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บทที ่ 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

                 เน่ืองจากในยคุปัจจุบนั  ผูค้นจ านวนมากติดต่อส่ือสารกนัผา่นทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์  

เช่น  อินสตาแกรม ( Instagram ) เฟสบุ๊ค ( Facebook ) แอพพลิเคชัน่ไลน์แชท ( Linechat ) ซ่ึงทาง

บริษทัยแูอนดไ์อทวัร์  แอนดท์ราเวล จ ากดั  ในการด าเนินงานประสานงานหรือการติดต่อส่ือสาร 

การประชาสัมพันธ์  การแนะน าโปรโมชั่น การให้ข้อมูล  การสนทนากับลูกค้า  ผ่านทาง

แอพพลิเคชัน่ไลน์แชทในการจ าหน่ายโปรแกรมการท่องเท่ียวและการบริการในยุคปัจจุบนั  จาก

การปฏิบัติสหกิจศึกษาท่ีบริษัทยูแอนด์ไอทัวร์ แอนด์ทราเวล จ ากัด พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่

ติดต่อส่ือสารผา่นทางแอพพลิเคชัน่ไลน์แชท  จึงมีความเห็นท่ีจะจดัท าสต๊ิกเกอร์ไลน์ของบริษทัยู

แอนด์ไอทวัร์ แอนด์ทราเวล จ ากดั เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่บริษทัในการใช้ติดต่อส่ือสารหรือการ

สนทนากบัลูกคา้ผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์แชทและเพื่อสร้างเอกลกัษณ์ให้กบับริษทัยูแอนด์ไอ

ทวัร์   แอนดท์ราเวล จ ากดั เพื่อใหลู้กคา้จดจ าบริษทัของเราไดง่้ายข้ึน 

1.2   วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

                 1.2.1  เพื่อใชเ้ป็นตวัแทนของบริษทัยแูอนดไ์อทวัร์   แอนดท์ราเวล จ ากดั 

                 1.2.2  เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ 

                 1.2.3  เพื่อเป็นสัญลกัษณ์ใหลู้กคา้ไดจ้ดจ าบริษทัยแูอนดไ์อทวัร์  แอนดท์ราเวล จ ากดั  

1.3  ขอบเขตของโครงงำน  

                 สต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีสร้างข้ึนจะสามารถใชเ้ป็นประโยชน์ให้แก่บริษทัในการใชติ้ดต่อส่ือสาร

หรือการสนทนากบัลูกคา้  เพื่อใหลู้กคา้จดจ าสัญลกัษณ์ของบริษทัและใหเ้กิดประโยชน์แก่พนกังาน

บริษทัและพนกังานฝ่ายขาย 

 

  



 

 

2 

 1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  

                สามารถน าสต๊ิกเกอร์ไลน์ใช้ในการสนทนากบัลูกคา้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่

พนกังานฝ่ายขาย  เพื่อใช้เป็นเคร่ืองหมายในการส่ือสารกบัลูกคา้ผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์และ

เพือ่ใหลู้กคา้เกิดการจดจ าสัญลกัษณ์ (แบรนด ์) ของบริษทัยแูอนดไ์อทวัร์ แอนดท์ราเวล จ ากดั 



 

 

บทที ่ 2 

การทบทวนเอกสาร /  แนวคิดทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

                น ำเสนอโครงงำน เร่ืองไลน์(Line) สต๊ิกเกอร์บริษทัยแูอนดไ์อทวัร์  แอนดท์รำเวล จ ำกดั 

ผูจ้ดัท ำไดมี้กำรศึกษำเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

             2.1 กำรใชง้ำนอินเทอร์เน็ตของคนไทย      

             2.2 กำรตลำดออนไลน์ 

             2.3 ส่ือสังคมออนไลน์ 

                  2.3.1 เฟสบุค๊ 

                  2.3.2 อินสตรำแกรม 

                  2.3.3 ทวติเตอร์ 

                  2.3.4 ไลน์แชท 

                         2.3.4.1 แอพพลิเคชัน่ไลน์แชท 

                         2.3.4.2 จ ำนวนผูใ้ชง้ำนในประเทศไทย 

                         2.3.4.3  กำรบริกำรไลน์แชท 

                                    1. ไลน์  ออฟฟิเชียล  แอคเคำท ์( Line  official   Account ) 

                                    2. ไลน์แอท ( Line @ ) 

          2.4 สต๊ิกเกอร์ไลน์ 

                  2.4.1 Line Stickers ไลน์สต๊ิกเกอร์ 

                  2.4.2 ประวติัควำมเป็นมำ 

                  2.4.3 ควำมส ำเร็จและรำงวลัท่ีไดรั้บ 

                  2.4.4 โปรแกรมท่ีใชใ้นกำรจดัท ำสต๊ิกเกอร์ไลน์ 

                                    2.4.4.1โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

                                    2.4.4.2โปรแกรม Adobe Illustrator   

                                    2.4.4.3 LINE Creators Studio APP 

                 2.4.5  ขั้นตอนในกำรจดัท ำสต๊ิกเกอร์ไลน์ 
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2.1 การใช้งานอนิเทอร์เน็ตของคนไทย 

       กำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนเป็นคร้ังแรกเม่ือ เดือน มีนำคม 

พ.ศ.2538 โดยควำมร่วมมือของรัฐวิสำหกิจ 3 แห่ง คือ กำรส่ือสำรแห่งประเทศไทย 

องค์กำรโทรศพัท์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำนส่งเสริมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 

(สวทช.)โดยให้บริกำรในนำม บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (Internet Thailand)เป็นผูใ้ห้บริกำร

อินเทอร์เน็ตเชิงพำณิชยร์ำยแรกของประเทศไทย 

       อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเร่ิมข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2530 โดยกำรเช่ือมต่อมินิคอมพิวเตอร์

ของมหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ และสถำบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ไปยงัมหำวิทยำลยั

เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย แต่ในคร้ังนั้นยงัเป็นกำร เช่ือมต่อโดยผำ่นสำยโทรศพัท์ ซ่ึงสำมำรถ

ส่งขอ้มูลไดช้้ำและไม่เป็นกำรถำวร จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2535 ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) ไดเ้ช่ือมต่อคอมพิวเตอร์กบัมหำวทิยำลยั 6 แห่งไดแ้ก่ จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลยั, สถำบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์, ศูนยเ์ทคโนโลยี

อิ เล็ กทรอนิก ส์และคอมพิ ว เตอ ร์แ ห่งชำ ติ (NECTEC), มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  และ

มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ เขำ้ดว้ยกนัเรียกวำ่ "เครือข่ำยไทยสำร" 

       อินเทอร์เน็ต (องักฤษ: Internet) หมำยถึง เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนำดใหญ่ มีกำร

เช่ือมต่อระหวำ่งเครือข่ำยหลำย ๆ เครือข่ำยทัว่โลก โดยใชภ้ำษำท่ีใชส่ื้อสำรกนัระหวำ่งคอมพิวเตอร์

ท่ีเรียกว่ำ โพรโทคอล (protocol) ผูใ้ช้เครือข่ำยน้ีสำมำรถส่ือสำรถึงกันได้ในหลำย ๆ ทำง 

อำทิ อีเมล์ เวบ็บอร์ด และสำมำรถสืบคน้ขอ้มูลและข่ำวสำรต่ำง ๆ รวมทั้งคดัลอกแฟ้มขอ้มูลและ

โปรแกรมมำใชไ้ด ้

       กำรประยุกตใ์ชอิ้นเทอร์เน็ตในปัจจุบนัท ำไดห้ลำกหลำย อำทิ ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ 

หรือ อีเมล์ (email), สนทนำ (chat), อ่ำนหรือแสดงควำมคิดเห็นในเวบ็บอร์ด กำรติดตำมข่ำวสำร, 

กำรสืบคน้ขอ้มูล กำรคน้หำขอ้มูล, กำรชม หรือซ้ือสินคำ้ออนไลน์, กำรดำวโหลด เกม เพลง 

ไฟล์ขอ้มูล ฯลฯ, กำรติดตำมขอ้มูล ภำพยนตร์ รำยกำรบนัเทิงต่ำง ๆ ออนไลน์, กำรเล่นเกม

คอมพิวเตอร์ออนไลน์, กำรเรียนรู้ออนไลน์ (e-learning), กำรประชุมทำงไกลผ่ำนอินเทอร์เน็ต 

(video conference), โทรศพัทผ์ำ่นอินเทอร์เน็ต (VoIP), กำรอบัโหลดขอ้มูล หรืออ่ืน ๆ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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        ในปัจจุบนัน้ีอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลกบังำนทุกสำขำอำชีพรวมทั้งงำนส่ือสำรมวลชนดว้ย 

ส ำหรับงำนส่ือสำรมวลชนเป็นงำนท่ีตอ้งเนน้ควำมรวดเร็วเป็นหลกัให้ทนักบัสถำนกำรณ์บำ้นเมือง

ในปัจจุบนั เพรำะข่ำวสำรนั้นมีกำรอพัเดตอยูต่ลอดเวลำ มิใช่มีประโยชน์เพียงแค่น้ี อีกทั้งยงัสำมำรถ

ใชใ้นกำรติดต่อส่ือสำร กำรโฆษณำสินคำ้ กำรคำ้ขำย รวมทั้งกำรประชำสัมพนัธ์กำรส่ือสำรโดยใช้

อินเทอร์เน็ตในปัจจุบนันั้นถือว่ำเป็นกำรส่ือสำรท่ีไร้พรมแดน มีกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้ใน

จ ำนวนมำกได้เป็นเวลำอันรวดเร็วและใช้ต้นทุนต ่ำ และอินเทอร์เน็ตถือว่ำเป็นส่ือท่ีสำมำรถ

ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของส่ือมวลชนตำมควำมตอ้งกำรดงักล่ำว 

        แนวโนม้ล่ำสุดของกำรใชอิ้นเทอร์เน็ตคือกำรใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์

เพื่อสร้ำงเครือข่ำยสังคม(Social Network) ซ่ึงพบวำ่ปัจจุบนัเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมดงักล่ำว

ก ำลงัไดรั้บควำมนิยมอยำ่งแพร่หลำยเช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ ทวิตเตอร์ และกำรใชเ้ร่ิมมีกำรแพร่ขยำยเขำ้

ไปสู่กำรใชอิ้นเทอร์เน็ตผำ่นโทรศพัทมื์อถือ (Mobile Internet) มำกข้ึน เน่ืองจำกเทคโนโลยีปัจจุบนั

สนบัสนุนใหก้ำรเขำ้ถึงเครือข่ำยผำ่นโทรศพัทมื์อถือท ำไดง่้ำยข้ึนมำก 

         2.1.1 ด้านการศึกษา 

                กำรใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อกำรสนับสนุนกำรศึกษำ เป็นกำรใช้อินเทอร์เน็ตในกำร

ติดต่อส่ือสำรเพื่อกำรส่งกำรบำ้น นดัหมำย อธิบำยรำยละเอียด รวมทั้งแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นของ

คณำจำรยก์บันกัเรียน และนกัเรียนกบันกัเรียนดว้ยกนั นอกจำกน้ียงัมีระบบกำรเรียนกำรสอนดว้ย

ระบบออนไลน์ กำรเรียนออนไลน์ค่อนขำ้งเป็นท่ีนิยมมำกในปัจจุบนั เพรำะเป็นกำรเรียนท่ีสะดวก

สำมำรถเรียนได้ในเวลำท่ีต้องกำร อีกทั้ งสำมำรถลดค่ำเล่ำเรียนลงไปได้อย่ำงมำก และทั้ งน้ี

อินเทอร์เน็ตนั้นยงัสำมำรถใชเ้ป็นแหล่งคน้ควำ้หำขอ้มูลเสมือนเป็นห้องสมุดขนำดใหญ่พร้อมทั้งมี

ขอ้มูลท่ีครอบคลุมมีทั้งภำพ เสียง และภำพเคล่ือนไหว 

                    2.1.2 ด้านธุรกจิและพาณชิย์  

                กำรใชอิ้นเทอร์เน็ตกบังำนธุรกิจพำณิชยน์ั้นช่วยให้สำมำรถตดัสินใจซ้ือขำยสินคำ้

และบริกำรได้อย่ำงรวดเร็วและสะดวก นับว่ำเป็นตลำดท่ีกวำ้งขวำงและมีประสิทธิภำพในกำร

ติดต่อซ้ือสินคำ้และบริกำร เพรำะคนเรำสมยัน้ีนิยมควำมสะดวกสบำยและรวดเร็วทนัใจ ไม่วำ่จะอยู่

ท่ีใดบนโลกก็ตำมก็สำมำรถเปิดเว็บไซต์เพื่อเลือกสินคำ้หรือหำขอ้มูลผลิตภณัฑ์ หรือแมก้ระทัง่

ปรึกษำก็ไดฉ้บัไว 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C_(%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%8C)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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                     2.1.3 ด้านการบันเทงิ  

                อินเทอร์เน็ตถือว่ำเป็นแหล่งควำมบนัเทิงในอีกรูปแบบหน่ึงเหมือนกบักำรนั่งดู

โทรทศัน์ ดูภำพยนตร์ อ่ำนหนงัสือหรือบทควำมต่ำงๆ ซ่ึงสำมำรถจะดูหรือใชง้ำนท่ีไหนเม่ือไหร่ก็

ไดต้ำมตอ้งกำร อินเทอร์เน็ตต่อดำ้นบนัเทิงนั้นถือวำ่เป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ สำมำรถคน้ควำ้วำรสำร

ทั้งหนงัสือพิมพ ์ข่ำวสำร นิยำย วรรณกรรมและอ่ืนๆผำ่นระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต อีกทั้งสำมำรถ

ฟังวทิยอุอนไลน์ ดูรำยกำรโทรทศัน์รวมทั้งภำพยนตร์ทั้งเก่ำและใหม่มำดูไดอี้กดว้ย 

                     2.1.4 จ านวนผู้ใช้อนิเทอร์เน็ตในประเทศไทย 

                   จ  ำนวนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี ปี 2534 (30 คน)

ปี 2535 (200 คน) ปี 2536 (8,000 คน) ปี 2537 (23,000 คน) ขอ้มูลล่ำสุดของส ำนกังำนสถิติแห่งชำติ 

ปี 2551 จำกจ ำนวนประชำกรอำยุ 6 ปีข้ึนไปประมำณ 59.97 ลำ้นคน พบว่ำ มีผูใ้ช้คอมพิวเตอร์ 

16.99 ลำ้นคน คิดเป็น ร้อยละ 28.2 และมีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต 10.96 ลำ้นคน คิดเป็นร้อยละ 18.2 

2.2 การตลาด 

               กำรตลำด เกิดข้ึนเพรำะมนุษยรู้์จกักำรแลกเปล่ียน กำรท่ีเรำจะไดรั้บควำมพึงพอใจในกำร

แลกเปล่ียนใดๆ เรำตอ้งเป็นผูท่ี้สร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผูท่ี้เรำมุ่งจะแลกเปล่ียน โดยค ำว่ำ

สูงสุด หมำยถึงเหนือกว่ำคู่แข่งรำยอ่ืนๆ ทั้งหมด เม่ือกลุ่มเป้ำหมำยประเมินว่ำ เรำสำมำรถสร้ำง

ควำมพึงพอใจใหเ้ขำไดสู้งสุด เขำก็ยอ่มเลือกเรำ หรือยอมจ่ำยส่ิงแลกเปล่ียนใหเ้รำเหนือกวำ่รำยอ่ืน 

  ค  ำจ  ำกดัของค ำว่ำ กำรตลำด (Marketing) สมำคมกำรตลำดแห่งสหรัฐอเมริกำได้ให้ค  ำ
จ  ำกดัของค ำวำ่กำรตลำด (Marketing) ไวด้งัน้ี กำรตลำด คือ กำรกระท ำกิจกรรมต่ำงๆ ในทำงธุรกิจ
ท่ีมีผลให้เกิดกำรน ำสินคำ้ หรือบริกำรจำกผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริกำรนั้นๆ ให้ไดรั้บควำม
พึงพอใจ ขณะเดียวกนั ก็บรรลุวตัถุประสงคข์องกิจกำร 
องคป์ระกอบของกำรตลำด 

               1. มีส่ิงท่ีจะโอนเปล่ียนกรรมสิทธ์ิ คือ สินคำ้หรือบริกำร 

               2. มีตลำด คือ ผูช้ื้อท่ีตอ้งกำรซ้ือสินคำ้หรือบริกำร 

               3. มีผูข้ำยสินคำ้หรือบริกำร 

               4. มีกำรแลกเปล่ียน 
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               2.2.1 ความส าคัญของการตลาด 

           กำรตลำดมีควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำคุณภำพชีวิต และยกระดบัควำมเป็นอยู่ของ
มนุษย์ ในสังคม ท ำให้เกิดกำรพึ่ งพำอำศยักนัอย่ำงเป็นระบบในสังคมมนุษยแ์ต่ละคน สำมำรถ
ประกอบ อำชีพท่ี ตนเองถนัดและได้ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถของแต่ละบุคคลได ้อย่ำงเต็มก ำลงั
ควำมสำมำรถ และกำรตลำดมีบทบำทอย่ำงใหญ่หลวงต่อควำมเจริญเติบโต และพฒันำกำรทำง
เศรษฐกิจของ ประเทศ เน่ืองจำกกำรตลำดเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดกำรวจิยั และพฒันำหำส่ิงแปลกใหม่ 
มำสนองควำม ตอ้งกำรของตลำดและสังคม ท ำใหผู้บ้ริโภคมีโอกำส เลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งกำรได้
หลำยทำงและ ผลิตภณัฑ์ท่ีสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำร สร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภค จึง
มีผลท ำให้เกิด กำรจำ้งงำน เกิดรำยไดก้บัแรงงำน และธุรกิจ ท ำให้ประชำชน มีก ำลงักำรซ้ือ และ
สำมำรถสนอง ควำมตอ้งกำรในกำรบริโภค ซ่ึงท ำให้ มำตรฐำน กำรครองชีพของบุคคล ในสังคมมี
ระดบัสูงข้ึน และมีคุณภำพชีวติท่ีดีข้ึน 

  2.2.2 การตลาดออนไลน์ 
           กำรตลำดออนไลน์ (Online Marketing) คือ กำรท ำกำรตลำดในส่ือออนไลน์ เช่น 

โฆษณำ เฟสบุ๊ค,โฆษณำกูเกิล,โฆษณำยทููป,โฆษณำอินสตำแกรมฯลฯ มีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อท ำ

ให้สินคำ้ของเรำเป็นท่ีรู้จกัเพิ่มมำกข้ึน โดยใช้วิธีต่ำงๆในกำรโฆษณำเว็บไซต์ หรือโฆษณำขำย

สินคำ้ท่ีจะน ำสินคำ้ของเรำไปเผยแพร่ตำมส่ือออนไลน์ เพื่อให้ผูอ่ื้นได้รับรู้และเกิดควำมสนใจ 

จนกระทัง่เขำ้มำใชบ้ริกำรหรือซ้ือสินคำ้ของเรำในท่ีสุด 

               2.2.3 แนวทางการตลาดส าหรับคนยุคใหม่  

                                          2.2.3.1 การส่ือสารกบัลูกค้า 

                        กำรส่ือสำรกบัลูกคำ้เป็นส่ิงส ำคญั ท่ีจะช่วยเพิ่มกำรตดัสินใจซ้ือของลูกคำ้ และสร้ำง

ควำมประทบัใจใหก้บักลุ่มลูกคำ้ไดดี้ โดยส่ิงส ำคญัท่ีสุดในกำรส่ือสำรก็คือ กำรประชำสัมพนัธ์และ

กำรโฆษณำ แต่จะประชำสัมพนัธ์และโฆษณำอย่ำงไรให้ลูกคำ้ไม่รู้สึกว่ำเป็นอะไรท่ีน่ำเบ่ือ ก็เป็น

หนำ้ท่ีของนกักำรตลำด ท่ีจะคิดคน้รูปแบบกำรน ำเสนอท่ีมีควำมเหมำะสม และต้องประเมินผลของ

กำรส่ือสำรทุกคร้ัง เพื่อจะไดน้ ำมำพฒันำและปรับปรุงใหเ้ขำ้ถึงควำมตอ้งกำรของลูกคำ้มำกข้ึน 

                                           

 

 

https://www.1belief.com/article/advertising/
https://www.1belief.com/article/advertising/
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                                           2.2.3.2 การเจาะตลาดลูกค้าออนไลน์ 

                  เป็นกำรขำยสินคำ้และบริกำรผำ่นทำงระบบออนไลน์ ซ่ึงวิธีน้ีจะท ำให้เขำ้ถึงกลุ่มลูกคำ้

ไดท้ัว่โลกและสำมำรถขำยไดต้ลอด 24 ชัว่โมง โดยไม่ตอ้งจำ้งพนกังำนจ ำนวนมำกและไม่ตอ้งใช้

ตน้ทุนสูง แต่เน่ืองจำกกำรขำยของออนไลน์มีคู่แข่งสูง ส่ิงส ำคญัท่ีนกักำรตลำดตอ้งท ำเป็นอนัดบั

แรก ก็คือกำรท ำใหเ้วบ็ไซตข์องตนเป็นท่ีรู้จกัอยำ่งกวำ้งขวำงและมีลูกคำ้เขำ้ชมเวบ็ไซตม์ำกท่ีสุด 

                                           2.2.3.3 กจิกรรมส่งเสริมการขาย 

                  เป็นกำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรขำย เพื่อกระตุน้ให้สินคำ้เป็นท่ีรู้จกัอย่ำงรวดเร็วและมี
ยอดขำยมำกข้ึนภำยในระยะเวลำสั้ นๆ ซ่ึงก็จะตอ้งมีกำรลงทุนเล็กน้อย เพื่อแลกกบัผลก ำไรและ
ผลลพัธ์ท่ีดีในระยะยำว ดงัตวัอยำ่งเช่น เคร่ืองด่ืมอิชิตนั ท่ีมีกิจกรรมกำรเปิดฝำ ส่ง ขอ้ควำม(sms) 
ลุ้นโชค โดยจะกระตุ้นให้กลุ่มลูกคำ้ซ้ือเคร่ืองด่ืมอิชิตนัไปด่ืมกนัมำกข้ึน เพื่อเปิดฝำลุ้นโชคกัน
นัน่เอง โดยส ำหรับใครท่ีโชคดีก็จะไดรั้บของรำงวลัไป ซ่ึงก็ถือเป็นกำรลงทุนท่ีไดผ้ลตอบรับดีมำก 
และช่วยส่งเสริมกำรขำยไดดี้อีกดว้ย 
                                           2.2.3.4 กลยุทธ์ในการสร้างความพงึพอใจ 
                  กำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้กบัลูกคำ้จะท ำให้มีชยัไปกวำ่คร่ึง เพรำะกลุ่มลูกคำ้ส่วนใหญ่
จะนิยมซ้ือสินคำ้หรือบริกำรของผูท่ี้สำมำรถท ำให้ตนรู้สึกพึงพอใจได ้ดงันั้นจึงควรเนน้กำรบริกำร
ท่ีดีเยี่ยม ทั้งกำรบริกำรในกำรขำยและหลงักำรขำย เพื่อสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัองค์กรแบรนด์
สินคำ้ 
                 2.2.4 ประโยชน์จากการท าการตลาดออนไลน์ 

                          1. อิสระต่อผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคสำมำรถเลือกอยำ่งเจำะจงไดว้ำ่ ตอ้งกำรสินคำ้อะไร

และเป็นสินคำ้แบบไหน 

                         2. ผูบ้ริโภคสำมำรถเลือกผูใ้หบ้ริกำรท่ีพวกเขำตอ้งกำรไดด้ว้ยตวัเอง 

                         3. มีตวัเลือกมำกข้ึน ท ำให้ลูกคำ้สำมำรถเลือกสินคำ้ท่ีอยำกได ้ไดอ้ยำ่งตรงจุดท่ีสุด 

ทั้งรูปแบบ และสีสัน เพรำะปกติแลว้ควำมตอ้งกำรของแต่ละคนยอ่มแตกต่ำงกนัไป 

                         4. สำมำรถเขำ้ถึงกลุ่มลูกคำ้ไดท้ัว่ทุกมุมโลก เพรำะกำรตลำดออนไลน์จะเช่ือมโยง

ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตจำกทุกมุมโลกเขำ้ดว้ยกนั 

                         5. เปรียบเสมือนมีพนักงำนมำท ำงำนให้ตลอด 24 ชัว่โมง เพรำะกำรขำยสินคำ้

ออนไลน์ ลูกคำ้สำมำรถเขำ้มำสั่งซ้ือไดต้ลอดเวลำโดยไม่มีเวลำปิด 
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                         6. สำมำรถใหข้อ้มูลและรำยละเอียดของสินคำ้ท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรไดอ้ยำ่งครบถว้น ซ่ึง

ลูกคำ้ก็สำมำรถสอบถำมขอ้มูลเพิ่มเติมไดต้ลอดเช่นกนั 

                         7. กำรตลำดแบบผสมท่ีจะตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของกลุ่มลูกคำ้ไดดี้ท่ีสุด เพรำะ
นอกจำกกำรขำยสินคำ้แลว้ ก็สำมำรถจดัโปรโมชัน่หรือสร้ำงกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อร่วมสนุกกบัลูกคำ้
ไดต้ลอดเวลำท่ีตอ้งกำร 
                         8. เป็นกำรตลำดในรูปแบบสองทำงคือสำมำรถสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีระหวำ่งผูซ้ื้อ
และผูข้ำยไดท้นัที ผำ่นทำงช่องทำงกำรติดต่อบนโลกออนไลน์ ซ่ึงจะท ำให้เขำ้ใจลูกคำ้มำกข้ึน และ
ลูกคำ้เองก็เกิดควำมประทบัใจมำกข้ึน 
                         9. ประหยดัตน้ทุน เพรำะใช้ตน้ทุนต ่ำมำก เน่ืองจำกไม่ตอ้งสร้ำงหน้ำร้ำนข้ึนมำก็
สำมำรถขำยของออนไลน์ได ้ไม่ตอ้งเช่ำสถำนท่ี ไม่ตอ้งเสียเงิน เสียเวลำหรือจำ้งพนกังำนเพิ่มเติม 
นอกจำกน้ีก็สำมำรถจดัท ำแคตตำล็อกออนไลน์ ท่ีเปิดดูผำ่นทำงคอมพิวเตอร์ไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งเสีย
เงินพิมพอ์อกมำเป็นรูปเล่ม 
                         10. สินคำ้บำงประเภทท่ีซ้ือขำยผำ่นทำงออนไลน์ สำมำรถจดัส่งใหก้บัลูกคำ้ไดท้นัที 
เช่น หนงั เพลง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
                        2.2.5  ข้อควรระวงัในการท าการตลาดออนไลน์ 

        กำรท ำกำรตลำดออนไลน์นั้น สำมำรถท ำไดห้ลำยช่องทำงและหลำกหลำยวิธี แต่ใน

ขณะเดียวกนัก็มีส่ิงท่ีควรระวงัเช่นกนั เพรำะไม่อยำ่งนั้นก็จะท ำให้ผลลพัธ์ไม่เป็นไปอยำ่งท่ีหวงัได ้

และอำจเกิดผลเสียตำมมำไดใ้นท่ีสุด โดยมีขอ้ควรระวงัในกำรท ำกำรตลำดออนไลน์ดงัต่อไปน้ี 

                                 2.2.5.1.สร้างเนือ้หาทีไ่ม่มีคุณภาพ 

    กำรสร้ำงเน้ือหำเพื่อกำรท ำกำรตลำดให้กบัเวบ็ไซตห์รือร้ำนคำ้ออนไลน์ของตนเองนั้น 

จ  ำเป็นจะตอ้งเป็นเน้ือหำท่ีมีคุณภำพและใหค้วำมรู้เป็นหลกั ท่ีส ำคญัจะตอ้งมีประโยชน์และสำมำรถ

ดึงดูดใจผูอ่้ำนไดดี้อีกดว้ย ดงันั้นควรหลีกเล่ียงกำรสร้ำงเน้ือหำหรือคอนเทนต์ท่ีไม่มีคุณภำพและ

ไม่ได้ให้ควำมรู้เด็ดขำด โดยเฉพำะหำกเน้ือหำท่ีแทบไม่เก่ียวขอ้งกบัสินคำ้หรือบริกำรท่ีขำยเลย 

นอกจำกน้ีก็ควรมีกำรเช่ือมโยงผูบ้ริโภคให้เขำ้ถึงแบรนดสิ์นคำ้ใหไ้ดม้ำกท่ีสุดเช่นกนั 
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                                   2.2.5.2 ท าโฆษณาสินค้าแค่ช้ินเดียว 

                    เพรำะลูกคำ้ส่วนใหญ่จะมีควำมสนใจในสินคำ้ต่ำงชนิดกนั ดงันั้นส ำหรับผูท่ี้ขำยสินคำ้

หลำยช้ิน ควรท ำโฆษณำสินคำ้ใหห้ลำกหลำย เพื่อใหลู้กคำ้ไดเ้ขำ้ถึงสินคำ้มำกข้ึนและมีตวัเลือกท่ี 

จูงใจมำกกว่ำเดิม โดยส ำหรับใครท่ีท ำโฆษณำสินค้ำเพียงช้ินเดียว นั่นถือเป็นกำรวำงแผนท ำ

กำรตลำดออนไลน์ท่ีผดิพลำดมำก 

                                   2.2.5.3 เลอืกช่องทางการท าการตลาดผดิ 

    บนส่ือออนไลน์นั้นสำมำรถท ำกำรตลำดไดห้ลำกหลำยช่องทำง แต่ไม่ไดห้มำยควำมว่ำ

ทุกช่องทำงจะเหมำะกบักำรท ำกำรตลำดของสินคำ้และบริกำรทุกประเภทเสมอไป ดงันั้นจึงตอ้ง

เลือกช่องทำงให้ดี เพรำะหำกเลือกผิด ส่ิงท่ีไดล้งทุนท ำไปก็จะกลำยเป็นกำรสูญเปล่ำในทนัที เช่น 

ขำยสินคำ้ชุดชั้นในผูห้ญิง แต่เลือกช่องทำงท ำกำรตลำดบนส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีแต่ผูช้ำย โอกำสท่ี

จะขำยชุดชั้นในไดก้็จะแทบจะเป็นศูนยเ์ลยนัน่เอง 

                                   2.2.5.4 ใช้งบประมาณเกนิขอบเขต 

    กำรโฆษณำผำ่นส่ือออนไลน์มีทั้งแบบท่ีตอ้งเสียค่ำใช้จ่ำยและแบบท่ีโฆษณำไดฟ้รี ซ่ึง

แบบท่ีมีค่ำใช้จ่ำยนั้นก็มกัจะให้ผลลพัธ์ท่ีดีกว่ำและเขำ้ถึงลูกคำ้ได้อย่ำงรวดเร็ว คนส่วนใหญ่จึง

ลงทุนในกำรโฆษณำกนัมำกข้ึน แต่อย่ำงไรก็ตำม ไม่ควรปล่อยให้งบประมำณเกินจำกขอบเขตท่ี

ก ำหนดไว ้เพื่อไม่ให้ค่ำใชจ่้ำยในกำรลงทุนสูงเกินจนท ำให้ไม่คุม้กบัก ำไรท่ีไดน้ัน่เอง และส ำหรับ

คนท่ีมีงบประมำณจ ำกดัมำกๆ ก็ใหใ้ชว้ธีิกำรโฆษณำผำ่นช่องทำงท่ีไม่ตอ้งเสียเงินเสริมไปดว้ย 

                                   2.2.5.5 ซ้ือข้อมูลปลอม 

     ในปัจจุบนัจะเห็นไดว้ำ่กำรซ้ือขอ้มูลปลอมก ำลงัไดรั้บควำมนิยมเป็นอยำ่งมำก เพรำะถือ

เป็นทำงลดัในกำรท ำธุรกิจท่ีจะท ำให้สร้ำงยอดขำยไดอ้ยำ่งรวดเร็วทนัใจมำกข้ึน ซ่ึงท่ีมกัจะพบเห็น

ไดม้ำกท่ีสุดก็คือกำรซ้ือไลค ์เฟสบุ๊ค (Facebook) ปลอม ซ้ือผูติ้ดตำมปลอม โดยกำรกระท ำเหล่ำน้ี

มกัจะไม่ย ัง่ยืนเพรำะสำมำรถตรวจสอบไดง่้ำย และอำจตอ้งปิดธุรกิจออนไลน์ลงในท่ีสุด ดงันั้น

พยำยำมสร้ำงขอ้มูลจำกควำมเป็นจริงดีกวำ่ 
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                                    2.2.5.6 โฆษณาโดยไม่เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย 

     กำรจะท ำกำรตลำดออนไลน์เพื่อให้เขำ้ถึงกลุ่มลูกคำ้ไดอ้ยำ่งรวดเร็วและสำมำรถเรียก

ยอดขำยได้ดีนั้น จะต้องท ำกำรโฆษณำโดยเน้นเจำะจงไปท่ีกลุ่มเป้ำหมำยโดยตรง ซ่ึงหำกท ำ

โฆษณำโดยไม่เจำะจงกลุ่มเป้ำหมำย ส่วนใหญ่ก็มกัจะเป็นกำรสูญเปล่ำเสมอ ดงันั้นอนัดบัแรกจึง

ต้องก ำหนดข้ึนมำก่อนว่ำต้องกำรลูกค้ำกลุ่มไหน เพศอะไร ช่วงอำยุเท่ำไหร่และอยู่อำศยัท่ีใด 

จำกนั้นก็ท ำโฆษณำโดยเนน้ไปท่ีกลุ่มเป้ำหมำยเหล่ำน้ีโดยตรงไดเ้ลย 

                                    2.2.5.7 ไม่มีเป้าหมายทีชั่ดเจน 

      กำรจะท ำอะไรสักอย่ำงเพื่อให้เกิดควำมส ำเร็จ จะต้องมีเป้ำหมำยท่ีชัดเจน กล่ำวคือ

จะตอ้งก ำหนดเป้ำหมำยข้ึนมำวำ่ ตอ้งกำรท ำอะไร เพื่ออะไร และตั้งเป้ำควำมส ำเร็จไวอ้ยำ่งไร ไม่ใช่

ท ำไปอยำ่งไร้จุดหมำยจนสุดทำ้ยแลว้ก็ไม่ไดอ้ะไรเลย และนอกจำกเป้ำหมำยในกำรขำยแลว้ก็ตอ้งมี

เป้ำหมำยในกำรท ำกำรตลำด 

                                    2.2.5.8 การโฆษณาชวนเช่ือแบบผิดๆ 

    จริงอยูท่ี่กำรโฆษณำชวนเช่ือแบบผดิๆ จะสำมำรถเรียกลูกคำ้ไดดี้ในช่วงแรก แต่ก็จะเกิด

ผลเสียตำมมำอยำ่งรวดเร็วเช่นกนั เพรำะเม่ือมีลูกคำ้ไดซ้ื้อสินคำ้หรือบริกำรไปใชแ้ลว้พบวำ่ผลลพัธ์

ท่ีได้ไม่เป็นจริงตำมโฆษณำเลย ก็จะมีกำรวิจำรณ์และแพร่กระจำยไปอย่ำงรวดเร็วทัว่ทั้ งโลก

ออนไลน์ จนท ำให้เสียช่ือเสียงและไม่สำมำรถขำยสินคำ้ไดใ้นท่ีสุด เพรำะฉะนั้นอยำ่โฆษณำชวน

เช่ือแบบผดิๆ เด็ดขำด 

                                   2.2.5.9 เร่ิมรณรงค์โดยไม่รู้กลุ่มเป้าหมาย 

     ถือเป็นอีกหน่ึงควำมผิดพลำดในกำรท ำกำรตลำดออนไลน์ท่ีไม่ควรมองข้ำมอย่ำง

เด็ดขำด เพรำะกำรเร่ิมรณรงค์ทั้งท่ียงัไม่รู้กลุ่มเป้ำหมำยหรือไม่มีควำมพร้อมมำกพอ จะท ำให้เกิด

กำรเสียงบประมำณโดยเปล่ำประโยชน์ โดยแทบไม่ไดอ้ะไรกลบัคืนมำเลย เพรำะฉะนั้นก่อนคิดจะ

ท ำกำรรณรงค์ ควรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยท่ีตอ้งกำรข้ึนมำก่อน โดยระบุอย่ำงระเอียดทั้งเพศ อำย ุ

ภูมิล ำเนำ กำรศึกษำหรืออ่ืนๆ เพื่อให้ได้กลุ่มเป้ำหมำยท่ีแท้จริงและเร่ิมรณรงค์ได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพท่ีสุด 
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    ทั้งน้ีกลุ่มเป้ำหมำยคือขอ้มูลท่ีส ำคญัไม่แพเ้ร่ืองไหนๆ ซ่ึงกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยก่อน

ท ำกำรรณรงค์ ก็ควรท ำอย่ำงละเอียด มีกำรระบุ เพศ อำยุ กำรศึกษำ ภูมิล ำเนำ และพฤติกรรม

ส่วนตวัอยำ่งละเอียดจึงจะไดก้ลุ่มเป้ำหมำยแทจ้ริงท่ีมีคุณภำพ 

2.3 ส่ือสังคมออนไลน์ 

    ส่ือสังคมออนไลน์ คือ อะไร มนุษยเ์ป็นสังคมท่ีตอ้งมีกำรส่ือสำรขอ้มูลถึงกนัและกนัซ่ึง

ในสมยัโบรำณมนุษยส่ื์อสำรขอ้มูลดว้ยวิธีกำรท่ีไม่ซบัซ้อนนกั เช่น ปำกเปล่ำ มำ้เร็ว และนกพิรำบ

ส่ือสำร ต่อมำไดมี้กำรปรับเปล่ียนกำรส่ือสำรขอ้มูลเป็นจดหมำย โทรเลข โทรศพัทว์ิทยุจำกนั้น เม่ือ

เขำ้สู่ยคุ ท่ีมีเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเขำ้มำเก่ียวขอ้ง กำรส่ือสำรขอ้มูลของมนุษยมี์กำร

ปรับเปล่ียนเป็นส่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบั อิเล็กทรอนิกส์มำกข้ึน เช่น บริกำร IRC (Internet Relay Chat) 

โปรแกรมพูดคุย (Chatprograms) จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic mail หรือ Email) และเวบ็

บอร์ด (Webboard) จวบจนถึงปัจจุบนั มนุษยเ์ร่ิมมีกำรส่ือสำรขอ้มูลในชีวิตประจ ำวนัถึงกนัและกนั

ดว้ยกำร ใชส่ื้อสังคมออนไลน์ ส่ือสังคมออนไลน์คือ ส่ือท่ีผูส่้งสำรแบ่งปันสำร ซ่ึงอยู่ในรูปแบบ

ต่ำงๆ ไปยงัผูรั้บสำรผ่ำนเครือข่ำยออนไลน์โดยสำมำรถโตต้อบ กนัระหวำ่งผูส่้งสำรและผูรั้บสำร 

หรือผูรั้บสำรดว้ยกนัเอง ซ่ึงสำมำรถแบ่งส่ือสังคมออนไลน์ออกเป็นประเภทต่ำงๆ ท่ีใช้กนับ่อยๆ 

คือ บล็อก (Blogging) ทวิตเตอร์และไมโครบล็อก (Twitter and Microblogging) เครือข่ำยสังคม

ออนไลน์(Social Networking) และกำร แบ่งปันส่ือทำงออนไลน์(Media Sharing)  (Profiles - เพื่อ

แสดงขอ้มูลส่วนตวัของเจำ้ของบญัชี) กำรเช่ือมต่อ (Connecting – เพื่อสร้ำงเพื่อนกบัคนท่ีรู้จกัและ

ไม่รู้จกัทำง ออนไลน์) และกำรส่งขอ้ควำม (Messaging - อำจเป็นขอ้ควำม ส่วนตวั หรือขอ้ควำม

สำธำรณะ) เป็นตน้ โดยมีFacebook (http://www.facebook.com) เป็นเว็บไซต์เครือข่ำยสังคม 

ออนไลน์ท่ีไดรั้บควำมนิยมสูงสุดในปัจจุบนัรำชบณัฑิตยสถำน (2554) ได้บญัญติัค ำว่ำ “Social 

Media” ไวว้ำ่ “ส่ือสังคม” หมำยถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นส่ือกลำงท่ีให้บุคคลทัว่ไปมีส่วนร่วม

สร้ำง และแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นต่ำง ๆ ผ่ำนอินเตอร์เน็ตได้ ส่ือเหล่ำน้ีเป็นของบริษทัต่ำง ๆ 

ใหบ้ริกำรผำ่นเวบ็ไซตข์องตน 

                   กำนดำ รุณพงศำ สำยแก้ว (ม.ป.ป.) อำจำรย์ประจ ำภำควิชำวิศวกรรมหำวิทยำลัย

ขอนแก่น ไดก้ล่ำววำ่ มีเดีย (Media) หมำยถึงส่ือ หรือเคร่ืองมือท่ีใชเ้พื่อกำรส่ือสำรโซเชียล (Social) 

หมำยถึง สังคม และในบริบทของโซเชียลมีเดียวำ่ โซเชียลหมำยถึงกำรแบ่งปันในสังคม ซ่ึงอำจจะ 
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เป็นกำรแบ่งปันเน้ือหำ หรือปฏิสัมพนัธ์ในสังคม เพรำะฉะนั้น โซเชียลมีเดียในท่ีน้ีหมำยถึง ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีท ำให้ผูใ้ชแ้สดงควำมเป็นตวัตนของตนเอง เพื่อท่ีจะมีปฏิสัมพนัธ์กนั หรือแบ่งปัน

ขอ้มูลกบับุคคลอ่ืน 

                     ส่ือสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย(Social Media)หมำยถึง ส่ือดิจิตอล หรือ

ซอร์ฟแวร์ท่ีท ำงำนอยูบ่นพื้นฐำนของระบบเวบ็ หรือเวบ็ไซตบ์นอินเตอร์เน็ต ท่ีเป็นเคร่ืองมือในกำร

ปฏิบติักำรทำงสังคม ท่ีมีผูส่ื้อสำรจดัท ำข้ึน โดยท่ีผูเ้ขียนจดัท ำข้ึนเอง หรือพบเจอส่ิงต่ำง ๆ ไม่วำ่จะ

เป็นเร่ืองรำว เหตุกำรณ์ บทควำม ประสบกำรณ์ รูปภำพ วิดีโอ และเพลง แลว้น ำมำแบ่งปันเน้ือหำ 

ขอ้มูล ข่ำวสำร ประสบกำรณ์ และพูดคุยให้ผูใ้ช้ในโลกออนไลน์ ในเครือข่ำยของตนไดรั้บรู้ ทั้ง

ขอ้ควำม ภำพน่ิง ภำพเคล่ือนไว เสียง กบัคนท่ีอยูใ่นสังคมเดียวกนัไดอ้ยำ่งรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ 

รวมถึงกำรใชป้ระโยชน์ร่วมกนั (Elizabeth, 2012; Jan 2011, อรวรรณ วงศแ์กว้โพธ์ิทอง, 2553) 

             2.3.1 เฟสบุ๊ค (Facebook ) 
                     เฟสบุ๊ค( Facebook) คือเวบ็ไซตท่ี์ให้บริกำรเครือข่ำยสังคมออนไลน์ ผำ่นอินเทอร์เน็ต
หรือ เรียกไดว้ำ่เป็นโซเชียล เน็ตเวร์ิก (Social Network) ถูกก่อตั้งโดย มำร์ก ซกัเคอร์เบิร์ก เฟสบุค๊ 
อนุญำตให้ใครก็ไดเ้ขำ้สมคัรลงทะเบียนกบัเฟสบุ๊คและผูเ้ป็นสมำชิกของเฟสบุ๊ค นั้นสำมำรถสร้ำง
พื้นท่ีส่วนตวั ส ำหรับแนะน ำตวัเอง ติดต่อส่ือกบัเพื่อน ทั้งแบบขอ้ควำม ภำพ เสียง และ วีดีโอ โดย
ผูใ้ชส้ำมำรถเลือกท่ีจะเป็นหรือไม่เป็นเพื่อนกบัใครก็ไดใ้นเฟสบุค๊  
                    นอกจำกน้ีผูใ้ชย้งัสำมำรถใชเ้ฟสบุค๊ เพื่อร่วมท ำกิจกรรมกบัผูใ้ชง้ำนท่ำนอ่ืนไดเ้ช่น กำร
เขียนขอ้ควำม เล่ำเร่ือง ควำมรู้สึก แสดงควำมคิดเห็นเร่ืองท่ีสนใจ โพสตรู์ปภำพ โพสตค์ลิปวิดีโอ 
ส่งขอ้ควำมพูดคุย เล่นเกมท่ีสำมำรถชวนผูใ้ช้งำนท่ำนอ่ืนมำเล่นกบัเรำได้ รวมไปถึงท ำกิจกรรม
อ่ืนๆ ผ่ำนแอพพลิเคชัน่เสริม (Applications) ท่ีมีอยู่อย่ำงมำกมำย ซ่ึงแอพพลิเคชัน่ดงักล่ำวไดถู้ก
พฒันำเขำ้มำเพิ่มเติมอยู่เร่ือยๆ แอพพลิเคชัน่ยงัแบ่งออกเป็นหลำยหมวดหมู่ เช่น เพื่อควำมบนัเทิง 
เกมปลูกผกัยอดนิยม เป็นตน้ หรือไม่ว่ำจะเป็นเชิงธุรกิจ แอพพลิเคชั่นของเฟสบุ๊คก็มีให้ใช้งำน
เช่นเดียวกนั ดว้ยเหตุน้ี เฟสบุค๊จึงไดรั้บควำมนิยมไปทัว่โลกเปิดใชง้ำนเม่ือ 4 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2547 
โดย มำร์กซัก เคอร์เบิร์ก นกัศึกษำจำกมหำวิทยำลยัฮำร์เวิร์ด ในช่วงแรกนั้นเฟสบุ๊คเปิดให้ใช้งำน
เฉพำะนักศึกษำมหำวิทยำลัยฮำร์เวิร์ด ซ่ึงต่อมำได้ขยำยตัวออกไปส ำหรับมหำวิทยำลัยทั่ว
สหรัฐอเมริกำและตั้งแต่ 11กันยำยน พ.ศ. 2549ได้ขยำยมำส ำหรับผูใ้ช้ทัว่ไปทุกคนเหมือนใน
ปัจจุบนัจำกกำรศึกษำของเวบ็คอมพีท ( The Compete Technology)ในเดือนมกรำคม ค.ศ. 2009 
เฟสบุค๊ถือเป็นบริกำรเครือข่ำยสังคมท่ีมีคนใชม้ำกท่ีสุด เม่ือดูจำกผูใ้ชป้ระจ ำรำยเดือน รองลงมำคือ  
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มำยสเปซ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ วีกลี ให้อยูใ่นรำยช่ือ ส่ิงท่ีดีท่ีสุดในส้ินทศวรรษและควอนต์แคสต์
ประเมินวำ่เฟสบุค๊ มีผูใ้ชต่้อเดือนรำว 135.1 ลำ้นคน นบัเฉพำะในสหรัฐอเมริกำ         

          เฟสบุ๊ค ( Facebook ) เป็นส่ือสังคมออนไลน์ยอดนิยมอนัดบัหน่ึงท่ีมีผูใ้ช้มำกท่ีสุด 
ไอเดียส ำหรับกำรใชเ้ฟสบุ๊คในกำรทำงำนก็คือกำรสร้ำงกลุ่มสังคมเครือข่ำยในท่ีทำงำนเพื่อกำรทำ
งำนร่วมกนัเป็นทีม แลกเปล่ียนไอเดียควำมคิดเห็นในเร่ืองงำน กำรสอบถำมปัญหำในงำนกบัเพื่อน
ร่วมงำนหรือผูรู้้ กำรน ำเสนอผลงำนท่ีตอ้งกำรกำรตอบรับ เป็นตน้ 
                2.3.2 อนิสตาแกรม (Instagram) 
                                  อินสตำแกรม ไดรั้บกำรคิดคน้ข้ึนมำท่ีซำนฟรำนซิสโก  โดย เควนิ ซิสตรอม 
( Kevin  Systrom )  และ ไมเคิล ไมก ์ครีเกอร์  คิดคน้โดยเนน้ระบบ  HTML 5 ในวนัท่ี   5 มีนำคม  
พ.ศ. 2553 ซิสตรอมไดล้งทุนอีก500,000 ดอลลำร์สหรัฐในกำรเพิ่มเติมแอพพลิเคชัน่(Applications)  
อินสตำแกรม(lnstagram) ไดเ้ปิดตวับน แอปสโตร์(App Store)ของแอปเปิล ในวนัท่ี 6 ตุลำคม พ.ศ. 
2553หลงัจำกนั้นจอร์ช รีเดล ไดเ้ขำ้มำร่วมงำนกบับริษทัในต ำแหน่งผูจ้ดักำรทัว่ไป ซ่ึงในขณะนั้น
ในบริษทัมีพนักงำนไม่ถึง 10 คน และต่อมำ ก็ได้มีผูเ้ขำ้มำร่วมงำนกบับริษทัเพิ่มเติม คือ เชน 
สวีนีย ์โดยเขำ้มำใน เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2553 ในต ำแหน่งวิศวกร และ เจสสิกำ โซลแมน ก็ได้
เขำ้มำในเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2553  ต่อมำในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2554 อินสตำแกรม ได้เพิ่มแฮช
แท็ก ซ่ึงเป็นระบบท่ีสำมำรถท ำให้ป้ำยช่ือท่ีพิมพล์งไปนั้นคน้หำไดง่้ำยข้ึน ดว้ยกำรพิมพ ์"#" ตำม
ด้วยป้ำยช่ือท่ีจะพิมพ์และต่อมำในเดือนกันยำยน อินสตำแกรมได้ปล่อยเวอร์ชัน 2.0 ให้ดำวน์
โหลด บนแอปสโตร์ โดยเพิ่มควำมสำมำรถของแอปหลำยๆอย่ำงในวนัท่ี 2 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 
2554 อินสตำแกรมไดป้ระกำศผลก ำไรของบริษทั โดยอยูท่ี่ 7 ลำ้น ดอลลำร์สหรัฐ ต่อมำในวนัท่ี 3 
เมษำยน พ.ศ. 2555 หลงัจำกท่ีได้รอคอยกนัมำนำน อินสตำแกรมไดป้ล่อยแอพพลิเคชัน่ท่ีรองรับ
ระบบปฏิบติักำรแอนดรอยด์และในสัปดำห์เดียวกนั บริษทัไดป้ระกำศผลก ำไรของบริษทั โดยอยูท่ี่ 
50 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ ซ่ึงมูลค่ำของบริษทัอยู่ท่ี 500 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐซ่ึงหลงัจำกนั้น วนัท่ี 12 
เมษำยน พ.ศ. 2555 เฟสบุค๊ไดเ้ขำ้มำซ้ือกิจกำรในรำคำ  
1 พนัล้ำนดอลลำร์สหรัฐซ่ึงท ำให้เฟสบุ๊คมีบริษทัท่ีกวำ้งขวำงมำกข้ึนโดยมำร์ก ซักเคอร์เบิร์ก  
ประธำนบริษทักล่ำววำ่ "committed to building and growing Instagram independently" โดยแปล
เป็นภำษำไทยไดว้ำ่ จะมุ่งมัน่เพื่อสร้ำงอินสตำแกรมใหก้ำ้วหนำ้ต่อไป 
                2.3.3 ทวติเตอร์ ( Twitter )  
                                 เหมำะส ำหรับกำรรำยงำนสถำนะควำมเคล่ือนไหวในกำรท ำงำน กำรเผยแพร่
ประชำสัมพนัธ์เร่ืองท่ีต้องกำรจะประกำศให้ทรำบ แจ้งข่ำวสำรกิจกรรมและโครงกำรต่ำง ๆเพื่อ
อพัเดทควำมเป็นไปใหท้รำบเป็นระยะ  
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%8C_%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/HTML5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A5_(%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97)
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A_%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%99_%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%99_%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2553
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2_%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2553
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%8A%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%8A%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/2_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/3_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/3_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2555
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%8C_(%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/12_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/12_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2555
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81_%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
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       ทวิตเตอร์ เป็นบริกำรเครือข่ำยสังคมออนไลน์จ ำพวกไมโครบล็อก โดยผูใ้ชส้ำมำรถส่ง

ข้อควำมยำวไม่เกิน 280 ตัวอักษร ว่ำตนเองก ำลังท ำอะไรอยู่ โดยเรียกกำรส่งข้อควำมน้ี
วำ่ ทวตี (Tweet) ซ่ึงแปลวำ่ เสียงนกร้อง 

      ทวิตเตอร์ก่อตั้งข้ึนเม่ือ เดือน  มีนำคม พ.ศ. 2549 โดย แจ็ก ดอร์ซี  บิซสโตนและอีวำน
วิลเลียมส์ เจ้ำของบริษัทอ็อบวีโออุส และต่อมำในเดือนกรกฎำคม ก็ได้เปิดตัวเว็บไซต์สังคม
ออนไลน์ ซ่ึงต่อมำไดรั้บควำมนิยมจำกทัว่โลก โดยมีผูใ้ชท่ี้ลงทะเบียนเขำ้ใช้มำกกว่ำ 500 ลำ้นคน
ในปี พ.ศ. 2555 รวมไปถึงมีทวีตมำกกว่ำ 340 ลำ้นทวีตต่อวนั และมีกำรคน้หำขอ้มูลผ่ำนเวบ็ไซต์
มำกกวำ่ 1,600 ลำ้นคร้ังต่อวนั นบัตั้งแต่วนัเปิดตวั ทวิตเตอร์เป็นเวบ็ไซต ์1 ใน 10 อนัดบัท่ีมีผูเ้ขำ้ใช้
งำนมำกท่ีสุด โดยได้รับกำรขนำนนำมว่ำเป็นเว็บไซต์ส ำหรับกำรส่งบริกำรข้อควำมสั้ น บน
อินเทอร์เน็ต ซ่ึงในภำยหลงั นอกจำกท่ีจะสำมำรถทวีตบนเวบ็ไซตแ์ลว้ ไดมี้กำรเปิดให้ใชง้ำนกำร
ส่งทวีต ดว้ยกำรส่งบริกำรขอ้ควำมสั้น (SMS) และบนโปรแกรมประยุกตใ์นโทรศพัทมื์อถือ และ
สมำร์ทโฟน   

    ตวัระบบซอฟตแ์วร์ของทวติเตอร์ เดิมพฒันำดว้ย รูบีออนเรลส์ จนเม่ือรำวส้ินปี ค.ศ. 2008 
หรือ พุทธศลักรำช 2551 ร่ีนัน่เอง จึงไดเ้ปล่ียนมำใชภ้ำษำ Scala บนแพลตฟอร์มจำวำ 

 
โลโกข้องทวติเตอร์ ค.ศ.2006-2010 

 
โลโกข้องทวติเตอร์ ค.ศ.2010-2012 

ท่ีมำ : https://en.wikipedia.org/wiki/Twitter 
 

   ค.ศ. 2009 ทวิตเตอร์ไดรั้บควำมนิยมสูงข้ึนอยำ่งมำก จนนิตยสำรไทม์ ฉบบัวนัท่ี 15 มิ.ย. 
2009 ได้น ำเอำทวิตเตอร์ข้ึนปก เป็นเร่ืองเด่นประจ ำฉบบั และบทบรรณำธิกำรกล่ำวถึงกำร
เปล่ียนแปลงกำรน ำเสนอข่ำว ท่ีมีท่ีมำจำกเทคโนโลยใีหม่อยำ่งทวติเตอร์ 
                 2.3.4 ไลน์แชท   (Linechat)  
                           เป็นโปรแกรมเมสเซนเจอร์ระบบส่งข้อควำมทันทีท่ีญ่ีปุ่นซ้ือมำจำก Naver 

Corporation ของเกำหลี ท่ีมีควำมสำมำรถใชง้ำนไดท้ั้งโทรศพัทมื์อถือท่ีมีระบบปฏิบติักำรไอโอเอส 

แอนดรอยดแ์ละวินโดวส์โฟน ล่ำสุดสำมำรถใชง้ำนไดบ้นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และแมคโอเอส

ไดแ้ลว้ ดว้ยควำมท่ีมีฟังกช์ั้นมำกมำย สำมำรถคุย ส่งรูป ส่งไอคอน ส่งสต๊ิกเกอร์ ตั้งค่ำคุยกนัเป็น 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Scala&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Twitter_logo.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Newlogo1-black-480.jpg
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กลุ่มท ำให้มีผูใ้ชง้ำนโปรแกรมน้ีเป็นจ ำนวนมำก ชำวไทยนิยมใชเ้ป็นอนัดบัสองรองจำกญ่ีปุ่นไลน์

ซ่ึงจะตอ้งเช่ือมต่อเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตดว้ยซิมกำร์ดหรือไวไฟ และตอ้งลงทะเบียนผ่ำนอีเมล์หรือ

หมำยเลขโทรศพัท์ก่อนท่ีจะใช้งำน ซ่ึงไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรสนทนำหรือส่งขอ้มูลตำมบริกำรท่ี

สมคัรไวเ้ช่น ขอ้ควำม สต๊ิกเกอร์ ภำพ เสียง วดีิโอควำมส ำเร็จ ไลน์ถูกสร้ำงมำโดย NHN Japan ซ่ึง 

เป็นบริษทัชั้นน ำท่ีใหบ้ริกำรดำ้นอินเทอร์เน็ต เกม เซิร์ฟเวอร์ เวบ็ไซต ์เม่ือเดือนมกรำคม พ.ศ. 2554 

ซ่ึงไดร่้วมกบับริษทั Naver Japan Corporationและบริษทั livedoor โดยมี NHN Japan เป็นผูบุ้กเบิก

และคอยปรับปรุงกำรใหบ้ริกำรฟีเจอร์ใหม่ ๆ ของไลน์ บำงส่วน ดูแลดำ้นกำรพฒันำดำ้นธุรกิจ ทำง

ตลำด และโปรโมชัน่ทัว่ไปนอกจำกน้ี ไลน์ยงัมีโปรแกรมเสริม ทั้งไลน์คำเมรำ ท่ีถ่ำยภำพฟรี พร้อม

กรอบกวำ่ 100 แบบ และแสตมป์แต่งภำพมำกกวำ่ 600 แบบ โดยจุดเด่นของแอพพลิเคชัน่น้ีคือ กำร

ตกแต่งภำพหลำกหลำยรวมไปถึงกำรถ่ำยภำพผ่ำนฟิลเตอร์ถึง 14 แบบ ท่ีช่วยปรับแต่งภำพและ

รำยละเอียดให้ภำพดูดียิ่งข้ึน พร้อมดว้ยพู่กนักวำ่ 156 ชนิด เพื่อให้ผูใ้ชไ้ดแ้ต่งแตม้ดว้ยแสตมป์และ

เลือกแบบตวัอกัษรต่ำง ๆ พิมพข์อ้ควำมลงบนภำพตำมสไตล์ของตวัเอง และสำมำรถแชร์ภำพได้

โดยตรงผำ่นเครือข่ำยสังคมไดอี้กดว้ย เม่ือวนัท่ี 15ส.ค.2560 ไดเ้ปิดให้บริกำร Live Streaming สด

ในห้องกำรสนทนำกลุ่มแลว้ รองรับระบบปฏิบติักำรคุณสมบติั Home ส ำหรับ iOS และ Android 

Windows และ iMac ขอ้มูลจำกสมุดรำยช่ือในโทรศพัท ์ขอ้ควำมท่ีถูกจะส่งกบัและแบ่งปันขอ้ควำม 

รูปภำพ วิดีโอ เพลง และอ่ืนๆ ส่งพิกดัสถำนท่ีอยู่ สำมำรถส่ง อีโมจิ สต๊ิกเกอร์ และใบหนำ้ยิม้ เม่ือ

ตอ้งกำรพดูคุยหรือแบ่งปันส่ือ สำมำรถเลือกเพื่อนในไลน์เพื่อกลุ่มสำมำรถผูค้นไดม้ำกท่ีสุด คนเพิ่ม

เพื่อนโดยใช ้คิวร์อำร์โคดเพื่อสแกนหรือ เพิ่มโดยใช้เขย่ำโทรศพัทท่ี์อยูใ่กล ้ๆ กนั แจง้เตือนเม่ือมี

ขอ้ควำมเขำ้ หรือโทรผำ่นไลน์เพื่อติดต่อพดูคุย สะดวกสบำยแก่ผูใ้ชไ้ลน์ทุกท่ำน 

                                     2.3.4.1. แอพพลเิคช่ันไลน์แชท   

                แอพพลิเคชัน่ไลน์แชทท่ีก ำลงัเป็นท่ีนิยมในขณะน้ี คงจะเป็นไปไม่ไดท่ี้จะไม่มีใครนึกถึง

แอพพลิเคชัน่ไลน์ท่ีช่ือวำ่ไลน์ น้ี โดยเฉพำะในกลุ่มผูใ้ชส้มำร์ทโฟนในประเทศไทยและประเทศอ่ืน 

ๆ ในแถบเอเชีย เน่ืองจำกไลน์ นั้นมีฟีเจอร์หลำย ๆ อยำ่งท่ีเป็นจุดเด่นท ำให้ไม่เหมือนแอพพลิเคชัน่

ไลน์อ่ืน ๆ โดยเฉพำะสต๊ิกเกอร์ตวักำร์ตูนน่ำรัก ๆ ท่ีมีให้เลือกใช้ไดน้บัร้อยแบบเลยทีเดียว และท่ี

ส ำคญัไลน์ เป็นแอพพลิเคชัน่ไลน์ท่ีสำมำรถดำวน์โหลดมำใชไ้ดฟ้รี ไม่ตอ้งมีค่ำใชจ่้ำยใด ๆ ในกำร

ใชง้ำนอีกดว้ย ใครท่ีก ำลงังง ๆ วำ่ไลน์คืออะไร ก็มำเร่ิมท ำควำมรู้จกักบัแอพพลิเคชัน่ไลน์ตวัน้ีกนั

เลยดีกวำ่ 
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                 ไลน์  คือแอพพลิเคชัน่ท่ีผสมผสำนบริกำรขอ้ควำม(Messaging) และกำรสนทนำดว้ย

เสียง (Voice Over IP) น ำมำผนวกเขำ้ดว้ยกนั จึงท ำให้เกิดเป็นแอพพลิเคชัน่ท่ีสำมำรถส่งขอ้ควำม

สร้ำงกลุ่ม ส่งขอ้ควำม โพสตรู์ปต่ำงๆ  หรือจะโทรคุยกนัแบบเสียงก็ได ้ โดยขอ้มูลทั้งหมดไม่ตอ้ง

เสียเงิน หำกเรำใช้งำนโทรศพัท์ท่ีมีแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว แถมยงัสำมำรถใช้งำนร่วมกัน

ระหวำ่ง iOS และ Android รวมทั้งระบบปฏิบติักำรอ่ืน ๆ ไดอี้กดว้ย  

                                                  
รูปภำพท่ี 2.1 Free Voice Calls  (สนทนำดว้ยเสียง ฟรี) 

ท่ีมำ  https://nuuneoi.com 

                   จุดเด่นอยำ่งหน่ึงของไลน์ นั้นก็คือบริกำร Free Voice Calls ท่ีให้ผูใ้ชง้ำนสำมำรถโทร

หำผูท่ี้ใชไ้ลน์ดว้ยกนั โดยใชง้ำนผำ่นเครือข่ำย 3G และ Wi-Fi เพื่อส่งขอ้มูลรูปแบบเสียง โดยไม่มี

ค่ำใชจ่้ำยใด ๆ Send Videos & Voice Message (ส่งขอ้ควำมแบบวดีิโอและเสียง) 

                   นอกจำกกำรสนทนำด้วยกำรส่งขอ้ควำมแบบปกติแล้วไลน์ยงัสำมำรถอดัภำพวิดีโอ

หรือเสียงแลว้ส่งไปให้เพื่อนๆไดอี้กดว้ย โดยสำมำรถส่งไดเ้ป็นคลิปวิดีโอหรือเสียงในแบบสั้นๆ 

ควำมยำวไม่ก่ีวนิำที 

 
รูปภำพท่ี 2.2 Stickers and Emoticons (สต๊ิกเกอร์กำร์ตูนน่ำรัก ๆ) 

ท่ีมำ  https://nuuneoi.com 

https://nuuneoi.com/
https://nuuneoi.com/
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                    อีกหน่ึงควำมสนุกของแอพพลิเคชัน่ไลน์แชททัว่ไปท่ีขำดไม่ไดก้็คืออีโมติคอนน่ำรัก ๆ 

ท่ีช่วยเพิ่มสีสันให้กำรสนทนำสนุกสนำนยิ่งข้ึน และส ำหรับไลน์(Line)มีทั้งสต๊ิกเกอร์(Stickers) 

และ อีโมติคอน (Emoticons) รูปแบบต่ำง ๆ และยงัเลือกดำวน์โหลดเพิ่มเติมได้อีกด้วย ท ำให้

ผูใ้ชง้ำนหลำยคนติดอกติดใจกบั สต๊ิกเกอร์ (Stickers) และ อีโมติคอน (Emoticons)น่ำรักๆของ ไลน์ 

 
 รูปภำพท่ี 2.3 Customizable Wallpaper (ปรับแต่งภำพพื้นหลงั) 

ท่ีมำ  https://nuuneoi.com 

                       ไลน์(Line)สำมำรถเปล่ียน ภำพพื้นหลัง(Wallpaper)ในหน้ำต่ำงแชทได้ โดย

แอพพลิเคชัน่ไลน์ จะมีภำพพิ้นหลงั(Wallpaper) มำให้ทั้งหมด 23 แบบ และสำมำรถเพิ่มภำพพื้น

หลงั (Wallpaper) ท่ีตอ้งกำร โดยน ำรูปท่ีอยูใ่นโทรศพัทมื์อถือมำใชง้ำนเป็นภำพพื้นหลงัได ้

 
รูปภำพท่ี 2.4 Group Chat (กำรสนทนำแบบกลุ่ม) 

ท่ีมำ  https://nuuneoi.com                      

                     ไลน์ (Line) สำมำรถสร้ำงกลุ่มเพื่อพดูคุยกนัได ้หำกมีสมำชิกเพื่อนสนิท ตอ้งกำรควำม

เป็นส่วนตวั อยำกคุยเฉพำะกลุ่ม ไลน์(Line) เรำก็สำมำรถสร้ำงกลุ่มเอำไวส้นทนำได ้  

 

https://nuuneoi.com/
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รูปภำพท่ี 2.5 Timeline 

ท่ีมำ  https://nuuneoi.com 

                             ไลน์(Line) มีควำมเป็นโซเชียลเน็ตเวร์ิกในตวั มี Timeline ใหส้ำมำรถอพัเดท 

สเตตสั  โพสตรู์ป  คอมเมน้ท ์หรือกดไลคไ์ดเ้หมือนกบัเฟสบุค๊เลยทีเดียว 

 

 
 รูปภำพท่ี 2.6 Game Line 

ท่ีมำ  https://nuuneoi.com 

                      ไลน์(Line)มีเกมในเครือใหด้ำวน์โหลดมำเล่นไดม้ำกมำย ซ่ึงจะใชบ้ญัชีของไลน์ใน

กำรเล่นท่ีสำมำรถเล่นแข่งขนักบัเพื่อน ๆ ในไลน์ไดอ้ยำ่งสนุกสนำน 
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 รูปภำพท่ี 2.7 Add Friends / Contacts 

ท่ีมำ  https://nuuneoi.com 

กำรเพิ่ม Contacts ท่ีเลือกได ้4 รูปแบบ  

                1. เพิ่ม Contacts จำกรำยช่ือในโทรศพัท์หำกมีเพื่อนคนไหนใชแ้อพพลิเคชัน่น้ีอยู่ จะมี

สัญลกัษณ์ไลน์แสดงใหเ้ห็นและสำมำรถเพิ่มเป็นเพื่อนไดท้นัที 

                2. QR Code สำมำรถสแกน QR Code ของเพื่อนเรำเพื่อเพิ่มเป็นเพื่อนและสำมำรถสร้ำง 

QR Code ของเรำเอง เพื่อใชส้ ำหรับใหเ้พื่อน ๆ คนอ่ืน มำสแกน QR Code เพื่อเพิ่มเพื่อนในไลน์ 

                3. Shake it! เขยำ่โทรศพัทมื์อถือ เป็นวิธีกำรแอดเพื่อนท่ีดีสุด ๆ ของไลน์ใชใ้นกรณีท่ีทั้ง

สองโทรศพัทส์องเคร่ืองอยูด่ว้ยกนั เม่ือเขยำ่เคร่ืองพร้อม ๆ กนั ก็สำมำรถเพิ่มเป็นเพื่อนกนัได ้

                4. Search by ID คือ เรำสำมำรถคน้หำเพื่อนไดจ้ำก ID (คลำ้ย ๆ กบั PIN ของ BB) โดย

กำรพิมพ ์ID ของเพื่อนท่ีตอ้งกำร 

              สรุปแลว้ ไลน์(Line)เป็นอีกหน่ึงตวัเลือกส ำหรับแอพพลิเคชัน่ส ำหรับกำรสนทนำกำรส่ง

ขอ้ควำมเสียงและรูปภำพ ดว้ยฟังก์ชั่นของแอพพลิเคชัน่ท่ีมีเสน่ห์กำรใช้งำนท่ีท ำให้ผูใ้ช้ช่ืนชอบ 

แถมท ำงำนไดอ้ยำ่งดีเยีย่ม ยิง่ถำ้หำกเรำอยูใ่นพื้นท่ีท่ีอินเทอร์เน็ตครอบคลุม สำมำรถใชไ้ลน์สนทนำ

กนัแทนโทรศพัท์ได้เลยทีเดียว อีกทั้งยงัเป็นแอพพลิเคชั่นท่ีแจกฟรี สำมำรถใช้งำนได้บน iOS 

Android และระบบปฏิบติักำรอ่ืน ๆ ถำ้พร้อมแลว้มำดำวน์โหลดไลน์ไปลองใชง้ำนกนั ขอเตือนไว้

ก่อนระวงัจะติดอกติดใจจนไม่อยำกวำงโทรศพัทน์ะจะบอกให ้
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                            2.3.4.2  จ านวนผู้ใช้งานในประเทศไทย 

                  ไลน์(Line)ประเทศไทย ข้ึนแท่นตลำดใหญ่อนัดบั 2 ของไลน์ทัว่โลก ดว้ยจ ำนวนผูใ้ช้

มำกกว่ำ 83% ของจ ำนวนประชำกรไทย มุ่งหนำ้สู่กำรเป็น Smart Portal ประกำศไฮไลทเ์ร่ืองเด่น

และบริกำรต่ำงๆ  ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยอยำ่งเตม็รูปแบบ 

                  คุณอริยะ พนมยงค ์กรรมกำรผูจ้ดักำร ไลน์(Line)ประเทศไทย กล่ำววำ่ปี 2559 ไลน์ได้

ประกำศกำรเป็นมำกกว่ำกำรสนทนำ พฒันำจำกแอพพลิเคชัน่สู่แพลตฟอร์ม โดยสต๊ิกเกอร์ยงัคง

เป็นท่ีช่ืนชอบของคนไทยในกำรส่ือสำรและส่งต่อควำมรู้สึก และไม่เพียงแต่สต๊ิกเกอร์ 500 ลำ้นเซ็ต

ท่ีถูกดำวน์โหลดในปีท่ีผำ่นมำเท่ำนั้น ยงัมีคอนเทนตซี์รีส์ฮิตบนไลน์ทีวี(LINE TV) ท่ีเป็นท่ีกล่ำวถึง

อยำ่ง I HATE YOU I LOVE YOU ไดอำร่ีตุ๊ดซ่ีส์ เป็นต่อ และบริกำรใหม่อยำ่งแอพพลิเคชัน่ ไลน์

แมน(LINE MAN) ท่ีข้ึนครองอนัดบั 1 บริกำรส่งอำหำร และ ไลน์ทูเดย ์(LINE TODAY) ท่ีข้ึนสู่

อนัดบั 1 แหล่งรวมคอนเทนตบ์นมือถือภำยในเวลำไม่ถึงปี 

                  หำกมำดูตวัเลขก็จะพบวำ่ ไลน์แมน(LINE MAN)ซ่ึงเป็นบริกำรรูปแบบ O2O (ออนไลน์

สู่ออฟไลน์) แรกของไลน์ (Line)ประเทศไทย ปัจจุบนัข้ึนอนัดบั 1 ดำ้นบริกำรส่งอำหำร และรองรับ

ร้ำนอำหำรมำกกว่ำ 20,000 แห่ง ขณะท่ีในด้ำนคอนเทนต์ บริกำรใหม่อย่ำงไลน์ทูเดย์ก็ข้ึนแท่น

อนัดบั 1 อยำ่งงดงำม  นอกจำกน้ี ไลน์(Line) ยงัเป็นผูน้ ำดำ้นแพลตฟอร์มในประเทศไทยท่ีมีผูใ้ช้

เวลำมำกท่ีสุดเป็น 1 ใน 3 ของเวลำท่ีใช้บนสมำร์ทโฟนต่อวนั (แหล่งขอ้มูลจำก Nielsen) และยงั

เป็นแหล่งรวมควำมบนัเทิง ยกตวัอย่ำงเช่นไลน์ทีวีท่ีเปิดตวัเม่ือเดือนตุลำคม 2557 ปัจจุบนัมียอด

ดำวน์โหลด 12 ลำ้นคร้ัง ในปีท่ีผำ่นมำ มีซีรียฮิ์ตอยำ่ง “ เป็นต่อ ” ท่ีมียอดววิทะลุ 230 ลำ้นววิ และ  

“I HATE YOU I LOVE YOU” ท่ีมียอดวิวทะลุ 10 ลำ้นวิว ภำยใน 24 ชัว่โมง ส่วนไลน์เกมท่ีครอง

อนัดบั 1 ของตลำดเกมมือถือในประเทศไทย (แหล่งขอ้มูลจำก App Annie) LINE WEBTOON 

แหล่งรวมคอนเทนตก์ำร์ตูน มีผูอ่้ำนเฉล่ียต่อเดือน 3 ลำ้นคน โดยมีคุณแม่วยัใสเป็นท็อปคอนเทนต์

ในปีท่ีผำ่นมำเช่นกนั 
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รูปภำพท่ี 2.8  ภำพแสดงยอดผูใ้ชบ้ริกำรแอพพลิเคชัน่ไลน์ 

ท่ีมำ : https://thumbsup.in.th/2017/02/line-thailand-goal-smart-platform/ 

 

                         ในส่วนของพนัธมิตรทำงธุรกิจ แบรนด์ท่ีมีเพื่อนติดตำมมำกท่ีสุด 5 อนัดบัแรก 

ไดแ้ก่ PTT Group เมืองไทยประกนัชีวิตทรูมูท(TrueMove H) เอไอเอส(AIS) และดีแทค(dtac) 

ต่อมำ คือ สต๊ิกเกอร์ โดยจุดเด่นในปีท่ีผำ่นมำ มีผูใ้ชด้ำวน์โหลดสต๊ิกเกอร์มำกกวำ่ 500 ลำ้นเซ็ต โดย 

3 เซ็ตขำยท่ีขำยดีท่ีสุด ได้แก่  ตวักลมน้องแว่นแสนซนป๊อปอพั  บรำวน์&โคน่ี  ป๊อปอพัสุดเลิฟ   

หนูห่ิน โนนหินแห่นอกจำกน้ียงัมีกำรจบัมือเป็นพนัธมิตรของช่องทำงกำรจ่ำยเงินแรบบิทไลน์เพลย ์

(Rabbit LINE Pay )ท่ีมีผูใ้ชง้ำนมำกกวำ่ 2 ลำ้นคนในประเทศไทยดว้ย 



 

 

23 

                  ไลน์( Line) รู้สึกภูมิใจท่ีบริกำรของเรำมีส่วนในกำรสนบัสนุนคนไทยดว้ยกนัอยำ่งเช่น 

ไลน์ทีวท่ีีสนบัสนุนคอนเทนตแ์ละพนัธมิตรคนไทยไลน์แมนและไลน์ไฟแนนซ์ท่ีทำงไลน์ไดมี้กำร

จบัมือกบั start-up คนไทยต่ำงๆและในปี 2560 ไลน์(Line)จะด ำเนินตำมนโยบำยเพื่อช่วยสนบัสนุน

กำรเติบโตของวงกำรดิจิตอลแบบครบวงจรพร้อมสรรหำบริกำรท่ีมีประโยชน์เพื่อมอบให้กบัคน

ไทย” คุณอริยะ กล่ำวทิ้งทำ้ย 

                           2.3.4.3  การบริการของไลน์แชท 

                                     1.ไลน์  ออฟฟิเชียล  แอคเคาท์ (Line official Account)  

 
 รูปภำพท่ี 2.9  LINE Official Account   

ท่ีมำ  https://nuuneoi.com 

                บริษทัสำมำรถสร้ำงบญัชีของตนเอง ส่งขอ้ควำมถึงผูใ้ชบ้ริกำรจ ำนวนมำกท่ีเป็นเพื่อนกบั

บญัชีบริษทั รวมถึงโพสตข์่ำวสำรบนไทมไ์ลน์ และอ่ืนๆ บญัชีของบริษทัจะถูกแสดงบแพลตฟอร์ม 

Line สำมำรถเขำ้ถึงผูใ้ชบ้ริกำรท่ีหลำกหลำยไดเ้ป็นจ ำนวนมำก 

- ฟังกช์ัน่ขอ้ควำม 

              คุณสำมำรถส่งข้อควำมถึงผูใ้ช้บริกำรท่ีเป็นเพื่อนกับออฟฟิเชียล แอคเคำท์ (Official 

Account) บริษทัคุณทั้งหมดไดพ้ร้อมกนัในครำวเดียว ผูใ้ชบ้ริกำรจะไดรั้บกำรแจง้เม่ือมีขอ้ควำมส่ง

มำ จึงท ำให้มีอตัรำกำรเปิดอ่ำนค่อนขำ้งสูง คุณจะได้รับผลตอบรับทำงธุรกิจท่ีดีเยี่ยมหำกคุณส่ง

ขอ้ควำมท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชบ้ริกำร 
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- ฟังกช์ัน่ Timeline 

             สำมำรถโพสตข์่ำวสำรบนไทมไ์ลน์เพื่อฟีดเขำ้หนำ้ไทมไ์ลน์ของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีเป็นเพื่อนกบั 

ออฟฟิเชียล  แอคเคำท์ (Official Accunt) ของคุณ โดยผูใ้ชบ้ริกำรสำมำรถกด "ถูกใจ" และแสดง

ควำมคิดเห็นต่อโพสตข์องคุณได ้ถือเป็นพื้นท่ีในกำรอพัเดทข่ำวสำรขอ้มูลไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

- ฟังกช์ัน่ Rich Message 

             ฟังกช์ัน่ Rich Message ช่วยใหคุ้ณสำมำรถรวมรูปและขอ้ควำมไวใ้นภำพเดียวกนั เพื่อดึงดูด

ควำมสนใจจำกผูใ้ช้ด้วยควำมกระชับ โดดเด่นและเข้ำใจง่ำย ให้ผลผลกระตุ้นทำงธุรกิจสูงกว่ำ

ขอ้ควำมแบบตวัอกัษรทัว่ไป 

- ฟังกช์ัน่ของ PR Page 

             PR Page คือหนำ้เพจขนำดเล็กท่ีผูใ้ชส้ำมำรถเปิดดูภำยในแอพไลน์ (Line) สำมำรถใชเ้พื่อ

ส่งคูปองหรือขอ้ควำมท่ียำวจนไม่สำมำรถส่งได้ด้วยย่อหน้ำเดียว โดยคุณสำมำรถสร้ำงหน้ำ PR 

Page ไดอ้ยำ่งง่ำยดำยจำกระบบหลงับำ้น 

- เก่ียวกบัฟังกช์ัน่ของ Research Page 

             ในหนำ้ Research Page คุณสำมำรถส่งเน้ือหำใดๆ ท่ีน ำไปสู่กำรส่ือสำรโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ด ้

เช่น แบบสอบถำม แบบส ำรวจควำมนิยม โดยคุณสำมำรถใชฟั้งก์ชัน่ไดห้ลำกหลำยให้สอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงคต่์ำงๆ นอกจำกจะไดท้รำบผลจำกแบบสอบถำมแลว้ คุณยงัสำมำรถรวบรวมขอ้มูล

พื้นฐำนส่วนบุคคลจำกผูใ้ชท่ี้ตอบกลบัมำ เพื่อใชใ้นแผนกำรตลำดไดอี้กดว้ย 

- เก่ียวกบัขอ้ควำมตอบคียเ์วร์ิด 

             ฟังกช์ัน่ในกำรตอบกลบัเม่ือผูใ้ชส่้งขอ้ควำมมำตรงกบัขอ้ควำมท่ีก ำหนดไว ้เพียงก ำหนดคีย์

เวิร์ดไวล่้วงหน้ำ แล้วระบบจะส่งขอ้ควำมตอบกลบัโดยอตัโนมติัไปยงัผูใ้ช้ตำมคียเ์วิร์ดเหล่ำนั้น 

ฟังกช์ัน่น้ีสำมำรถน ำไปใชง้ำนไดห้ลำกหลำย เช่น กำรจบัคู่ควำมสนใจ กำรตอบค ำถำมให้ผูใ้ช ้กำร

คน้หำขอ้มูลร้ำนคำ้ และกำรวำงแผนค ำถำม 

                                       2. ไลน์แอท (Line @)  

                พฒันำกำรของโปรแกรมกำรสนทนำอย่ำงไลน์(Line)ท่ีเป็นท่ีรู้จกัและใช้ติดต่อกนัอย่ำง

กวำ้งขวำง จำกบริกำรฟรีท่ีท ำใหค้นยคุน้ีติดกำรส่ือสำรท่ีง่ำย และสะดวก เพรำะแมจ้ะไม่วำ่งก็ยงัทิ้ง

ขอ้ควำมไว ้
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ใหต้อบกลบัได ้สู่กำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ืองเพื่อก่อใหเ้กิดรำยได ้โดยกำรน ำไปสู่กำรติดต่อส่ือสำรทำง

ธุรกิจ และเรียกเก็บค่ำบริกำร ซ่ึงธุรกิจใหญ่ๆ ก็อำศยับริกำรในส่วนของ ออฟฟิเชียล แอคเคำท ์ 

(Official Account)  เพื่อโปรโมทธุรกิจของตวัเอง แต่เน่ืองจำกมีค่ำใชจ่้ำยสูง จึงเอ้ือประโยชน์แก่

ธุรกิจใหญ่ๆ เท่ำนั้น ยงัไม่สำมำรถตอบโจทยแ์ก่ธุรกิจเล็กๆ ท่ียงัไม่สำมำรถรับค่ำใชจ่้ำยในส่วนนั้น

ได ้ต่อมำจึงไดเ้ปิดบริกำรใหม่ท่ีมีช่ือวำ่ ไลน์แอท (LINE@) ท่ีท  ำข้ึนมำเพื่อผูป้ระกอบกำรรำยยอ่ย

ดว้ยกำรท ำเป็นในลกัษณะของดำวน์โหลดแอพพลิเคชั่นท่ีช่ือว่ำ ไลน์แอท (LINE@)ซ่ึงสำมำรถ

ใชไ้ดท้ั้งกบัระบบ Android และ iOS 

                  ลกัษณะกำรท ำงำนของ ไลน์แอท (LINE@) นั้นสำมำรถเทียบชั้นไดก้บั fanpage ใน 

เฟสบุ๊ค (facebook ) ท่ีเป็นชุมชนท่ีเป็นช่องทำงในกำรส่ือสำรทำงธุรกิจมำกกวำ่จะเป็นกำรส่ือสำร

ส่วนตวัไลน์แอท ( LINE@) จึงนบัเป็นพฒันำกำรเพื่อสนบัสนุนธุรกิจขนำดเล็ก ดว้ยค่ำใช้จ่ำยท่ี

เหมำะสม 

- ขอ้ดีของ ไลน์แอท (LINE@)  

                 โปรแกรมไลน์ฟรียงัมีขอ้จ ำกดับำงประกำรอยู่ เช่น ถ้ำแอดเป็นเพื่อนกนัก็สำมำรถส่ง

ขอ้มูลถึงกนัไดเ้ฉพำะบุคคล แต่ถำ้สร้ำงกลุ่มไลน์ข้ึนมำ จะเป็นกำรส่งขอ้มูลเขำ้กลุ่ม ทุกคนท่ีเป็น

สมำชิกกลุ่มจะไดเ้ห็นขอ้มูล ซ่ึงหำกมีกำรส่งขอ้มูลจำกหลำยคน อำจท ำให้ขอ้มูลท่ีตอ้งกำรให้ทรำบ

ถึงดนัข้ึนไป จนบำงคร้ังคนในกลุ่มก็ไม่ทนัไดเ้ห็นขอ้มูลท่ีส ำคญั จึงไม่เหมำะส ำหรับส่งขอ้มูลเพื่อ

ธุรกิจ ดงันั้น ไลน์ (LINE@) จึงตอบโจทยธุ์รกิจไดดี้กวำ่ ดว้ยจุดเด่นดงัต่อไปน้ี 

                 ประหยดัเวลำในส่งขอ้มูล เพรำะส่งขอ้ควำมคร้ังเดียวแต่ถึงแก่ทุกคนท่ีเป็นเพื่อนของเรำ

ได ้และขอ้มูลดงักล่ำวจะปรำกฏให้เห็นในไลน์ส่วนตวัของแต่ละคน โดยท่ีแต่ละคนไม่รู้ว่ำมีใคร

บำ้งท่ีไดรั้บทรำบขอ้มูลนั้นๆ ประหยดัค่ำใชจ่้ำย เม่ือคิดอตัรำกำรส่งขอ้ควำม เช่น 50,000 ขอ้ควำม 

 (1 คนคิด 1 ขอ้ควำม) ค่ำใชจ่้ำยเพียง 800 บำทเท่ำนั้น เม่ือเทียบกบักำรโฆษณำแบบอ่ืนท่ีตอ้งกำรส่ง

ให้ถึงคนจ ำนวนมำก ถือว่ำคุม้ค่ำมำกส ำหรับงบโฆษณำของธุรกิจต่ำงๆ อยูใ่นภำวะท่ีธุรกิจเล็กๆ ก็

สำมำรถรับภำระไดส้ำมำรถตั้งระบบตอบกลบัอตัโนมติัได้ โดยก ำหนดคียเ์วิร์ดของค ำถำมเอำไว ้

นบัเป็นขอ้ดีเพรำะในแง่ธุรกิจ คู่คำ้ย่อมตอ้งกำรกำรตอบกลบัในทนัที ส่วนเจำ้ของธุรกิจก็ไม่ตอ้ง

คอยตอบค ำถำมท่ีซ ้ ำซำกตั้งเวลำโพสต์ได ้ขอ้น้ีท ำให้เจำ้ของธุรกิจมีควำมคล่องตวัในกำรส่ือสำร

ตำมเวลำท่ีตวัเองตอ้งกำรได ้แมไ้ม่วำ่งในเวลำดงักล่ำว 
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2.4   สติ๊กเกอร์ไลน์ 

 
รูปภำพท่ี 2.10 สต๊ิกเกอร์ไลน์ 

ท่ีมำ :  https://www.google.com/search?q 

                        2.4.1 Line Stickers ไลน์สติ๊กเกอร์ คืออะไร 

                                ไลน์สต๊ิกเกอร์(Line Stickers)เป็นร้ำนคำ้ท่ีขำยสต๊ิกเกอร์ไลน์และให้ผูท่ี้ตอ้งกำร

ซ้ือสต๊ิกเกอร์ไลน์มำเลือกซ้ือสต๊ิกเกอร์ไลน์ เพื่อสร้ำงรำยได้ให้กับผู ้ขำย ซ่ึงจะมีกรณีท่ีแจก

สต๊ิกเกอร์ฟรีเช่นกนั แต่จะตอ้งเพิ่มเพื่อนของบริษทันั้นเขำ้ไป จึงจะสำมำรถไดส้ต๊ิกเกอร์ไลน์ของ

บริษทันั้นฟรี ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงช่องทำงท่ีช่วยสร้ำงกำรโฆษณำให้กับบริษทัได้ โดยบริษทัจะส่ง

ขอ้ควำมโฆษณำต่ำงๆ มำยงัผูท่ี้เพิ่มเพื่อนกบับริษทั เพื่อให้ผูท่ี้เป็นเพื่อนกบับริษทัได้รับรู้ขอ้มูล

ข่ำวสำรต่ำงๆ ของบริษทัดงันั้น ไลน์สต๊ิกเกอร์จึงเป็นร้ำนคำ้ท่ีขำยสต๊ิกเกอร์และให้ผูท่ี้ตอ้งกำรซ้ือ

สต๊ิกเกอร์ไลน์มำซ้ือสต๊ิกเกอร์ไลน์ไปใช ้อีกทั้งยงัเป็นอีกหน่ึงช่องทำงท่ีช่วยใหบ้ริษทัต่ำงๆ สำมำรถ

มำโฆษณำสินค้ำและบริกำรได้โดยเปิดให้ใช้สต๊ิกเกอร์ไลน์ได้ฟรี ก็จะมีผูค้นต่ำงๆเข้ำมำใช้

สต๊ิกเกอร์ไลน์เป็นจ ำนวนมำก ก่อนท่ีจะเร่ิมดำวน์โหลดสต๊ิกเกอร์ไลน์ไดจ้ะตอ้งเพิ่มเพื่อนกบับริษทั

ก่อน จำกนั้นบริษทัก็จะส่งโฆษณำต่ำงๆ มำยงัลูกคำ้ ซ่ึงลูกคำ้ก็จะสำมำรถใชส้ต๊ิกเกอร์ของบริษทัได้

ฟรี 

                        2.4.2  ประวตัิความเป็นมา 

                 ไลน์แอพพลิเคชัน่(Line Application) นั้นเป็นโปรแกรมท่ีถูกสร้ำงข้ีนในช่วงกลำงปี 2010 

โดยกำรร่วมมือของบริษทั Naver Japan Corporation และบริษทั livedoor โดยมี NHN Japan เป็น

ผูพ้ฒันำฟีเจอร์ต่ำงๆ ของไลน์ และในส่วนของกำรตลำดดำ้นธุรกิจนั้นยกใหบ้ริษทัแม่ท่ีเกำหลี NHN 

Corporation จดักำร หลงัจำกท่ีเปิดตวัไดเ้พียงไม่นำน ก็ไดรั้บกำรตอบรับถึงหลำยสิบลำ้นผูใ้ชง้ำน 

https://www.google.com/search?q
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ในญ่ีปุ่น ประเด็นแรกท่ีใช้ในกำรสร้ำงโปรแกรมแชทไลน์ข้ึนมำก็มีสำเหตุมำจำกเหตุกำรณ์

แผน่ดินไหวท่ีภูมิภำค Tohoku เม่ือตน้ปี 2011 นัน่เอง ในตอนนั้นระบบกำรติดต่อทำงกำรโทรศพัท์

ล่มอยำ่งไม่เป็นท่ำ ท ำให้ NHN Japan ตดัสินใจออกแบบแอพพลิเคชัน่ท่ีสำมำรถใชไ้ดท้ั้งบนมือถือ 

บนแท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์พีซี ซ่ึงจะท ำงำนบนเครือข่ำยขอ้มูลท่ีสำมำรถสนทนำตอบโตไ้ด้

รวดเร็วและต่อเน่ืองและด้วยควำมท่ีไลน์มีคุณสมบัติของโปรแกรมแชทครบถ้วน ตั้ งแต่ กำร

สนทนำ ส่งไฟล์รูป ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เสียง ระบบกำรคน้หำเพื่อนดว้ย QR Code หรือจะเกมไวค้ลำย

เครียด ยงัมีอีกส่ิงหน่ึงท่ีถือไดว้ำ่เป็นจุดเด่นของแอพพลิเคชัน่น้ีก็วำ่ได ้นัน่ก็คือสต๊ิกเกอร์นัน่เอง และ

ในตอนน้ีเรำจะมำพูดถึงเร่ือง “สต๊ิกเกอร์ไลน์”โดยจะขอแนะน ำตวักำร์ตูนหลกัๆ ของสต๊ิกเกอร์

ในไลน์ท่ีเป็นมำสต๊ีกเกอร์ไลน์ท่ีเห็นกนับ่อยๆ และคิดวำ่ทุกคนตอ้งเคยใชม้ำแลว้มำเร่ิมจำก 

 
รูปภำพท่ี 2.11 สต๊ิกเกอร์ไลน์ Moon 

ท่ีมำ :  https://www.mdsiglobal.com   
                   Moon เป็นสต๊ิกเกอร์หวักลม ตวัสีขำว เป็นสต๊ิกเกอร์พื้นฐำนของผูเ้ล่นไลน์กนัเลยทีเดียว 
เพรำะมีแทบจะทุกอำรมณ์ท่ีผูเ้ล่นตอ้งกำร สต๊ิกเกอร์ตวัน้ีปฏิเสธไม่ไดเ้ลยวำ่ผูเ้ล่นไลน์ตอ้งใชก้นั
อยำ่งนอ้ยคนละ 2 คร้ังแน่ๆ 

 

 
รูปภำพท่ี 2.12 สต๊ิกเกอร์ไลน์ Cony   

ท่ีมำ: https://www.mdsiglobal.com 

               โคน่ี ( Cony) เป็นสต๊ิกเกอร์กระต่ำยสีขำว หูดำ้นในสีชมพ ูดว้ยควำมท่ีเป็นกระต่ำยและ

แสดงอีโมชัน่ผำ่นท่ำทำงและใบหนำ้ออกมำไดน่้ำรัก หลำยๆ คนจึงชอบใชส้ต๊ิกเกอร์โคน่ีกนั โคน้ี

มกัจะมำพร้อมกบับรำวน์ 

 

 

https://www.mdsiglobal.com/
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รูปภำพท่ี 2.13 สต๊ิกเกอร์ไลน์ บรำวน์ (Brown)  

ท่ีมำ : https://www.mdsiglobal.com 

              บรำวน์ ( Brown) เป็นหมีสีน ้ ำตำล หนำ้น่ิงแต่แสดงอำรมณ์ออกมำทำงกำรกระท ำไดน่้ำรัก

มำกๆ ค่ะ แต่ก็มีกลุ่มคนไม่นอ้ยท่ีช่ืนชอบควำมน่ำรักซ่ือๆ ของเจำ้สต๊ิกเกอร์ตวัน้ี และบรำวน์มกัจะ

มีสต๊ิกเกอร์คู่กบัโคน่ี 

 
รูปภำพท่ี 2.14 สต๊ิกเกอร์ไลน์เจมส์ (James) 

ท่ีมำ : https://www.mdsiglobal.com 

               เจมส์ ( James ) เป็นสต๊ิกเกอร์หนุ่มเจำ้ส ำอำง มีจุดเด่นคือเป็นคนจริงๆ และผมสีทอง มำใน

ชุดเส้ือขำว กำงเกงด ำ ชอบท ำหน้ำแบบหลงตวัเอง เจมส์เป็นอีกหน่ึงสต๊ิกเกอร์ท่ีเป็นท่ีนิยมมำก

เพรำะ “ควำมฮำ” ของเคำ้น่ีแหละค่ะ ไม่วำ่จะท ำหนำ้หล่อ หรือแมแ้ต่ท่ำนอนตำยแบบส้ินหวงั เจมส์

มีหมด 
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รูปภำพท่ี 2.15 สต๊ิกเกอร์ไลน์ Sally 

ท่ีมำ : https://www.mdsiglobal.com 

และ Sally เป็ดเหลืองตวัจ๋ิวมกัจะมำแจมกบัคำแร็กเตอร์ตวัอ่ืนๆ อยูเ่สมอ 

 

 
รูปภำพท่ี 2.16 Line Offline Salaryman Stamp 

ท่ีมำ : https://www.mdsiglobal.com 

นอกจำกน้ี คำแรคเตอร์หลกัของไลน์ยงัถูกน ำไปเป็นอนิเมชัน่ในช่ือ Line Offline Salaryman Stamp 

                อนิเมไลน์น้ีเร่ิมฉำยเม่ือวนัท่ี 7 มกรำคม 2013 ทำงโตเกียวทีวี ใน 1 ตอนจะมีควำมยำว

เพียงแค่ 4 นำทีเท่ำนั้น ช่วงเวลำกำรฉำยอยูท่ี่ 01.30 – 01.35 น. ตำมเวลำญ่ีปุ่นนะคะ คำแร็คเตอร์

ไลน์แต่ละตวัจะถูกสร้ำงข้ึนมำให้เป็นพนักงำนเงินเดือน ปัจจุบนัมีหลำยตอนแล้วล่ำสุดน้ี ทำง 

NAVER ไดมี้กำรฉลองให้กบัผูใ้ชง้ำนไลน์เกิน 100 ลำ้นคน ดว้ยกำรแจกสต๊ิกเกอร์ 7 วนั 7 แบบให้

ไปสะสมกบัฟรีๆ โดยไม่เสียเงินค่ะ โดยวิธีกำรโหลดคือ 1 วนัต่อ 1 คำแร็คเตอร์ ตั้งแต่วนัท่ี 18-24 

มกรำคม 2556 ลำยของสต๊ิกเกอร์ท่ีแจกมีดงัน้ี 
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รูปภำพท่ี 2.17 Moon Special Edition / Cony Special Edition / Brown Special Edition / Don’t Lose 

Your Soul / Hurricane Project / Jungle High / Listen to Your Heart 

ท่ีมำ : https://www.mdsiglobal.com 

 

                     2.4.3 ความส าเร็จและรางวลัทีไ่ด้รับของ LINE 

– รำงวลั iTunes ยอดเยีย่มประจ ำปี 2555 : อนัดบั 1 ประเภทฟรีแอพลิเคชัน่ (ประเทศญ่ีปุ่น) 

– รำงวลั iF ดีไซน์ ปี 2556 : รำงวลัส่ือโฆษณำ 

– รำงวลัดีไซน์ดีเยีย่มเหรียญทอง ปี 2555 

– รำงวลัเทรนด ์Shogakukan Dime ปี 2555 

– รำงวลัทีมงำนยอดเยีย่ม ปี 2555 

– รำงวลั AMD Digital Contents คร้ังท่ี 17 ประจ ำปี 2556 

– รำงวลั Nikkei Sangyo Shimbun: Nikkei Superior Products Service ปี 2555 

– รำงวลั Nikkei MJ Hit Products ปี 2555 

– รำงวลั Nikkei Trendy: Hit Products ปี 2555 : อนัดบั 2 จำก 30 ล ำดบั 

– รำงวลั Top Worldwide in Non-Game Apps by Monthly Revenues for iOS/Google Play 

(พฤศจิกำยน 2555) 

– รำงวลั elEconomista: Nominated for Best Technology (ประเทศสเปน) 

– รำงวลั EL PAIS: Nominated for Best Trend (ประเทศสเปน) 

 

       

 

https://www.mdsiglobal.com/
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2.4.4 โปรแกรมทีใ่ช้ท าสติ๊กเกอร์ไลน์ 

 
 รูปภำพท่ี 2.18 Icon แสดงสัญลกัษณ์ของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

ท่ีมำ : https://adobe-photoshop-cs6-update.th.softonic.com/ 

 

                                           2.4.4.1โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

            โปรแกรม Photo shop เป็นโปรแกรมในตระกูล Adobe ท่ีใชส้ ำหรับตกแต่งภำพถ่ำยและ

ภำพกรำฟิก ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ไม่วำ่จะเป็นงำนดำ้นส่ิงพิมพ ์นิตยสำร และงำนดำ้นมลัติมีเดีย 

 อีกทั้งยงัสำมำรถ retouching ตกแต่งภำพและกำรสร้ำงภำพ ซ่ึงก ำลงัเป็นท่ีนิยมสูงมำกในขณะน้ี เรำ

สำมำรถใชโ้ปรแกรม Photoshop ในกำรตกแต่งภำพ กำรใส่ Effect ต่ำง ๆใหก้บัภำพ และตวัหนงัสือ 

กำรท ำภำพขำวด ำ กำรท ำภำพถ่ำยเป็นภำพเขียน กำรน ำภำพมำรวมกนั กำร Retouch ตกแต่งภำพ

ต่ำงๆเรำสำมำรถเรียนรู้วิธีกำรใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop น้ีไดด้ว้ยตวัเอง  คุณสำมำรถท่ีจะท ำ

กำรแกไ้ขภำพ ตกแต่งภำพ ซ้อนภำพในรูปแบบต่ำงๆ ไดอ้ยำ่งง่ำยดำย และส่ิงท่ีขำดไม่ไดก้็คือ กำร

ใส่ขอ้ควำมประกอบลงในภำพดว้ย  และเน่ืองดว้ย Adobe Photoshop มีกำรพฒันำโปรแกรมมำอยำ่ง

ต่อเน่ือง ท ำให้เรำจ ำเป็นตอ้งศึกษำค ำสั่งต่ำงๆ ให้เขำ้ใจ แต่ท่ีส ำคญั เม่ือคุณเรียนรู้กำรใช้ค  ำสั่งใน

เวอร์ชัน่เก่ำ คุณก็ยงัคงสำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชก้บัเวอร์ชัน่ใหม่ๆไดอี้กดว้ย 

             ควำมสำมำรถพื้นฐำนของ Adobe Photoshop ท่ีควรทรำบ  

-  ตกแต่งหรือแกไ้ขรูปภำพ 

-  ตดัต่อภำพบำงส่วน หรือท่ีเรียกวำ่ crop ภำพ 

-  เปล่ียนแปลงสีของภำพ จำกสีหน่ึงเป็นอีกสีหน่ึงได ้

-  สำมำรถลำกเส้น แบบฟรีสไตล ์หรือใส่รูปภำพ ส่ีเหล่ียม วงกลม หรือสร้ำงภำพไดอ้ยำ่งอิสระ 

-  มีกำรแบ่งชั้นของภำพเป็น Layer สำมำรถเคล่ือนยำ้ยภำพไดเ้ป็นอิสระต่อกนั 

-  กำรท ำ cloning ภำพ หรือกำรท ำภำพซ ้ ำในรูปภำพเดียวกนั 

https://adobe-photoshop-cs6-update.th.softonic.com/


 

 

32 

-  เพิ่มเติมขอ้ควำม ใส่ effect ของขอ้ควำมได ้

-  Brush หรือแปรงทำสี ท่ีสำมำรถเลือกรูปแบบส ำเร็จรูปในกำรสร้ำงภำพไดแ้ละอ่ืนๆ อีกมำกมำย 

โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เม่ือท ำกำรเปิดโปรแกรมแลว้ จะพบหนำ้ตำของโปรแกรมดงั รูป 

 
ท่ีมำ : https://adobe-photoshop-cs6-update.th.softonic.com/ 

รู้จกักบัโปรแกรม Photoshop CS6 

               โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมท่ีใช้ส ำหรับตกแต่งรูปภำพ สร้ำงงำนกรำฟิกต่ำงๆ 

หลกักำรท ำงำนง่ำยๆ ของโปรแกรม Photoshop คือ กำรสร้ำงภำพโดยเร่ิมตน้จำกหน้ำกระดำษ

เปล่ำๆ เหมือนจิตรกรท่ีเขียนภำพลงบนฝืนผำ้ใบ กำรหยิบภำพถ่ำยข้ึนมำปรับแต่งให้ดูดี สมบูรณ์ 

หรือแหวกแนวในรูปแบบท่ีต้องกำร ซ่ึงขั้นตอนทั้ งหมดจะท ำงำนอยู่บนหน้ำจอของเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ ซ่ึงแบ่งออกไดห้ลำยดำ้น คือ งำนตกแต่งภำพถ่ำย เป็นกำรตกแต่งรูปถ่ำยเก่ำๆให้คมชดั

หรือเหมือนใหม่ หรือทำงกำรแก้ไขควำมสว่ำงของรูปถ่ำยให้ภำพมีสีสดใสสมจริง ปรับแต่ง

ภำพถ่ำยใหเ้หมือนภำพวำดนอกจำกนั้นยงัสำมำรถตดัต่อภำพ สร้ำงภำพลอ้เลียน เช่น เอำใบหนำ้คน

หน่ึงไปวำงบนตวัอีกคนหน่ึง น ำภำพบุคคลไปวำงบนฉำกหลงัฉำกอ่ืน  งำนส่ิงพิมพไ์ม่ว่ำจะเป็น

หนังสือ นิตยสำร โฆษณำเรียกได้ว่ำเกือบทุกงำนท่ีต้องใช้รูป สำมำรถใช้โปรแกรม Photoshop 

สร้ำงสรรคภ์ำพให้เป็นไปตำมไอเดียท่ีเรำวำงแผนไวไ้ด้ งำนเวบ็ไซตบ์นอินเทอร์เน็ต ใชส้ร้ำงภำพ

เพื่อตกแต่งเว็บไซต์ ไม่ว่ำจะเป็นพื้นหลงัปุ่มโตต้อบ แถบหัวเร่ือง ตลอดจนภำพประกอบต่ำงๆ 

นอกจำกนั้นยงัสำมำรถออกแบบหนำ้เวบ็ดว้ยโปรแกรม Photoshop ไดง้ำนออกแบบท ำงกรำฟิก ใช ้

โปรแกรม Photoshop ช่วยในกำรสร้ำงภำพสำมมิติกำรออกแบบปกหนังสือและผลิตภณัฑ์ กำร

ออกแบบกำร์ดอวยพร เป็นตน้ 

https://adobe-photoshop-cs6-update.th.softonic.com/
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                                                   2.4.4.2 โปรแกรม Adobe Illustrator   

 

รูปภำพท่ี 2.19 ภำพโลโกข้องงโปรแกรม Illustrator 

ท่ีมำ : http://pycknokmiu.blogspot.com/2013/09/adobe-illustrator.html 

 

           โปรแกรมพื้นฐำนท่ีนักออกแบบทุกคนต้องเรียนรู้ในกำรสร้ำงงำนกรำฟิกมี 2 ชนิด คือ

โปรแกรมประเภทวำดภำพ และโปรแกรมประเภทตกแต่งภำพ 

            Illustrator คือ โปรแกรมท่ีใชใ้นกำรวำดภำพ โดยจะสร้ำงภำพท่ีมีลกัษณะเป็นลำยเส้น หรือ

ท่ีเรียกวำ่ Vector Graphic จดัเป็นโปรแกรมระดบัมืออำชีพท่ีใชก้นัเป็นมำตรฐำนในกำรออกแบบ

ระดบัสำกลสำมำรถท ำงำนออกแบบต่ำงๆ ไดห้ลำกหลำย ไม่วำ่จะเป็นส่ิงพิมพ ์บรรจุภณัฑ์ เวบ็ และ

ภำพเคล่ือนไหวตลอดจนกำรสร้ำงภำพเพื่อใช้เป็นภำพประกอบในกำรท ำงำนอ่ืนๆ เช่น กำร์ตูน 

ภำพประกอบหนงัสือ เป็นตน้ 

           กำรประมวลผลภำพกรำฟิกของคอมพิวเตอร์ ในควำมเป็นจริงแล้วภำพกรำฟิกท่ีเก็บใน

คอมพิวเตอร์นั้น จะมีวธีิกำรประมวลผลภำพ 2 แบบแตกต่ำงกนัไปตำมแต่ละโปรแกรมดงัน้ี คือ 

                     1. กำรประมวลผลแบบอำศยักำรค ำนวณทำงคณิตศำสตร์ 

           ตวัอยำ่งเช่น รูปลอ้รถจกัรยำน ถำ้เป็นกำรเก็บแบบเวก็เตอร์ เคร่ืองจะเก็บขอ้มูลท่ีเป็นสูตรทำง

คณิตศำสตร์แต่สำมำรถอธิบำยไดคื้อ รูปลอ้จกัรยำน คือเส้นวงกลมท่ีเกิดจำกกำรวดัควำมห่ำงจำกจุด

ศูนยก์ลำงจุดหน่ึงไปยงับริเวณรอบๆ ดว้ยระยะห่ำงทีเท่ำกนั โดยมีสีและต ำแหน่งของสีท่ีแน่นอน 

ฉะนั้นไม่ว่ำเรำจะมีกำรเคล่ือนยำ้ยท่ีหรือย่อขยำยขนำดของภำพ ภำพจะไม่เสียรูปทรงในเชิงเลขำ

คณิต เช่น โปรแกรม Illustrator ใชว้ธีิน้ีในกำรเก็บ เป็นตน้ 

            ตวัอยำ่งงำนกรำฟิกของภำพแบบเวกเตอร์งำนกรำฟิกในแบบเวกเตอร์น้ีจะเป็นลกัษณะของ

ภำพลำยเส้น ซ่ึงงำนเหล่ำน้ีจะเนน้ถึงควำม คมชดัของเส้นเป็นหลกั เช่น ภำพโลโก ้ตรำบริษทั  

http://pycknokmiu.blogspot.com/2013/09/adobe-illustrator.html
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และภำพลำยเส้นแบบคลิปอำร์ต โปรแกรมเหล่ำน้ีไดแ้ก่ Illustrator, CorelDraw และ Freehand  

                    2. กำรเก็บและแสดงผลแบบบิตแมพ็ [ Bitmap ] 

          เป็นกำรประมวลผลแบบอำศยักำรอ่ำนค่ำสีในแต่ละพิกเซล ซ่ึงเหมำะกบัภำพท่ีมีโทนสีท่ี

ใกลเ้คียงกนั เช่น ภำพถ่ำย โปรแกรม Photoshop ใชว้ิธีน้ี กำรประมวลผลแบบบิตแม็พน้ีเรำเรียกอีก

อยำ่งวำ่ Raser image เป็นกำรเก็บขอ้มูลดิบ คือค่ำ 0 และ 1 ใช้กำรแสดงผลเป็นพิกเซล โดยแต่ละ

พิกเซลจะมีกำรเก็บค่ำสีท่ีเจำะจงในแต่ละต ำแหน่ง 

           ตัวอย่ำงงำนกรำฟิกของภำพแบบบิตเม็ด (bitmap) งำนกรำฟิกในแบบบิตเม็ดน้ีจะเป็น

ลกัษณะของภำพ ท่ีตอ้งกำรปรับแต่งรำยละเอียดของสีเป็นหลกั เช่น กำรซ้อนภำพและกำรตกแต่ง

ภำพใหเ้หนือจริง โปรแกรมเหล่ำน้ีไดแ้ก่ Photoshop, Corel Photo-paint และ Fireworks เป็นตน้ 

           โปรแกรม Illustrator ท ำอะไรได้บ้ำง งำนส่ิงพิมพ์ ไม่ว่ำจะเป็นงำนโฆษณำ โบร์ชัวร์ 

นำมบตัร หนงัสือ หรือนิตยสำร เรียกไดว้ำ่เกือบทุกส่ิงพิมพท่ี์ตอ้งกำรควำมคมชดั งำนออกแบบทำง

กรำฟิก กำรสร้ำงภำพสำมมิติ กำรออกแบบปกหนังสือ กำรออกแบบสกรีน CD-ROM และกำร

ออกแบบกำร์ดอวยพร ฯลฯ  งำนทำงด้ำนกำร์ตูน ในกำรสร้ำงภำพกำร์ตูนต่ำงๆนั้น โปรแกรม 

Illustrator ไดเ้ขำ้มำมีบทบำทและช่วยในกำรวำดรูปไดเ้ป็นอยำ่งดี งำนเวบ็ไซตบ์นอินเตอร์เน็ต  ใช้

สร้ำงภำพตกแต่งเวบ็ไซตไ์ม่วำ่จะเป็น พื้นหลงัหรือปุ่มตอบโต ้แถบหวัเร่ืองตลอดจนภำพประกอบ

ต่ำงๆ ท่ีปรำกฏบนหนำ้เวบ็แนะน ำเคร่ืองของโปรแกรม Adobe Illustrator 

                     จุดเด่นของโปรแกรมIllustrator 

                                1. ใชส้ร้ำงภำพแบบ Vector ไดย้อดเยีย่ม 

                                2. สร้ำง Logo และแกไ้ขเปล่ียนแปลงไดง่้ำย 

                                3. ปรับปรุง Wmf หรอ Clipart ของ windows ได ้

                                4. วำด และแกไ้ขเส้นโครงไดส้มบูรณ์แบบ 

                                5.ไม่มีปัญหำในกำรส่งงำนเน่ืองจำกทุกโรงพิมพ์ยินดีรับไฟล์งำนท่ีสร้ำง                     

จำก โปรแกรมIllustratorนอกจำกน้ีก็ยงัไม่มีปัญหำเร่ืองควำมคมชดัของภำพถึงแมว้่ำจะตอ้งมีกำร

ปรับขนำดอำร์ตเวิร์กให้ใหญ่กว่ำเดิมหลำยสิบเท่ำก็ตำม เพรำะภำพท่ีไดจ้ำกIllustrator เป็นภำพ

ประเภท Vector format ยอ่ขยำยเท่ำไหร่ก็ยงัคมชดั 

 

 



 

 

35 

                                   6. สะดวกดว้ยขนำดไฟล์ท่ีเล็กมำกเรียกว่ำถำ้ไม่มีกำรฝังไฟล์ภำพลงในไฟล์

งำนแลว้สำมำรถบนัทึกใส่แผน่ฟลอปป้ีดิสกไ์ดอ้ยำ่งสบำยๆ หรือจะส่งงำนทำงอีเมล์ก็ไดไ้ม่มีปัญหำ

เช่นกนั 

                             7. ในเร่ืองของกำรท ำงำน โปรแกรม Illustrator ก็มีเคร่ืองมือวำดภำพท่ี

หลำกหลำยใชว้ำดภำพไดต้ั้งแต่เรียบง่ำยจนถึงซบัซ้อนเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่บรรดำนกั

ออกแบบทั้งหลำยไดอ้ยำ่งครบถว้น  

                                                 2.4.4.3 LINE Creators Studio APP 

   

รูปภำพท่ี 2.20 ภำพตวัอยำ่ง กำรใชส้ต๊ิกเกอร์ LINE Creators Studio APP 

ท่ีมำ : https://software.thaiware.com/13451-LINE-Creators-Studio-App.html 

 

                    LINE Creators Studio (App สร้ำงสต๊ิกเกอร์ไลน์ส่วนตวั และขำยไดด้ว้ย) ส ำหรับ

แอพพลิเคชัน่น้ีมีช่ือวำ่ แอพพลิเคชัน่ไลน์( Line) Creators Studio จดัเป็นแอพพลิเคชัน่อย่ำงเป็น

ทำงกำรของไลน์(Line)ส ำหรับคนท่ีอยำกสร้ำงสรรคภ์ำพสต๊ิกเกอร์น่ำรักๆ ดว้ยกำรใชภ้ำพใบหน้ำ

ของตวัเองมำท ำเป็นภำพสต๊ิกเกอร์ในแอพพลิเคชัน่ไลน์(Line)ไดอ้ยำ่งง่ำยดำย และยงัสำมำรถเอำ

สต๊ิกเกอร์ชุดพิเศษของคุณไปวำงขำยท่ีร้ำนสต๊ิกเกอร์ไลน์ไดอี้กด้วย เรียกไดว้่ำงำนน้ีไดท้ั้งควำม

สนุกและไดเ้งินดว้ย 

https://software.thaiware.com/13451-LINE-Creators-Studio-App.html
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               สร้ำงสรรคภ์ำพสต๊ิกเกอร์สุดน่ำรักดว้ยภำพของตวัเรำเอง หรือจะเป็นภำพของลูกของคุณ

หรือ สัตวเ์ล้ียงตวัโปรดมำท ำเป็นสต๊ิกเกอร์ชุดพิเศษ จะท ำใชเ้องสนุกๆ เพื่อใชก้นัเองในครอบครัว 

หรือส่งให้เพื่อน เพื่อให้กำรสนทนำของคุณพิเศษสุดก็ยงัได ้โดยมีขอ้แมว้ำ่สต๊ิกเกอร์ตอ้งผำ่นกำร

พิจำรณำจำกทำงไลน์ก่อนถึงจะเปิดจ ำหน่ำยไดใ้ส่ขอ้ควำมสนุกๆ ในรูปถ่ำยแลว้ท ำเป็นสต๊ิกเกอร์ 

เปล่ียนบรรยำกำศให้รูปถ่ำยด้วยฟิลเตอร์หลำกชนิดใช้ฟังก์ชันวำดรูปเพื่อวำดรูปท ำสต๊ิกเกอร์ได้

อย่ำงอิสระ เม่ือท ำสต๊ิกเกอร์เสร็จแล้ว คุณสำมำรถส่งสต๊ิกเกอร์ให้บริษทัไลน์พิจำรณำ และเปิด

จ ำหน่ำยไดจ้ำกในแอพพลิเคชัน่และควำมสำมำรถอ่ืนๆ อีกมำกมำย 

                ส ำหรับแอพพลิเคชั่น LINE Creators Studio  ตวัน้ี ทำงผูพ้ฒันำแอพพลิเคชั่น 

(Application Developer) เขำไดแ้จกให ้คุณไดส้ำมำรถน ำไปใชง้ำนไดฟ้รีๆ (FREE) โดย ไม่ตอ้งเสีย

ค่ำใชจ่้ำยใดๆ ทั้งส้ินเลย  นอกจำกน้ีแลว้ คุณยงัสำมำรถท่ีจะ ติดต่อกบัทำง ผูพ้ฒันำแอพพลิเคชัน่ น้ี

ไดผ้ำ่นทำงช่องทำงอีเมล ์(E-Mail) : line-support@line.me (ภำษำองักฤษ) ไดท้นัที 

                           2.4.5  ขั้นตอนในการจัดท าสติ๊กเกอร์ไลน์ 

สร้ำงสต๊ิกเกอร์ Line ของตวัเองง่ำยๆ ใน 8 ขั้นตอน ดว้ย Line Creator Market 

 
รูปภำพท่ี 2.21 ขั้นตอนกำรท ำสต๊ิกเกอร์ไลน์ 

ท่ีมำ : https://www.mangozero.com 

 

 

https://www.mangozero.com/
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                 ปฏิเสธไม่ไดเ้ลยวำ่ แอพพลิเคชัน่ท่ีไดรั้บควำมนิยมมำกท่ีสุดแทบทุกคนมีติดเคร่ืองและ

ใช้สนทนำกนัเป็นประจ ำนั้นก็คือแอพพลิเคชัน่ไลน์ (Line) ซ่ึงจุดเด่นหลกัๆ ขอ้หน่ึงก็คือ กำรมี

สต๊ิกเกอร์น่ำรักกวนๆ ท่ีช่วยท ำใหก้ำรสนทนำของเรำมีควำมสนุกเพิ่มมำกข้ึน และท่ีส ำคญัคือน่ำรัก 

ช่วยกระตุน้ท ำใหบ้ทสนทนำไม่น่ำเบ่ือ ทั้งน้ีทำงไลน์ ยงัมีกำรเปิดรับสต๊ิกเกอร์ไลน์จำกบุคคลทัว่ไป 

แค่มีบญัชีผูใ้ชไ้ลน์แลว้อยำกลองสร้ำงสรรคใ์ช้สต๊ิกเกอร์เฉพำะกลุ่ม ใชก้บัแฟน หรืออยำกจะเพิ่ม

รำยไดพ้ิเศษผำ่นช่องทำงน้ีก็สำมำรถท ำได ้ใครรู้เร่ืองน้ีแลว้แต่ยงักลวัวำ่ลงทะเบียนยำก หรืองงๆ วำ่

ตอ้งใช้ไฟล์ยงัไง หรือมีกฎขอ้ก ำหนดในกำรท ำอย่ำงไร ลองมำดูแล้วจะรู้ว่ำไม่ยำกเลย ท ำว่ำงๆ 

เพลินๆ อำจไดส้ต๊ิกเกอร์ชุดใหม่เก็บไวใ้ชแ้ถมยงัขำยไดอี้กดว้ย 

1. ลงทะเบียนกบั Line Creator Market ด้วยบัญชี Line ของเรา 

 
รูปภำพท่ี 2.22 ขั้นตอนกำรท ำสต๊ิกเกอร์ไลน์ขั้นตอนท่ี 1 

ท่ีมำ : https://www.mangozero.com 

                ล็อกอิน Line Creators Market ดว้ยบญัชี Line ผำ่นเวบ็ https://creator.line.me/th/ ถำ้ใคร

ยงัไม่มีหรืออยำกได ้บญัชีเฉพำะส ำหรับท ำสต๊ิกเกอร์ก็ไปสมคัรบญัชีไลน์กนัก่อนนะ 
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       2. ใส่ข้อมูลการรับเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภำพท่ี 2.23 ขั้นตอนกำรท ำสต๊ิกเกอร์ไลน์ขั้นตอนท่ี 2 

ท่ีมำ : https://www.mangozero.com 

                 ใส่ขอ้มูลกำรโอนเงินให้เรียบร้อย โดนทำง Line จะรับเงินไดผ้ำ่นทำง PayPal เท่ำนั้น ถำ้

ใครยงัไม่มีก็ไปเปิดไดโ้ดยผกูบญัชีผำ่นบตัรของท่ำน โดยถำ้ยอดขำยเกิน 1,000 เยน (ประมำณ 300 

บำท) เรำสำมำรถยื่นค ำขอโอนเงินรับค่ำสต๊ิกเกอร์จำกทำงไลน์ได้โดย โอนให้ภำยใน 45 วนั 

ประมำณทุกวนัท่ี 1 – 10 ของทุกเดือนถำ้ใครยงัไม่สะดวกหรือยงัไม่มีบญัชี PayPal แนะน ำวำ่ขำ้ม

ขั้นตอนน้ีไปก่อนก็ได ้ไปท ำสต๊ิกเกอร์ก่อนแลว้ค่อยกลบัมำใส่ก่อนเร่ิมขำยไดน้ะ 

3. กดลงทะเบียนใหม่ เพือ่สร้างสติ๊กเกอร์ชุดใหม่ 

 
รูปภำพท่ี 2.24 ขั้นตอนกำรท ำสต๊ิกเกอร์ไลน์ขั้นตอนท่ี 3 

ท่ีมำ : https://www.mangozero.com 

https://www.mangozero.com/
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               โดยคร้ังน้ีเรำจะแนะน ำวธีิกำรสร้ำงแค่สต๊ิกเกอร์แบบธรรมดำ ไม่ใช่สต๊ิกเกอร์แบบ

แอนิเมชนั ซ่ึงจะมีขอ้ก ำหนดต่ำงกนัไป 

4. กรอกรายละเอยีดให้ครบถ้วน 

 
รูปภำพท่ี 2.25 ขั้นตอนกำรท ำสต๊ิกเกอร์ไลน์ขั้นตอนท่ี 4 

ท่ีมำ : https://www.mangozero.com 

                  กรอกช่ือสต๊ิกเกอร์และรำยละเอียดอ่ืนๆ ให้ครบ โดยตอนน้ีทำงไลน์อนุญำตให้ใช้

ภำพถ่ำยในสต๊ิกเกอร์ได้แลว้ถ้ำใครจะใส่ก็อย่ำลืมกดเคร่ืองหมำยถูกด้ำนหน้ำ “กำรใช้รูปถ่ำยให้

เรียบร้อย” หรือถำ้มีกำรใชรู้ปบุคคลมีช่ือเสียงหรือตอ้งแสดงรำยละเอียดลิขสิทธ์ต่ำงๆสำมำรถส่ง

เอกสำรไดท่ี้หนำ้น้ีเลย     

5. จัดการสติ๊กเกอร์ 

 
รูปภำพท่ี 2.26 ขั้นตอนกำรท ำสต๊ิกเกอร์ไลน์ขั้นตอนท่ี 5 

ท่ีมำ : https://www.mangozero.com 

https://www.mangozero.com/
https://www.mangozero.com/
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                   กดตั้งรำคำขำยตำมตอ้งกำรหำกกดจ ำหน่ำยสต๊ิกเกอร์ไปแลว้อยำกเปล่ียนรำคำกะทนัหนั

ก็สำมำรถท ำได้ แต่ตอ้งไปกด “หยุดกำรจ ำหน่ำย” ก่อนแลว้ค่อยแก้ไขรำคำ หลงัจำกแก้ไขรำคำ

เรียบร้อยตอ้งรอเป็นเวลำ 24 ชม.  ถึงจะกดจ ำหน่ำยสต๊ิกเกอร์ไดอี้กคร้ัง 

6. เร่ิมสร้างสติ๊กเกอร์ได้เลย !! 

 
รูปภำพท่ี 2.27 ขั้นตอนกำรท ำสต๊ิกเกอร์ไลน์ขั้นตอนท่ี 6 

ท่ีมำ : https://www.mangozero.com 

ก ำหนดจ ำนวนสต๊ิกเกอร์ต่อชุดท่ีเรำตอ้งกำรแลว้เร่ิมอปัโหลดสต๊ิกเกอร์ไดเ้ลย 

7. เร่ิมสร้างสติ๊กเกอร์ตามรายละเอยีดดังนี้ 

 
รูปภำพท่ี 2.28 ขั้นตอนกำรท ำสต๊ิกเกอร์ไลน์ขั้นตอนท่ี 7 

ท่ีมำ : https://www.mangozero.com 

 

https://www.mangozero.com/
https://www.mangozero.com/
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               โดยสต๊ิกเกอร์ควรมีพื้นท่ีว่ำงท่ีเหมำะสมระหว่ำงตวัรูปท่ีตดัขอบแล้วกับเน้ือหำในรูป 

(ประมำณ 10 พิกเซล)สต๊ิกเกอร์ท่ีแนะน ำสต๊ิกเกอร์ท่ีง่ำยต่อกำรน ำไปใช้ในบทสนทนำและกำร

ส่ือสำรประจ ำวนัสต๊ิกเกอร์ซ่ึงประกอบดว้ยกำรแสดงอำรมณ์ควำมรู้สึก ขอ้ควำม และรูปท่ีเขำ้ใจได้

ง่ำยสต๊ิกเกอร์ท่ีไม่แนะน ำสต๊ิกเกอร์ท่ียำกต่อกำรน ำไปใชใ้นบทสนทนำในชีวิตประจ ำวนั เช่น วตัถุ 

ทิวทศัน์สต๊ิกเกอร์ซ่ึงมีระยะกำรมองไม่ดี เช่น รูปท่ียำวเกินไปหรือรูปเต็มของคำแรคเตอร์ท่ีมีช่วงตวั

ยำวมำกสต๊ิกเกอร์ท่ีขำดควำมสมดุลอยำ่งเห็นไดช้ดั (เช่น ใชแ้ต่สีอ่อน มีแต่ตวัเลขเรียงกนั)ผลงำนท่ี

มีเน้ือหำขดัต่อศีลธรรมอนัดีหรือระเบียบของสังคม ช้ีชวนให้เยำวชนด่ืมสุรำหรือสูบบุหร่ี มีภำพ

เก่ียวกบัเพศหรือควำมรุนแรง หรืออำจปลุกกระแสชำตินิยม 

คู่มือกำรพิจำรณำสต๊ิกเกอร์ 

               ครีเอเตอร์ (ผูจ้ดัท ำและผูจ้  ำหน่ำยสต๊ิกเกอร์) จะสร้ำงสรรคแ์ละจ ำหน่ำยไดเ้ฉพำะสต๊ิกเกอร์

ท่ีได้รับกำรพิจำรณำจำกไลน์แล้วว่ำมีควำมเหมำะสมเท่ำนั้น สต๊ิกเกอร์ท่ีไลน์พิจำรณำว่ำอยู่ใน

ขอบข่ำยหรืออำจอยูใ่นขอบข่ำยท่ีระบุไวด้ำ้นล่ำงจะถูกพิจำรณำวำ่ไม่เหมำะสมแลว้อำจปฏิเสธหรือ

ให้หยุดจ ำหน่ำย บริษทัจึงใคร่ขอให้ครีเอเตอร์ศึกษำคู่มือกำรพิจำรณำน้ีก่อนยื่นเสนอผลงำนของ

ท่ำน อยำ่งไรก็ตำม สต๊ิกเกอร์ในขอบข่ำยท่ีระบุไวด้ำ้นล่ำงบำงชุดอำจไดรั้บกำรพิจำรณำวำ่สำมำรถ

จ ำหน่ำยได ้โดยจะข้ึนอยูก่บัเน้ือหำของสต๊ิกเกอร์ พื้นท่ีจ  ำหน่ำย คุณสมบติัของครีเอเตอร์และอ่ืนๆ  

ในกรณีท่ีใช้รูปภำพเป็นส่วนประกอบ บริษัทอำจขอเอกสำรเพิ่มเติมเพื่อยืนยนัสิทธ์ิกำรใช้รูป

เหล่ำนั้น 

             1. ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัรูปสต๊ิกเกอร์ รูปหลกั และรูปส ำหรับแทบ็ในหอ้งแชท 

                            1.1 รูปสต๊ิกเกอร์ท่ีมีรูปแบบไม่ตรงกบัท่ีไลน์ก ำหนด 

                            1.2 รูปสต๊ิกเกอร์ท่ีไม่เหมำะส ำหรับใชใ้นกำรสนทนำหรือกำรส่ือสำร 

                            1.3 รูปสต๊ิกเกอร์ท่ีมีสัดส่วนกำรมองเห็นไม่ดี เช่น รูปท่ีมีดำ้นยำวยำวเกินไป      

                                  หรือตวัคำแรคเตอร์ท่ีมีช่วงตวัยำวมำก                                      

                            1.4 รูปสต๊ิกเกอร์ท่ีขำดควำมสมดุลอยำ่งเห็นไดช้ดั เช่น รูปท่ีใชแ้ต่สีอ่อน มีแต่ 

                                  ตวัเลขเรียงกนั 

                            1.5 รูปสต๊ิกเกอร์ท่ีมีแต่โลโก ้

                            1.6 รูปสต๊ิกเกอร์ท่ีมีแต่ขอ้ควำม 

                            1.7 รูปสต๊ิกเกอร์ท่ีมีตวัอกัษรไม่ถูกตอ้ง 
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                            1.8 รูปสต๊ิกเกอร์ท่ีขดัแยง้กบัช่ือและค ำอธิบำย 

                            1.9 รูปหลกัรูปส ำหรับแทบ็แตกต่ำงจำกรูปสต๊ิกเกอร์ท่ีจ  ำหน่ำยอยำ่งเห็นไดช้ดั 

                            1.10 รูปสต๊ิกเกอร์ท่ีคดัลอกจำกสต๊ิกเกอร์ท่ีจ  ำหน่ำยท่ี LINE STORE หรือ 

                                    สต๊ิกเกอร์ท่ีอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำ 

             2. ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัขอ้ควำมในช่ือสต๊ิกเกอร์ ค ำอธิบำย ช่ือครีเอเตอร์ และขอ้ควำมลิขสิทธ์ิ 

                            2.1 ขอ้ควำมท่ีมีรูปแบบไม่ตรงกบัท่ีไลน์ก ำหนด 

                            2.2 ขอ้ควำมท่ีสะกดผดิหรือมีควำมผดิพลำด 

                            2.3 มีกำรโฆษณำอยูใ่นช่ือหรือค ำอธิบำย เช่น เร่ิมจ ำหน่ำยวนัท่ี xx เดือน xx,  

                                   คน้หำดว้ยค ำวำ่ xx 

                            2.4 ขอ้ควำมท่ีมีลิงคอ์ยูด่ว้ย 

                            2.5 ขอ้ควำมท่ีมีอิโมจิ เช่น รูปหวัใจ หรือตวัอกัษรท่ีดูไดบ้นอุปกรณ์บำงชนิด 

                                   เท่ำนั้น 

                            2.6 ขอ้ควำมท่ีสั้นเกินไป 

                            2.7 ขอ้ควำมท่ีมีเน้ือหำขดัแยง้กบัรูปสต๊ิกเกอร์ 

             3. ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัศีลธรรม 

                            3.1 สต๊ิกเกอร์ท่ีส่งเสริมหรือสนบัสนุนอำชญำกรรม 

                            3.2 สต๊ิกเกอร์ท่ีแสดงถึงกำรใชก้ ำลงั กำรใชค้วำมรุนแรงต่อเยำวชน ภำพลำมก 

                                  เยำวชน 

                            3.3 สต๊ิกเกอร์ท่ีมีรูปโป๊เปลือย 

                            3.4 สต๊ิกเกอร์ท่ีส่งเสริมใหด่ื้มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์กินพอดีหรือใชย้ำเสพติด  

                                  รวมถึงสต๊ิกเกอร์ท่ีสนบัสนุนกำรด่ืมแอลกอฮอลห์รือสูบบุหร่ีของเยำวชน      

                            3.5 สต๊ิกเกอร์ท่ีส่งเสริมใหข้บัข่ีรถยนตข์ณะเมำสุรำ 

                            3.6 สต๊ิกเกอร์ท่ีส่งเสริมใหส้ร้ำงเลียนแบบอำวธุหรืออ่ืนๆ อยำ่งผดิกฎหมำย  

                                   หรืออำจส่งเสริมใหใ้ชส่ิ้งเหล่ำนั้น 

                            3.7 สต๊ิกเกอร์ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสแปม 
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                            3.8 สต๊ิกเกอร์ท่ีมีภำพกำรท ำร้ำยหรือฆำตกรรม กำรถูกยงิ ถูกแทง กำรทรมำน  

                                 หรืออ่ืนๆ 

                            3.9 สต๊ิกเกอร์ท่ีอำจใหร้้ำย หม่ินประมำท โจมตี ต่อบุคคล องคก์ร ประเทศ กลุ่ม  

                                 ฯลฯ ท่ีระบุเฉพำะ 

                            3.10 สต๊ิกเกอร์ท่ีเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัของบุคคลท่ีสำมหรือครีเอเตอร์ หรือมี 

                                ควำมเป็นไปไดท่ี้จะเป็นกำรเปิดเผยขอ้มูล 

                            3.11 สต๊ิกเกอร์ท่ีไม่สุภำพหรืออำจก่อใหเ้กิดควำมไม่พอใจ 

                            3.12 สต๊ิกเกอร์ท่ีใหร้้ำยหรือสร้ำงควำมไม่พอใจเก่ียวกบัศำสนำ วฒันธรรม เช้ือ 

                                     ชำติ สัญชำติ 

                            3.13 สต๊ิกเกอร์ท่ีชกัชวนใหเ้ขำ้สู่ศำสนำหรือมีเน้ือหำเก่ียวกบัศำสนำอยำ่งชดัเจน 

                            3.14 สต๊ิกเกอร์ท่ีมีเน้ือหำเก่ียวกบักำรเลือกตั้งและกำรเมือง 

                            3.15 สต๊ิกเกอร์ท่ีออกแบบใหผู้ใ้ชส้ับสนหรือเกิดควำมเกลียดชงั 

                            3.16 สต๊ิกเกอร์ท่ีมีกำรแสดงออกทำงเพศ 

                            3.17 สต๊ิกเกอร์ท่ีมีเน้ือหำส่งเสริมหรือเก่ียวขอ้งกบักำรพนนั 

                            3.18 สต๊ิกเกอร์ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรวบรวมขอ้มูลของผูใ้ช ้เช่น รหสัผำ่น ขอ้มูล 

                                   ส่วนตวั และอ่ืนๆ 

                            3.19 สต๊ิกเกอร์ท่ีอำจเป็นอุปสรรคต่อกำรสร้ำงเยำวชนท่ีมีคุณภำพ เช่น สต๊ิกเกอร์ 

                                    เก่ียวกบักำรพนนั 

                            3.20 สต๊ิกเกอร์ท่ีชกัชวนหรือส่งเสริมกำรฆ่ำตวัตำย กำรท ำร้ำยตวัเอง กำรใชส้ำร 

                                   เสพติด 

                            3.21 สต๊ิกเกอร์ท่ีชกัชวนหรือส่งเสริมกำรรังแกผูอ่ื้น 

                            3.22 สต๊ิกเกอร์ท่ีส่งเสริมกำรแบ่งแยกหรือมีควำมเป็นไปไดท่ี้จะเป็นเช่นนั้น  

                            3.23 สต๊ิกเกอร์ท่ีมีเน้ือหำต่อตำ้นสังคมหรือสร้ำงควำมไม่พอใจใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

           4. ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัธุรกิจ โฆษณำ และอ่ืนๆ 

                            4.1 สต๊ิกเกอร์ท่ีผูซ้ื้อตอ้งแสดงขอ้มูลส่วนตวัหรือไอดีจึงจะซ้ือสต๊ิกเกอร์ได ้
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                           4.2 สต๊ิกเกอร์ท่ีมีวตัถุประสงคน์อกเหนือจำกกำรใชส่้วนบุคคล แต่เพื่อแจกจ่ำย 

                                 ใหก้บับุคคลท่ีสำม ไม่วำ่จะมีค่ำใชจ่้ำยหรือไม่มีก็ตำม เช่น สต๊ิกเกอร์ท่ีแจก 

                                  ใหแ้ก่ลูกคำ้ท่ีร้ำนในช่วงแคมเปญ 

                            4.3 สต๊ิกเกอร์ท่ีมีขอ้ควำมเก่ียวกบัแอพพลิเคชัน่ส ำหรับส่งขอ้ควำม หรือช่ือบริกำร 

                                  ท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง หรือตวัคำแรคเตอร์ท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบัแอพพลิเคชัน่ 

                                  เหล่ำนั้น 

                           4.4 สต๊ิกเกอร์ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อโฆษณำธุรกิจ เช่น กำรโฆษณำแอพพลิเคชัน่ 

                                 หรือบริกำรต่ำงๆ 

                           4.5 สต๊ิกเกอร์ท่ีเชิญชวนใหบ้ริจำคเพื่อกำรกุศล  

                           4.6 สต๊ิกเกอร์ท่ีชกัชวนใหเ้ขำ้ร่วมหรือบริจำคเงินแก่องคก์รกำรเมือง องคก์ร 

                                  ศำสนำ กลุ่มต่อตำ้นสังคม หรือกลุ่มองคก์รอ่ืนๆ 

           5. ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัสิทธ์ิและกฎหมำย 

                           5.1 สต๊ิกเกอร์ท่ีละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำ เช่น สิทธ์ิในเคร่ืองหมำยกำรคำ้ 

                                 ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร สิทธ์ิในกำรออกแบบของบริษทัหรือบุคคลท่ีสำม หรือภำพ 

                                 ท่ีใชเ้ป็นกำรละเมิดขอ้ก ำหนดในกำรใชบ้ริกำรของบุคคลท่ีสำม 

                           5.2 สต๊ิกเกอร์ท่ีไม่สำมำรถยนืยนัไดว้ำ่ใครคือเจำ้ของสิทธ์ิ เช่น สต๊ิกเกอร์ท่ีสร้ำง 

                                โดยกำรปรับแต่งผลงำนผูอ่ื้น   

                            5.3 สต๊ิกเกอร์ท่ีละเมิดสิทธ์ิในภำพบุคคล สิทธ์ิในช่ือเสียง และอ่ืนๆ เช่น สต๊ิกเกอร์ 

                                  ท่ีมีรูปใบหนำ้หรือรูปเหมือนของบุคคลท่ีน ำมำใชโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญำต 

                           5.4 สต๊ิกเกอร์ท่ีไม่สำมำรถแสดงหลกัฐำนกำรยนิยอมจำกเจำ้ของลิขสิทธ์ิ 

                           5.5 สต๊ิกเกอร์ท่ีละเมิดกฎหมำยในประเทศท่ีไลน์ใหบ้ริกำรหรือละเมิดสิทธ์ิหรือ 

                                 ผลประโยชน์ของบุคคลท่ีสำม 

                  นอกจำกรำยละเอียดดำ้นบนแลว้หำกไลน์พิจำรณำวำ่ไม่เหมำะสม สต๊ิกเกอร์ชุดนั้นก็จะ

ถูกระงบักำรจ ำหน่ำย เม่ือมีกำรรำยงำนปัญหำมำยงัฝ่ำยงำนรับผิดชอบของไลน์และพิจำรณำว่ำ

สต๊ิกเกอร์นั้นไม่เหมำะสม บริษทัก็จะด ำเนินกำรเช่นเดียวกนันอกจำกรำยละเอียดดำ้นบนแลว้หำก

ไลน์พิจำรณำว่ำไม่เหมำะสม ธีมชุดนั้นก็จะถูกระงบักำรจ ำหน่ำย เม่ือมีกำรรำยงำนปัญหำมำยงัฝ่ำย

งำนรับผดิชอบของไลน์และพิจำรณำวำ่ธีมนั้นไม่เหมำะสม บริษทัก็จะด ำเนินกำรเช่นเดียวกนั 
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8. เมื่ออพัโหลดครบ กดส่งค าขอให้ทางไลน์ตรวจได้เลย  

 
รูปภำพท่ี 2.29 ขั้นตอนกำรท ำสต๊ิกเกอร์ไลน์ขั้นตอนท่ี 8 

ท่ีมำ : https://www.mangozero.com 

                โดยก่อนส่งกดค ำขอทำงไลน์มีวิธีให้เรำลองดูสต๊ิกเกอร์ในรูปแบบต่ำงๆ ถ้ำจ ำหน่ำย

ออกไปรูปแบบจะเป็นอยำ่งไร บนหอ้งกำรสนทนำรูปแบบเป็นยงัไง เพื่อให้เรำไดป้รับปรุงแกไ้ขได้

สมบูรณ์ท่ีสุดหลงัจำกกดส่งค ำขอไปแล้วสถำนะจะเปล่ียนเป็น “รอกำรพิจำรณำ” จำกนั้นจะ

เปล่ียนเป็น “อยูร่ะหวำ่งรอพิจำรณำ” 

                ทำงไลน์อำจใชเ้วลำ 2-3 สัปดำห์ (เวลำไม่แน่นอน) ในกำรตรวจ หำกไม่ผำ่น ทำงไลน์จะ

ระบุหมำยเลขของสต๊ิกเกอร์ท่ีมีปัญหำใหเ้รำไดป้รับแก ้โดยสต๊ิกเกอร์ท่ีโดนปรับแกจ้ะมีสถำนะเป็น 

“ปฏิเสธค ำขอ” โดยเรำสำมำรถแกไ้ขแลว้ส่งค ำขอใหม่ได ้

                หำกตรวจเรียบร้อยไม่มีแกไ้ขสถำนะสต๊ิกเกอร์จะเปล่ียนเป็น “อนุมติั” และสำมำรถกด

ค ำสั่ง “เปิดจ ำหน่ำย” เพื่อเร่ิมขำยสต๊ิกเกอร์ไดเ้ลย 



 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

            บริษทัยูแอนด์ไอทวัร์ แอนด์ทราเวล จ ากดั ท่ีตั้ง เลขท่ี 282/62 ซอยพระรามท่ี 2-33 ถนน

พระรามท่ี 2 แขวง/ต าบลบางมด  เขต/อ าเภอจองทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10150   

โทรศพัท ์: 02-408-4965 

โทรสาร  : 02-408-4966 

โทรศพัทมื์อถือ : 082-959-3242 , 086-422-0929 

เวบ็ไซต ์: www.youanditours.com 

 

 

รูปภาพท่ี 3.1 ตราสัญลกัษณ์ ( Logo )  บริษทัยแูอนดไ์อทวัร์ แอนดท์ราเวล  จ  ากดั 

ท่ีมา :  บริษทัยแูอนดไ์อทวัร์ แอนดท์ราเวล จ ากดั 

 

 

http://www.youanditours.com/
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รูปภาพท่ี 3.2 แผน่ท่ีรูปภาพ  บริษทัยแูอนดไ์อทวัร์ แอนด์ทราเวล  จ  ากดั 

ท่ีมา   www.youanditours.com 

 

 

รูปภาพท่ี  3.3 .ใบอนุญาต / ใบจดทะเบียน บริษทัยแูอนดไ์อทวัร์ แอนดท์ราเวล  จ  ากดั 

ท่ีมา  www.youanditours.com 

 

http://www.youanditours.com/
http://www.youanditours.com/
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รูปภาพท่ี 3.4 ช่องทางการติดต่อกบับริษทัยแูอนดไ์อทวัร์ แอนดท์ราเวล จ ากดั ผา่นเวบ็ไซต ์

ท่ีมา  www.youanditours.com 

 

 

รูปภาพท่ี 3.5 เพจ Facebook เพจหลกั 

ท่ีมา  https://www.facebook.com/youanditours11/ 

http://www.youanditours.com/
https://www.facebook.com/youanditours11/
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รูปภาพท่ี 3.6 เพจ Facebook เพจรอง 

ท่ีมา  https://web.facebook.com/youanditours22/ 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การใช้บริการหลกัขององค์กร 

            ยูแอนด์ไอทวัร์ แอนด์ทราเวล  จ  ากดั ให้บริการดา้นการท่องเท่ียว มีวตัถุประสงค์เพื่อเป็น

ศูนย์รวมโปรแกรมการท่องเท่ียวให้ครอบคลุมไปทั่วโลกด้วยแนวคิดท่ีว่าบริษัทน าเท่ียวเป็น

ส่ือกลางส าคญัส าหรับผูท่ี้ตอ้งการเดินทางท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นตวัแทนจ าหน่ายให้กบับริษทัผูน้ าเท่ียวท่ี

เช่ียวชาญทวัร์ประเทศเกาหลีและประเทศญ่ีปุ่น และมีไกดมื์ออาชีพคอยใหบ้ริการทางเราท างานดว้ย

ความเตม็ใจ มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  

           ในปัจจุบนัมีบริษทัน าเท่ียวอยู ่มากมายหลายบริษทั ซ่ึงแต่ล่ะบริษทั ก็มีความโดดเด่น และ 

มีความช านาญ ในแต่ละเส้นทางท่ีแตกต่างกนั จากประสบการณ์ในการท างานดา้นการท่องเท่ียวท า

ใหเ้ราทราบดีถึงบริษทัท่ีมีความช านาญ ในแต่ละเส้นทาง ท่ีมีคุณภาพ ราคายุติธรรม ท่านจึงสามารถ 

วางใจ ใชบ้ริการดว้ยความสบายใจ ใหท้่านมีรอยยิม้กลบัไปดว้ยความสบายใจ 

 

https://web.facebook.com/youanditours22/
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 3.7 การจดัการองคก์รและการบริหารงานบริษทัยแูอนดไ์อทวัร์ แอนดท์ราเวล  จ  ากดั 

ท่ีมา :  บริษทัยแูอนดไ์อทวัร์ แอนดท์ราเวล จ ากดั 

 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

            ต  าแหน่งท่ีไดรั้บมอบหมายเป็น  พนกังานบริษทั โดยไดรั้บมอบหมายในการประชาสัมพนัธ์

โปรแกรมการท่องเท่ียวผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค , ไลน์ การลงโปรแกรมการ

ท่องเท่ียวในเว็บไซต์บริษทัรวมถึงการตอบลูกคา้หรือการให้ค  าปรึกษาและการแนะน ารายการ

ส่งเสริมการขาย ( promotion ) ให้กบัลูกคา้ การบริการระหว่างขายโปรแกรมการท่องเท่ียวให้กบั

ลูกคา้ ศึกษาขอ้มูลต่างประเทศ  เช่น  วซ่ีา  บรรยากาศ  อุณหภูมิของประเทศนั้นๆ เป็นตน้ 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

            พี่ท่ีปรึกษา  นางสาวภทัรา    วงศร์สไตร ต าแหน่งงาน  ฝ่ายขาย 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

            ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน  ตั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม  2561  ถึง  7  ธนัวาคม  2561  

 

 

นางสาวสริิรัตน์  นิลนพรัตน์ 

( เจ้าของกิจการ ) 

 

นางสาวสภุทัรา  ศรีรสไตร 

พนกังานฝ่ายขาย  

นางสาวนนัทิชา  ทบัพนัธุ์ 

พนกังานบริษัท 
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3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน                     

                 3.7.1  ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาปัญหาท่ีน่าสนใจ 

             สอบถามจากพี่ๆพนกังานว่ามีปัญหาอะไรบา้งท่ีบริษทัหรือศึกษาในระหว่างท่ีปฏิบติังาน

สหกิจวา่มีปัญหาอะไรบา้ง สังเกตจากการปฏิบติังานของพี่พนกังานท่ีท างานส่วนใหญ่เป็นอยา่งไร  

เช่น การตอบลูกคา้  การโปรโมท การประชาสัมพนัธ์  การบริการลูกคา้ผา่นส่ือออนไลน์  เฟสบุ๊ค , 

แอพพิลเคชัน่ไลน์แชท  และอ่ืนๆ 

                3.7.2  การคิดวเิคราะห์เลอืกหัวข้อเร่ือง 

              เขียนปัญหาเป็นขอ้ๆแลว้สรุปวา่ปัญหาขอ้ไหนท่ีมีความน่าสนใจมากท่ีสุดแลว้   และหวัขอ้

ท่ีแกไ้ขหรือปรับปรุงแลว้มีประโยชน์ต่อบริษทัมากท่ีสุดและปรึกษากบัพี่เล้ียงวา่สามารถท าหวัขอ้น้ี

ไดห้รือไม่   

                3.7.3  ศึกษาหาข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง 

               ศึกษาหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากส่ือต่างๆ เช่น  ส่ือออนไลน์   ส่ือส่ิงพิมพ ์  และอ่ืนๆ  เพื่อหา

ขอ้มูลมาใชป้ระโยชน์ในการประกอบโครงงานเพื่ออา้งอิงบทความและอ่ืนๆ 

                3.7.4  จัดท าโครงงาน 

                เร่ิมท าแบบร่างของโครงงาน  เช่น   การท าร่างหน้าปก  บทคดัย่อ  กิตติกรรมประกาศ  

และอ่ืนๆ ศึกษาหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้ท่ีเราเลือกท า  และเร่ิมด าเนินการจดัท าเพื่อท าเป็น

รูปเล่ม  รายละเอียดของโครงงานมีทั้งหมด 5 บท  ดงัน้ี     

บทท่ี 1 บทน า 

บทท่ี 2 การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียงขอ้ง 

บทท่ี 3 รายละเอียดการปฏิบติังาน 

บทท่ี 4  ผลการปฏิบติังานตามโครงงาน 

บทท่ี 5 สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 
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                     3.7.5  จัดท าแบบสอบถามเพือ่ท าการประเมินผลตอบรับ 

                   เป็นแบบสอบถามเพื่อการวดัผลตอบเราว่าหัวข้อโครงงานของเรามีผลตอบรับจาก

บริษทัอย่างไรบา้งและเป็นประโยชน์ต่อการท างานให้แก่บริษทัหรือช่วยในการปฏิบติังานของ

บริษทัอยา่งไรบา้ง 

                     3.7.6  น าแบบสอบถามให้กบัพี่ๆ พนักงานทีบ่ริษัทท าการประเมิน 

                   เป็นการแจกแบบสอบถามให้พี่ๆพนกังานท่ีบริษทัยแูอนด์ไอทวัร์ แอนด์ทราเวล จ ากดั 

เพื่อท าการประเมินผลตอบรับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบา้งเก่ียวกบัการออกแบบจดัท าสต๊ิกเกอร์

ไลน์บริษทัยแูอนดไ์อทวัร์ แอนดท์ราเวล จ ากดั 

                     3.7.7   ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ตารางที ่3.2 ตารางแสดงระยะเวลาในการท างาน 

ขั้นตอนในการท างาน เดือน 
สิงหาคม 

เดือน 
กนัยายน 

เดือน 
ตุลาคม 

เดือน 
พฤศจิกายน 

เดือน 
ธนัวาคม 

1.ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาปัญหาท่ีน่าสนใจ   
2.การคิดวเิคราะห์เลือกหวัขอ้เร่ือง 
3.ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
4.จดัท าโครงงาน 
5.จดัท าแบบสอบถามเพื่อท าการประเมินผล
ตอบรับ 
6.น าแบบสอบถามใหพ้ี่ๆท่ีท างานประเมิน 
7.น าแบบสอบถามมาสรุปผล 

 



 

 

บทที ่ 4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

              จดัท ำสต๊ิกเกอร์ไลน์ ให้กบับริษทัยแูอนด์ไอทวัร์ แอนด์ทรำเวล จ ำกดั  เพื่อเป็นประโยชน์

ใหแ้ก่บริษทัไดน้ ำไปใชใ้นกำรติดต่อส่ือสำรกบัลูกคำ้หรือใหข้อ้มูลลูกคำ้ ในกำรสนทนำกบัลูกคำ้ 

              โครงงำนน้ีเป็นโครงงำนท่ีตอ้งออกแบบ สต๊ิกเกอร์ไลน์  เพื่อเป็นประโยชน์ให้กบับริษทัใน

กำรติดต่อส่ือสำรหรือในกำรสนทนำลูกคำ้รวมทั้งกำรประชำสัมพนัธ์โปรแกรมกำรท่องเท่ียว กำร

แนะน ำลูกคำ้  กำรใหค้  ำปรึกษำลูกคำ้ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ลูกคำ้จดจ ำสัญลกัษณ์ของบริษทัเรำ

ดว้ยสต๊ิกเกอร์ไลน์น้ี   

ตารางที ่4.1  ตารางแสดงค่าเฉลีย่ (x-bar) 

ประเด็นควำมพึงพอใจ ผูต้อบแบบสอบถำมคนท่ี ควำมคิดเห็น 
1 2 3 4 5 ค่ำเฉล่ีย 

1.แสดงถึงบริษทัย์แูอนดไ์อทวัร์ฯไดอ้ยำ่งชดัเจน 4 3 3 4 3 3.4 
2.เป็นตวัแทนของบริษทัในกำรตอบลูกคำ้ 3 4 3 3 4 3.4 
3.เพื่อใหลู้กคำ้จ ำสัญสัญลกัษณ์หรือช่ือบริษทัในรูปแบบ
สต๊ิกเกอร์ไลน์ 

3 2 3 3 3 2.8 

4.ประหยดัเวลำในกำรพิมพข์อ้ควำม 5 4 5 4 5 4.6 
5.สต๊ิกเกอร์ไลน์มีประโยชน์ในกำรท ำงำน 5 5 5 5 5 5 

รวม      3.7 
 

              จำกกำรแจกแบบสอบถำมควำมพึงพอใจแก่พนักงำนฝ่ำยขำยของบริษทัยูแอนด์ไอทวัร์ 

แอนดท์รำเวล จ ำกดั  มีจ ำนวนทั้งหมด 5 คน โดยมีค่ำเฉล่ียรวมเท่ำกบั 3.7 คะแนน มีควำมพึงพอใจ

อยูใ่นระดบัปำนกลำง  คือ  แสดงถึงบริษทัยแูอนดไ์อทวัร์ฯไดอ้ยำ่งชดัเจน ไดค้่ำเฉล่ียรวมเท่ำกบั 3.4 

คะแนน มีควำมพึงพอใจในระดบัปำนกลำง เป็นตวัแทนของบริษทัในกำรตอบลูกคำ้ ไดค้่ำเฉล่ียรวม

เท่ำกบั 3.4 คะแนน มีควำมพึงพอใจในระดบัปำนกลำง   เพื่อให้ลูกคำ้จ ำสัญลกัษณ์หรือช่ือบริษทัใน

รูปแบบสต๊ิกเกอร์ไลน์ได้ค่ำเฉล่ียรวมเท่ำกับ 2.8 คะแนน มีควำมพึ่ งพอใจในระดับน้อย

ประหยดัเวลำในกำรพิมพข์อ้ควำมไดค้่ำเฉล่ียรวมเท่ำกบั 4.6 คะแนน มีควำมพึงพอใจในระดบัมำก

และสต๊ิกเกอร์ไลน์มีประโยชน์ในกำรท ำงำนไดค้่ำเฉล่ียรวมเท่ำกบั 5 คะแนน มีควำมพึงพอใจใน

ระดบัมำกท่ีสุด 
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4 .1 ขั้นตอนในการท าสติ๊กเกอร์ไลน์ 

                  กำรเลือกสัญลกัษณ์หรือสีท่ีแสดงถึงบริษทัของเรำหรือเลือกส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบัโลโกข้อง

บริษทัเพื่อลูกคำ้จะไดจ้ดจ ำได้ทั้ง  2 อย่ำง  เพรำะมีรูปแบบท่ีคล้ำยกนั  พอเลือกเสร็จก็วำดภำพท่ี

ออกแบบตำมท่ีเรำเลือกใหเ้ป็นสัญลกัษณ์ประจ ำบริษทัและเม่ือเรำวำดภำพและแกไ้ขเสร็จเรียบร้อย

แลว้ก็ตอ้งส่งเร่ืองเขำ้ทำงแอพพลิเคชัน่ไลน์แชทเพื่อใหส้ต๊ิกเกอร์ไดรั้บกำรอนุมติัและไดน้ ำไปใช ้ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนมีดงัน้ี 

                   4.1.1 น าเสนอโครงงานเร่ืองสติ๊กเกอร์ไลน์บริษทัยูแอนด์ไอทวัร์ แอนด์ทราเวล จ ากดั 

                  เสนอโครงงำนเร่ืองสต๊ิกเกอร์ไลน์บริษทัยแูอนด์ไอทวัร์ แอนด์ทรำเวล จ ำกดั  คือ จดัท ำ

สต๊ิกเกอร์ไลน์ว่ำมีประโยชน์กบัทำงบริษทัอย่ำงไร สำมำรถน ำมำใช้สนทนำกบัลูกคำ้หรือกำรให้

ขอ้มูลลูกคำ้เพื่อควำมสะดวกสบำยของพนกังำนฝ่ำยขำยอยำ่งไร สต๊ิกเกอร์ไลน์มีจุดเด่นของบริษทั

เพื่อให้ลูกคำ้ได้จดจ ำว่ำเป็นสัญลกัษณ์ของบริษทัยูแอนด์ไอทวัร์อย่ำงไรบำ้งเป็นตน้ และบอก

รำยละเอียดค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัท ำสต๊ิกเกอร์ไลน์  คือ   

ตารางที ่4.2 ตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการออกแบบจัดท าสติ๊กเกอร์ไลน์ 

หวัขอ้รำยละเอียดค่ำใชจ่้ำย จ ำนวนเงิน 

ค่ำมดัจ ำในกำรออกแบบสต๊ิกเกอร์ไลน์ 1,250 บำท 
จดัท ำสต๊ิกเกอร์ไลน์เสร็จส้ิน 1,250 บำท 
ค่ำดำวน์โหลดสต๊ิกเกอร์ไลน์( 50 บำท ต่อ 1 คน จ ำนวน 5 คน ) 250 บำท 

รวม 2750  บำท 
 

                     4.1.2 จัดประชุมการออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์และการแสดงความคิดเห็น 

                  เก่ียวกบัสต๊ิกเกอร์ไลน์ เช่น  มีควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรออกแบบจดัท ำสต๊ิกเกอร์ไลน์

อย่ำงไรบ้ำงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย มีข้อเสนอเก่ียวกับกำรจัดท ำสต๊ิกเกอร์อย่ำงไรบ้ำงเพื่อ

แลกเปล่ียนควำมคิดของแต่ละคนให้ไดอ้อกควำมคิดเห็น สต๊ิกเกอร์ไลน์จดัท ำแลว้มีประโยชน์แก่

บริษทัอยำ่งไร  

                     4.1.3 ออกแบบตวัสต๊ิกเกอร์ไลน์  

                 ออกแบบสต๊ิกเกอร์ไลน์  คือ  กำรวำดภำพตวัสต๊ิกเกอร์ไลน์แลว้น ำเสนอ  เพื่อขอควำม

คิดเห็นและขอขอ้เสนอแนะในกำรปรับเปล่ียนเพื่อด ำเนินงำนในขั้นต่อไป    
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                4.1.4 ออกแบบค าหรือประโยคของสติ๊กเกอร์ไลน์จ านวน 8 ประโยคดังต่อไปนี ้  

                     -  You & I TOURS สวสัดีค่ะ 

                     - ยนิดีใหบ้ริกำรค่ะ 

                     - เดินทำงช่วงไหนดีค่ะ 

                     - เช็คท่ีนัง่ใหก่้อนนะค่ะ 

                     - สอบถำมขอ้มูลไดเ้ลยจำ้ 

                     - ตรวจสอบให้สักครู่จำ้ 

                     - เดินทำงปลอดภยันะคะ 

                     - เดินทำงทั้งหมดก่ีท่ำนค่ะ 

                4.1.5  วาดภาพตามประโยคทีเ่ราตั้งไว้ 8 ภาพ  น าประโยคใส่ลงในภาพ  เลอืกแบบ

ตัวอกัษรและลกัษณะรูปร่างของตัวสติ๊กเกอร์ไลน์ 

 

รูปภำพท่ี 4.1 ภำพวำดสต๊ิกเกอร์ไลน์ภำพท่ี 1 

ท่ีมำ : คุณจรีพร สุธรรมวรัิตน์ ( ผูจ้ดัท ำสต๊ิกเกอร์ไลน์ พ.ศ. 2561 ) 
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รูปภำพท่ี 4.2 ภำพวำดสต๊ิกเกอร์ไลน์ภำพท่ี 2 

ท่ีมำ : คุณจรีพร สุธรรมวรัิตน์ ( ผูจ้ดัท ำสต๊ิกเกอร์ไลน์ พ.ศ. 2561 ) 

                      4.1.6  เลอืกสีสติ๊กเกอร์ไลน์ 

 

รูปภำพท่ี 4.3 ล ำดบัสี 

ท่ีมำ : คุณจรีพร สุธรรมวรัิตน์ ( ผูจ้ดัท ำสต๊ิกเกอร์ไลน์ พ.ศ. 2561 ) 
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                 4.1.7 เติมสีตัวสติ๊กเกอร์ไลน์ 

 

รูปภำพท่ี 4.4  กำรเติมสีสต๊ิกเกอร์ไลน์ 

ท่ีมำ : คุณจรีพร สุธรรมวรัิตน์ ( ผูจ้ดัท ำสต๊ิกเกอร์ไลน์ พ.ศ. 2561 ) 

                 4.1.8 ส่งข้อมูลตรวจสอบเพือ่ให้ไลน์อนุมัติสติ๊กเกอร์ทีเ่ราออกแบบขึน้ 

                         เป็นกำรส่งข้อมูลสต๊ิกเกอร์ไลน์ของเรำท่ีออกแบบเสร็จสมบูรณ์แล้วเพื่อให้

แอพพลิเคชัน่ไลน์ไดต้รวจสอบใชเ้วลำในกำรตรวจสอบ 1-2 สัปดำห์  แต่ทั้งน้ีกำรท ำสต๊ิกเกอร์ไลน์

จะมีขอ้ก ำหนดในกำรสร้ำงสต๊ิกเกอร์ไลน์  เช่น  พื้นหลงัภำพตอ้งโปร่งใส  ห้ำมรุนแรง ส่ือเร่ืองเพศ 

หรือละเมิดเร่ืองทำงศำสนำ เป็นตน้ 

 

รูปภำพท่ี 4.5  ใบยนืยนัขอ้มูลของสต๊ิกเกอร์ไลน์ 

ท่ีมำ : คุณจรีพร สุธรรมวรัิตน์ ( ผูจ้ดัท ำสต๊ิกเกอร์ไลน์ พ.ศ. 2561 ) 
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รูปภำพท่ี 4.6  รูปภำพสต๊ิกเกอร์ไลน์ยแูอดน์ไอทวัร์ 

ท่ีมำ : แอพพิลเคชัน่ไลน์แชท 

                 4.1.9  การด าเนินการท าสติ๊กเกอร์ไลน์บริษัทยูแอนด์ไอทวัร์ 

                   เสร็จสมบูรณ์สำมำรถเลือกซ้ือและดำวน์โหลดผำ่นทำงแอพพลิเคชัน่ไลน์แชท 

เพื่อน ำมำใชง้ำน  เช่น  กำรกล่ำวทกัทำยลูกคำ้  กำรใหข้อ้มูลลูกคำ้เป็นตน้ 

                 4.1.10 เพือ่เป็นประโยชน์ให้กบัพนักงานฝ่ายขายในการใช้สนทนากบัลูกค้า 

            

 

 

 

 

รูปภำพท่ี 4.7  กำรใชส้ต๊ิกเกอร์ไลน์บริษทัยแูอนดไ์อทวัร์ แอนดท์รำเวล จ ำกดั สทนำกบัลูกคำ้ 

ท่ีมำ : แอพพลิเคชัน่ไลน์แชท 

 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

         5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

                จากการท่ีผูจ้ดัท าโครงงานไดเ้ขา้ปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ี บริษทัยูแอนด์ไอทวัร์  แอนด์

ทราเวล จ ากดั เป็นระยะเวลา  4 เดือน ไดม้องเห็นแนวทางในการจดัท าสต๊ิกเกอร์ไลน์ให้กบับริษทัยู

แอนดไ์อทวัร์ แอนดท์ราเวล  จ  ากดั เพื่อเป็นประโยชน์ในการท างานให้กบัพนกังานฝ่ายขายจากการ

สังเกตการท างาน  ลูกคา้จ านวนมากใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์แชทในการติดต่อส่ือสารสอบถามเก่ียวกบั

โปรแกรมการท่องเท่ียว หรือการท่ีพนกังานฝ่ายขายแนะน าโปรแกรมการท่องเท่ียวให้กบัลูกคา้ผา่น

ทางแอพพลิเคชัน่ไลน์แชทเป็นส่วนใหญ่ ผลตอบรับจากการออกแบบจดัท าสต๊ิกเกอร์ไลน์บริษทัยู

แอนด์ไอทวัร์ แอนด์ทราเวล จ ากดั ทั้งน้ีผูจ้ดัท าไดท้  าไดส้ ารวจความพึงพอใจโดยใชแ้บบประเมิน 

ซ่ึงผลการประเมินนั้นออกมาเป็นท่ีน่าพึงพอใจมากตรงตามท่ีวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้คือ  

              1. เพื่อใชเ้ป็นตวัแทนของบริษทัยูแอนด์ไอทวัร์ แอนด์ทราเวล จ ากดั คือ พนกังานฝ่ายขาย

น าสต๊ิกเกอร์ไลน์บริษทัยูแอนด์ไอทวัร์ แอนด์ทราเวล จ ากดั ใช้ในการสนทนากบัลูกคา้เพื่อเป็น

ตวัแทนของบริษทัสามารถท าให้ลูกคา้บางกลุ่มจดจ าบริษทัยแูอนด์ไอทวัร์ แอนด์ทราเวล จ ากดั ได้

ดว้ยสต๊ิกเกอร์ไลน์บริษทัยแูอนด์ไอทวัร์ แอนด์ทราเวล จ ากดั สรุปผลโดยแจกแบบสอบถามความ

พึ่งพอใจ แกพนกังานฝ่ายขายโดยไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 3.4 คะแนน 

              2. เพื่อเป็นประโยชน์ในการใชติ้ดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ คือ พนกังานฝ่ายขายไดน้ าสต๊ิกเกอร์

ไลน์บริษทัยูแอนด์ไอทวัร์ แอนด์ทราเวล จ ากัด มาใช้ในการติดต่อส่ือสารกับลูกค้าโดยการใช้

สต๊ิกเกอร์ไลน์บริษทัยูแอนด์ไอทวัร์ แอนด์ทราเวล จ ากัด สนทนากบัลูกคา้เพื่อให้ลูกคา้มีความ

สนใจในบทสนทนามากข้ึน สรุปผลโดยการแจกแบบสอบถามความพึ่งพอใจแก่พนกังานฝ่ายขาย

โดยไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 5 คะแนน 

              3. เพื่อเป็นสัญลกัษณ์ให้ลูกคา้ไดจ้ดจ าบริษทัยแูอนด์ไอทวัร์ แอนด์ทราเวล จ ากดั คือ การ

ท าให้ลูกคา้จดจ าบริษทัยแูอนด์ไอทวัร์ แอนด์ทราเวล จ ากดั จากสต๊ิกเกอร์ไลน์ประจ าบริษทัเพราะ

พนกังานฝ่ายขายไดน้ าสต๊ิกเกอร์ไลน์บริษทัยูแอนด์ไอทวัร์ แอนด์ทราเวล จ ากดั สนทนากบัลูกคา้

ทุกคนท่ีไดแ้นะน าโปรแกรมการท่องเท่ียวใหก้บัลูกคา้ ลูกคา้ก็จะสามารถจดจ าไดว้า่น้ีคือ สต๊ิกเกอร์ 
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ไลน์ของบริษทัยูแอนด์ไอทวัร์ แอนด์ทราเวล จ ากดั  สรุปผลโดยการแจกแบบสอบถามความพึ่ง

พอใจแก่พนกังานฝ่ายขายโดยไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 2.8 คะแนน 

        5.1.2  ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน  

                  มีขอ้จ ากดัในการใช้ค  า  บางค าไม่อนุญาตให้ใช้ตอ้งมีการปรับเปล่ียน ใช้เวลาในการ

ด าเนินงานนานพอสมควร  เช่น  เร่ืองการส่งขอ้มูลเพื่อแอพพลิเคชัน่ไลน์อนุมติัสต๊ิกเกอร์ไลน์ตอ้ง

ใชเ้วลาอยา่งต ่า 1-2 สัปดาห์เพื่อการตรวจสอบ และถา้ไม่ผา่นจะมีการปรังปรุงแกไ้ขแลว้ส่งขอ้มูล

เพื่อรออนุมติัใหม่ ในการท าสต๊ิกเกอร์ไลน์ขั้นตอนน้ีจะเป็นการใชเ้วลามากท่ีสุด 

        5.1.3 ข้อเสนอแนะนักศึกษามีข้อเสนอแนะอย่างไรเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้อื่นในการ

ด าเนินการแก้ไขต่อไป 

                     การออกแบบจดัท าสต๊ิกเกอร์ไลน์ใหก้บับริษทัควรท าใหบ้ริษทัไดรั้บผลประโยชน์มาก

ท่ีสุดในการออกแบบจดัท าสต๊ิกเกอร์ไลน์ข้ึน  และพนกังานทุกคนในบริษทัควรไดใ้ชส้ต๊ิกเกอร์ไลน์

ของบริษทัฟรีโดยท่ีไม่ตอ้งเสียอตัราค่าบริการในการดาวน์โหลดสต๊ิกเกอร์เพื่อน ามาใช้ในการ

ปฏิบติัท างาน 

 5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

         5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

                     ไดรั้บความรู้เพิ่มมากข้ึน คือ ความรู้เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวในต่างประเทศท่ีส าคญัๆ 

เส้นทางในการเดินทางท่องเท่ียว ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองสายการบิน ประเภทของสายการบิน ราคาของ

แต่ละสายการบิน อาหาร การแต่งกาย วฒันธรรม  ประเพณี วนัส าคญั ของแต่ละประเทศ  และ

ความรู้เก่ียวกบัสภาพอากาศหรืออุณหภูมิของแต่ละประเทศ เป็นตน้ 

                    ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการท างานจริง คือ การปฏิบติังานจริงมีความตรงต่อเวลา มีหนา้ท่ีเป็น

ของตวัเองท่ีตอ้งรับผิดชอบ ท าให้มีความรับชอบมากข้ึน มีความละเอียดในการปฏิบติังาน ตอ้ง

ศึกษาหาความรู้เก่ียวกบังานท่ีท าตลอดเวลา มีการปรับตวัเพื่อเขา้กบัเพื่อนร่วมงาน มีการสละเวลา

เพื่อการท างานในหน้าท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบให้เสร็จส้ินรวมถึงการพฒันาทกัษะดา้นการปฏิสัมพนัธ์

ร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ยิง่ข้ึน 
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         5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

                   มีความรู้ท่ียงัไม่มากพอในการท างาน เช่น ความรู้เก่ียวกบัสภาพอากาศหรืออุณหภูมิของ

แต่ละประเทศ เทศกาล วนัส าคญั ประเพณีของประเทศต่างๆ การแต่งกาย  ความรู้เก่ียวกบัอาหาร  

ความรู้เก่ียวกับสายการบิน ราคาของแต่ละสายการบิน  และความรู้เก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียว

ส าคญัๆของประเทศต่างๆ เป็นตน้ 

                 มีความผิดพลาดในการอพัเดทโปรแกรมการท่องเท่ียว  และมีการแกไ้ขปัญหา คือ ท า

ความเขา้ใจกบัโปรแกรมการท่องเท่ียวในแต่ละโปรแกรม เพื่อป้องกนัความผิดพลาดในการอพัเดท 

และตรวจสอบก่อนท่ีจะอพัเดทโปรแกรมทุกๆคร้ัง  

        5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

                ร่วมกนัพฒันาและออกแบบจดัท าสต๊ิกเกอร์ไลน์ให้มีเอกลกัษณ์เฉพาะเป็นของบริษทัยู

แอนดไ์อทวัร์ แอนด์ทราเวล จ ากดั โดยการจดัท าสต๊ิกเกอร์ไลน์นั้นควรเป็นการสร้างรายไดห้รือผล

ก าไรใหก้บับริษทัยแูอนดไ์อทวัร์ แอนดท์ราเวล จ ากดั  

                 



 

 

บรรณานุกรม 

กานดา รุณพงศษ . (2558). มีเดียหรือเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสือสาร. เขา้ถึงไดจ้าก : 
 1speaker.blogspot.com/2009/09/blog-post_1246.html  วนัท่ีสืบคน้วนัท่ี 10 ธนัวาคม 2561. 
บทบรรณาธิการ .(2557). TIME: Twitter และส่ือใหม่ ก าลังเปล่ียนวิธีส่ือสารของเรา. เขา้ถึงไดจ้าก: 
 https://th.wikipedia.org/wiki วนัท่ีสืบคน้วนัท่ี  10  มกราคม 2561. 
มลัลิกา คณานุรักษ.์ (2545). คอนเทนต์ปัง ยงัไงกโ็ดน (พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพมหานคร: 
 โอเดียนสโตร์ 
มณฑิกา ยงวกิุล. (2555). การใช้ตลาดออนไลน์ให้เกิดประโยชน์.  
            เขา้ถึงไดจ้าก : www.local.moi.go.th/piteekon.html วนัท่ีสืบคน้วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2562.                 
รุ่งรัตน์ ชยัส าเร็จ. (2541). การเขียนเวบ็. กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ราชบณัฑิตยสถาน. (2554). อ่านอย่างไรเขียนอย่างไร. (พิมพค์ร้ังท่ี 21). กรุงเทพมหานคร:                         
              ราชบณัฑิตยสถาน. 
วเิชียร วงศณิ์ชชากุล. (2540). ส่วนประกอบการตลาดออนไลน์แบบใหม่. เขา้ถึงไดจ้าก:  
 home.kku.ac.th/hslib/412365/special%20event%20media%20relations.doc  
 วนัท่ีสืบคน้วนัท่ี 1  ธนัวาคม 2562. 
อริยะ พนมยงค.์ (2559). จ านวนผู้ใช้งานในประเทศไทย. เขา้ถึงไดจ้าก: 
 https://thumbsup.in.th/2017/02/ line-thailand-goal-smart- platform/  
 วนัท่ีสืบคน้วนัท่ี 6  มกราคม 2562. 
LINE ประกาศไทยเป็นตลาดใหญ่อันดับ 2 ของโลกจ านวนผู้ใช้ 83% ของจ านวนประชากรใน

 ประเทศ ดาวน์โหลดสติกเกอร์ 500 ล้านเซ็ต. (2017). เขา้ถึงไดจ้าก: 

 https://www.flashfly.net/wp/172485 วนัท่ีสืบคน้วนัท่ี 3 มกราคม. 

Instagram for iPhone, iPod touch, and iPad on the iTunes App Store. (2013). เขา้ถึงไดจ้าก: 
 https://www.it24hrs.com/2017/Line- infographic-2016-look-back/  
 วนัท่ีสืบคน้วนัท่ี  7 มกราคม 2561. 

Windows Phone Store. ( 2013). Instagram BETA on Windows Phone Store.  
 เขา้ถึงไดจ้าก: https://www.instagram.com/?hl=th. วนัท่ีสืบคน้วนัท่ี 2 มกราคม  2561. 
Windows Store. (n.d.). Instagram (Beta) - Windows Apps on Microsoft Store. เขา้ถึงไดจ้าก: 
 https://www.matichon.co.th/foreign/news_1160066  วนัท่ีสืบคน้วนัท่ี 5 มกราคม 2561. 
 
                

http://www.local.moi.go.th/piteekon.html
http://home.kku.ac.th/hslib/412365/special%20event%20media%20relations.doc
https://www.flashfly.net/wp/172485


 

 

Writer : Kreenp. (n.d.). ขัน้ตอนในการท าสต๊ิกเกอร์ไลน์. เขา้ถึงไดจ้าก: 
 https://www.mangozero.com วนัท่ีสืบคน้วนัท่ี 18 มกราคม  2561. 
 

https://www.mangozero.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

โปสเตอร์ 
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บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 
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ข้อมูลบันทกึการปฏบิัติงาน 
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แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสอบถามเพือ่การประเมิน 

เร่ือง สติ๊กเกอร์ไลน์บริษัทยูแอนด์ไอทวัร์ แอนด์ทราเวล จ ากดั 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 

ค าช้ีแจง  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ลงใน     ท่ีท่านตอ้งการเลือก 

1. เพศ                    1)  ชาย                     2) หญิง 

2.อายุ                     1) 20 – 24 ปี             2) 25 – 30 ปี 

                              3)  30 - 35 ปี              4) มากกวา่ 35 ปี 

ตอนที่ 2  ความพงึพอใจในสติ๊กเกอร์ไลน์ 

ค าช้ีแจง  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย    ลงในช่องวา่งตามระดบัความพึงพอใจท่ีท่านตอ้งการเลือก 

คะแนน   มากท่ีสุด = 5    มาก  = 4    ปานกลาง = 3    นอ้ย = 2     นอ้ยท่ีสุด = 1 

ตารางที ่3.1 ตารางแบบสอบถามเพือ่การประเมิน 

 
 
                        ประเด็นความพงึพอใจ 

                             ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

1. แสดงถึงบริษทัยแูอนดไ์อทวัร์ฯไดอ้ยา่งชดัเจน      
2. เป็นตวัแทนของบริษทัในการตอบลูกคา้      
3. เพื่อใหลู้กคา้จ าสัญลกัษณ์หรือช่ือบริษทัใน
รูปแบบสต๊ิกเกอร์ไลน์ 

     

4. ประหยดัเวลาในการพิมพข์อ้ความ      
5. สต๊ิกเกอร์ไลน์มีประโยนช์ในการท างาน      
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บทความวชิาการ 
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ประวตัิผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประวตัิผู้จัดท า 

รหสันกัศึกษา        :  5704400139 

ช่ือ-นามสกุล         :   นางสาวนนัทิชา   ทบัพนัธ์ุ 

คณะ                      :  ศิลปศาสตร์ 

สาขาวชิา               :  การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ท่ีอยู ่                      :  เลขท่ี 625  ถนนพระรามท่ี 2 ซอยพระรามท่ี 2-43  เขต จอมทอง แขวง บางมด                     

                                 กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10150 
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