งข้อควำม โพสต์รูปต่ำงๆ หรื อจะโทรคุยกันแบบเสี ยงก็ได้ โดยข้อมูลทั้งหมดไม่ตอ้ ง
เสี ย เงิ น หำกเรำใช้งำนโทรศัพ ท์ที่ มีแพ็ ค เกจอิ นเทอร์ เน็ ตอยู่แล้ว แถมยังสำมำรถใช้ง ำนร่ วมกัน
ระหว่ำง iOS และ Android รวมทั้งระบบปฏิบตั ิกำรอื่น ๆ ได้อีกด้วย

รู ปภำพที่ 2.1 Free Voice Calls (สนทนำด้วยเสี ยง ฟรี )
ที่มำ https://nuuneoi.com
จุดเด่นอย่ำงหนึ่ งของไลน์ นั้นก็คือบริ กำร Free Voice Calls ที่ให้ผใู้ ช้งำนสำมำรถโทร
หำผูท้ ี่ใช้ไลน์ดว้ ยกัน โดยใช้งำนผ่ำนเครื อข่ำย 3G และ Wi-Fi เพื่อส่ งข้อมูลรู ปแบบเสี ยง โดยไม่มี
ค่ำใช้จ่ำยใด ๆ Send Videos & Voice Message (ส่ งข้อควำมแบบวิดีโอและเสี ยง)
นอกจำกกำรสนทนำด้วยกำรส่ งข้อควำมแบบปกติ แล้วไลน์ยงั สำมำรถอัดภำพวิ ดีโอ
หรื อเสี ยงแล้วส่ งไปให้เพื่อนๆได้อีกด้วย โดยสำมำรถส่ งได้เป็ นคลิ ปวิดีโอหรื อเสี ยงในแบบสั้นๆ
ควำมยำวไม่กี่วนิ ำที

รู ปภำพที่ 2.2 Stickers and Emoticons (สติ๊กเกอร์ กำร์ ตูนน่ำรัก ๆ)
ที่มำ https://nuuneoi.com

18
อีกหนึ่งควำมสนุกของแอพพลิเคชัน่ ไลน์แชททัว่ ไปที่ขำดไม่ได้ก็คืออีโมติคอนน่ำรัก ๆ
ที่ ช่วยเพิ่มสี สันให้กำรสนทนำสนุ กสนำนยิ่งขึ้ น และสำหรั บไลน์(Line)มี ท้ งั สติ๊ กเกอร์ (Stickers)
และ อี โมติคอน (Emoticons) รู ปแบบต่ำง ๆ และยังเลื อกดำวน์โหลดเพิ่มเติ มได้อีกด้วย ทำให้
ผูใ้ ช้งำนหลำยคนติดอกติดใจกับ สติ๊กเกอร์ (Stickers) และ อีโมติคอน (Emoticons)น่ำรักๆของ ไลน์

รู ปภำพที่ 2.3 Customizable Wallpaper (ปรับแต่งภำพพื้นหลัง)
ที่มำ https://nuuneoi.com
ไลน์ ( Line)สำมำรถเปลี่ ย น ภำพพื้ น หลั ง (Wallpaper)ในหน้ ำ ต่ ำ งแชทได้ โดย
แอพพลิ เคชัน่ ไลน์ จะมีภำพพิ้นหลัง(Wallpaper) มำให้ท้ งั หมด 23 แบบ และสำมำรถเพิ่มภำพพื้น
หลัง (Wallpaper) ที่ตอ้ งกำร โดยนำรู ปที่อยูใ่ นโทรศัพท์มือถือมำใช้งำนเป็ นภำพพื้นหลังได้

รู ปภำพที่ 2.4 Group Chat (กำรสนทนำแบบกลุ่ม)
ที่มำ https://nuuneoi.com
ไลน์ (Line) สำมำรถสร้ำงกลุ่มเพื่อพูดคุยกันได้ หำกมีสมำชิกเพื่อนสนิท ต้องกำรควำม
เป็ นส่ วนตัว อยำกคุยเฉพำะกลุ่ม ไลน์(Line) เรำก็สำมำรถสร้ำงกลุ่มเอำไว้สนทนำได้
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รู ปภำพที่ 2.5 Timeline
ที่มำ https://nuuneoi.com
ไลน์(Line) มีควำมเป็ นโซเชียลเน็ตเวิร์กในตัว มี Timeline ให้สำมำรถอัพเดท
สเตตัส โพสต์รูป คอมเม้นท์ หรื อกดไลค์ได้เหมือนกับเฟสบุค๊ เลยทีเดียว

รู ปภำพที่ 2.6 Game Line
ที่มำ https://nuuneoi.com
ไลน์(Line)มีเกมในเครื อให้ดำวน์โหลดมำเล่นได้มำกมำย ซึ่ งจะใช้บญั ชีของไลน์ใน
กำรเล่นที่สำมำรถเล่นแข่งขันกับเพื่อน ๆ ในไลน์ได้อย่ำงสนุกสนำน
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รู ปภำพที่ 2.7 Add Friends / Contacts
ที่มำ https://nuuneoi.com
กำรเพิ่ม Contacts ที่เลือกได้ 4 รู ปแบบ
1. เพิ่ม Contacts จำกรำยชื่ อในโทรศัพท์หำกมีเพื่อนคนไหนใช้แอพพลิ เคชัน่ นี้ อยู่ จะมี
สัญลักษณ์ไลน์แสดงให้เห็นและสำมำรถเพิ่มเป็ นเพื่อนได้ทนั ที
2. QR Code สำมำรถสแกน QR Code ของเพื่อนเรำเพื่อเพิ่มเป็ นเพื่อนและสำมำรถสร้ำง
QR Code ของเรำเอง เพื่อใช้สำหรับให้เพื่อน ๆ คนอื่น มำสแกน QR Code เพื่อเพิ่มเพื่อนในไลน์
3. Shake it! เขย่ำโทรศัพท์มือถือ เป็ นวิธีกำรแอดเพื่อนที่ ดีสุด ๆ ของไลน์ใช้ในกรณี ที่ท้ งั
สองโทรศัพท์สองเครื่ องอยูด่ ว้ ยกัน เมื่อเขย่ำเครื่ องพร้อม ๆ กัน ก็สำมำรถเพิม่ เป็ นเพื่อนกันได้
4. Search by ID คือ เรำสำมำรถค้นหำเพื่อนได้จำก ID (คล้ำย ๆ กับ PIN ของ BB) โดย
กำรพิมพ์ ID ของเพื่อนที่ตอ้ งกำร
สรุ ปแล้ว ไลน์(Line)เป็ นอีกหนึ่ งตัวเลื อกสำหรับแอพพลิ เคชัน่ สำหรับกำรสนทนำกำรส่ ง
ข้อควำมเสี ยงและรู ปภำพ ด้วยฟั งก์ชั่นของแอพพลิ เคชัน่ ที่มีเสน่ ห์กำรใช้งำนที่ทำให้ผใู ้ ช้ชื่นชอบ
แถมทำงำนได้อย่ำงดีเยีย่ ม ยิง่ ถ้ำหำกเรำอยูใ่ นพื้นที่ที่อินเทอร์ เน็ตครอบคลุม สำมำรถใช้ไลน์สนทนำ
กันแทนโทรศัพท์ไ ด้เลยที เดี ยว อี กทั้ง ยัง เป็ นแอพพลิ เคชั่นที่ แจกฟรี สำมำรถใช้งำนได้บน iOS
Android และระบบปฏิบตั ิกำรอื่น ๆ ถ้ำพร้อมแล้วมำดำวน์โหลดไลน์ไปลองใช้งำนกัน ขอเตือนไว้
ก่อนระวังจะติดอกติดใจจนไม่อยำกวำงโทรศัพท์นะจะบอกให้
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2.3.4.2 จานวนผู้ใช้ งานในประเทศไทย
ไลน์(Line)ประเทศไทย ขึ้ นแท่นตลำดใหญ่อนั ดับ 2 ของไลน์ทวั่ โลก ด้วยจำนวนผูใ้ ช้
มำกกว่ำ 83% ของจำนวนประชำกรไทย มุ่งหน้ำสู่ กำรเป็ น Smart Portal ประกำศไฮไลท์เรื่ องเด่น
และบริ กำรต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่ำงเต็มรู ปแบบ
คุณอริ ยะ พนมยงค์ กรรมกำรผูจ้ ดั กำร ไลน์(Line)ประเทศไทย กล่ำวว่ำปี 2559 ไลน์ได้
ประกำศกำรเป็ นมำกกว่ำกำรสนทนำ พัฒนำจำกแอพพลิ เคชัน่ สู่ แพลตฟอร์ ม โดยสติ๊กเกอร์ ยงั คง
เป็ นที่ชื่นชอบของคนไทยในกำรสื่ อสำรและส่ งต่อควำมรู ้สึก และไม่เพียงแต่สติ๊กเกอร์ 500 ล้ำนเซ็ต
ที่ถูกดำวน์โหลดในปี ที่ผำ่ นมำเท่ำนั้น ยังมีคอนเทนต์ซีรีส์ฮิตบนไลน์ทีวี(LINE TV) ที่เป็ นที่กล่ำวถึง
อย่ำง I HATE YOU I LOVE YOU ไดอำรี่ ตุ๊ดซี่ ส์ เป็ นต่อ และบริ กำรใหม่อย่ำงแอพพลิเคชัน่ ไลน์
แมน(LINE MAN) ที่ข้ ึนครองอันดับ 1 บริ กำรส่ งอำหำร และ ไลน์ทูเดย์ (LINE TODAY) ที่ข้ ึนสู่
อันดับ 1 แหล่งรวมคอนเทนต์บนมือถือภำยในเวลำไม่ถึงปี
หำกมำดูตวั เลขก็จะพบว่ำ ไลน์แมน(LINE MAN)ซึ่งเป็ นบริ กำรรู ปแบบ O2O (ออนไลน์
สู่ ออฟไลน์) แรกของไลน์ (Line)ประเทศไทย ปั จจุบนั ขึ้นอันดับ 1 ด้ำนบริ กำรส่ งอำหำร และรองรับ
ร้ ำนอำหำรมำกกว่ำ 20,000 แห่ ง ขณะที่ ในด้ำนคอนเทนต์ บริ กำรใหม่อย่ำงไลน์ทูเดย์ก็ข้ ึ นแท่ น
อันดับ 1 อย่ำงงดงำม นอกจำกนี้ ไลน์(Line) ยังเป็ นผูน้ ำด้ำนแพลตฟอร์ มในประเทศไทยที่มีผใู้ ช้
เวลำมำกที่สุดเป็ น 1 ใน 3 ของเวลำที่ใช้บนสมำร์ ทโฟนต่อวัน (แหล่งข้อมูลจำก Nielsen) และยัง
เป็ นแหล่งรวมควำมบันเทิง ยกตัวอย่ำงเช่ นไลน์ทีวีที่เปิ ดตัวเมื่อเดือนตุลำคม 2557 ปั จจุบนั มียอด
ดำวน์โหลด 12 ล้ำนครั้ง ในปี ที่ผำ่ นมำ มีซีรียฮ์ ิตอย่ำง “ เป็ นต่อ ” ที่มียอดวิวทะลุ 230 ล้ำนวิว และ
“I HATE YOU I LOVE YOU” ที่มียอดวิวทะลุ 10 ล้ำนวิว ภำยใน 24 ชัว่ โมง ส่ วนไลน์เกมที่ครอง
อันดับ 1 ของตลำดเกมมือถื อในประเทศไทย (แหล่งข้อมูลจำก App Annie) LINE WEBTOON
แหล่งรวมคอนเทนต์กำร์ ตูน มีผอู ้ ่ำนเฉลี่ยต่อเดือน 3 ล้ำนคน โดยมีคุณแม่วยั ใสเป็ นท็อปคอนเทนต์
ในปี ที่ผำ่ นมำเช่นกัน
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รู ปภำพที่ 2.8 ภำพแสดงยอดผูใ้ ช้บริ กำรแอพพลิเคชัน่ ไลน์
ที่มำ : https://thumbsup.in.th/2017/02/line-thailand-goal-smart-platform/
ในส่ วนของพันธมิ ตรทำงธุ รกิ จ แบรนด์ที่มี เพื่ อนติ ดตำมมำกที่ สุ ด 5 อันดับแรก
ได้แก่ PTT Group เมืองไทยประกันชี วิตทรู มูท(TrueMove H) เอไอเอส(AIS) และดีแทค(dtac)
ต่อมำ คือ สติ๊กเกอร์ โดยจุดเด่นในปี ที่ผำ่ นมำ มีผใู ้ ช้ดำวน์โหลดสติ๊กเกอร์ มำกกว่ำ 500 ล้ำนเซ็ต โดย
3 เซ็ ตขำยที่ ขำยดี ที่สุด ได้แก่ ตัวกลมน้องแว่นแสนซนป๊ อปอัพ บรำวน์&โคนี่ ป๊ อปอัพสุ ดเลิ ฟ
หนูหิ่น โนนหิ นแห่นอกจำกนี้ยงั มีกำรจับมือเป็ นพันธมิตรของช่องทำงกำรจ่ำยเงินแรบบิทไลน์เพลย์
(Rabbit LINE Pay )ที่มีผใู ้ ช้งำนมำกกว่ำ 2 ล้ำนคนในประเทศไทยด้วย
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ไลน์( Line) รู ้สึกภูมิใจที่บริ กำรของเรำมีส่วนในกำรสนับสนุ นคนไทยด้วยกันอย่ำงเช่น
ไลน์ทีวที ี่สนับสนุนคอนเทนต์และพันธมิตรคนไทยไลน์แมนและไลน์ไฟแนนซ์ที่ทำงไลน์ได้มีกำร
จับมือกับ start-up คนไทยต่ำงๆและในปี 2560 ไลน์(Line)จะดำเนิ นตำมนโยบำยเพื่อช่วยสนับสนุ น
กำรเติบโตของวงกำรดิ จิตอลแบบครบวงจรพร้ อมสรรหำบริ กำรที่มีประโยชน์เพื่อมอบให้กบั คน
ไทย” คุณอริ ยะ กล่ำวทิง้ ท้ำย
2.3.4.3 การบริการของไลน์ แชท
1.ไลน์ ออฟฟิ เชียล แอคเคาท์ (Line official Account)

รู ปภำพที่ 2.9 LINE Official Account
ที่มำ https://nuuneoi.com
บริ ษทั สำมำรถสร้ำงบัญชีของตนเอง ส่ งข้อควำมถึงผูใ้ ช้บริ กำรจำนวนมำกที่เป็ นเพื่อนกับ
บัญชีบริ ษทั รวมถึงโพสต์ข่ำวสำรบนไทม์ไลน์ และอื่นๆ บัญชีของบริ ษทั จะถูกแสดงบแพลตฟอร์ ม
Line สำมำรถเข้ำถึงผูใ้ ช้บริ กำรที่หลำกหลำยได้เป็ นจำนวนมำก
- ฟังก์ชนั่ ข้อควำม
คุ ณ สำมำรถส่ ง ข้อ ควำมถึ ง ผูใ้ ช้บ ริ ก ำรที่ เ ป็ นเพื่ อ นกับ ออฟฟิ เชี ย ล แอคเคำท์ (Official
Account) บริ ษทั คุณทั้งหมดได้พร้อมกันในครำวเดียว ผูใ้ ช้บริ กำรจะได้รับกำรแจ้งเมื่อมีขอ้ ควำมส่ ง
มำ จึ งทำให้มีอตั รำกำรเปิ ดอ่ำนค่อนข้ำงสู ง คุ ณจะได้รับผลตอบรับทำงธุ รกิ จที่ ดีเยี่ยมหำกคุ ณส่ ง
ข้อควำมที่เป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้บริ กำร
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- ฟังก์ชนั่ Timeline
สำมำรถโพสต์ข่ำวสำรบนไทม์ไลน์เพื่อฟี ดเข้ำหน้ำไทม์ไลน์ของผูใ้ ช้บริ กำรที่เป็ นเพื่อนกับ
ออฟฟิ เชียล แอคเคำท์ (Official Accunt) ของคุณ โดยผูใ้ ช้บริ กำรสำมำรถกด "ถูกใจ" และแสดง
ควำมคิดเห็นต่อโพสต์ของคุณได้ ถือเป็ นพื้นที่ในกำรอัพเดทข่ำวสำรข้อมูลได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
- ฟังก์ชนั่ Rich Message
ฟังก์ชนั่ Rich Message ช่วยให้คุณสำมำรถรวมรู ปและข้อควำมไว้ในภำพเดียวกัน เพื่อดึงดูด
ควำมสนใจจำกผูใ้ ช้ด้วยควำมกระชับ โดดเด่ นและเข้ำใจง่ ำย ให้ผลผลกระตุ ้นทำงธุ รกิ จสู งกว่ำ
ข้อควำมแบบตัวอักษรทัว่ ไป
- ฟังก์ชนั่ ของ PR Page
PR Page คือหน้ำเพจขนำดเล็กที่ผใู้ ช้สำมำรถเปิ ดดูภำยในแอพไลน์ (Line) สำมำรถใช้เพื่อ
ส่ งคู ปองหรื อข้อควำมที่ยำวจนไม่สำมำรถส่ งได้ด้วยย่อหน้ำเดี ยว โดยคุ ณสำมำรถสร้ ำงหน้ำ PR
Page ได้อย่ำงง่ำยดำยจำกระบบหลังบ้ำน
- เกี่ยวกับฟังก์ชนั่ ของ Research Page
ในหน้ำ Research Page คุณสำมำรถส่ งเนื้ อหำใดๆ ที่นำไปสู่ กำรสื่ อสำรโต้ตอบกับผูใ้ ช้ได้
เช่ น แบบสอบถำม แบบสำรวจควำมนิ ยม โดยคุณสำมำรถใช้ฟังก์ชนั่ ได้หลำกหลำยให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ต่ำงๆ นอกจำกจะได้ทรำบผลจำกแบบสอบถำมแล้ว คุณยังสำมำรถรวบรวมข้อมูล
พื้นฐำนส่ วนบุคคลจำกผูใ้ ช้ที่ตอบกลับมำ เพื่อใช้ในแผนกำรตลำดได้อีกด้วย
- เกี่ยวกับข้อควำมตอบคียเ์ วิร์ด
ฟังก์ชนั่ ในกำรตอบกลับเมื่อผูใ้ ช้ส่งข้อควำมมำตรงกับข้อควำมที่กำหนดไว้ เพียงกำหนดคีย ์
เวิร์ดไว้ล่วงหน้ำ แล้วระบบจะส่ งข้อควำมตอบกลับโดยอัตโนมัติไปยังผูใ้ ช้ตำมคียเ์ วิร์ดเหล่ำนั้น
ฟังก์ชนั่ นี้สำมำรถนำไปใช้งำนได้หลำกหลำย เช่น กำรจับคู่ควำมสนใจ กำรตอบคำถำมให้ผใู ้ ช้ กำร
ค้นหำข้อมูลร้ำนค้ำ และกำรวำงแผนคำถำม
2. ไลน์ แอท (Line @)
พัฒนำกำรของโปรแกรมกำรสนทนำอย่ำงไลน์(Line)ที่เป็ นที่รู้จกั และใช้ติดต่อกันอย่ำง
กว้ำงขวำง จำกบริ กำรฟรี ที่ทำให้คนยุคนี้ติดกำรสื่ อสำรที่ง่ำย และสะดวก เพรำะแม้จะไม่วำ่ งก็ยงั ทิ้ง
ข้อควำมไว้
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ให้ตอบกลับได้ สู่ กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิดรำยได้ โดยกำรนำไปสู่ กำรติดต่อสื่ อสำรทำง
ธุ รกิ จ และเรี ยกเก็บค่ำ บริ กำร ซึ่ งธุ รกิ จใหญ่ๆ ก็อำศัยบริ กำรในส่ วนของ ออฟฟิ เชี ยล แอคเคำท์
(Official Account) เพื่อโปรโมทธุ รกิจของตัวเอง แต่เนื่ องจำกมีค่ำใช้จ่ำยสู ง จึงเอื้อประโยชน์แก่
ธุ รกิจใหญ่ๆ เท่ำนั้น ยังไม่สำมำรถตอบโจทย์แก่ธุรกิจเล็กๆ ที่ยงั ไม่สำมำรถรับค่ำใช้จ่ำยในส่ วนนั้น
ได้ ต่อมำจึงได้เปิ ดบริ กำรใหม่ที่มีชื่อว่ำ ไลน์แอท (LINE@) ที่ทำขึ้นมำเพื่อผูป้ ระกอบกำรรำยย่อย
ด้วยกำรทำเป็ นในลักษณะของดำวน์โหลดแอพพลิ เคชั่นที่ชื่อว่ำ ไลน์แอท (LINE@)ซึ่ งสำมำรถ
ใช้ได้ท้ งั กับระบบ Android และ iOS
ลักษณะกำรทำงำนของ ไลน์แอท (LINE@) นั้นสำมำรถเทียบชั้นได้กบั fanpage ใน
เฟสบุ๊ค (facebook ) ที่เป็ นชุ มชนที่เป็ นช่องทำงในกำรสื่ อสำรทำงธุ รกิจมำกกว่ำจะเป็ นกำรสื่ อสำร
ส่ วนตัวไลน์แอท ( LINE@) จึ งนับเป็ นพัฒนำกำรเพื่อสนับสนุ นธุ รกิ จขนำดเล็ก ด้วยค่ำใช้จ่ำยที่
เหมำะสม
- ข้อดีของ ไลน์แอท (LINE@)
โปรแกรมไลน์ฟรี ยงั มี ขอ้ จำกัดบำงประกำรอยู่ เช่ น ถ้ำแอดเป็ นเพื่อนกันก็สำมำรถส่ ง
ข้อมูลถึ งกันได้เฉพำะบุคคล แต่ถำ้ สร้ ำงกลุ่มไลน์ข้ ึนมำ จะเป็ นกำรส่ งข้อมูลเข้ำกลุ่ม ทุกคนที่เป็ น
สมำชิกกลุ่มจะได้เห็นข้อมูล ซึ่ งหำกมีกำรส่ งข้อมูลจำกหลำยคน อำจทำให้ขอ้ มูลที่ตอ้ งกำรให้ทรำบ
ถึงดันขึ้นไป จนบำงครั้งคนในกลุ่มก็ไม่ทนั ได้เห็นข้อมูลที่สำคัญ จึงไม่เหมำะสำหรับส่ งข้อมูลเพื่อ
ธุ รกิจ ดังนั้น ไลน์ (LINE@) จึงตอบโจทย์ธุรกิจได้ดีกว่ำ ด้วยจุดเด่นดังต่อไปนี้
ประหยัดเวลำในส่ งข้อมูล เพรำะส่ งข้อควำมครั้งเดียวแต่ถึงแก่ทุกคนที่เป็ นเพื่อนของเรำ
ได้ และข้อมูลดังกล่ำวจะปรำกฏให้เห็ นในไลน์ส่วนตัวของแต่ละคน โดยที่แต่ละคนไม่รู้ว่ำมีใคร
บ้ำงที่ได้รับทรำบข้อมูลนั้นๆ ประหยัดค่ำใช้จ่ำย เมื่อคิดอัตรำกำรส่ งข้อควำม เช่น 50,000 ข้อควำม
(1 คนคิด 1 ข้อควำม) ค่ำใช้จ่ำยเพียง 800 บำทเท่ำนั้น เมื่อเทียบกับกำรโฆษณำแบบอื่นที่ตอ้ งกำรส่ ง
ให้ถึงคนจำนวนมำก ถือว่ำคุม้ ค่ำมำกสำหรับงบโฆษณำของธุ รกิจต่ำงๆ อยูใ่ นภำวะที่ธุรกิจเล็กๆ ก็
สำมำรถรับภำระได้สำมำรถตั้งระบบตอบกลับอัตโนมัติได้ โดยกำหนดคียเ์ วิร์ดของคำถำมเอำไว้
นับเป็ นข้อดี เพรำะในแง่ธุรกิ จ คู่คำ้ ย่อมต้องกำรกำรตอบกลับในทันที ส่ วนเจ้ำของธุ รกิ จก็ไม่ตอ้ ง
คอยตอบคำถำมที่ซ้ ำซำกตั้งเวลำโพสต์ได้ ข้อนี้ ทำให้เจ้ำของธุ รกิ จมีควำมคล่องตัวในกำรสื่ อสำร
ตำมเวลำที่ตวั เองต้องกำรได้ แม้ไม่วำ่ งในเวลำดังกล่ำว
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2.4 สติ๊กเกอร์ ไลน์

รู ปภำพที่ 2.10 สติ๊กเกอร์ ไลน์
ที่มำ : https://www.google.com/search?q
2.4.1 Line Stickers ไลน์ สติ๊กเกอร์ คืออะไร
ไลน์สติ๊กเกอร์ (Line Stickers)เป็ นร้ำนค้ำที่ขำยสติ๊กเกอร์ ไลน์และให้ผทู้ ี่ตอ้ งกำร
ซื้ อ สติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ ม ำเลื อ กซื้ อ สติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ เพื่ อ สร้ ำ งรำยได้ใ ห้ ก ับ ผู ้ข ำย ซึ่ งจะมี ก รณี ที่ แ จก
สติ๊กเกอร์ ฟรี เช่ นกัน แต่จะต้องเพิ่มเพื่อนของบริ ษทั นั้นเข้ำไป จึงจะสำมำรถได้สติ๊กเกอร์ ไลน์ของ
บริ ษ ทั นั้นฟรี ซึ่ ง เป็ นอี ก หนึ่ ง ช่ องทำงที่ ช่ วยสร้ ำ งกำรโฆษณำให้ก ับ บริ ษ ทั ได้ โดยบริ ษ ทั จะส่ ง
ข้อควำมโฆษณำต่ำงๆ มำยังผูท้ ี่ เพิ่มเพื่อนกับบริ ษทั เพื่อให้ผูท้ ี่ เป็ นเพื่อนกับบริ ษทั ได้รับรู ้ ขอ้ มูล
ข่ำวสำรต่ำงๆ ของบริ ษทั ดังนั้น ไลน์สติ๊กเกอร์ จึงเป็ นร้ำนค้ำที่ขำยสติ๊กเกอร์ และให้ผทู ้ ี่ตอ้ งกำรซื้ อ
สติ๊กเกอร์ ไลน์มำซื้ อสติ๊กเกอร์ ไลน์ไปใช้ อีกทั้งยังเป็ นอีกหนึ่งช่องทำงที่ช่วยให้บริ ษทั ต่ำงๆ สำมำรถ
มำโฆษณำสิ น ค้ำ และบริ ก ำรได้โ ดยเปิ ดให้ ใ ช้ส ติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ ไ ด้ฟ รี ก็ จ ะมี ผูค้ นต่ ำ งๆเข้ำ มำใช้
สติ๊กเกอร์ ไลน์เป็ นจำนวนมำก ก่อนที่จะเริ่ มดำวน์โหลดสติ๊กเกอร์ ไลน์ได้จะต้องเพิ่มเพื่อนกับบริ ษทั
ก่อน จำกนั้นบริ ษทั ก็จะส่ งโฆษณำต่ำงๆ มำยังลูกค้ำ ซึ่ งลูกค้ำก็จะสำมำรถใช้สติ๊กเกอร์ ของบริ ษทั ได้
ฟรี
2.4.2 ประวัติความเป็ นมา
ไลน์แอพพลิเคชัน่ (Line Application) นั้นเป็ นโปรแกรมที่ถูกสร้ำงขี้นในช่วงกลำงปี 2010
โดยกำรร่ วมมือของบริ ษทั Naver Japan Corporation และบริ ษทั livedoor โดยมี NHN Japan เป็ น
ผูพ้ ฒั นำฟี เจอร์ ต่ำงๆ ของไลน์ และในส่ วนของกำรตลำดด้ำนธุ รกิจนั้นยกให้บริ ษทั แม่ที่เกำหลี NHN
Corporation จัดกำร หลังจำกที่เปิ ดตัวได้เพียงไม่นำน ก็ได้รับกำรตอบรับถึงหลำยสิ บล้ำนผูใ้ ช้งำน
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ในญี่ ปุ่ น ประเด็ น แรกที่ ใ ช้ใ นกำรสร้ ำ งโปรแกรมแชทไลน์ ข้ ึ น มำก็ มี ส ำเหตุ ม ำจำกเหตุ ก ำรณ์
แผ่นดินไหวที่ภูมิภำค Tohoku เมื่อต้นปี 2011 นัน่ เอง ในตอนนั้นระบบกำรติดต่อทำงกำรโทรศัพท์
ล่มอย่ำงไม่เป็ นท่ำ ทำให้ NHN Japan ตัดสิ นใจออกแบบแอพพลิเคชัน่ ที่สำมำรถใช้ได้ท้ งั บนมือถือ
บนแท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ พีซี ซึ่ งจะทำงำนบนเครื อข่ำยข้อมู ลที่ ส ำมำรถสนทนำตอบโต้ไ ด้
รวดเร็ ว และต่ อ เนื่ อ งและด้ว ยควำมที่ ไ ลน์มี คุณ สมบัติข องโปรแกรมแชทครบถ้วน ตั้ง แต่ กำร
สนทนำ ส่ งไฟล์รูป ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เสี ยง ระบบกำรค้นหำเพื่อนด้วย QR Code หรื อจะเกมไว้คลำย
เครี ยด ยังมีอีกสิ่ งหนึ่งที่ถือได้วำ่ เป็ นจุดเด่นของแอพพลิเคชัน่ นี้ก็วำ่ ได้ นัน่ ก็คือสติ๊กเกอร์ นนั่ เอง และ
ในตอนนี้ เรำจะมำพูดถึ งเรื่ อง “สติ๊ กเกอร์ ไลน์”โดยจะขอแนะนำตัวกำร์ ตูนหลักๆ ของสติ๊ กเกอร์
ในไลน์ที่เป็ นมำสตี๊กเกอร์ไลน์ที่เห็นกันบ่อยๆ และคิดว่ำทุกคนต้องเคยใช้มำแล้วมำเริ่ มจำก

รู ปภำพที่ 2.11 สติ๊กเกอร์ ไลน์ Moon
ที่มำ : https://www.mdsiglobal.com
Moon เป็ นสติ๊กเกอร์ หวั กลม ตัวสี ขำว เป็ นสติ๊กเกอร์ พ้นื ฐำนของผูเ้ ล่นไลน์กนั เลยทีเดียว
เพรำะมีแทบจะทุกอำรมณ์ที่ผเู ้ ล่นต้องกำร สติ๊กเกอร์ ตวั นี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ำผูเ้ ล่นไลน์ตอ้ งใช้กนั
อย่ำงน้อยคนละ 2 ครั้งแน่ๆ

รู ปภำพที่ 2.12 สติ๊กเกอร์ ไลน์ Cony
ที่มำ: https://www.mdsiglobal.com
โคนี่ ( Cony) เป็ นสติ๊กเกอร์ กระต่ำยสี ขำว หูดำ้ นในสี ชมพู ด้วยควำมที่เป็ นกระต่ำยและ
แสดงอีโมชัน่ ผ่ำนท่ำทำงและใบหน้ำออกมำได้น่ำรัก หลำยๆ คนจึงชอบใช้สติ๊กเกอร์ โคนี่กนั โคนี้
มักจะมำพร้อมกับบรำวน์
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รู ปภำพที่ 2.13 สติ๊กเกอร์ ไลน์ บรำวน์ (Brown)
ที่มำ : https://www.mdsiglobal.com
บรำวน์ ( Brown) เป็ นหมีสีน้ ำตำล หน้ำนิ่ งแต่แสดงอำรมณ์ออกมำทำงกำรกระทำได้น่ำรัก
มำกๆ ค่ะ แต่ก็มีกลุ่มคนไม่นอ้ ยที่ชื่นชอบควำมน่ำรักซื่ อๆ ของเจ้ำสติ๊กเกอร์ ตวั นี้ และบรำวน์มกั จะ
มีสติ๊กเกอร์ คู่กบั โคนี่

รู ปภำพที่ 2.14 สติ๊กเกอร์ ไลน์เจมส์ (James)
ที่มำ : https://www.mdsiglobal.com
เจมส์ ( James ) เป็ นสติ๊กเกอร์ หนุ่มเจ้ำสำอำง มีจุดเด่นคือเป็ นคนจริ งๆ และผมสี ทอง มำใน
ชุ ดเสื้ อขำว กำงเกงดำ ชอบทำหน้ำแบบหลงตัวเอง เจมส์ เป็ นอี กหนึ่ งสติ๊ กเกอร์ ที่เป็ นที่นิยมมำก
เพรำะ “ควำมฮำ” ของเค้ำนี่แหละค่ะ ไม่วำ่ จะทำหน้ำหล่อ หรื อแม้แต่ท่ำนอนตำยแบบสิ้ นหวัง เจมส์
มีหมด
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รู ปภำพที่ 2.15 สติ๊กเกอร์ ไลน์ Sally
ที่มำ : https://www.mdsiglobal.com
และ Sally เป็ ดเหลืองตัวจิ๋วมักจะมำแจมกับคำแร็ กเตอร์ ตวั อื่นๆ อยูเ่ สมอ

รู ปภำพที่ 2.16 Line Offline Salaryman Stamp
ที่มำ : https://www.mdsiglobal.com
นอกจำกนี้ คำแรคเตอร์ หลักของไลน์ยงั ถูกนำไปเป็ นอนิ เมชัน่ ในชื่อ Line Offline Salaryman Stamp
อนิ เมไลน์น้ ี เริ่ มฉำยเมื่อวันที่ 7 มกรำคม 2013 ทำงโตเกียวทีวี ใน 1 ตอนจะมีควำมยำว
เพียงแค่ 4 นำทีเท่ำนั้น ช่วงเวลำกำรฉำยอยูท่ ี่ 01.30 – 01.35 น. ตำมเวลำญี่ปุ่นนะคะ คำแร็ คเตอร์
ไลน์แต่ ละตัวจะถู ก สร้ ำ งขึ้ นมำให้เป็ นพนัก งำนเงิ นเดื อน ปั จจุ บนั มี หลำยตอนแล้วล่ ำ สุ ดนี้ ทำง
NAVER ได้มีกำรฉลองให้กบั ผูใ้ ช้งำนไลน์เกิน 100 ล้ำนคน ด้วยกำรแจกสติ๊กเกอร์ 7 วัน 7 แบบให้
ไปสะสมกับฟรี ๆ โดยไม่เสี ยเงินค่ะ โดยวิธีกำรโหลดคือ 1 วันต่อ 1 คำแร็ คเตอร์ ตั้งแต่วนั ที่ 18-24
มกรำคม 2556 ลำยของสติ๊กเกอร์ ที่แจกมีดงั นี้
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รู ปภำพที่ 2.17 Moon Special Edition / Cony Special Edition / Brown Special Edition / Don’t Lose
Your Soul / Hurricane Project / Jungle High / Listen to Your Heart
ที่มำ : https://www.mdsiglobal.com
2.4.3 ความสาเร็จและรางวัลทีไ่ ด้ รับของ LINE
– รำงวัล iTunes ยอดเยีย่ มประจำปี 2555 : อันดับ 1 ประเภทฟรี แอพลิเคชัน่ (ประเทศญี่ปุ่น)
– รำงวัล iF ดีไซน์ ปี 2556 : รำงวัลสื่ อโฆษณำ
– รำงวัลดีไซน์ดีเยีย่ มเหรี ยญทอง ปี 2555
– รำงวัลเทรนด์ Shogakukan Dime ปี 2555
– รำงวัลทีมงำนยอดเยีย่ ม ปี 2555
– รำงวัล AMD Digital Contents ครั้งที่ 17 ประจำปี 2556
– รำงวัล Nikkei Sangyo Shimbun: Nikkei Superior Products Service ปี 2555
– รำงวัล Nikkei MJ Hit Products ปี 2555
– รำงวัล Nikkei Trendy: Hit Products ปี 2555 : อันดับ 2 จำก 30 ลำดับ
– รำงวัล Top Worldwide in Non-Game Apps by Monthly Revenues for iOS/Google Play
(พฤศจิกำยน 2555)
– รำงวัล elEconomista: Nominated for Best Technology (ประเทศสเปน)
– รำงวัล EL PAIS: Nominated for Best Trend (ประเทศสเปน)
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2.4.4 โปรแกรมทีใ่ ช้ ทาสติ๊กเกอร์ ไลน์

รู ปภำพที่ 2.18 Icon แสดงสัญลักษณ์ของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
ที่มำ : https://adobe-photoshop-cs6-update.th.softonic.com/
2.4.4.1โปรแกรม Adobe Photoshop CS6
โปรแกรม Photo shop เป็ นโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่ใช้สำหรับตกแต่งภำพถ่ำยและ
ภำพกรำฟิ ก ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ไม่วำ่ จะเป็ นงำนด้ำนสิ่ งพิมพ์ นิตยสำร และงำนด้ำนมัลติมีเดีย
อีกทั้งยังสำมำรถ retouching ตกแต่งภำพและกำรสร้ำงภำพ ซึ่ งกำลังเป็ นที่นิยมสู งมำกในขณะนี้ เรำ
สำมำรถใช้โปรแกรม Photoshop ในกำรตกแต่งภำพ กำรใส่ Effect ต่ำง ๆให้กบั ภำพ และตัวหนังสื อ
กำรทำภำพขำวดำ กำรทำภำพถ่ำยเป็ นภำพเขียน กำรนำภำพมำรวมกัน กำร Retouch ตกแต่งภำพ
ต่ำงๆเรำสำมำรถเรี ยนรู ้วิธีกำรใช้โปรแกรม Adobe Photoshop นี้ ได้ดว้ ยตัวเอง คุณสำมำรถที่จะทำ
กำรแก้ไขภำพ ตกแต่งภำพ ซ้อนภำพในรู ปแบบต่ำงๆ ได้อย่ำงง่ำยดำย และสิ่ งที่ขำดไม่ได้ก็คือ กำร
ใส่ ขอ้ ควำมประกอบลงในภำพด้วย และเนื่องด้วย Adobe Photoshop มีกำรพัฒนำโปรแกรมมำอย่ำง
ต่อเนื่ อง ทำให้เรำจำเป็ นต้องศึกษำคำสั่งต่ำงๆ ให้เข้ำใจ แต่ที่สำคัญ เมื่อคุ ณเรี ยนรู ้ กำรใช้คำสั่งใน
เวอร์ ชนั่ เก่ำ คุณก็ยงั คงสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้กบั เวอร์ ชนั่ ใหม่ๆได้อีกด้วย
ควำมสำมำรถพื้นฐำนของ Adobe Photoshop ที่ควรทรำบ
- ตกแต่งหรื อแก้ไขรู ปภำพ
- ตัดต่อภำพบำงส่ วน หรื อที่เรี ยกว่ำ crop ภำพ
- เปลี่ยนแปลงสี ของภำพ จำกสี หนึ่งเป็ นอีกสี หนึ่งได้
- สำมำรถลำกเส้น แบบฟรี สไตล์ หรื อใส่ รูปภำพ สี่ เหลี่ยม วงกลม หรื อสร้ำงภำพได้อย่ำงอิสระ
- มีกำรแบ่งชั้นของภำพเป็ น Layer สำมำรถเคลื่อนย้ำยภำพได้เป็ นอิสระต่อกัน
- กำรทำ cloning ภำพ หรื อกำรทำภำพซ้ ำในรู ปภำพเดียวกัน
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- เพิม่ เติมข้อควำม ใส่ effect ของข้อควำมได้
- Brush หรื อแปรงทำสี ที่สำมำรถเลือกรู ปแบบสำเร็ จรู ปในกำรสร้ำงภำพได้และอื่นๆ อีกมำกมำย
โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เมื่อทำกำรเปิ ดโปรแกรมแล้ว จะพบหน้ำตำของโปรแกรมดัง รู ป

ที่มำ : https://adobe-photoshop-cs6-update.th.softonic.com/
รู ้จกั กับโปรแกรม Photoshop CS6
โปรแกรม Photoshop เป็ นโปรแกรมที่ใช้สำหรับตกแต่งรู ปภำพ สร้ ำงงำนกรำฟิ กต่ำงๆ
หลักกำรทำงำนง่ ำยๆ ของโปรแกรม Photoshop คือ กำรสร้ ำงภำพโดยเริ่ มต้นจำกหน้ำกระดำษ
เปล่ำๆ เหมือนจิตรกรที่เขียนภำพลงบนฝื นผ้ำใบ กำรหยิบภำพถ่ำยขึ้นมำปรับแต่งให้ดูดี สมบูรณ์
หรื อ แหวกแนวในรู ป แบบที่ ต้อ งกำร ซึ่ งขั้น ตอนทั้ง หมดจะท ำงำนอยู่ บ นหน้ ำ จอของเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ซึ่ งแบ่งออกได้หลำยด้ำน คือ งำนตกแต่งภำพถ่ำย เป็ นกำรตกแต่งรู ปถ่ำยเก่ำๆให้คมชัด
หรื อ เหมื อนใหม่ หรื อ ทำงกำรแก้ไ ขควำมสว่ำ งของรู ป ถ่ ำ ยให้ ภำพมี สี ส ดใสสมจริ ง ปรั บ แต่ ง
ภำพถ่ำยให้เหมือนภำพวำดนอกจำกนั้นยังสำมำรถตัดต่อภำพ สร้ำงภำพล้อเลียน เช่น เอำใบหน้ำคน
หนึ่ งไปวำงบนตัวอีกคนหนึ่ ง น ำภำพบุ คคลไปวำงบนฉำกหลังฉำกอื่น งำนสิ่ งพิมพ์ไม่ว่ำจะเป็ น
หนังสื อ นิ ตยสำร โฆษณำเรี ยกได้ว่ำ เกื อบทุ กงำนที่ ต้องใช้รูป สำมำรถใช้โปรแกรม Photoshop
สร้ำงสรรค์ภำพให้เป็ นไปตำมไอเดียที่เรำวำงแผนไว้ได้ งำนเว็บไซต์บนอินเทอร์ เน็ต ใช้สร้ำงภำพ
เพื่อตกแต่ง เว็บไซต์ ไม่ ว่ำจะเป็ นพื้ นหลัง ปุ่ มโต้ตอบ แถบหัวเรื่ อง ตลอดจนภำพประกอบต่ ำงๆ
นอกจำกนั้นยังสำมำรถออกแบบหน้ำเว็บด้วยโปรแกรม Photoshop ได้งำนออกแบบทำงกรำฟิ ก ใช้
โปรแกรม Photoshop ช่ วยในกำรสร้ ำงภำพสำมมิติกำรออกแบบปกหนังสื อและผลิ ตภัณฑ์ กำร
ออกแบบกำร์ดอวยพร เป็ นต้น
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2.4.4.2 โปรแกรม Adobe Illustrator

รู ปภำพที่ 2.19 ภำพโลโก้ของงโปรแกรม Illustrator
ที่มำ : http://pycknokmiu.blogspot.com/2013/09/adobe-illustrator.html
โปรแกรมพื้ น ฐำนที่ นัก ออกแบบทุ ก คนต้องเรี ย นรู ้ ใ นกำรสร้ ำ งงำนกรำฟิ กมี 2 ชนิ ด คื อ
โปรแกรมประเภทวำดภำพ และโปรแกรมประเภทตกแต่งภำพ
Illustrator คือ โปรแกรมที่ใช้ในกำรวำดภำพ โดยจะสร้ ำงภำพที่มีลกั ษณะเป็ นลำยเส้น หรื อ
ที่เรี ยกว่ำ Vector Graphic จัดเป็ นโปรแกรมระดับมืออำชี พที่ใช้กนั เป็ นมำตรฐำนในกำรออกแบบ
ระดับสำกลสำมำรถทำงำนออกแบบต่ำงๆ ได้หลำกหลำย ไม่วำ่ จะเป็ นสิ่ งพิมพ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ เว็บ และ
ภำพเคลื่ อนไหวตลอดจนกำรสร้ ำงภำพเพื่อใช้เป็ นภำพประกอบในกำรทำงำนอื่ นๆ เช่ น กำร์ ตูน
ภำพประกอบหนังสื อ เป็ นต้น
กำรประมวลผลภำพกรำฟิ กของคอมพิวเตอร์ ในควำมเป็ นจริ งแล้วภำพกรำฟิ กที่ เก็ บ ใน
คอมพิวเตอร์ น้ นั จะมีวธิ ี กำรประมวลผลภำพ 2 แบบแตกต่ำงกันไปตำมแต่ละโปรแกรมดังนี้ คือ
1. กำรประมวลผลแบบอำศัยกำรคำนวณทำงคณิ ตศำสตร์
ตัวอย่ำงเช่น รู ปล้อรถจักรยำน ถ้ำเป็ นกำรเก็บแบบเว็กเตอร์ เครื่ องจะเก็บข้อมูลที่เป็ นสู ตรทำง
คณิ ตศำสตร์ แต่สำมำรถอธิ บำยได้คือ รู ปล้อจักรยำน คือเส้นวงกลมที่เกิดจำกกำรวัดควำมห่ ำงจำกจุด
ศูนย์กลำงจุดหนึ่ งไปยังบริ เวณรอบๆ ด้วยระยะห่ ำงทีเท่ำกัน โดยมีสีและตำแหน่ งของสี ที่แน่ นอน
ฉะนั้นไม่ว่ำเรำจะมีกำรเคลื่ อนย้ำยที่หรื อย่อขยำยขนำดของภำพ ภำพจะไม่เสี ยรู ปทรงในเชิ งเลขำ
คณิ ต เช่น โปรแกรม Illustrator ใช้วธิ ี น้ ีในกำรเก็บ เป็ นต้น
ตัวอย่ำงงำนกรำฟิ กของภำพแบบเวกเตอร์ งำนกรำฟิ กในแบบเวกเตอร์ น้ ี จะเป็ นลักษณะของ
ภำพลำยเส้น ซึ่ งงำนเหล่ำนี้จะเน้นถึงควำม คมชัดของเส้นเป็ นหลัก เช่น ภำพโลโก้ ตรำบริ ษทั
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และภำพลำยเส้นแบบคลิปอำร์ ต โปรแกรมเหล่ำนี้ได้แก่ Illustrator, CorelDraw และ Freehand
2. กำรเก็บและแสดงผลแบบบิตแม็พ [ Bitmap ]
เป็ นกำรประมวลผลแบบอำศัยกำรอ่ำนค่ำสี ในแต่ละพิกเซล ซึ่ งเหมำะกับภำพที่ มีโทนสี ที่
ใกล้เคียงกัน เช่น ภำพถ่ำย โปรแกรม Photoshop ใช้วิธีน้ ี กำรประมวลผลแบบบิตแม็พนี้ เรำเรี ยกอีก
อย่ำงว่ำ Raser image เป็ นกำรเก็บข้อมูลดิบ คือค่ำ 0 และ 1 ใช้กำรแสดงผลเป็ นพิกเซล โดยแต่ละ
พิกเซลจะมีกำรเก็บค่ำสี ที่เจำะจงในแต่ละตำแหน่ง
ตัว อย่ำ งงำนกรำฟิ กของภำพแบบบิ ต เม็ด (bitmap) งำนกรำฟิ กในแบบบิ ต เม็ด นี้ จะเป็ น
ลักษณะของภำพ ที่ตอ้ งกำรปรับแต่งรำยละเอียดของสี เป็ นหลัก เช่น กำรซ้อนภำพและกำรตกแต่ง
ภำพให้เหนือจริ ง โปรแกรมเหล่ำนี้ได้แก่ Photoshop, Corel Photo-paint และ Fireworks เป็ นต้น
โปรแกรม Illustrator ท ำอะไรได้บ้ำง งำนสิ่ งพิม พ์ ไม่ว่ำจะเป็ นงำนโฆษณำ โบร์ ชัวร์
นำมบัตร หนังสื อ หรื อนิตยสำร เรี ยกได้วำ่ เกือบทุกสิ่ งพิมพ์ที่ตอ้ งกำรควำมคมชัด งำนออกแบบทำง
กรำฟิ ก กำรสร้ำงภำพสำมมิติ กำรออกแบบปกหนังสื อ กำรออกแบบสกรี น CD-ROM และกำร
ออกแบบกำร์ ดอวยพร ฯลฯ งำนทำงด้ำนกำร์ ตูน ในกำรสร้ ำ งภำพกำร์ ตูนต่ำ งๆนั้น โปรแกรม
Illustrator ได้เข้ำมำมีบทบำทและช่วยในกำรวำดรู ปได้เป็ นอย่ำงดี งำนเว็บไซต์บนอินเตอร์ เน็ต ใช้
สร้ำงภำพตกแต่งเว็บไซต์ไม่วำ่ จะเป็ น พื้นหลังหรื อปุ่ มตอบโต้ แถบหัวเรื่ องตลอดจนภำพประกอบ
ต่ำงๆ ที่ปรำกฏบนหน้ำเว็บแนะนำเครื่ องของโปรแกรม Adobe Illustrator
จุดเด่นของโปรแกรมIllustrator
1. ใช้สร้ำงภำพแบบ Vector ได้ยอดเยีย่ ม
2. สร้ำง Logo และแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ง่ำย
3. ปรับปรุ ง Wmf หรอ Clipart ของ windows ได้
4. วำด และแก้ไขเส้นโครงได้สมบูรณ์แบบ
5.ไม่ มี ปั ญ หำในกำรส่ ง งำนเนื่ อ งจำกทุ ก โรงพิ ม พ์ยิ น ดี รั บ ไฟล์ ง ำนที่ ส ร้ ำ ง
จำก โปรแกรมIllustratorนอกจำกนี้ ก็ยงั ไม่มีปัญหำเรื่ องควำมคมชัดของภำพถึ งแม้ว่ำจะต้องมีกำร
ปรับขนำดอำร์ ตเวิร์กให้ใหญ่กว่ำเดิ มหลำยสิ บเท่ำก็ตำม เพรำะภำพที่ได้จำกIllustrator เป็ นภำพ
ประเภท Vector format ย่อขยำยเท่ำไหร่ ก็ยงั คมชัด
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6. สะดวกด้วยขนำดไฟล์ที่เล็กมำกเรี ยกว่ำถ้ำไม่มีกำรฝั งไฟล์ภำพลงในไฟล์
งำนแล้วสำมำรถบันทึกใส่ แผ่นฟลอปปี้ ดิสก์ได้อย่ำงสบำยๆ หรื อจะส่ งงำนทำงอีเมล์ก็ได้ไม่มีปัญหำ
เช่นกัน
7. ในเรื่ อ งของกำรท ำงำน โปรแกรม Illustrator

ก็ มี เ ครื่ อ งมื อ วำดภำพที่

หลำกหลำยใช้วำดภำพได้ต้ งั แต่เรี ยบง่ำยจนถึงซับซ้อนเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่บรรดำนัก
ออกแบบทั้งหลำยได้อย่ำงครบถ้วน
2.4.4.3 LINE Creators Studio APP

รู ปภำพที่ 2.20 ภำพตัวอย่ำง กำรใช้สติ๊กเกอร์ LINE Creators Studio APP
ที่มำ : https://software.thaiware.com/13451-LINE-Creators-Studio-App.html
LINE Creators Studio (App สร้ ำงสติ๊กเกอร์ ไลน์ส่วนตัว และขำยได้ดว้ ย) สำหรับ
แอพพลิ เคชัน่ นี้ มีชื่อว่ำ แอพพลิเคชัน่ ไลน์( Line) Creators Studio จัดเป็ นแอพพลิเคชัน่ อย่ำงเป็ น
ทำงกำรของไลน์(Line)สำหรับคนที่อยำกสร้ ำงสรรค์ภำพสติ๊กเกอร์ น่ำรักๆ ด้วยกำรใช้ภำพใบหน้ำ
ของตัวเองมำทำเป็ นภำพสติ๊กเกอร์ ในแอพพลิเคชัน่ ไลน์(Line)ได้อย่ำงง่ำยดำย และยังสำมำรถเอำ
สติ๊กเกอร์ ชุดพิเศษของคุ ณไปวำงขำยที่ร้ำนสติ๊กเกอร์ ไลน์ได้อีกด้วย เรี ยกได้ว่ำงำนนี้ ได้ท้ งั ควำม
สนุกและได้เงินด้วย
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สร้ำงสรรค์ภำพสติ๊กเกอร์ สุดน่ ำรักด้วยภำพของตัวเรำเอง หรื อจะเป็ นภำพของลูกของคุณ
หรื อ สัตว์เลี้ยงตัวโปรดมำทำเป็ นสติ๊กเกอร์ ชุดพิเศษ จะทำใช้เองสนุ กๆ เพื่อใช้กนั เองในครอบครัว
หรื อส่ งให้เพื่อน เพื่อให้กำรสนทนำของคุ ณพิเศษสุ ดก็ยงั ได้ โดยมีขอ้ แม้วำ่ สติ๊กเกอร์ ตอ้ งผ่ำนกำร
พิจำรณำจำกทำงไลน์ก่อนถึ งจะเปิ ดจำหน่ ำยได้ใส่ ขอ้ ควำมสนุ กๆ ในรู ปถ่ำยแล้วทำเป็ นสติ๊กเกอร์
เปลี่ ยนบรรยำกำศให้รูปถ่ำยด้วยฟิ ลเตอร์ หลำกชนิ ดใช้ฟังก์ชันวำดรู ปเพื่อวำดรู ปทำสติ๊กเกอร์ ได้
อย่ำงอิ สระ เมื่ อทำสติ๊ กเกอร์ เสร็ จแล้ว คุ ณสำมำรถส่ งสติ๊ กเกอร์ ให้บริ ษทั ไลน์พิจำรณำ และเปิ ด
จำหน่ำยได้จำกในแอพพลิเคชัน่ และควำมสำมำรถอื่นๆ อีกมำกมำย
สำหรั บแอพพลิ เคชั่น LINE Creators Studio

ตัวนี้ ทำงผูพ้ ฒ
ั นำแอพพลิ เคชั่น

(Application Developer) เขำได้แจกให้ คุณได้สำมำรถนำไปใช้งำนได้ฟรี ๆ (FREE) โดย ไม่ตอ้ งเสี ย
ค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้ นเลย นอกจำกนี้ แล้ว คุณยังสำมำรถที่จะ ติดต่อกับทำง ผูพ้ ฒั นำแอพพลิเคชัน่ นี้
ได้ผำ่ นทำงช่องทำงอีเมล์ (E-Mail) : line-support@line.me (ภำษำอังกฤษ) ได้ทนั ที
2.4.5 ขั้นตอนในการจัดทาสติ๊กเกอร์ ไลน์
สร้ำงสติ๊กเกอร์ Line ของตัวเองง่ำยๆ ใน 8 ขั้นตอน ด้วย Line Creator Market

รู ปภำพที่ 2.21 ขั้นตอนกำรทำสติ๊กเกอร์ ไลน์
ที่มำ : https://www.mangozero.com
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ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ำ แอพพลิเคชัน่ ที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สุดแทบทุกคนมีติดเครื่ องและ
ใช้สนทนำกันเป็ นประจำนั้นก็คือแอพพลิ เคชัน่ ไลน์ (Line) ซึ่ งจุ ดเด่นหลักๆ ข้อหนึ่ งก็คือ กำรมี
สติ๊กเกอร์ น่ำรักกวนๆ ที่ช่วยทำให้กำรสนทนำของเรำมีควำมสนุ กเพิ่มมำกขึ้น และที่สำคัญคือน่ำรัก
ช่วยกระตุน้ ทำให้บทสนทนำไม่น่ำเบื่อ ทั้งนี้ทำงไลน์ ยังมีกำรเปิ ดรับสติ๊กเกอร์ ไลน์จำกบุคคลทัว่ ไป
แค่มีบญั ชี ผใู ้ ช้ไลน์แล้วอยำกลองสร้ำงสรรค์ใช้สติ๊กเกอร์ เฉพำะกลุ่ม ใช้กบั แฟน หรื ออยำกจะเพิ่ม
รำยได้พิเศษผ่ำนช่องทำงนี้ก็สำมำรถทำได้ ใครรู ้เรื่ องนี้ แล้วแต่ยงั กลัวว่ำลงทะเบียนยำก หรื องงๆ ว่ำ
ต้องใช้ไฟล์ยงั ไง หรื อมี กฎข้อกำหนดในกำรทำอย่ำงไร ลองมำดู แล้วจะรู ้ ว่ำไม่ยำกเลย ทำว่ำงๆ
เพลินๆ อำจได้สติ๊กเกอร์ ชุดใหม่เก็บไว้ใช้แถมยังขำยได้อีกด้วย
1. ลงทะเบียนกับ Line Creator Market ด้ วยบัญชี Line ของเรา

รู ปภำพที่ 2.22 ขั้นตอนกำรทำสติ๊กเกอร์ ไลน์ข้ นั ตอนที่ 1
ที่มำ : https://www.mangozero.com
ล็อกอิน Line Creators Market ด้วยบัญชี Line ผ่ำนเว็บ https://creator.line.me/th/ ถ้ำใคร
ยังไม่มีหรื ออยำกได้ บัญชีเฉพำะสำหรับทำสติ๊กเกอร์ ก็ไปสมัครบัญชีไลน์กนั ก่อนนะ
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2. ใส่ ข้อมูลการรับเงิน

รู ปภำพที่ 2.23 ขั้นตอนกำรทำสติ๊กเกอร์ ไลน์ข้ นั ตอนที่ 2
ที่มำ : https://www.mangozero.com
ใส่ ขอ้ มูลกำรโอนเงินให้เรี ยบร้อย โดนทำง Line จะรับเงินได้ผำ่ นทำง PayPal เท่ำนั้น ถ้ำ
ใครยังไม่มีก็ไปเปิ ดได้โดยผูกบัญชี ผำ่ นบัตรของท่ำน โดยถ้ำยอดขำยเกิน 1,000 เยน (ประมำณ 300
บำท) เรำสำมำรถยื่น ค ำขอโอนเงิ นรั บ ค่ ำ สติ๊ ก เกอร์ จำกทำงไลน์ ไ ด้โดย โอนให้ภ ำยใน 45 วัน
ประมำณทุกวันที่ 1 – 10 ของทุกเดือนถ้ำใครยังไม่สะดวกหรื อยังไม่มีบญั ชี PayPal แนะนำว่ำข้ำม
ขั้นตอนนี้ไปก่อนก็ได้ ไปทำสติ๊กเกอร์ ก่อนแล้วค่อยกลับมำใส่ ก่อนเริ่ มขำยได้นะ
3. กดลงทะเบียนใหม่ เพือ่ สร้ างสติ๊กเกอร์ ชุดใหม่

รู ปภำพที่ 2.24 ขั้นตอนกำรทำสติ๊กเกอร์ ไลน์ข้ นั ตอนที่ 3
ที่มำ : https://www.mangozero.com
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โดยครั้งนี้เรำจะแนะนำวิธีกำรสร้ำงแค่สติ๊กเกอร์ แบบธรรมดำ ไม่ใช่สติ๊กเกอร์ แบบ
แอนิ เมชัน ซึ่ งจะมีขอ้ กำหนดต่ำงกันไป
4. กรอกรายละเอียดให้ ครบถ้ วน

รู ปภำพที่ 2.25 ขั้นตอนกำรทำสติ๊กเกอร์ ไลน์ข้ นั ตอนที่ 4
ที่มำ : https://www.mangozero.com
กรอกชื่ อสติ๊ ก เกอร์ แ ละรำยละเอี ย ดอื่ นๆ ให้ ค รบ โดยตอนนี้ ทำงไลน์ อ นุ ญำตให้ใ ช้
ภำพถ่ำยในสติ๊ กเกอร์ ได้แล้วถ้ำใครจะใส่ ก็อย่ำลื มกดเครื่ องหมำยถู กด้ำนหน้ำ “กำรใช้รูปถ่ำยให้
เรี ยบร้อย” หรื อถ้ำมีกำรใช้รูปบุคคลมีชื่อเสี ยงหรื อต้องแสดงรำยละเอียดลิ ขสิ ทธ์ต่ำงๆสำมำรถส่ ง
เอกสำรได้ที่หน้ำนี้เลย
5. จัดการสติ๊กเกอร์

รู ปภำพที่ 2.26 ขั้นตอนกำรทำสติ๊กเกอร์ ไลน์ข้ นั ตอนที่ 5
ที่มำ : https://www.mangozero.com
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กดตั้งรำคำขำยตำมต้องกำรหำกกดจำหน่ำยสติ๊กเกอร์ ไปแล้วอยำกเปลี่ยนรำคำกะทันหัน
ก็สำมำรถทำได้ แต่ตอ้ งไปกด “หยุดกำรจำหน่ ำย” ก่ อนแล้วค่อยแก้ไขรำคำ หลังจำกแก้ไขรำคำ
เรี ยบร้อยต้องรอเป็ นเวลำ 24 ชม. ถึงจะกดจำหน่ำยสติ๊กเกอร์ ได้อีกครั้ง
6. เริ่มสร้ างสติ๊กเกอร์ ได้ เลย !!

รู ปภำพที่ 2.27 ขั้นตอนกำรทำสติ๊กเกอร์ ไลน์ข้ นั ตอนที่ 6
ที่มำ : https://www.mangozero.com
กำหนดจำนวนสติ๊กเกอร์ ต่อชุ ดที่เรำต้องกำรแล้วเริ่ มอัปโหลดสติ๊กเกอร์ได้เลย
7. เริ่มสร้ างสติ๊กเกอร์ ตามรายละเอียดดังนี้

รู ปภำพที่ 2.28 ขั้นตอนกำรทำสติ๊กเกอร์ ไลน์ข้ นั ตอนที่ 7
ที่มำ : https://www.mangozero.com
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โดยสติ๊ ก เกอร์ ค วรมี พ้ื นที่ ว่ำ งที่ เหมำะสมระหว่ำ งตัวรู ป ที่ ตดั ขอบแล้วกับเนื้ อหำในรู ป
(ประมำณ 10 พิกเซล)สติ๊ กเกอร์ ที่แนะนำสติ๊ กเกอร์ ที่ง่ำยต่อกำรนำไปใช้ในบทสนทนำและกำร
สื่ อสำรประจำวันสติ๊กเกอร์ ซ่ ึ งประกอบด้วยกำรแสดงอำรมณ์ควำมรู ้สึก ข้อควำม และรู ปที่เข้ำใจได้
ง่ำยสติ๊กเกอร์ ที่ไม่แนะนำสติ๊กเกอร์ ที่ยำกต่อกำรนำไปใช้ในบทสนทนำในชี วิตประจำวัน เช่น วัตถุ
ทิวทัศน์สติ๊กเกอร์ ซ่ ึ งมีระยะกำรมองไม่ดี เช่น รู ปที่ยำวเกินไปหรื อรู ปเต็มของคำแรคเตอร์ ที่มีช่วงตัว
ยำวมำกสติ๊กเกอร์ ที่ขำดควำมสมดุลอย่ำงเห็นได้ชดั (เช่น ใช้แต่สีอ่อน มีแต่ตวั เลขเรี ยงกัน)ผลงำนที่
มีเนื้ อหำขัดต่อศีลธรรมอันดี หรื อระเบียบของสังคม ชี้ ชวนให้เยำวชนดื่ มสุ รำหรื อสู บบุหรี่ มี ภำพ
เกี่ยวกับเพศหรื อควำมรุ นแรง หรื ออำจปลุกกระแสชำตินิยม
คู่มือกำรพิจำรณำสติ๊กเกอร์
ครี เอเตอร์ (ผูจ้ ดั ทำและผูจ้ ำหน่ำยสติ๊กเกอร์ ) จะสร้ำงสรรค์และจำหน่ำยได้เฉพำะสติ๊กเกอร์
ที่ไ ด้รับกำรพิจำรณำจำกไลน์ แล้วว่ำ มี ค วำมเหมำะสมเท่ ำนั้น สติ๊ ก เกอร์ ที่ไ ลน์ พิจำรณำว่ำ อยู่ใ น
ขอบข่ำยหรื ออำจอยูใ่ นขอบข่ำยที่ระบุไว้ดำ้ นล่ำงจะถูกพิจำรณำว่ำไม่เหมำะสมแล้วอำจปฏิเสธหรื อ
ให้หยุดจำหน่ ำย บริ ษทั จึงใคร่ ขอให้ครี เอเตอร์ ศึกษำคู่มือกำรพิจำรณำนี้ ก่อนยื่นเสนอผลงำนของ
ท่ำน อย่ำงไรก็ตำม สติ๊กเกอร์ ในขอบข่ำยที่ระบุไว้ดำ้ นล่ำงบำงชุ ดอำจได้รับกำรพิจำรณำว่ำสำมำรถ
จำหน่ำยได้ โดยจะขึ้นอยูก่ บั เนื้ อหำของสติ๊กเกอร์ พื้นที่จำหน่ำย คุณสมบัติของครี เอเตอร์ และอื่นๆ
ในกรณี ที่ ใ ช้รูป ภำพเป็ นส่ ว นประกอบ บริ ษ ัท อำจขอเอกสำรเพิ่ ม เติ ม เพื่ อยืน ยันสิ ท ธิ์ กำรใช้รู ป
เหล่ำนั้น
1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับรู ปสติ๊กเกอร์ รู ปหลัก และรู ปสำหรับแท็บในห้องแชท
1.1 รู ปสติ๊กเกอร์ ที่มีรูปแบบไม่ตรงกับที่ไลน์กำหนด
1.2 รู ปสติ๊กเกอร์ ที่ไม่เหมำะสำหรับใช้ในกำรสนทนำหรื อกำรสื่ อสำร
1.3 รู ปสติ๊กเกอร์ ที่มีสัดส่ วนกำรมองเห็นไม่ดี เช่น รู ปที่มีดำ้ นยำวยำวเกินไป
หรื อตัวคำแรคเตอร์ ที่มีช่วงตัวยำวมำก
1.4 รู ปสติ๊กเกอร์ ที่ขำดควำมสมดุลอย่ำงเห็นได้ชดั เช่น รู ปที่ใช้แต่สีอ่อน มีแต่
ตัวเลขเรี ยงกัน
1.5 รู ปสติ๊กเกอร์ ที่มีแต่โลโก้
1.6 รู ปสติ๊กเกอร์ ที่มีแต่ขอ้ ควำม
1.7 รู ปสติ๊กเกอร์ ที่มีตวั อักษรไม่ถูกต้อง
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1.8 รู ปสติ๊กเกอร์ ที่ขดั แย้งกับชื่อและคำอธิ บำย
1.9 รู ปหลักรู ปสำหรับแท็บแตกต่ำงจำกรู ปสติ๊กเกอร์ ที่จำหน่ำยอย่ำงเห็นได้ชดั
1.10 รู ปสติ๊กเกอร์ ที่คดั ลอกจำกสติ๊กเกอร์ ที่จำหน่ำยที่ LINE STORE หรื อ
สติ๊กเกอร์ ที่อยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำ
2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อควำมในชื่อสติ๊กเกอร์ คำอธิ บำย ชื่อครี เอเตอร์ และข้อควำมลิขสิ ทธิ์
2.1 ข้อควำมที่มีรูปแบบไม่ตรงกับที่ไลน์กำหนด
2.2 ข้อควำมที่สะกดผิดหรื อมีควำมผิดพลำด
2.3 มีกำรโฆษณำอยูใ่ นชื่อหรื อคำอธิ บำย เช่น เริ่ มจำหน่ำยวันที่ xx เดือน xx,
ค้นหำด้วยคำว่ำ xx
2.4 ข้อควำมที่มีลิงค์อยูด่ ว้ ย
2.5 ข้อควำมที่มีอิโมจิ เช่น รู ปหัวใจ หรื อตัวอักษรที่ดูได้บนอุปกรณ์บำงชนิ ด
เท่ำนั้น
2.6 ข้อควำมที่ส้ นั เกินไป
2.7 ข้อควำมที่มีเนื้อหำขัดแย้งกับรู ปสติ๊กเกอร์
3. ข้อกำหนดเกี่ยวกับศีลธรรม
3.1 สติ๊กเกอร์ ที่ส่งเสริ มหรื อสนับสนุนอำชญำกรรม
3.2 สติ๊กเกอร์ ที่แสดงถึงกำรใช้กำลัง กำรใช้ควำมรุ นแรงต่อเยำวชน ภำพลำมก
เยำวชน
3.3 สติ๊กเกอร์ที่มีรูปโป๊ เปลือย
3.4 สติ๊กเกอร์ ที่ส่งเสริ มให้ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เกินพอดีหรื อใช้ยำเสพติด
รวมถึงสติ๊กเกอร์ ที่สนับสนุนกำรดื่มแอลกอฮอล์หรื อสู บบุหรี่ ของเยำวชน
3.5 สติ๊กเกอร์ ที่ส่งเสริ มให้ขบั ขี่รถยนต์ขณะเมำสุ รำ
3.6 สติ๊กเกอร์ ที่ส่งเสริ มให้สร้ำงเลียนแบบอำวุธหรื ออื่นๆ อย่ำงผิดกฎหมำย
หรื ออำจส่ งเสริ มให้ใช้สิ่งเหล่ำนั้น
3.7 สติ๊กเกอร์ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อสแปม
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3.8 สติ๊กเกอร์ที่มีภำพกำรทำร้ำยหรื อฆำตกรรม กำรถูกยิง ถูกแทง กำรทรมำน
หรื ออื่นๆ
3.9 สติ๊กเกอร์ ที่อำจให้ร้ำย หมิ่นประมำท โจมตี ต่อบุคคล องค์กร ประเทศ กลุ่ม
ฯลฯ ที่ระบุเฉพำะ
3.10 สติ๊กเกอร์ ที่เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนตัวของบุคคลที่สำมหรื อครี เอเตอร์ หรื อมี
ควำมเป็ นไปได้ที่จะเป็ นกำรเปิ ดเผยข้อมูล
3.11 สติ๊กเกอร์ ที่ไม่สุภำพหรื ออำจก่อให้เกิดควำมไม่พอใจ
3.12 สติ๊กเกอร์ ที่ให้ร้ำยหรื อสร้ำงควำมไม่พอใจเกี่ยวกับศำสนำ วัฒนธรรม เชื้อ
ชำติ สัญชำติ
3.13 สติ๊กเกอร์ ที่ชกั ชวนให้เข้ำสู่ ศำสนำหรื อมีเนื้อหำเกี่ยวกับศำสนำอย่ำงชัดเจน
3.14 สติ๊กเกอร์ ที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและกำรเมือง
3.15 สติ๊กเกอร์ ที่ออกแบบให้ผใู ้ ช้สับสนหรื อเกิดควำมเกลียดชัง
3.16 สติ๊กเกอร์ที่มีกำรแสดงออกทำงเพศ
3.17 สติ๊กเกอร์ที่มีเนื้อหำส่ งเสริ มหรื อเกี่ยวข้องกับกำรพนัน
3.18 สติ๊กเกอร์ ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลของผูใ้ ช้ เช่น รหัสผ่ำน ข้อมูล
ส่ วนตัว และอื่นๆ
3.19 สติ๊กเกอร์ ที่อำจเป็ นอุปสรรคต่อกำรสร้ำงเยำวชนที่มีคุณภำพ เช่น สติ๊กเกอร์
เกี่ยวกับกำรพนัน
3.20 สติ๊กเกอร์ ที่ชกั ชวนหรื อส่ งเสริ มกำรฆ่ำตัวตำย กำรทำร้ำยตัวเอง กำรใช้สำร
เสพติด
3.21 สติ๊กเกอร์ ที่ชกั ชวนหรื อส่ งเสริ มกำรรังแกผูอ้ ื่น
3.22 สติ๊กเกอร์ ที่ส่งเสริ มกำรแบ่งแยกหรื อมีควำมเป็ นไปได้ที่จะเป็ นเช่นนั้น
3.23 สติ๊กเกอร์ ที่มีเนื้อหำต่อต้ำนสังคมหรื อสร้ำงควำมไม่พอใจให้แก่บุคคลอื่น
4. ข้อกำหนดเกี่ยวกับธุ รกิจ โฆษณำ และอื่นๆ
4.1 สติ๊กเกอร์ ที่ผซู ้ ้ื อต้องแสดงข้อมูลส่ วนตัวหรื อไอดีจึงจะซื้ อสติ๊กเกอร์ได้
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4.2 สติ๊กเกอร์ ที่มีวตั ถุประสงค์นอกเหนือจำกกำรใช้ส่วนบุคคล แต่เพื่อแจกจ่ำย
ให้กบั บุคคลที่สำม ไม่วำ่ จะมีค่ำใช้จ่ำยหรื อไม่มีก็ตำม เช่น สติ๊กเกอร์ ที่แจก
ให้แก่ลูกค้ำที่ร้ำนในช่วงแคมเปญ
4.3 สติ๊กเกอร์ ที่มีขอ้ ควำมเกี่ยวกับแอพพลิเคชัน่ สำหรับส่ งข้อควำม หรื อชื่อบริ กำร
ที่มีควำมเกี่ยวข้อง หรื อตัวคำแรคเตอร์ ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชัน่
เหล่ำนั้น
4.4 สติ๊กเกอร์ ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อโฆษณำธุ รกิจ เช่น กำรโฆษณำแอพพลิเคชัน่
หรื อบริ กำรต่ำงๆ
4.5 สติ๊กเกอร์ที่เชิญชวนให้บริ จำคเพื่อกำรกุศล
4.6 สติ๊กเกอร์ ที่ชกั ชวนให้เข้ำร่ วมหรื อบริ จำคเงินแก่องค์กรกำรเมือง องค์กร
ศำสนำ กลุ่มต่อต้ำนสังคม หรื อกลุ่มองค์กรอื่นๆ
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ ทธิ์ และกฎหมำย
5.1 สติ๊กเกอร์ ที่ละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำ เช่น สิ ทธิ์ ในเครื่ องหมำยกำรค้ำ
ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั ร สิ ทธิ์ ในกำรออกแบบของบริ ษทั หรื อบุคคลที่สำม หรื อภำพ
ที่ใช้เป็ นกำรละเมิดข้อกำหนดในกำรใช้บริ กำรของบุคคลที่สำม
5.2 สติ๊กเกอร์ ที่ไม่สำมำรถยืนยันได้วำ่ ใครคือเจ้ำของสิ ทธิ์ เช่น สติ๊กเกอร์ที่สร้ำง
โดยกำรปรับแต่งผลงำนผูอ้ ื่น
5.3 สติ๊กเกอร์ ที่ละเมิดสิ ทธิ์ ในภำพบุคคล สิ ทธิ์ ในชื่อเสี ยง และอื่นๆ เช่น สติ๊กเกอร์
ที่มีรูปใบหน้ำหรื อรู ปเหมือนของบุคคลที่นำมำใช้โดยไม่ได้รับอนุ ญำต
5.4 สติ๊กเกอร์ ที่ไม่สำมำรถแสดงหลักฐำนกำรยินยอมจำกเจ้ำของลิขสิ ทธิ์
5.5 สติ๊กเกอร์ที่ละเมิดกฎหมำยในประเทศที่ไลน์ให้บริ กำรหรื อละเมิดสิ ทธิ์ หรื อ
ผลประโยชน์ของบุคคลที่สำม
นอกจำกรำยละเอียดด้ำนบนแล้วหำกไลน์พิจำรณำว่ำไม่เหมำะสม สติ๊กเกอร์ ชุดนั้นก็จะ
ถู กระงับ กำรจำหน่ ำย เมื่ อมี กำรรำยงำนปั ญหำมำยังฝ่ ำยงำนรั บผิดชอบของไลน์และพิจำรณำว่ำ
สติ๊กเกอร์ น้ นั ไม่เหมำะสม บริ ษทั ก็จะดำเนิ นกำรเช่นเดียวกันนอกจำกรำยละเอียดด้ำนบนแล้วหำก
ไลน์พิจำรณำว่ำไม่เหมำะสม ธี มชุ ดนั้นก็จะถูกระงับกำรจำหน่ำย เมื่อมีกำรรำยงำนปั ญหำมำยังฝ่ ำย
งำนรับผิดชอบของไลน์และพิจำรณำว่ำธี มนั้นไม่เหมำะสม บริ ษทั ก็จะดำเนินกำรเช่นเดียวกัน
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8. เมื่ออัพโหลดครบ กดส่ งคาขอให้ ทางไลน์ ตรวจได้ เลย

รู ปภำพที่ 2.29 ขั้นตอนกำรทำสติ๊กเกอร์ ไลน์ข้ นั ตอนที่ 8
ที่มำ : https://www.mangozero.com
โดยก่ อนส่ ง กดค ำขอทำงไลน์ มี วิธี ใ ห้เรำลองดู ส ติ๊ ก เกอร์ ใ นรู ป แบบต่ ำ งๆ ถ้ำ จำหน่ ำ ย
ออกไปรู ปแบบจะเป็ นอย่ำงไร บนห้องกำรสนทนำรู ปแบบเป็ นยังไง เพื่อให้เรำได้ปรับปรุ งแก้ไขได้
สมบูรณ์ ที่ สุ ดหลัง จำกกดส่ ง ค ำขอไปแล้วสถำนะจะเปลี่ ย นเป็ น “รอกำรพิจำรณำ” จำกนั้นจะ
เปลี่ยนเป็ น “อยูร่ ะหว่ำงรอพิจำรณำ”
ทำงไลน์อำจใช้เวลำ 2-3 สัปดำห์ (เวลำไม่แน่นอน) ในกำรตรวจ หำกไม่ผำ่ น ทำงไลน์จะ
ระบุหมำยเลขของสติ๊กเกอร์ ที่มีปัญหำให้เรำได้ปรับแก้ โดยสติ๊กเกอร์ ที่โดนปรับแก้จะมีสถำนะเป็ น
“ปฏิเสธคำขอ” โดยเรำสำมำรถแก้ไขแล้วส่ งคำขอใหม่ได้
หำกตรวจเรี ยบร้ อยไม่มีแก้ไขสถำนะสติ๊กเกอร์ จะเปลี่ยนเป็ น “อนุ มตั ิ” และสำมำรถกด
คำสั่ง “เปิ ดจำหน่ำย” เพื่อเริ่ มขำยสติ๊กเกอร์ ได้เลย

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั ยูแอนด์ไอทัวร์ แอนด์ทราเวล จากัด ที่ต้ งั เลขที่ 282/62 ซอยพระรามที่ 2-33 ถนน
พระรามที่ 2 แขวง/ตาบลบางมด เขต/อาเภอจองทอง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10150
โทรศัพท์ : 02-408-4965
โทรสาร : 02-408-4966
โทรศัพท์มือถือ : 082-959-3242 , 086-422-0929
เว็บไซต์ : www.youanditours.com

รู ปภาพที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ ( Logo ) บริ ษทั ยูแอนด์ไอทัวร์ แอนด์ทราเวล จากัด
ที่มา : บริ ษทั ยูแอนด์ไอทัวร์ แอนด์ทราเวล จากัด
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รู ปภาพที่ 3.2 แผ่นที่รูปภาพ บริ ษทั ยูแอนด์ไอทัวร์ แอนด์ทราเวล จากัด
ที่มา www.youanditours.com

รู ปภาพที่ 3.3 .ใบอนุญาต / ใบจดทะเบียน บริ ษทั ยูแอนด์ไอทัวร์ แอนด์ทราเวล จากัด
ที่มา www.youanditours.com
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รู ปภาพที่ 3.4 ช่องทางการติดต่อกับบริ ษทั ยูแอนด์ไอทัวร์ แอนด์ทราเวล จากัด ผ่านเว็บไซต์
ที่มา www.youanditours.com

รู ปภาพที่ 3.5 เพจ Facebook เพจหลัก
ที่มา https://www.facebook.com/youanditours11/
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รู ปภาพที่ 3.6 เพจ Facebook เพจรอง
ที่มา https://web.facebook.com/youanditours22/
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การใช้ บริการหลักขององค์ กร
ยูแอนด์ไอทัวร์ แอนด์ทราเวล จากัด ให้บริ การด้านการท่องเที่ยว มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อเป็ น
ศู น ย์ร วมโปรแกรมการท่ อ งเที่ ย วให้ค รอบคลุ มไปทั่ว โลกด้ว ยแนวคิ ด ที่ ว่า บริ ษ ัท น าเที่ ย วเป็ น
สื่ อกลางสาคัญสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่ งเป็ นตัวแทนจาหน่ายให้กบั บริ ษทั ผูน้ าเที่ยวที่
เชี่ยวชาญทัวร์ ประเทศเกาหลีและประเทศญี่ปุ่น และมีไกด์มืออาชีพคอยให้บริ การทางเราทางานด้วย
ความเต็มใจ มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
ในปั จจุบนั มีบริ ษทั นาเที่ยวอยู่ มากมายหลายบริ ษทั ซึ่ งแต่ล่ะบริ ษทั ก็มีความโดดเด่น และ
มีความชานาญ ในแต่ละเส้นทางที่แตกต่างกัน จากประสบการณ์ในการทางานด้านการท่องเที่ยวทา
ให้เราทราบดีถึงบริ ษทั ที่มีความชานาญ ในแต่ละเส้นทาง ที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม ท่านจึงสามารถ
วางใจ ใช้บริ การด้วยความสบายใจ ให้ท่านมีรอยยิม้ กลับไปด้วยความสบายใจ
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
นางสาวสิริรัตน์ นิลนพรัตน์
( เจ้ าของกิจการ )

นางสาวสุภทั รา ศรี รสไตร

นางสาวนันทิชา ทับพันธุ์

พนักงานฝ่ ายขาย

พนักงานบริษัท

รู ปภาพที่ 3.7 การจัดการองค์กรและการบริ หารงานบริ ษทั ยูแอนด์ไอทัวร์ แอนด์ทราเวล จากัด
ที่มา : บริ ษทั ยูแอนด์ไอทัวร์ แอนด์ทราเวล จากัด
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ตาแหน่งที่ได้รับมอบหมายเป็ น พนักงานบริ ษทั โดยได้รับมอบหมายในการประชาสัมพันธ์
โปรแกรมการท่องเที่ยวผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์ เช่ น เฟสบุ๊ค , ไลน์ การลงโปรแกรมการ
ท่องเที่ ยวในเว็บ ไซต์บ ริ ษ ทั รวมถึ งการตอบลูก ค้า หรื อการให้ค าปรึ กษาและการแนะนารายการ
ส่ งเสริ มการขาย ( promotion ) ให้กบั ลูกค้า การบริ การระหว่างขายโปรแกรมการท่องเที่ยวให้กบั
ลูกค้า ศึกษาข้อมูลต่างประเทศ เช่น วีซ่า บรรยากาศ อุณหภูมิของประเทศนั้นๆ เป็ นต้น
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
พี่ที่ปรึ กษา นางสาวภัทรา วงศ์รสไตร ตาแหน่งงาน ฝ่ ายขาย
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน ตั้งแต่วนั ที่ 20 สิ งหาคม 2561 ถึง 7 ธันวาคม 2561
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาปั ญหาที่น่าสนใจ
สอบถามจากพี่ๆพนักงานว่ามี ปัญหาอะไรบ้างที่บริ ษทั หรื อศึกษาในระหว่างที่ปฏิบตั ิงาน
สหกิจว่ามีปัญหาอะไรบ้าง สังเกตจากการปฏิบตั ิงานของพี่พนักงานที่ทางานส่ วนใหญ่เป็ นอย่างไร
เช่น การตอบลูกค้า การโปรโมท การประชาสัมพันธ์ การบริ การลูกค้าผ่านสื่ อออนไลน์ เฟสบุ๊ค ,
แอพพิลเคชัน่ ไลน์แชท และอื่นๆ
3.7.2 การคิดวิเคราะห์ เลือกหัวข้ อเรื่อง
เขียนปั ญหาเป็ นข้อๆแล้วสรุ ปว่าปั ญหาข้อไหนที่มีความน่าสนใจมากที่สุดแล้ว และหัวข้อ
ที่แก้ไขหรื อปรับปรุ งแล้วมีประโยชน์ต่อบริ ษทั มากที่สุดและปรึ กษากับพี่เลี้ยงว่าสามารถทาหัวข้อนี้
ได้หรื อไม่
3.7.3 ศึกษาหาข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ อง
ศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากสื่ อต่างๆ เช่น สื่ อออนไลน์ สื่ อสิ่ งพิมพ์ และอื่นๆ เพื่อหา
ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการประกอบโครงงานเพื่ออ้างอิงบทความและอื่นๆ
3.7.4 จัดทาโครงงาน
เริ่ มทาแบบร่ างของโครงงาน เช่ น การทาร่ างหน้าปก บทคัดย่อ กิ ตติ กรรมประกาศ
และอื่นๆ ศึ กษาหาข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับหัวข้อที่ เราเลื อกทา และเริ่ มดาเนิ นการจัดทาเพื่อทาเป็ น
รู ปเล่ม รายละเอียดของโครงงานมีท้ งั หมด 5 บท ดังนี้
บทที่ 1 บทนา
บทที่ 2 การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยงข้อง
บทที่ 3 รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
บทที่ 4 ผลการปฏิบตั ิงานตามโครงงาน
บทที่ 5 สรุ ปผลและข้อเสนอแนะ
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3.7.5 จัดทาแบบสอบถามเพือ่ ทาการประเมินผลตอบรับ
เป็ นแบบสอบถามเพื่ อการวัดผลตอบเราว่า หัวข้อโครงงานของเรามี ผลตอบรั บ จาก
บริ ษทั อย่างไรบ้า งและเป็ นประโยชน์ต่อการทางานให้แก่ บ ริ ษทั หรื อช่ วยในการปฏิ บตั ิ งานของ
บริ ษทั อย่างไรบ้าง
3.7.6 นาแบบสอบถามให้ กบั พีๆ่ พนักงานทีบ่ ริษัททาการประเมิน
เป็ นการแจกแบบสอบถามให้พี่ๆพนักงานที่บริ ษทั ยูแอนด์ไอทัวร์ แอนด์ทราเวล จากัด
เพื่อทาการประเมิ นผลตอบรับว่ามีความคิดเห็ นอย่างไรบ้างเกี่ ยวกับการออกแบบจัดทาสติ๊ กเกอร์
ไลน์บริ ษทั ยูแอนด์ไอทัวร์ แอนด์ทราเวล จากัด
3.7.7 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ตารางที่ 3.2 ตารางแสดงระยะเวลาในการทางาน
ขั้นตอนในการทางาน
1.ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาปั ญหาที่น่าสนใจ
2.การคิดวิเคราะห์เลือกหัวข้อเรื่ อง
3.ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
4.จัดทาโครงงาน
5.จัดทาแบบสอบถามเพื่อทาการประเมินผล
ตอบรับ
6.นาแบบสอบถามให้พี่ๆที่ทางานประเมิน
7.นาแบบสอบถามมาสรุ ปผล

เดือน
สิ งหาคม

เดือน
เดือน
กันยายน ตุลาคม

เดือน
เดือน
พฤศจิกายน ธันวาคม

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
จัดทำสติ๊กเกอร์ ไลน์ ให้กบั บริ ษทั ยูแอนด์ไอทัวร์ แอนด์ทรำเวล จำกัด เพื่อเป็ นประโยชน์
ให้แก่บริ ษทั ได้นำไปใช้ในกำรติดต่อสื่ อสำรกับลูกค้ำหรื อให้ขอ้ มูลลูกค้ำ ในกำรสนทนำกับลูกค้ำ
โครงงำนนี้เป็ นโครงงำนที่ตอ้ งออกแบบ สติ๊กเกอร์ ไลน์ เพื่อเป็ นประโยชน์ให้กบั บริ ษทั ใน
กำรติดต่อสื่ อสำรหรื อในกำรสนทนำลูกค้ำรวมทั้งกำรประชำสัมพันธ์โปรแกรมกำรท่องเที่ยว กำร
แนะนำลูกค้ำ กำรให้คำปรึ กษำลูกค้ำ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้ำจดจำสัญลักษณ์ของบริ ษทั เรำ
ด้วยสติ๊กเกอร์ ไลน์น้ ี
ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงค่ าเฉลีย่ (x-bar)
ประเด็นควำมพึงพอใจ

ผูต้ อบแบบสอบถำมคนที่ ควำมคิดเห็น
1 2 3 4 5
ค่ำเฉลี่ย
1.แสดงถึงบริ ษทั ย์ แู อนด์ไอทัวร์ ฯได้อย่ำงชัดเจน
4 3 3 4 3
3.4
2.เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ในกำรตอบลูกค้ำ
3 4 3 3 4
3.4
3.เพื่อให้ลูกค้ำจำสัญสัญลักษณ์หรื อชื่อบริ ษทั ในรู ปแบบ 3 2 3 3 3
2.8
สติ๊กเกอร์ ไลน์
4.ประหยัดเวลำในกำรพิมพ์ขอ้ ควำม
5 4 5 4 5
4.6
5.สติ๊กเกอร์ ไลน์มีประโยชน์ในกำรทำงำน
5 5 5 5 5
5
รวม
3.7
จำกกำรแจกแบบสอบถำมควำมพึ งพอใจแก่ พนักงำนฝ่ ำยขำยของบริ ษทั ยูแอนด์ไอทัวร์
แอนด์ทรำเวล จำกัด มีจำนวนทั้งหมด 5 คน โดยมีค่ำเฉลี่ยรวมเท่ำกับ 3.7 คะแนน มีควำมพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับปำนกลำง คือ แสดงถึงบริ ษทั ยูแอนด์ไอทัวร์ ฯได้อย่ำงชัดเจน ได้ค่ำเฉลี่ยรวมเท่ำกับ 3.4
คะแนน มีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ในกำรตอบลูกค้ำ ได้ค่ำเฉลี่ยรวม
เท่ำกับ 3.4 คะแนน มีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง เพื่อให้ลูกค้ำจำสัญลักษณ์หรื อชื่อบริ ษทั ใน
รู ป แบบสติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ ไ ด้ค่ ำ เฉลี่ ย รวมเท่ ำ กับ 2.8

คะแนน มี ค วำมพึ่ ง พอใจในระดับ น้อ ย

ประหยัดเวลำในกำรพิมพ์ขอ้ ควำมได้ค่ำเฉลี่ยรวมเท่ำกับ 4.6 คะแนน มีควำมพึงพอใจในระดับมำก
และสติ๊กเกอร์ ไลน์มีประโยชน์ในกำรทำงำนได้ค่ำเฉลี่ ยรวมเท่ำกับ 5 คะแนน มีควำมพึงพอใจใน
ระดับมำกที่สุด
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4 .1 ขั้นตอนในการทาสติ๊กเกอร์ ไลน์
กำรเลือกสัญลักษณ์หรื อสี ที่แสดงถึงบริ ษทั ของเรำหรื อเลือกสิ่ งที่สอดคล้องกับโลโก้ของ
บริ ษทั เพื่อลู กค้ำจะได้จดจำได้ท้ งั 2 อย่ำง เพรำะมีรูปแบบที่คล้ำยกัน พอเลื อกเสร็ จก็วำดภำพที่
ออกแบบตำมที่เรำเลือกให้เป็ นสัญลักษณ์ประจำบริ ษทั และเมื่อเรำวำดภำพและแก้ไขเสร็ จเรี ยบร้อย
แล้วก็ตอ้ งส่ งเรื่ องเข้ำทำงแอพพลิเคชัน่ ไลน์แชทเพื่อให้สติ๊กเกอร์ ได้รับกำรอนุมตั ิและได้นำไปใช้
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนมีดงั นี้
4.1.1 นาเสนอโครงงานเรื่องสติ๊กเกอร์ ไลน์ บริ ษทั ยูแอนด์ ไอทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด
เสนอโครงงำนเรื่ องสติ๊กเกอร์ ไลน์บริ ษทั ยูแอนด์ไอทัวร์ แอนด์ทรำเวล จำกัด คือ จัดทำ
สติ๊กเกอร์ ไลน์ว่ำมีประโยชน์กบั ทำงบริ ษทั อย่ำงไร สำมำรถนำมำใช้สนทนำกับลูกค้ำหรื อกำรให้
ข้อมูลลูกค้ำเพื่อควำมสะดวกสบำยของพนักงำนฝ่ ำยขำยอย่ำงไร สติ๊กเกอร์ ไลน์มีจุดเด่นของบริ ษทั
เพื่อให้ลูกค้ำ ได้จดจำว่ำ เป็ นสัญลักษณ์ ของบริ ษทั ยูแอนด์ไอทัวร์ อย่ำงไรบ้ำ งเป็ นต้น และบอก
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำสติ๊กเกอร์ ไลน์ คือ
ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายในการออกแบบจัดทาสติ๊กเกอร์ ไลน์
หัวข้อรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย

จำนวนเงิน

ค่ำมัดจำในกำรออกแบบสติ๊กเกอร์ ไลน์
จัดทำสติ๊กเกอร์ ไลน์เสร็ จสิ้ น
ค่ำดำวน์โหลดสติ๊กเกอร์ ไลน์( 50 บำท ต่อ 1 คน จำนวน 5 คน )
รวม

1,250 บำท
1,250 บำท
250 บำท
2750 บำท

4.1.2 จัดประชุ มการออกแบบสติ๊กเกอร์ ไลน์ และการแสดงความคิดเห็น
เกี่ ยวกับสติ๊ กเกอร์ ไลน์ เช่ น มี ควำมคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับกำรออกแบบจัดทำสติ๊ กเกอร์ ไลน์
อย่ำ งไรบ้ำ งเห็ น ด้ว ยหรื อ ไม่ เ ห็ น ด้ว ย มี ข ้อ เสนอเกี่ ย วกับ กำรจัด ท ำสติ๊ ก เกอร์ อ ย่ำ งไรบ้ำ งเพื่ อ
แลกเปลี่ยนควำมคิดของแต่ละคนให้ได้ออกควำมคิดเห็น สติ๊กเกอร์ ไลน์จดั ทำแล้วมีประโยชน์แก่
บริ ษทั อย่ำงไร
4.1.3 ออกแบบตัวสติ๊กเกอร์ ไลน์
ออกแบบสติ๊กเกอร์ ไลน์ คือ กำรวำดภำพตัวสติ๊กเกอร์ ไลน์แล้วนำเสนอ เพื่อขอควำม
คิดเห็นและขอข้อเสนอแนะในกำรปรับเปลี่ยนเพื่อดำเนิ นงำนในขั้นต่อไป
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4.1.4 ออกแบบคาหรือประโยคของสติ๊กเกอร์ ไลน์ จานวน 8 ประโยคดังต่ อไปนี้
- You & I TOURS สวัสดีค่ะ
- ยินดีให้บริ กำรค่ะ
- เดินทำงช่วงไหนดีค่ะ
- เช็คที่นงั่ ให้ก่อนนะค่ะ
- สอบถำมข้อมูลได้เลยจ้ำ
- ตรวจสอบให้สักครู่ จำ้
- เดินทำงปลอดภัยนะคะ
- เดินทำงทั้งหมดกี่ท่ำนค่ะ
4.1.5 วาดภาพตามประโยคทีเ่ ราตั้งไว้ 8 ภาพ นาประโยคใส่ ลงในภาพ เลือกแบบ
ตัวอักษรและลักษณะรู ปร่ างของตัวสติ๊กเกอร์ ไลน์

รู ปภำพที่ 4.1 ภำพวำดสติ๊กเกอร์ ไลน์ภำพที่ 1
ที่มำ : คุณจรี พร สุ ธรรมวิรัตน์ ( ผูจ้ ดั ทำสติ๊กเกอร์ ไลน์ พ.ศ. 2561 )
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รู ปภำพที่ 4.2 ภำพวำดสติ๊กเกอร์ ไลน์ภำพที่ 2
ที่มำ : คุณจรี พร สุ ธรรมวิรัตน์ ( ผูจ้ ดั ทำสติ๊กเกอร์ ไลน์ พ.ศ. 2561 )
4.1.6 เลือกสี สติ๊กเกอร์ ไลน์

รู ปภำพที่ 4.3 ลำดับสี
ที่มำ : คุณจรี พร สุ ธรรมวิรัตน์ ( ผูจ้ ดั ทำสติ๊กเกอร์ ไลน์ พ.ศ. 2561 )
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4.1.7 เติมสี ตัวสติ๊กเกอร์ ไลน์

รู ปภำพที่ 4.4 กำรเติมสี สติ๊กเกอร์ ไลน์
ที่มำ : คุณจรี พร สุ ธรรมวิรัตน์ ( ผูจ้ ดั ทำสติ๊กเกอร์ ไลน์ พ.ศ. 2561 )
4.1.8 ส่ งข้ อมูลตรวจสอบเพือ่ ให้ ไลน์ อนุมัติสติ๊กเกอร์ ทเี่ ราออกแบบขึน้
เป็ นกำรส่ ง ข้อ มู ล สติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ ข องเรำที่ อ อกแบบเสร็ จ สมบู ร ณ์ แ ล้ว เพื่ อ ให้
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ได้ตรวจสอบใช้เวลำในกำรตรวจสอบ 1-2 สัปดำห์ แต่ท้ งั นี้ กำรทำสติ๊กเกอร์ ไลน์
จะมีขอ้ กำหนดในกำรสร้ำงสติ๊กเกอร์ ไลน์ เช่น พื้นหลังภำพต้องโปร่ งใส ห้ำมรุ นแรง สื่ อเรื่ องเพศ
หรื อละเมิดเรื่ องทำงศำสนำ เป็ นต้น

รู ปภำพที่ 4.5 ใบยืนยันข้อมูลของสติ๊กเกอร์ ไลน์
ที่มำ : คุณจรี พร สุ ธรรมวิรัตน์ ( ผูจ้ ดั ทำสติ๊กเกอร์ ไลน์ พ.ศ. 2561 )
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รู ปภำพที่ 4.6 รู ปภำพสติ๊กเกอร์ ไลน์ยแู อดน์ไอทัวร์
ที่มำ : แอพพิลเคชัน่ ไลน์แชท
4.1.9 การดาเนินการทาสติ๊กเกอร์ ไลน์ บริษัทยูแอนด์ ไอทัวร์
เสร็ จสมบูรณ์สำมำรถเลือกซื้ อและดำวน์โหลดผ่ำนทำงแอพพลิเคชัน่ ไลน์แชท
เพื่อนำมำใช้งำน เช่น กำรกล่ำวทักทำยลูกค้ำ กำรให้ขอ้ มูลลูกค้ำเป็ นต้น
4.1.10 เพือ่ เป็ นประโยชน์ ให้ กบั พนักงานฝ่ ายขายในการใช้ สนทนากับลูกค้ า

รู ปภำพที่ 4.7 กำรใช้สติ๊กเกอร์ ไลน์บริ ษทั ยูแอนด์ไอทัวร์ แอนด์ทรำเวล จำกัด สทนำกับลูกค้ำ
ที่มำ : แอพพลิเคชัน่ ไลน์แชท

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากการที่ผจู้ ดั ทาโครงงานได้เข้า ปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึกษาที่ บริ ษทั ยูแอนด์ไอทัวร์ แอนด์
ทราเวล จากัด เป็ นระยะเวลา 4 เดือน ได้มองเห็นแนวทางในการจัดทาสติ๊กเกอร์ ไลน์ให้กบั บริ ษทั ยู
แอนด์ไอทัวร์ แอนด์ทราเวล จากัด เพื่อเป็ นประโยชน์ในการทางานให้กบั พนักงานฝ่ ายขายจากการ
สังเกตการทางาน ลูกค้าจานวนมากใช้แอพพลิเคชัน่ ไลน์แชทในการติดต่อสื่ อสารสอบถามเกี่ยวกับ
โปรแกรมการท่องเที่ยว หรื อการที่พนักงานฝ่ ายขายแนะนาโปรแกรมการท่องเที่ยวให้กบั ลูกค้าผ่าน
ทางแอพพลิ เคชัน่ ไลน์แชทเป็ นส่ วนใหญ่ ผลตอบรับจากการออกแบบจัดทาสติ๊กเกอร์ ไลน์บริ ษทั ยู
แอนด์ไอทัวร์ แอนด์ทราเวล จากัด ทั้งนี้ ผจู ้ ดั ทาได้ทาได้สารวจความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมิน
ซึ่งผลการประเมินนั้นออกมาเป็ นที่น่าพึงพอใจมากตรงตามที่วตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ คือ
1. เพื่อใช้เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ยูแอนด์ไอทัวร์ แอนด์ทราเวล จากัด คือ พนักงานฝ่ ายขาย
นาสติ๊ กเกอร์ ไลน์บริ ษทั ยูแอนด์ไอทัวร์ แอนด์ทราเวล จากัด ใช้ในการสนทนากับลูกค้าเพื่อเป็ น
ตัวแทนของบริ ษทั สามารถทาให้ลูกค้าบางกลุ่มจดจาบริ ษทั ยูแอนด์ไอทัวร์ แอนด์ทราเวล จากัด ได้
ด้วยสติ๊กเกอร์ ไลน์บริ ษทั ยูแอนด์ไอทัวร์ แอนด์ทราเวล จากัด สรุ ปผลโดยแจกแบบสอบถามความ
พึ่งพอใจ แกพนักงานฝ่ ายขายโดยได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.4 คะแนน
2. เพื่อเป็ นประโยชน์ในการใช้ติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า คือ พนักงานฝ่ ายขายได้นาสติ๊กเกอร์
ไลน์ บ ริ ษ ทั ยูแอนด์ไ อทัวร์ แอนด์ท ราเวล จากัด มาใช้ใ นการติ ดต่ อสื่ อสารกับ ลู ก ค้าโดยการใช้
สติ๊ กเกอร์ ไลน์ บริ ษ ทั ยูแอนด์ไ อทัวร์ แอนด์ท ราเวล จากัด สนทนากับลู กค้า เพื่อให้ลูก ค้ามี ความ
สนใจในบทสนทนามากขึ้น สรุ ปผลโดยการแจกแบบสอบถามความพึ่งพอใจแก่พนักงานฝ่ ายขาย
โดยได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5 คะแนน
3. เพื่อเป็ นสัญลักษณ์ให้ลูกค้าได้จดจาบริ ษทั ยูแอนด์ไอทัวร์ แอนด์ทราเวล จากัด คือ การ
ทาให้ลูกค้าจดจาบริ ษทั ยูแอนด์ไอทัวร์ แอนด์ทราเวล จากัด จากสติ๊กเกอร์ ไลน์ประจาบริ ษทั เพราะ
พนักงานฝ่ ายขายได้นาสติ๊กเกอร์ ไลน์บริ ษทั ยูแอนด์ไอทัวร์ แอนด์ทราเวล จากัด สนทนากับลูกค้า
ทุกคนที่ได้แนะนาโปรแกรมการท่องเที่ยวให้กบั ลูกค้า ลูกค้าก็จะสามารถจดจาได้วา่ นี้คือ สติ๊กเกอร์
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ไลน์ของบริ ษทั ยูแอนด์ไอทัวร์ แอนด์ทราเวล จากัด สรุ ปผลโดยการแจกแบบสอบถามความพึ่ง
พอใจแก่พนักงานฝ่ ายขายโดยได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.8 คะแนน
5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
มีขอ้ จากัดในการใช้คา บางคาไม่อนุ ญาตให้ใช้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยน ใช้เวลาในการ
ดาเนินงานนานพอสมควร เช่น เรื่ องการส่ งข้อมูลเพื่อแอพพลิเคชัน่ ไลน์อนุ มตั ิสติ๊กเกอร์ ไลน์ตอ้ ง
ใช้เวลาอย่างต่ า 1-2 สัปดาห์เพื่อการตรวจสอบ และถ้าไม่ผา่ นจะมีการปรังปรุ งแก้ไขแล้วส่ งข้อมูล
เพื่อรออนุมตั ิใหม่ ในการทาสติ๊กเกอร์ ไลน์ข้ นั ตอนนี้จะเป็ นการใช้เวลามากที่สุด
5.1.3 ข้ อ เสนอแนะนั ก ศึ ก ษามี ข้ อ เสนอแนะอย่ า งไรเพื่อเป็ นแนวทางให้ กั บ ผู้ อื่ น ในการ
ดาเนินการแก้ไขต่ อไป
การออกแบบจัดทาสติ๊กเกอร์ ไลน์ให้กบั บริ ษทั ควรทาให้บริ ษทั ได้รับผลประโยชน์มาก
ที่สุดในการออกแบบจัดทาสติ๊กเกอร์ ไลน์ข้ ึน และพนักงานทุกคนในบริ ษทั ควรได้ใช้สติ๊กเกอร์ ไลน์
ของบริ ษทั ฟรี โดยที่ ไ ม่ ตอ้ งเสี ยอัตราค่า บริ ก ารในการดาวน์โหลดสติ๊ กเกอร์ เพื่ อนามาใช้ใ นการ
ปฏิบตั ิทางาน
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ได้รับความรู ้เพิ่มมากขึ้น คือ ความรู ้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในต่างประเทศที่สาคัญๆ
เส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยว ความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องสายการบิน ประเภทของสายการบิน ราคาของ
แต่ละสายการบิ น อาหาร การแต่งกาย วัฒนธรรม ประเพณี วันสาคัญ ของแต่ละประเทศ และ
ความรู ้เกี่ยวกับสภาพอากาศหรื ออุณหภูมิของแต่ละประเทศ เป็ นต้น
ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการทางานจริ ง คือ การปฏิบตั ิงานจริ งมีความตรงต่อเวลา มีหน้าที่เป็ น
ของตัวเองที่ ตอ้ งรั บผิดชอบ ทาให้มีความรั บชอบมากขึ้ น มีความละเอียดในการปฏิ บตั ิ งาน ต้อง
ศึกษาหาความรู้ เกี่ ยวกับงานที่ทาตลอดเวลา มีการปรับตัวเพื่อเข้ากับเพื่อนร่ วมงาน มีการสละเวลา
เพื่อการทางานในหน้าที่ที่ตอ้ งรับผิดชอบให้เสร็ จสิ้ นรวมถึงการพัฒนาทักษะด้านการปฏิสัมพันธ์
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดียงิ่ ขึ้น
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5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
มีความรู ้ที่ยงั ไม่มากพอในการทางาน เช่น ความรู ้เกี่ยวกับสภาพอากาศหรื ออุณหภูมิของ
แต่ละประเทศ เทศกาล วันสาคัญ ประเพณี ของประเทศต่างๆ การแต่งกาย ความรู ้เกี่ ยวกับอาหาร
ความรู ้ เกี่ ย วกับ สายการบิ น ราคาของแต่ ล ะสายการบิ น และความรู ้ เกี่ ย วกับ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว
สาคัญๆของประเทศต่างๆ เป็ นต้น
มีความผิดพลาดในการอัพเดทโปรแกรมการท่องเที่ ยว และมีการแก้ไขปั ญหา คื อ ทา
ความเข้าใจกับโปรแกรมการท่องเที่ยวในแต่ละโปรแกรม เพื่อป้ องกันความผิดพลาดในการอัพเดท
และตรวจสอบก่อนที่จะอัพเดทโปรแกรมทุกๆครั้ง
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
ร่ วมกันพัฒนาและออกแบบจัดทาสติ๊กเกอร์ ไลน์ให้มีเอกลักษณ์ เฉพาะเป็ นของบริ ษทั ยู
แอนด์ไอทัวร์ แอนด์ทราเวล จากัด โดยการจัดทาสติ๊กเกอร์ ไลน์น้ นั ควรเป็ นการสร้างรายได้หรื อผล
กาไรให้กบั บริ ษทั ยูแอนด์ไอทัวร์ แอนด์ทราเวล จากัด
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ค
โปสเตอร์

ภาคผนวก ง
บทสั มภาษณ์ พนักงานทีป่ รึกษา

ภาคผนวก จ
ข้ อมูลบันทึกการปฏิบัติงาน

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

แบบสอบถามเพือ่ การประเมิน
เรื่อง สติ๊กเกอร์ ไลน์ บริษัทยูแอนด์ ไอทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
คาชี้แจง กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย  ลงใน  ที่ท่านต้องการเลือก
1. เพศ

 1) ชาย

 2) หญิง

2.อายุ

 1) 20 – 24 ปี

 2) 25 – 30 ปี

 3) 30 - 35 ปี

 4) มากกว่า 35 ปี

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในสติ๊กเกอร์ ไลน์
คาชี้แจง กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างตามระดับความพึงพอใจที่ท่านต้องการเลือก
คะแนน มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้อย = 2 น้อยที่สุด = 1
ตารางที่ 3.1 ตารางแบบสอบถามเพือ่ การประเมิน

ประเด็นความพึงพอใจ
1. แสดงถึงบริ ษทั ยูแอนด์ไอทัวร์ ฯได้อย่างชัดเจน
2. เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ในการตอบลูกค้า
3. เพื่อให้ลูกค้าจาสัญลักษณ์หรื อชื่อบริ ษทั ใน
รู ปแบบสติ๊กเกอร์ ไลน์
4. ประหยัดเวลาในการพิมพ์ขอ้ ความ
5. สติ๊กเกอร์ ไลน์มีประโยนช์ในการทางาน

มากทีส่ ุ ด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง น้ อย
(4)
(3)
(2)

น้ อยทีส่ ุ ด
(1)

ภาคผนวก ข
บทความวิชาการ

ภาคผนวก ฉ
ประวัติผู้จัดทา

ประวัติผ้ จู ัดทา
รหัสนักศึกษา

: 5704400139

ชื่อ-นามสกุล

: นางสาวนันทิชา ทับพันธุ์

คณะ

: ศิลปศาสตร์

สาขาวิชา

: การโรงแรมและการท่องเที่ยว

ที่อยู่

: เลขที่ 625 ถนนพระรามที่ 2 ซอยพระรามที่ 2-43 เขต จอมทอง แขวง บางมด
กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10150

