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บทที1่ 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

สังคมในยุคปัจจุบนัได้มีการเปล่ียนแปลอย่างมากโดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีท่ีก้าวล ้ า
ทนัสมยัหรือท่ีเรียกกนัวา่ “ยุคดิจิทลั 4.0” ท าให้มนุษยส์ามารถติดต่อส่ือสารไดส้ะดวกและรวดเร็วมาก
ยิง่ข้ึนอยา่งไร้พรมแดนจึงท าให้เทคโนโลยีต่าง ๆเหล่าน้ีไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของมนุษย์
เป็นอย่างมาก ด้วยเหตุผลความเจริญทางเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทในสังคมมากข้ึนจึงท าให้มีการ
เปล่ียนแปลงในกิจกรรมของมนุษยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนัหลายๆดา้น เช่น การศึกษา ธุรกิจต่าง ๆ 
และกิจกรรมอ่ืน ๆอีกมากมาย ความเจริญทางดา้นเทคโนโลยีมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองจึงเป็นสาเหตุท่ี
ท าให้ระบบธุรกิจการคา้ต่าง ๆมีการเปล่ียนแปลงและแตกต่างไปจากเดิม ซ่ึงในอดีตมีการติดต่อท าการ
คา้ขายผา่นทางหนา้ร้านเท่านั้นท าให้ขีดความสามารถในการเขา้ถึงของกลุ่มผูบ้ริโภคนั้นมีขีดจ ากดัหรือ
เป็นเพียงรู้จกัระหว่างผูป้ระกอบการกับผูบ้ริโภคได้เพียงเฉพาะในเขตพื้นท่ีใกล้เคียงกันเท่านั้นไม่
กวา้งขวาง ซ่ึงผิดกบัสังคมในปัจจุบนั สถานประกอบการต่าง ๆ น าเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทในการ
ประกอบธุรกิจการคา้กนัอยา่งแพร่หลายจึงท าให้ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงไดง่้าย สะดวกและรวดเร็วมาก
ยิง่ข้ึนหรือเรียกอีกอยา่งวา่ พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ซ่ึงทางสถานประกอบการธุรกิจการคา้
ต่าง ๆ ไดน้ าอินเทอร์เน็ตมาเป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูป้ระกอบการกบัผูบ้ริโภคจึงท า
ให้มีความประหยดัคุม้ค่าสามารถติดต่อส่ือสารทางธุรกิจไดโ้ดยตรงระหวา่งผูป้ระกอบการกบัผูบ้ริโภค
โดยไม่จ  าเป็นต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ไม่มีขีดจ ากัดทางด้านเวลาและสถานท่ี สามารถเข้าถึงกลุ่ม
ผูบ้ริโภคไดง่้ายและรวดเร็ว ผูป้ระกอบการธุรกิจต่าง ๆเล็งเห็นประโยชน์การท าธุรกิจในรูปแบบของ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์จึงเป็นท่ีนิยมและมีการใช้กนัอย่างแพร่หลายในสังคมปัจจุบนัอย่างเช่นการท า
ธุรกิจคา้ขายผา่นทางร้านคา้ออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทางเวบ็ไซต์ หรือทางโซเชียลต่าง ๆ ซ่ึงในปัจจุบนัมี
ร้านคา้ออนไลน์เพิ่มข้ึนอยา่งมากมายรวมถึงมีการพฒันาดา้นบริการอ่ืน ๆเขา้มาเพิ่มเติมเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน 

ทวัร์ ออน ฮอลิเดย ์อยูภ่ายใตก้ารด าเนินงานของ บริษทั เอสคอร์ท อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั ไดก่้อตั้ง
บริษทัเป็นบริษทัจดัน าเท่ียวชั้นน า ตั้งอยู่ท่ี 22/5  ซ. เพชรเกษม 69   ถ.เพชรเกษม  แขวงหนองคา้ง
พลู   เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร มีบริการท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงเป็นหน่ึงทางเลือกในการท่องเท่ียว การ
บริการของทางบริษทั ทวัร์ ออน ฮอลิเดยอ์  านวยความสะดวกและให้บริการจดัน าเท่ียวมีหลากหลาย
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รูปแบบทั้งในและต่างประเทศรวมไปถึงการบริการจ าหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน การบริการรถตูป้รับอากาศ 
การใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการท าวซ่ีา 

แอพพลิเคชัน่หรือท่ีเรียกกนัสั้ นๆ ว่า App (แอพ)คือ โปรแกรมท่ีอ านวยความสะดวกในดา้น
ต่างๆ ท่ีออกแบบมาส าหรับ Mobile (โมบาย) Teblet (แท็บเล็ต) หรืออุปกรณ์เคล่ือนท่ี ท่ีเรารู้จกักนั ซ่ึง
ในแต่ละระบบปฏิบติัการจะมีผูพ้ฒันาแอพพลิเคชั่นข้ึนมามากมายเพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้าน ซ่ึงจะมีให้ดาวน์โหลดทั้งฟรีและจ่ายเงิน ทั้งในดา้นการศึกษา ดา้นการส่ือสาร ดา้นธุรกิจต่างๆ
หรือแมแ้ต่ดา้นความบนัเทิง เป็นตน้ ซ่ึงในยุคปัจจุบนัถือวา่มีความส าคญัเป็นอยา่งมากและยงัเขา้มาเป็น
ส่วนหน่ึงในชีวติประจ าวนัสามารถเขา้ถึงไดง่้ายและรวดเร็ว ประโยชน์ท่ีเห็นไดช้ดัของแอพพลิเคชัน่คือ
ช่วยเป็นตวักลางการส่ือสารระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสารดว้ยการแบ่งปันทรัพยากรเดียวกนัช่วยให้
เขา้ใจพฤติกรรมของผูใ้ช้งานและวิเคราะห์ส่ิงท่ีผูใ้ช้ตอ้งการได้อย่างแม่นย  าจากสถิติการเติบโตของ
บริษทัใหญ่ทั้งหลายใช้ข้อมูลส่วนน้ีน ามาพฒันาแผนในการพฒันาบริษทั ข้อมูลเหล่าน้ีจะช่วยเพิ่ม
ผลผลิตมาก 20-40% ด้วยข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาทั้งหมดซ่ึงข้อมูลส่วนใหญ่จะต้องถูกยินยอมจาก
ผูใ้ชง้านก่อนเท่านั้น 

ไลน์ ออฟฟิเชียล แอคเคาท ์คือ บญัชี LINE ท่ีเหมือนกบัการส่ือสารกบัเพื่อนและครอบครัวโดย
สามารถส่งไดท้ั้งขอ้มูลทัว่ไป กิจกรรมทางการขายและการตลาดหรือโปรโมชัน่พิเศษไปยงัลูกคา้ และ
แบรนด์สามารถจดัการขอ้ความหรือรูปภาพต่าง ๆไดด้ว้ยตนเองผา่นระบบจดัการคอนเทนตข์อง LINE 
ทั้งน้ียงัเพียบพร้อมดว้ยฟีเจอร์ท่ีจะช่วยใหลู้กคา้รู้ความพิเศษของบริษทัแบรนดแ์ละสินคา้ 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผูจ้ดัท าจึงมีความประสงค์ท่ีจะสร้างโครงงานในเร่ืองการสร้างริชค
อนเทนต์เพื่อการประชาสัมพนัธ์เพื่อช่วยในเร่ืองของช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีดีข้ึนท่ีมีความสะดวก
รวดเร็ว สามารถกระตุน้ยอดขาย ช่วยลดตน้ทุนในการสร้างส่ือโฆษณาการประชาสัมพนัธ์และสามารถ
ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงผูจ้ดัท าไดน้ าแอพพลิเคชัน่  Line Official Account เป็นส่วนหน่ึง
ของโครงงานท่ีใชเ้ป็นส่ือกลางในการประชาสัมพนัธ์ 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

เพื่อสร้างริชคอนเทนตส์ าหรับการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลต่าง ๆผ่านทางแอพพลิเคชัน่
Line Official Account ใหก้บัทางบริษทั เอสคอร์ท อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั (ทวัร์ ออน ฮอลิเดย)์ 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
 ขอบเขตด้ำนสถำนที ่ 

บริษทั เอสคอร์ท อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั ( ทวัร์ ออน ฮอลิเดย ์) 22/5 ซ.เพชรเกษม 69   
 ถ.เพชรเกษม  แขวงหนองคา้งพลู   เขตหนองแขม  กทม.  10160 

 ขอบเขตด้ำนเวลำ  

ด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 – 30 สิงหาคม 2562 รวม 16 สัปดาห์ 
 ขอบเขตด้ำนข้อมูล 

http://www.touronholiday.com/ 
https://admin-official.line.me/ 

 ขอบเขตด้ำนประชำกร  

กรรมการผูจ้ดัการและพนกังานในออฟฟิตทุกแผนก 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 เพื่อพฒันาศกัยภาพทางการตลาด การส่ือสารและการบริการและมีความสะดวกรวดเร็ว
ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค  

1.4.2 สามารถลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการส่ือสารขอ้มูลการโฆษณาทางช่องทางอ่ืน ๆ และยงัลด
ในการใชท้รัพยากรธรรมชาติและรักษาส่ิงแวดลอ้ม  
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บทที ่2 

การทบทวนเอกสาร / แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

น ำเสนอโครงงำนเร่ืองกำรสร้ำงริชคอนเทนตเ์พื่อประชำสัมพนัธ์โปรแกรมน ำเท่ียวบริษทั เอสคอร์ท 
อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกดั (ทวัร์ ออน ฮอลลิเดย)์ผูจ้ดัท ำไดศึ้กษำเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัอินเทอร์เน็ต 

2.2 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบักำรตลำดออนไลน์ 

2.3 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัส่ือสังคมออนไลน์ 

2.4 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัไลน์แชท 

2.5 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัไลน์ ออฟฟิเชียล แอคเคำท ์( Line Official Account) 

2.6 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัริชคอนเทนต ์( Rich Content) 

2.7 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัเทมเพลต (Template) 

2.8 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัAdobe Spark Post Application 

2.1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัอนิเทอร์เน็ต 
2.1.1 ความหมายและความส าคัญของอนิเทอร์เน็ต 
พุทธรักษ์มุลเมือง (2556) อินเทอร์เน็ต (Internet) นั้นย่อมำจำกค ำว่ำ “International network” หรือ 

“Inter Connection network” ซ่ึงหมำยถึงเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ขนำดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
ทัว่โลกเขำ้ด้วยกนั เพื่อให้เกิดกำรส่ือสำรและกำรเปล่ียนแปลงขอ้มูลร่วมกนัโดยอำศยัตวัเช่ือมเครือข่ำย
ภำยใต้มำตรฐำนกำรเช่ือมโยงเดียวกันนั้นก็คือ TCP/IP Protocol ซ่ึงเป็นข้อก ำหนดวิธีกำรติดต่อส่ือสำร
ระหวำ่งคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ำยซ่ึงโปรโตคอลนั้นจะช่วยให้คอมพิวเตอร์ท่ีมีฮำร์ดแวร์ท่ีแตกต่ำงกนั
สำมำรถติดต่อถึงกนัได ้ 
กำรท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตท ำให้สำมำรถเคล่ือนยำ้ยข่ำวสำรขอ้มูลจำกท่ีหน่ึงไปอีกท่ีหน่ึงไดโ้ดยไม่จ  ำกดั
ระยะทำงส่งขอ้มูลไดห้ลำยรูปแบบทั้งขอ้ควำมตวัหนงัสือ ภำพและเสียงโดยอำศยัเครือข่ำยโทรคมนำคมเป็น
ตวัเช่ือมต่อเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตนบัเป็นอภิระบบเครือข่ำยท่ียิ่งใหญ่มำกมีคอมพิวเตอร์หลำยลำ้นเคร่ืองทัว่
โลกเช่ือมต่อกนักับระบบท ำให้คนในโลกทุกชำติทุกภำษำสำมำรถติดต่อส่ือสำรกนัได้โดยไม่ตอ้งเดิน
ทำงไกลเปรียบเสมือนบำ้นหน่ึงท่ีทุกคนในบำ้นสำมำรถพดูคุยกนัไดต้ลอด 24 ชัว่โมงประหยดัเวลำค่ำใชจ่้ำย
แต่เกิดประโยชน์ต่อสังคมโลกในปัจจุบนัมำก 
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2.1.2 ประวตัิความเป็นมาของอนิเทอร์เน็ต 

พุทธรักษ์ มุลเมือง (2556) เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตถือก ำเนิดมำในยุคสงครำมเย็นระหว่ำงสหรัฐกบั
รัสเซียในปีค.ศ.1960 ซ่ึงกระทรวงกลำโหมประเทศสหรัฐอเมริกำเห็นวำ่ระบบคอมพิวเตอร์ส ำหรับสั่งกำร
ตอ้งเป็นระบบเครือข่ำยท่ีใช้งำนได้ตลอดเวลำถำ้มีกำรโจมตีดว้ยระเบิดปรมำณูท่ีเมืองใดเมืองหน่ึง ระบบ
คอมพิวเตอร์บำงส่วนอำจถูกท ำลำยแต่ส่วนท่ีเหลือท ำงำนได้เป้ำหมำยกำรวิจยัและกำรพฒันำเครือข่ำย
คอมพิว เตอร์ดังก ล่ ำว จึง เ ป็นโครงกำร ช่ือ  ARPA net หรือ  Advance research project agency netโดย
มอบหมำยใหก้ลุ่มมหำวทิยำลยัในสหรัฐอเมริกำเป็นผูท้  ำกำรวจิยัและเช่ือมโยงเครือข่ำย 
ในปีค.ศ.1983 มีกำรน ำ  TCP/IP Protocal หรือ Transmission Control Protocal มำใช้กับคอมพิวเตอร์ทุก
เคร่ืองในระบบเป็นครั้งแรกจนกระทัง่ไดก้ลำยเป็นมำตรฐำนในกำรติดต่อในระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตมำ
จนถึงปัจจุบนั 
ในปีค.ศ. 1986 มีกำรก ำหนดช่ือโดเมน (Domain name system) เพื่อสร้ำงฐำนขอ้มูลในแต่ละเครือข่ำยและใช ้
ISP (Internet Service Provider) ในกำรจดัทำฐำนขอ้มูลของตนเอง 

2.1.3 อนิเทอร์เน็ตในประเทศไทย 

ในประเทศไทยเร่ิมใช้งำนคร้ังแรกใน ปีพ.ศ. 2532 มหำวิทยำลยัสงขลำนครีนครินทร์ไดเ้ช่ือมโยง
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต (ผำ่นระบบโทรศพัทท์ำงไกลระหวำ่งประเทศ) กบัมหำวิทยำลยัในออสเตรเลียเพื่อกำร
รับส่งจดหมำยอิเลกทรอนิกส์และปีพ.ศ. 2535 ไดมี้กำรเช่ือมโยงกบัเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตอยำ่งถำวรโดยมีจุด
เช่ือมต่อ Gateway 2 แห่งคือศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) และ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยัอินเทอร์เน็ตเร่ิมเขำ้มำมีบทบำทมำกข้ึนในระดบัมหำวิทยำลยั (Campus network) 
แลว้จึงมีกำรเช่ือมต่อเขำ้สู่ระบบอินเทอร์เน็ตอยำ่งสมบูรณ์เม่ือเดือนสิงหำคม พ.ศ.2535 และในปี พ.ศ. 2538
กำรส่ือสำรแห่งประเทศไทย (กสท.) ร่วมมือกบัเอกชนรำยแรกโดยใชช่ื้อวำ่อินเทอร์เน็ตเคเอสซี (KSC) ใน
กำรใหบ้ริกำรอินเทอร์เน็ตในเชิงพำณิชยเ์รียกโดยยอ่วำ่ ISP (Internet service provider) 

 อินเทอร์เน็ต (องักฤษ: Internet) หมำยถึง เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนำดใหญ่มีกำรเช่ือมต่อระหวำ่ง
เครือข่ำยหลำยๆเครือข่ำยทัว่โลกโดยใช้ภำษำท่ีใช้ส่ือสำรกันระหว่ำงคอมพิวเตอร์ท่ีเรียกว่ำโพรโทคอล 
(protocol) ผูใ้ชเ้ครือข่ำยน้ีสำมำรถส่ือสำรถึงกนัไดใ้นหลำย ๆทำงอำทิ อีเมล เวบ็บอร์ด และสำมำรถสืบคน้
ขอ้มูลและข่ำวสำรต่ำง ๆรวมทั้งคดัลอกแฟ้มขอ้มูลและโปรแกรมมำใชไ้ด ้

 ในปัจจุบนัอินเทอร์เน็ตนั้นมีควำมส ำคญัต่อชีวิตประจ ำวนัของคนเรำหลำยๆดำ้น ทั้งดำ้นกำรศึกษำ 
ดำ้นธุรกิจและพำณิชย ์ดำ้นกำรบนัเทิง 

-ด้านการศึกษา กำรใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อกำรสนบัสนุนกำรศึกษำเป็นกำรใชอิ้นเทอร์เน็ตในกำรติดต่อส่ือสำร
เพื่อกำรส่งกำรบำ้นนดัหมำยอธิบำยรำยละเอียดรวมทั้งแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นของคณำจำรยก์บันกัเรียน
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และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน นอกจำกน้ียงัมีระบบกำรเรียนกำรสอนด้วยระบบออนไลน์ กำรเรียน
ออนไลน์ค่อนขำ้งเป็นท่ีนิยมมำกในปัจจุบนัเพรำะเป็นกำรเรียนท่ีสะดวกสำมำรถเรียนไดใ้นเวลำท่ีตอ้งกำร 
อีกทั้งสำมำรถลดค่ำเล่ำเรียนลงไปไดอ้ย่ำงมำกและทั้งน้ีอินเทอร์เน็ตนั้นยงัสำมำรถใช้เป็นแหล่งคน้ควำ้หำ
ขอ้มูลเสมือนเป็นหอ้งสมุดขนำดใหญ่พร้อมทั้งมีขอ้มูลท่ีครอบคลุมมีทั้งภำพ เสียง และภำพเคล่ือนไหว 

-ด้านธุรกจิและพาณชิย์ กำรใชอิ้นเทอร์เน็ตกบังำนธุรกิจพณิชยน์ั้นช่วยใหส้ำมำรถตดัสินใจซ้ือขำยสินคำ้และ
บริกำรไดอ้ยำ่งรวดเร็วและสะดวก นบัว่ำเป็นตลำดท่ีกวำ้งขวำงและมีประสิทธิภำพในกำรติดต่อซ้ือสินคำ้
และบริกำรเพรำะคนเรำสมยัน้ีนิยมควำมสะดวกสบำยและรวดเร็วทนัใจไม่ว่ำจะอยู่ท่ีใดบนโลกก็ตำมก็
สำมำรถเปิดเวบ็ไซตเ์พื่อเลือกสินคำ้หรือหำขอ้มูลผลิตภณัฑห์รือแมก้ระทัง่ปรึกษำก็ไดฉ้บัไว 

-ด้านการบันเทิง อินเทอร์เน็ตถือว่ำเป็นแหล่งควำมบนัเทิงในอีกรูปแบบหน่ึงเหมือนกบักำรดูโทรทศัน์ดู
ภำพยนตร์ อ่ำนหนังสือหรือบทควำมต่ำง ๆซ่ึงสำมำรถจะดูหรือใช้งำนท่ีไหนเม่ือไหร่ก็ได้ตำมต้องกำร
อินเทอร์เน็ตต่อดำ้นบนัเทิงนั้นถือวำ่เป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจสำมำรถคน้ควำ้วำรสำรทั้งหนงัสือพิมพ ์ข่ำวสำร 
นิยำยวรรณกรรมและอ่ืน ๆผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต อีกทั้งสำมำรถฟังวิทยุออนไลน์ดูรำยกำร
โทรทศัน์รวมทั้งภำพยนตร์ทั้งเก่ำและใหม่มำดูไดอี้กดว้ย 

กำรประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบนัท ำไดห้ลำกหลำยอำทิ ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล 
(email), สนทนำ (chat), อ่ำนหรือแสดงควำมคิดเห็นในเวบ็บอร์ด, กำรติดตำมข่ำวสำร, กำรสืบคน้ขอ้มูล / 
กำรคน้หำขอ้มูล, กำรชม หรือซ้ือสินคำ้ออนไลน์, กำรดำวโหลด เกม เพลง ไฟล์ขอ้มูล ฯลฯ, กำรติดตำม
ขอ้มูล ภำพยนตร์ รำยกำรบนัเทิงต่ำง ๆ ออนไลน์, กำรเล่นเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์, กำรเรียนรู้ออนไลน์ (e-
learning), กำรประชุมทำงไกลผำ่นอินเทอร์เน็ต (video conference), โทรศพัทผ์ำ่นอินเทอร์เน็ต (VoIP), กำร
อบัโหลดขอ้มูลหรืออ่ืน ๆ 

แนวโน้มล่ำสุดของกำรใช้อินเทอร์เน็ตคือกำรใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์เพื่อสร้ำง
เครือข่ำยสังคม(Social Network) ซ่ึงพบว่ำปัจจุบนัเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมดงักล่ำวก ำลงัไดรั้บควำม
นิยมอย่ำงแพร่หลำยเช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ ทวิตเตอร์ ไฮไฟฟ์และกำรใช้เร่ิมมีกำรแพร่ขยำยเข้ำไปสู่กำรใช้
อินเทอร์เน็ตผ่ำนโทรศพัท์มือถือ (Mobile Internet) มำกข้ึนเน่ืองจำกเทคโนโลยีปัจจุบนัสนับสนุนให้กำร
เขำ้ถึงเครือข่ำยผำ่นโทรศพัทมื์อถือท ำไดง่้ำยข้ึนมำก 

ในปัจจุบนัน้ีอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลกบังำนทุกสำขำอำชีพรวมทั้งงำนส่ือสำรมวลชนดว้ยส ำหรับงำน
ส่ือสำรมวลชนเป็นงำนท่ีตอ้งเน้นควำมรวดเร็วเป็นหลกัให้ทนักบัสถำนกำรณ์บำ้นเมืองในปัจจุบนัเพรำะ
ข่ำวสำรนั้นมีกำรอพัเดตอยูต่ลอดเวลำมิใช่มีประโยชน์เพียงแค่น้ีอีกทั้งยงัยงัสำมำรถใช้ในกำรติดต่อส่ือสำร 
กำรโฆษณำสินคำ้ กำรคำ้ขำยรวมทั้งกำรประชำสัมพนัธ์กำรส่ือสำรโดยใชอิ้นเทอร์เน็ตในปัจจุบนันั้นถือว่ำ
เป็นกำรส่ือสำรท่ีไร้พรมแดนมีกำรเขำ้ถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้ในจ ำนวนมำกได้เป็นเวลำอนัรวดเร็วและใช้

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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%8C
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ตน้ทุนต ่ำและอินเทอร์เน็ตถือว่ำเป็นส่ือท่ีสำมำรถตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของส่ือมวลชนตำมควำม
ตอ้งกำรดงักล่ำวได ้

2.1.4 การใช้งานอนิเทอร์เน็ตของคนไทย 

 สุรำงคณำ วำยุภำพ (2561) พฤติกรรมผูใ้ช้งำนอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยในปี 2561 ท่ีผ่ำนมำ 
พบวำ่มีกำรใชง้ำนอินเทอร์เน็ตเพิ่มข้ึนต่อเน่ืองโดยคนไทยใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียนำนข้ึนเป็น 10 ชัว่โมง 5 นำที
ต่อวนัซ่ึงเม่ือเทียบกบัปี 2560มีกำรใชง้ำนเฉล่ีย 3 ชัว่โมง 41 นำทีต่อวนั โดยกลุ่ม Gen Y และ Zหรือกลุ่มคน
ท่ีมีอำยุนอ้ยกวำ่ 18 ปี ไปจนถึง 37 ปี มีกำรใชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีสูงท่ีสุดติดต่อกนั 4 ปี โดยมีกำรใชสู้งสุดถึง 10 
ชัว่โมง 22 นำทีต่อวนัในวนัธรรมดำและใช้งำนเพิ่มข้ึนเกือบ 12 ชัว่โมงต่อวนัในวนัหยุด ส่วนกลุ่ม Gen X 
หรือ Baby Boomer ใชง้ำนอินเทอร์เน็ตมำกกวำ่ 8 ชัว่โมงต่อวนัทั้งในวนัธรรมดำและวนัหยดุ 

    
รูปภำพท่ี 2.1 กำรใชอิ้นเทอร์เน็ตของคนไทย 

ท่ีมำ https://www.brandbuffet.in.th/2018/08/thailand-internet-user-profile-2018/ 

 
  ในปี 2561 คนไทยใชอิ้นเทอร์เน็ตสูงมำกข้ึน และยงัมีกำรใชง้ำนในรูปแบบท่ีหลำกหลำยมำกยิ่งข้ึน
โดยควำมนิยมในกำรใช้งำนส่วนใหญ่เป็นโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Instagram, Twitter และ Pantip สูง
มำกถึง 3 ชัว่โมง 30 นำทีต่อวนั หรือเท่ำกบั 1 ใน 3 ของชัว่โมงกำรใชอิ้นเทอร์เน็ตในแต่ละวนั หรือมีปริมำณ
กำรใชง้ำนกวำ่ 93% ของกำรใชง้ำนอินเทอร์เน็ตโดยรวม นอกจำกน้ียงัเป็นปีแรกท่ีมีกำรซ้ือสินคำ้และบริกำร
ผำ่นออนไลน์เขำ้มำติดอนัดบั TOP 5 ของกิจกรรมท่ีคนไทยนิยมท ำผำ่นออนไลน์ โดยมีกำรใชง้ำนสูงสุดถึง 
51% รวมทั้งมีกิจกรรมท่ีหลำกหลำยมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนๆมำทั้งกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน กำรอ่ำนหนงัสือ
ออนไลน์ จองโรงแรม จองตัว๋ เรียกแท็กซ่ี บริกำรสั่งอำหำร รวมทั้งเรียนออนไลน์ต่ำง ๆ  แสดงวำ่ประเทศ
ไทยเร่ิมเขำ้สู่สังคมดิจิทลัอย่ำงสมบูรณ์ ขณะท่ีไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจ ำวนัของผูค้นก็เร่ิมเปล่ียนผ่ำนไปสู่
ควำมเป็นดิจิทลัมำกยิง่ข้ึน 

2.2 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัการตลาดออนไลน์ 

สัมมนำออนไลน์ (2014) ในสังคมท่ีโลกออนไลน์ก ำลงัเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรด ำเนินชีวิตของคน
รุ่นใหม่  ส่ือออนไลน์ไดเ้ขำ้มำมีอิทธิพลต่อมนุษยใ์นปัจจุบนั ตั้งแต่ต่ืนเช้ำจนกระทัง่เขำ้นอน อีกทั้งควำม
รวดเร็วและควำมสะดวกสบำยของโลกออนไลน์ยงัถูกน ำมำใช้ประโยชน์กับกลุ่มคนทุกสำขำอำชีพ 
โดยเฉพำะกำรตลำดออนไลน์(Online Marketing) ท่ีก ำลงัเป็นท่ีนิยมกนัอยำ่งแพร่หลำย เพรำะสำมำรถท ำให้
ผูอ่ื้นรู้จกัเรำหรือสินคำ้ของเรำไดอ้ยำ่งกวำ้งขวำง 

https://www.brandbuffet.in.th/2018/08/thailand-internet-user-profile-2018/
https://www.nipa.co.th/
https://www.nipa.co.th/
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กำรตลำดออนไลน์ (Online Marketing) หมำยถึงกำรท ำกำรตลำดในส่ือออนไลน์ท่ีมีวตัถุประสงค์
หลกัเพื่อท ำให้สินคำ้ของเรำเป็นท่ีรู้จกัเพิ่มมำกข้ึน โดยใชว้ิธีต่ำงๆ ในกำร โฆษณำเวบ็ไซต ์หรือ โฆษณำขำย
สินคำ้ท่ีจะน ำสินคำ้ของเรำไปเผยแพร่ตำมส่ือออนไลน์ เพื่อใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้และเกิดควำมสนใจ จนกระทัง่เขำ้
มำใชบ้ริกำรหรือซ้ือสินคำ้ของเรำในท่ีสุด โดยกำรตลำดออนไลน์ (Online Marketing) สำมำรถท ำไดห้ลำย
ช่องทำง ดงัน้ี 

- Search Engine Marketing คือ กำรตลำดบน Search Engine เป็นกำรท ำให้สินคำ้ของเรำติดอนัดบั
กำรค้นหำในล ำดับแรกๆ ซ่ึงจะท ำให้เรำถูกค้นพบได้ง่ำยและถูกคลิกได้บ่อยกว่ำเว็บไซต์ท่ีอยู่
ดำ้นล่ำงหรืออยู่ในหนำ้ถดัไป แบ่งออกเป็น SEO (กำรท ำเวบ็ไซตข์องเรำให้ติดอนัดบัของ Google) 
กบั PPC (กำรซ้ือ Ads บน Google) 

- Email Marketing คือ กำรตลำดท่ีท ำผ่ำนอีเมล เพื่อส่งข่ำวสำร โปรโมชั่นต่ำงๆ ถึงลูกค้ำท่ีเป็น
กลุ่มเป้ำหมำย เป็นกำรตลำดท่ีตน้ทุนต ่ำท่ีสุดเม่ือเทียบกบักำรตลำดในรูปแบบอ่ืนๆ อีกทั้งยงัเป็นกำร
ท ำกำรตลำดท่ีตรงกลุ่ม และสำมำรถเขำ้ถึงผูรั้บภำยในเวลำอนัรวดเร็ว 

- Social Marketing คือ กำรตลำดท่ีท ำผำ่น Social Network ต่ำงๆ เช่น Facebook, Twitter, Instagram, 
Pinterest ฯลฯ ซ่ึง Social Marketing ก ำลงัไดรั้บควำมนิยมอยำ่งมำก เพรำะมีสถิติกำรใชง้ำนสูงกว่ำ
แหล่งออนไลน์ประเภทอ่ืน 

กำรตลำดออนไลน์ (Online Marketing) ไม่ใช่เร่ืองยำก เพียงแค่รู้จกัสินค้ำของเรำ และสำมำรถก ำหนด
กลุ่มเป้ำหมำยท่ีชดัเจนได ้เพียงเท่ำน้ีสินคำ้ของเรำก็สำมำรถเป็นท่ีรู้จกั และสร้ำงยอดขำยในโลกออนไลน์ได้
อยำ่งง่ำยดำย 

2.2.1 ความส าคัญของการตลาดออนไลน์ 

กำรตลำดออนไลน์ มีส ำคญัต่อผูป้ระกอบกำรธุรกิจจ ำนวนมำก ท่ียงัไม่รู้ถึงศกัยภำพของกำรท ำ
กำรตลำดออนไลน์ เน่ืองจำกพฤติกรรมของกำรท ำกำรคำ้และกำรโฆษณำแบบสมยัก่อน ท่ีมกัจะพึ่งส่ือ
โฆษณำในรูปแบบ หนงัสือ วทิย ุโทรศพัท ์ป้ำยโฆษณำ และอ่ืน ๆอีกมำกมำย โดยกำรท ำ กำรตลำดออนไลน์
นั้นเรำจะตอ้งใช้ อินเตอร์เน็ต เป็นส่วนส ำคญัในกำรประชำสัมพนัธ์ และเม่ือพูดถึง อินเทอร์เน็ต ก็เป็นส่ิงท่ี
ใหม่ท่ีสุด ส ำหรับกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ เ ม่ือเทียบกับกำรประชำสัมพันธ์แบบอ่ืน ๆ ท ำให้มี
ผูป้ระกอบกำรจ ำนวนมำก ยงัไม่เขำ้ใจถึงวำ่ กำรตลำดออนไลน์ มีประสิทธิภำพสูงเพียงใด 

ในโลกท่ีมีควำมแข่งขันสูง และทุกส่ิงทุกอย่ำงสำมำรถเช่ือมต่อกันข้ำมพรมแดนได้ในช่วง
พริบตำ กำรตลำดออนไลน์ จึงเป็นทำงเลือกใหม่ท่ีใชช่้วยในกำรโฆษณำประชำสัมพนัธ์ เน่ืองจำก กำรตลำด
ออนไลน์ สำมำรถเขำ้ถึงกลุ่มลูกคำ้ได้ในเวลำอนัรวดเร็วสำมำรถเขำ้ถึงกลุ่มลูกคำ้ได้แบบเฉพำะเจำะจง 
สำมำรถเขำ้ถึงลูกคำ้ไดท้ัว่โลกแลว้ท่ีส ำคญัรำคำค่ำโฆษณำเม่ือเทียบกบักำรโฆษณำประชำสัมพนัธ์แบบอ่ืน 
ๆแลว้ กำรตลำดออนไลน์ นั้น เป็นอะไรท่ีถูกท่ีสุด เม่ือเทียบกบักำรท ำกำรตลำดแบบอ่ืน ๆ 

https://www.nipa.co.th/
https://www.nipa.co.th/
http://www.workboxs.com/online-marketing/internet-marketing.html
http://www.workboxs.com/online-marketing/internet-marketing.html
http://www.workboxs.com/online-marketing/internet-marketing.html
http://www.workboxs.com/online-marketing/internet-marketing.html
http://www.workboxs.com/online-marketing/internet-marketing.html
http://www.workboxs.com/online-marketing/internet-marketing.html
http://www.workboxs.com/online-marketing/internet-marketing.html
http://www.workboxs.com/online-marketing/internet-marketing.html
http://www.workboxs.com/online-marketing/internet-marketing.html
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กำรตลำดออนไลน์ สำมำรถช่วยใหผู้ข้ำยประหยดัค่ำใชจ่้ำย ทั้งในเร่ืองของสินคำ้ พนกังำนขำย และ
ให้บริกำรไดต้ลอด 24 ชัว่โมง โดยเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตท่ีมีผูใ้ชท้ ัว่โลกกวำ่ 600 ลำ้นคน ท ำให้ปริมำณกำร
ซ้ือขำยเพิ่มข้ึนอยู่ตลอดเวลำ แต่ทั้งน้ี ผูข้ำยจะต้องศึกษำเร่ืองของสินค้ำ, ช่องทำงกำรประชำสัมพนัธ์ 
ตลอดจนก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยให้ชัดเจน เพื่อให้กำรใช้ส่ือประเภทน้ีมีประสิทธิภำพสูงสุด กำรตลำด 
แบบเดิมนั้ น จะประกอบด้วย กำรตลำดเพียง 4 P เท่ำนั้ น คือ Product, Price Place และ Promotion แต่
กำรตลำดออนไลน์  จะมีส่วนประกอบเพิ่ม ข้ึนมำอีก 2 P คือ Personalization และ Privacy เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรท ำตลำด ถึงกลุ่มลูกคำ้ไดม้ำกยิง่ และเป็นกำรมดัใจลูกคำ้ไปในตวัอีกดว้ย  

2.3 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่ือสังคมออนไลน์ 

ส่ือสังคมออนไลน์ หมำยถึง ส่ือดิจิทลัท่ีเป็นเคร่ืองมือในกำรปฏิบติัทำงสังคมเพื่อใชส่ื้อสำรระหวำ่ง
กนัในเครือข่ำยทำงสังคมผ่ำนทำงเวบ็ไซต์และโปรแกรมประยุกตบ์นส่ือใด ๆ ท่ีมีกำรเช่ือมต่อกบัอินเทอร์
เน็ตโดยเน้นให้ผูใ้ช้ทั้งท่ีเป็นผูส่้งสำรและรับสำรมีส่วนร่วมอย่ำงสร้ำงสรรค์ในกำรผลิตเน้ือหำข้ึนเองใน
รูปแบบของขอ้มูล ภำพและเสียง 

2.3.1 ประเภทของส่ือสังคมออนไลน์ 

ส่ือสังคมออนไลน์สำมำรถแบ่งออกไดต้ำมแต่ละประเภทดงัน้ี 
 1. Weblogs คือ ส่ือส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตท่ีใชเ้ผยแพร่ขอ้มูล ข่ำวสำร ควำมรู้ ขอ้คิดเห็น บนัทึก

ส่วนตวั โดยสำมำรถแบ่งปันให้บุคคลอ่ืนๆ โดยผูรั้บสำรสำมำรถเขำ้ไปอ่ำน หรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม
ได ้ซ่ึงกำรแสดงเน้ือหำของบล็อกนั้นจะเรียงล ำดบัจำกเน้ือหำใหม่ไปสู่เน้ือหำเก่ำ ผูเ้ขียนและผูอ่้ำนสำมำรถ
คน้หำเน้ือหำยอ้นหลงัเพื่ออ่ำนและแก้ไขเพิ่มเติมไดต้ลอดเวลำ เช่น Exteen Bloggang Wordpress Blogger 
Oknation            

  
2. Social Networking หรือเครือข่ำยทำงสังคมในอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นเครือข่ำยทำงสังคมท่ีใช้

ส ำหรับเช่ือมต่อระหว่ำงบุคคล กลุ่มบุคคล เพื่อให้เกิดเป็นกลุ่มสังคมเพื่อร่วมกนัแลกเปล่ียนและแบ่งปัน
ขอ้มูลระหว่ำงกนัทำงด้ำนธุรกิจ กำรเมือง กำรศึกษำ เช่น Facebook, Ning, Linked in, Myspace, Friendste 
เป็นตน้ 

 
3. Micro Blogging และ Micro Sharing เป็นเว็บเซอร์วิสท่ีให้บริกำรแก่บุคคลทัว่ไปส ำหรรับให้

ผูใ้ชบ้ริกำรเขียนขอ้ควำมสั้นๆประมำณ 140 ตวัอกัษร ท่ีเรียกวำ่ “Status” หรือ “Notice” เพื่อแสดงสถำนะวำ่
ผูใ้ช้ก  ำลังท ำอะไรอยู่หรือแจ้งข่ำวสำรต่ำงๆให้กับกลุ่มเพื่อนในสังคมออนไลน์ ทั้ งน้ีจะเป็นกำรก ำหนด
ขอ้ควำมสั้นๆ เพื่อใหผู้ใ้ชท้ ั้งท่ีเป็นผูอ่้ำนและผูเ้ขียนเขำ้ใจง่ำย ท่ีนิยมอยำ่งเช่น Twitter SMS E-mail เป็นตน้ 

 

http://www.workboxs.com/online-marketing/internet-marketing.html
http://www.workboxs.com/online-marketing/internet-marketing.html
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4. Online Video เป็นเว็บไซต์ท่ีให้บริกำรวีดีโอออนไลน์โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย ซ่ึงได้รับควำมนิยม
อยำ่งแพร่หลำยและขยำยตวัอยำ่งรวดเร็วเน่ืองจำกเน้ือหำท่ีน ำเสนอไม่ถูกจ ำกดัโดยผงัรำยกำรท่ีแน่นอนและ
ตำยตวัท ำใหผู้ใ้ชบ้ริกำรสำมำรถติดตำมชมไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองเพรำะไม่มีโฆษณำคัน่รวมทั้งผูใ้ชบ้ริกำรสำมำรถ
เลือกชมเน้ือหำได้ตำมตอ้งกำรและยงัสำมำรถเช่ือมไปยงัเวบ็วีดีโออ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งไดอี้กจ ำนวนมำก เช่น 
YouTube  MSN Yahoo แต่เน่ืองจำกปัจจุบนัมีกำรกำรตลำดออนไลน์อย่ำงกวำ้งขวำงออนไลน์วีดีโอเหล่ำน้ี
จึงมีกำรโฆษณำเขำ้มำคัน่เพื่อเป็นสปอนเซอร์ในรำยกำรต่ำงๆ 

 
5. Photo sharing เป็นเว็บไซต์ท่ีเน้นให้บริกำรฝำกรูปภำพโดยผูใ้ช้บริกำรสำมำรถอพัโหลดและ

ดำวน์โหลดรูปภำพเพื่อน ำมำใชง้ำนได ้ท่ีส ำคญันอกเหนือจำกผูใ้ชบ้ริกำรจะมีโอกำสแบ่งปันรูปภำพแลว้ ยงั
สำมำรถใชเ้ป็นพื้นท่ีเพื่อเสนอขำยภำพท่ีตนเองน ำเขำ้ไปฝำกไดอี้กดว้ย เช่น Flickr, Photo bucket, Photoshop, 
Express, เป็นตน้            

 
6. Wikis เป็นเว็บไซต์ท่ีมีลกัษณะเป็นแหล่งขอ้มูลหรือควำมรู้ (Data/Knowledge) ซ่ึงผูเ้ขียนส่วน

ใหญ่อำจจะเป็นนกัวิชำกำร นกัวิชำชีพหรือผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะทำงดำ้นต่ำง ๆ ทั้งกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วฒันธรรม ซ่ึงผูใ้ชส้ำมำรถเขียนหรือแกไ้ขขอ้มูลไดอ้ยำ่งอิสระ เช่น Wikipedia, Google เป็นตน้          

  
7. Virtual Worlds คือกำรสร้ำงโลกจินตนำกำรโดยจ ำลองส่วนหน่ึงของชีวิตลงไป จดัเป็นส่ือสังคม

ออนไลน์ท่ีบรรดำผูท้่องโลกไซเบอร์ใช้เพื่อส่ือสำรระหว่ำงกันบนอินเทอร์เน็ตในลักษณะโลกเสมือน
จริง (Virtual Reality) ซ่ึงผูท่ี้จะเขำ้ไปใชบ้ริกำรอำจจะบริษทัหรือองค์กำรดำ้นธุรกิจ ดำ้นกำรศึกษำ รวมถึง
องคก์ำรดำ้นส่ือ เช่น ส ำนกัข่ำวรอยเตอร์  ส ำนกัข่ำวซีเอน็เอ็น ตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยในกำรซ้ือพื้นท่ีเพื่อให้บุคคล
ในบริษทัหรือองค์กรได้มีช่องทำงในกำรน ำเสนอเร่ืองรำวต่ำงๆ ไปยงักลุ่มเครือข่ำยผูใ้ช้ส่ือออนไลน์ ซ่ึง
อำจจะเป็นกลุ่ม ลูกคำ้ทั้งหลกั และรองหรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ ของบริษทั หรือองค์กำรก็ได้ ปัจจุบนั
เวบ็ไซตท่ี์ใชห้ลกั Virtual Worlds ท่ีประสบผลส ำเร็จและมีช่ือเสียงคือ Second Life            

 
8. Crowd Sourcing เป็นกำรขอควำมร่มมือจำกบุคคลในเครือข่ำยสังคมออนไลน์โดยสำมำรถจดัท ำ

ในรูปแบบของเว็บไซต์ท่ีมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อค้นหำค ำตอบและวิธีแก้ปัญหำต่ำงๆทั้งทำงด้ำนธุรกิจ 
กำรศึกษำ รวมถึงทำงด้ำนกำรกำรส่ือสำรโดยอำจเป็นกำรดึงควำมร่วมมือจำกเครือข่ำยทำงสังคมมำช่วย
ตรวจสอบขอ้มูลหรือให้ขอ้เสนอแนะ กลุ่มท่ีใหข้อ้มูลอำจเป็นบุคคลทัว่ไปหรืออำจเป็นผูเ้ช่ียวชำญก็ได ้ขอ้ดี
ของกำรใช ้Crowd souring คือ ท ำให้เกิดหลำกหลำยแนวควำมคิดเพื่อน ำไปสู่กำรแกปั้ญหำท่ีมีประสิทธิภำพ
ตลอดจนช่วยตรวจสอบคดักรองขอ้มูลได ้เช่น Idea Strom Mystarbugs idea เป็นตน้ 
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9. Podcasting คือกำรบนัทึกภำพและเสียงเขำ้มำอยูใ่นเวบ็เพจ็เพื่อแพร่ภำพใหบุ้คคลภำยนอกท่ีสนใจ
ดำวน์โหลดเพื่อน ำไปใชง้ำน เช่น Dual Geek Podcast เป็นตน้    

 
10. Discuss / Review/ Opinion เป็นเว็บบอร์ดท่ีผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น โดย

อำจจะเก่ียวกบั สินคำ้หรือบริกำร ประเด็นสำธำรณะทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม เช่น Epinions, Moutshut, 
Yahoo! Answer, Pantip, Yelp 

2.3.2 ประโยชน์และข้อจ ากดัของสังคมออนไลน์ 

แมล้กัษณะของเครือข่ำยสังคมออนไลน์ จะเป็นส่ือให้ขอ้มูลข่ำวสำรสำมำรถกระจำยออกไปอย่ำง
รวดเร็วและกวำ้งขวำงมีคุณประโยชน์มำกมำยในดำ้นกำรติดต่อส่ือสำร แต่ก็เปรียบเสมือนดำบสองคมหำก
ผูใ้ชข้ำดคุณธรรมจริยธรรม สำมญัส ำนึก กำรรู้จกัเคำรพสิทธิ ของผูอ่ื้น และควำมระมดัระวงัในกำรใชแ้ล้ ว 
สังคมออนไลน์เหล่ำน้ีก็จะเป็น"สังคมอนัตรำย"ท่ีจะเป็นดำ้นมืดของสังคมไทย 

ประโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

1. สำมำรถแลกเปล่ียนขอ้มูลควำมรู้ในส่ิงท่ีสนใจร่วมกนัได ้
2. เป็นคลงัขอ้มูลควำมรู้ขนำดย่อมเพรำะสำมำรถน ำเสนอและแสดงควำมคิดเห็นแลกเปล่ียนควำมรู้ 

หรือตั้งค  ำถำมเพื่อใหบุ้คคลอ่ืนท่ีมีควำมสนใจมำช่วยแนะน ำแนวคิด 
3. ประหยดัค่ำใชจ่้ำยในกำรติดต่อส่ือสำรกบับุคคลอ่ืนละมีควำมสะดวกรวดเร็ว 
4. เป็นส่ือในกำรน ำเสนอผลงำนของตวัเอง เช่น รูปภำพ วีดีโอต่ำงๆเพื่อให้ผูอ่ื้นเขำ้มำรับชมและ

สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได ้
5. เป็นส่ือในกำรโฆษณำ ประชำสัมพนัธ์ หรือบริกำรลูกคำ้ส ำหรับองคก์รต่ำงๆช่วยสร้ำงควำมเช่ือมัน่

ใหก้บัลูกคำ้ 
6. ช่วยสร้ำงผลงำนและรำยไดใ้หแ้ก่ผูใ้ชง้ำน เกิดกำรจำ้งงำนแบบใหม่ๆข้ึน 
7. ช่วยผอ่นคลำย คลำยเคลียดส ำหรับผูท่ี้ใชห้ำเพื่อนคุย 
8. สร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีจำกเพื่อนสู่เพื่อนได ้

ข้อจ ากดัของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

1. เวบ็ไซตใ์ห้บริกำรบำงแห่งอำจจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัมำกเกินไป หำกผูใ้ชบ้ริกำรไม่ระมดัระวงั
ในกำรกรอกขอ้มูล อำจถูกผูไ้ม่หวงัดีน ำมำใชใ้นทำงเสียหำยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  

2. Social Network เป็นสังคมออนไลน์ท่ีกวำ้ง หำกผูใ้ช้รู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์หรือขำดวิจำรณญำณ อำจ
โดนหลอกลวงผ่ำนอินเทอร์เน็ต หรือกำรนัดเจอกันเพื่อจุดประสงค์ร้ำยตำมท่ีเป็นข่ำวตำมหน้ำ
หนงัสือพิมพ ์          
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3. เป็นช่องทำงในกำรถูกละเมิดลิขสิทธ์ิ ขโมยผลงำน หรือถูกแอบอ้ำง เพรำะ Social Network 
Service เป็นส่ือในกำรเผยแพร่ผลงำน รูปภำพต่ำง ๆ ของเรำใหบุ้คคลอ่ืนไดดู้และแสดงควำมเห็น  
4. ขอ้มูลท่ีตอ้งกรอกเพื่อสมคัรสมำชิกและแสดงบนเวบ็ไซตใ์นรูปแบบ Social Network ยำกแก่กำร
ตรวจสอบวำ่จริงหรือไม่ ดงันั้นอำจเกิดปัญหำเก่ียวกบัเวบ็ไซต์ท่ีก ำหนดอำยุกำรสมคัรสมำชิกหรือ
ถูกหลอกโดยบุคคลผูไ่ม่มีตวัตน 
5. ผูใ้ชท่ี้เล่น Social network และอยูก่บัหนำ้จอคอมพิวเตอร์เป็นเวลำนำนอำจสำยตำเสียไดห้รือบำง
คนอำจตำบอดได ้
6. ถำ้ผูใ้ชห้มกมุ่นอยูก่บั Social network มำกเกินไปอำจท ำใหเ้สียกำรเรียนหรือผลกำรเรียนตกต ่ำ 
7. จะท ำใหเ้สียเวลำถำ้ผูใ้ชใ้ชอ้ยำ่งไร้ประโยชน์ (สัมมนำออนไลน์. 2014) 

2.4 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัไลน์แชท 

 ไลน์ คอปเปอร์เรชัน่ ประเทศไทย (2019) ไลน์คือแอพพลิเคชัน่ท่ีสำมำรถรับและส่งขอ้ควำมไดท้ั้ง
เป็นขอ้ควำมตวัหนงัสือ วีดีโอแชทหรือสำมำรถโทรคุยกนัเหมือนโทรศพัท์ ไดโ้ดยขอ้มูลทั้งหมดจะตอ้งมี
ค่ำใช้จ่ำยในเร่ืองของสัญญำณอินเทอร์เน็ตตำมแพ็กเก็จท่ีไดท้  ำกำรสมคัรไวอ้ยู่แล้วและยงัสำมำรถใช้งำน
ร่วมกนัระหวำ่ง IOS และ Android รวมทั้งปฏิบติักำรอ่ืน ๆ ไดอี้กดว้ยและยงัสำมำรถใชไ้ดบ้นคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล กำรท ำงำนของ Line นั้นมีลักษณะคล้ำยกับ Whatsapp ท่ีตอ้งใช้เบอร์โทรศพัท์มือถือในกำร
ยนืยนักำรใชง้ำน ไลน์ยงัมีคุณลกัษณะเด่นอ่ืนๆเขำ้มำจึงท ำใหผู้ใ้ชมี้ควำมสนใจมำกยิง่ข้ึน 

2.4.1 แอพพลเิคช่ันไลน์แชท 

 สัญลกัษณ์ของแอพพลเิคช่ันไลน์ 
 

 
                รูปภำพท่ี 2.2 โลโกข้องไลน ์
             ท่ีมำ https://line.me/en/download 

 

LINE คือแอพพลิเคชัน่ท่ีผสมผสำนบริกำร Messaging และ Voice Over IP น ำมำผนวกเขำ้ดว้ยกนั 
จึงท ำให้เกิดเป็นแอพพลิชัน่ท่ีสำมำรถแชท สร้ำงกลุ่ม ส่งขอ้ควำม โพสต์รูปต่ำงๆ  หรือจะโทรคุยกนัแบบ
เสียงก็ได ้ โดยขอ้มูลทั้งหมดไม่ตอ้งเสียเงิน หำกเรำใชง้ำนโทรศพัทท่ี์มีแพคเกจอินเทอร์เน็ตอยูแ่ลว้ แถมยงั
สำมำรถใชง้ำนร่วมกนัระหว่ำง iOS และ Android รวมทั้งระบบปฏิบติักำรอ่ืน ๆ ไดอี้กดว้ย กำรท ำงำนของ 
LINE นั้น มีลกัษณะคลำ้ย ๆ กบั WhatsApp ท่ีตอ้งใชเ้บอร์โทรศพัท์เพื่อยืนยนักำรใช้งำน แต่ LINE ไดเ้พิ่ม
ลูกเล่นอ่ืนๆ เขำ้มำ ท ำให ้LINE มีจุดเด่นท่ีเหนือกวำ่ Whatsapp คุณสมบติัเด่นๆของ Line ท่ีน่ำสนใจ 

https://line.me/en/download
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 Free Voice Calls (สนทนำดว้ยเสียง) 

 
      รูปภำพท่ี 2.3 Free voice calls (สนทนำดว้ยเสียง) 
        ท่ีมำ https://line.kapook.com/view64457.html 

 
บริกำร Free Voice Calls ท่ีใหผู้ใ้ชง้ำนสำมำรถโทรหำผูท่ี้ใช ้LINE ดว้ยกนั โดยใชง้ำนผำ่นเครือข่ำย 3G และ 
Wi-Fi เพื่อส่งขอ้มูลรูปแบบเสียง โดยไม่มีค่ำใชจ่้ำยใด ๆ 

 Send Videos and Voice Message (ส่งขอ้ควำมแบบวดีีโอและเสียง) 

 
รูปภำพท่ี 2.4 Send Videos and Voice Message (ส่งขอ้ควำมแบบวดีีโอและเสียง) 

ท่ีมำ https://line.kapook.com/view64457.html 

 
นอกจำกกำรแชทดว้ยกำรส่งขอ้ควำมแบบปกติแลว้ LINE ยงัสำมำรถอดัภำพวิดีโอหรือเสียงแลว้ส่งไปให้
เพื่อนๆ ไดอี้กดว้ย โดยสำมำรถส่งไดเ้ป็นคลิปวดีิโอหรือเสียงในแบบสั้นๆ Stickers and Emotion Icon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://line.kapook.com/view64457.html
https://line.kapook.com/view64457.html
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 Emoticons (สติกเกอร์กำร์ตูนน่ำรักๆ)  

 
     รูปภำพท่ี 2.5 Emoticons (สติกเกอร์กำร์ตูนน่ำรักๆ) 
         ท่ีมำ https://line.kapook.com/view64457.html 

อีกหน่ึงควำมสนุกของแอพพลิเคชัน่แชททัว่ไปท่ีขำดไม่ไดก้็คืออีโมติคอนน่ำรักๆ ท่ีช่วยเพิ่มสีสันให้กำร
แชทสนุกสนำนยิ่งข้ึน และส ำหรับ LINE มีทั้ง Stickers และ Emoticons รูปแบบต่ำง ๆ และยงัเลือกดำวน์
โหลดเพิ่มเติมไดอี้กดว้ย ท ำใหผู้ใ้ชง้ำนหลำยคนติดอกติดใจกบั Stickers และ Emotions น่ำรักๆ ของ Line  

 Customizable Wallpaper (ปรับแต่งภำพวอลเปเปอร์) 

 
                รูปภำพท่ี 2.6 Customizable Wallpaper (ปรับแต่งภำพวอลเปเปอร์) 

                                                                                        ท่ีมำ https://line.kapook.com/view64457.html 

 LINE สำมำรถเปล่ียน Wallpaper ในหนำ้ต่ำงแชทได ้โดยแอพพลิเคชัน่จะมีภำพ Wallpaper มำใหท้ั้งหมด 
23 แบบ และสำมำรถเพิ่ม Wallpaper ท่ีตอ้งกำร โดยน ำรูปท่ีอยูใ่นโทรศพัทมื์อถือมำใชง้ำนเป็น wallpaper 
ได ้

 Group Chat (แชทแบบกลุ่ม) 

 
รูปภำพท่ี 2.7 Group Chat (แชทแบบกลุ่ม) 

ท่ีมำ https://line.kapook.com/view64457.html 

LINE สำมำรถสร้ำงกลุ่มเพื่อพดูคุยกนัได ้หำกมีเพื่อนสนิท ตอ้งกำรควำมเป็นส่วนตวั อยำกคุยเฉพำะกลุ่ม 
LINE เรำก็สำมำรถสร้ำงกลุ่มเอำไวพ้ดูคุยได ้

https://line.kapook.com/view64457.html
https://line.kapook.com/view64457.html
https://line.kapook.com/view64457.html
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 Timeline 

 
รูปภำพท่ี 2.8 Timeline 

ท่ีมำ https://line.kapook.com/view64457.html 

LINE มีควำมเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์คในตวั มี Timeline ให้สำมำรถอพัเดท Status , โพสตรู์ป, คอมเมน้ท์ หรือ
กดไลคไ์ดเ้หมือนกบัเฟซบุก๊ 

 Game 

 
รูปภำพท่ี 2.9 Game 

        ท่ีมำ https://line.kapook.com/view64457.html 
LINE มีเกมในเครือให้ดำวน์โหลดมำเล่นได้มำกมำย ซ่ึงจะใช้บญัชีของ LINE ในกำรเล่นท่ีสำมำรถเล่น
แข่งขนักบัเพื่อนๆใน Line ไดอ้ยำ่งสนุกสนำน 

 Add Friends / Contacts 

             
รูปภำพท่ี 2.10 Add Friends / Contacts 

ท่ีมำ https://line.kapook.com/view64457.html 

อีกฟังกช์ัน่หน่ึงท่ี LINE แตกต่ำงจำก WhatsApp นั้นก็คือกำรเพิ่ม Contacts ท่ีเลือกได ้4 รูปแบบ 
1. เพิ่ม Contacts จำกรำยช่ือในโทรศพัทผ์ูท่ี้ใชแ้อพพลิเคชัน่น้ีจะมีสัญลกัษณ์ LINEแสดงให้เห็นและสำมำรถ
เพิ่มเป็นเพื่อนไดท้นัที 

https://line.kapook.com/view64457.html
https://line.kapook.com/view64457.html
https://line.kapook.com/view64457.html
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2. QR Code สำมำรถสแกน QR Code ของเพื่อนเรำ เพื่อเพิ่มเป็นเพื่อนและสำมำรถสร้ำง QR Code ของเรำ
เอง เพื่อใชส้ ำหรับใหเ้พื่อน ๆ คนอ่ืน มำสแกน QR Code เพื่อเพิ่มเพื่อนใน LINE 

3. Shake it เขยำ่โทรศพัทมื์อถือ เป็นวิธีกำรแอดเพื่อนของ LINE ใชใ้นกรณีท่ีทั้งสองโทรศพัทส์องเคร่ืองอยู่
ดว้ยกนั เม่ือเขยำ่เคร่ืองพร้อม ๆกนัก็สำมำรถเพิ่มเป็นเพื่อนกนัได ้

4. Search by ID คือ เรำสำมำรถคน้หำเพื่อนไดจ้ำก ID (คลำ้ย ๆ กบั PIN ของ BB) โดยกำรพิมพ ์IDของเพื่อน
ท่ีตอ้งกำร 

สรุปแลว้ LINE เป็นอีกหน่ึงตวัเลือกส ำหรับแอพพลิเคชัน่ส ำหรับแชท ส่งขอ้ควำม, เสียงและรูปภำพ 
ดว้ยฟังชัง่ของแอพพลิเคชัน่ท่ีมีเสน่ห์กำรใชง้ำนท่ีท ำให้ผูใ้ชช่ื้นชอบและท ำงำนไดอ้ยำ่งดีเยี่ยม ยิ่งถำ้หำกอยู่
ในพื้นท่ีท่ีอินเทอร์เน็ตครอบคลุมจะสำมำรถใช้ LINE คุยกันแทนโทรศัพท์ได้อีกด้วย อีกทั้ งยงัเป็น
แอพพลิเคชัน่ท่ีแจกฟรี สำมำรถใชง้ำนไดบ้น IOS, Android และระบบปฏิบติักำรอ่ืนๆไดอี้กดว้ย (ไลน์ คอป
เปร์เรชัน่ ประเทศไทย. 2019) 

2.4.2 สถิติจ านวนผู้ใช้ไลน์ในประเทศไทย 

 
รูปภำพท่ี 2.11 สถิติจ ำนวนผูใ้ชไ้ลนใ์นประเทศไทย 

ท่ีมำ https://www.twfdigital.com/blog/2018/09/thailandline-stats-and-behaviour/ 

ณรงศย์ศ มหิทธิวำณิชชำ (2018) สรุปไดว้ำ่คนไทยเฉล่ียใชเ้วลำให้กบักำรใชมื้อถือสมำร์ทโฟน 216 
นำท่ีต่อวนั และใชเ้วลำบนแพลตฟอร์ม Line มำกถึง 63นำทีต่อวนั ในปัจจุบนั Line มีกำรขยำยแพลตฟอร์ม
ยอ่ยออกไปเป็นธุรกิจต่ำง ๆ เช่น    

1. เกมส์  
- Line เกมส์เศรษฐี 
- Line เรนเจอร์ 

2. Content Services 
   - Line Stickers 
   - Line TV 

https://www.twfdigital.com/blog/2018/09/thailandline-stats-and-behaviour/
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   - Line Today 
  3. Online to Offline  
   - Line Man 
  4. Business Solution 

 - Line Official Account 
 - Line Business Connect 
5. Financial Services 
 - Rabbit Line Pay 
 - Kasikorn Line เป็นตน้ 

- ส่วนใหญ่แลว้ผูห้ญิงมกัจะใช ้Line มำกกวำ่ผูช้ำย โดยสัดส่วนผูห้ญิงอยูท่ี่ 53%ส่วนผูช้ำยอยูท่ี่ 47%  
- Line Today มีคนใชม้ำกเป็นอนัดบั 1 ของประเทศ 
- Line TV มีกำรเจริญเติบโตข้ึนเร่ือย ๆอยำ่งต่อเน่ืองจนกระทัง่ในปัจจุบนัมีผูค้นดำวน์โหลดมำใชก้วำ่ 

20ลำ้นคน 
- Line Official Account หรือท่ีเรียกกนัว่ำ Line OA ท่ีเป็นกำรพฒันำมำจำก Line @ เดิมมำพร้อมกบั

ฟีเจอร์ใหม่ๆ ธุรกิจท่ีน ำ Line Official Account มำใชส่้วนใหญ่จะมี 2 ธุรกิจหลกัๆคือ ธุรกิจคำ้ปลีก 
และอำหำร/เคร่ืองด่ืม ซ่ึงธุรกิจคำ้ปลีกจะมีสัดส่วนอยู่ท่ีร้อยละ45 และอำหำรและเคร่ืองด่ืมจะมี
สัดส่วนอยู่ท่ีร้อยละ42 และคนท่ีติดตำม Line Official Account ส่วนใหญ่มกัจะสนใจในเร่ืองของ 
Promotion ซ่ึงมีสัดส่วนดงัน้ี 

1. ติดตำมเพื่อรับ Promotionร้อยละ67 
2. ติดตำมเพื่อรับขอ้มูลข่ำวสำรทัว่ไปร้อยละ51 
3. ติดตำมเพื่อรับเกร็ดควำมรู้ ทริปดี ๆ เล็ก ๆ นอ้ย ๆ ร้อยละ49 
4. ติดตำมเพื่อกิจกรรมทำงกำรตลำดจำกแบรนดร้์อยละ49 

- Sponsored Stickers ผูห้ญิงเป็นกลุ่มท่ีโหลดสติกเกอร์ฟรีจำกทำงแบรนด์มำใช้เป็นหลกัสำมำรถคิด
เป็นสัดส่วนไดด้งัน้ี ผูห้ญิงมีสัดส่วนอยูท่ี่ร้อยละ76 ส่วนผูช้ำยร้อยละ24 และ 

- กลุ่มคนท่ีอำศยัอยูต่่ำงจงัหวดัมีสัดส่วนอยู่ท่ีร้อยละ47 และกลุ่มคนท่ีอำศยัอยูใ่นกรุงเทพมหำนครมี
สัดส่วนอยู่ท่ีร้อยละ53 และประเภทสติกเกอร์ท่ีนิยมดำวน์โหลดมำกท่ีสุดเป็นสติกเกอร์ประเภท
แทนค ำพูด ดงันั้นหำกบริษทัหรือแบรนด์ใดท่ีใช้ Line Official Account มกัจะตอ้งสร้ำงสติกเกอร์
Line ข้ึนมำควบคู่ไปดว้ยเพื่อสร้ำงควำมเป็นเอกลกัษณ์และควำมเป็นตวัตนเพื่อง่ำยต่อกำรจดจ ำของ
บริษทัและแบรนนั้น ๆ 

- Mobile Commerce คนไทยส่วนใหญ่มกัซ้ือสินคำ้ออนไลน์ผำ่นมือถือโดยคิดเป็นร้อยละ50 ของคน
ไทย ซ่ึงโดนเฉล่ียจะมีมูลค่ำในกำรใช้จ่ำยต่อคร้ังเฉล่ียอยู่ท่ี 1,177 บำทต่อ 1รำยกำร โดย Top 5 
หมวดหมู่สินคำ้คือ กลุ่มแฟชัน่, ควำมงำม, สุขภำพ, เทคโนโลยแีละท่องเท่ียว ตำมล ำดบั 
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- Line@ ซ่ึงในปัจจุบนัไดอ้พัเดทมำเป็น Line Official Account แลว้และยงัเป็นท่ีนิยมของกลุ่มธุรกิจ
กำรคำ้ปลีกรวมไปถึงธุรกิจอ่ืน ๆ เพื่อใชใ้นกำรรักษำฐำนลูกคำ้ โดยมีสัดส่วนผูใ้ชเ้ป็นเจำ้ของธุรกิจ 
Business Owners ร้อยละ82 และใชใ้นกำรติต่อส่ือสำรกบัลูกคำ้มำกท่ีสุด  

2.5 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัไลน์ ออฟฟิเชียล แอคเคาท์ (Line Official Account) 

ไลน์ คอปเปอร์เรชัน่ ประเทศไทย (2019) บญัชีไลน์ท่ีเหมือนกบักำรส่ือสำรกบัเพื่อนและครอบครัว
โดยสำมำรถส่งไดท้ั้งขอ้มูลทัว่ไป กิจกรรมทำงกำรขำยและกำรตลำดหรือโปรโมชัน่พิเศษไปยงัลูกคำ้
และแบรนด์สำมำรถจดักำรขอ้ควำมหรือรูปภำพต่ำงๆไดด้ว้ยตนเองผ่ำนระบบกำรจดักำรคอนเทนต์ข
องไลน์ ทั้งน้ียงัพร้อมไปดว้ยฟีเจอร์ท่ีช่วยให้ลูกคำ้ของผูท่ี้ใช ้Line Official Account รู้ถึงควำมพิเศษของ
บริษทั แบรนดแ์ละสินคำ้ของผูใ้ช้ Line Official Account ซ่ึงมีควำมพิเศษและรำยละเอียดแพก็เกจต่ำงๆ 
ดงัน้ี 

รูปภำพท่ี 2.12 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัไลน ์ออฟฟิเชียล แอคเคำท ์ภำพท่ี1 
ท่ีมำ www.linebiz.com 

- สร้ำงคอนเทนตใ์นแบบของแบรนด์ผูใ้ชด้ว้ยขอ้ควำม รูปภำพ วีดีโอหรือไลฟ์สดผำ่นไลน์ก็สำมำรถ
ถ่ำยทอดให้ผูติ้ดตำมไดง่้ำยโดยคอนเทนตจ์ะแจง้เตือนบนไลน์เช่นเดียวกบักำรท่ีไดไ้ดรั้บขอ้ควำม
จำกผูอ่ื้นหรือเพื่อนๆ  

รูปภำพท่ี 2.13 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัไลน ์ออฟฟิเชียล แอคเคำท ์ภำพท่ี2 
              ท่ีมำ www.linebiz.com 

- สำมำรถเขำ้ถึงผูท่ี้สนใจแบรนดข์องผูใ้ชไ้ลน์ ออฟฟิเชียล แอคเคำทซ่ึ์งกำรบรอดแคสเพียงคร้ังเดียว
สำมำรถเขำ้ถึงกลุ่มลูกคำ้ได ้100 เปอร์เซ็นต ์

http://www.linebiz.com/
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                     รูปภำพท่ี 2.14 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัไลน ์ออฟฟิเชียล แอคเคำท ์ภำพท่ี3 
ท่ีมำ www.linebiz.com 

- สำมำรถเพิ่มยอดขำยได้มำข้ึน เพียงท ำกิจกรรมกำรขำยผ่ำนไลน์หรือมีเว็บไซต์ E-Commerce ก็
สำมำรถกระตุน้ยอดขำยผ่ำนกำรบรอดแคสต์โดยลูกคำ้สำมำรถตอบกลบัผ่ำนแชทหรือคลิกเพื่อ
เช่ือมต่อลิงกไ์ปยงัเวบ็ไซต ์

                 รูปภำพท่ี 2.15 รำยละเอียดแพก็เกจรำยเดือน 
ท่ีมำ www.linebiz.com 

- รำยละเอียดแพก็เกจรำยเดือนของไลน์ ออฟฟิเชียล แอคเคำท ์

                     รูปภำพท่ี 2.16 กำรอพัเกรดช่ือ Premium ID 
              ท่ีมำ www.linebiz.com 

- อพัเกรดช่ือ Premium ID ไดซ่ึ้งไลน์ ออฟฟิเชียล แอคเคำทแ์บบทัว่ไปและรองรับจะไดรั้บ ID แบบ
อกัษรสุ่มผสมตวัเลข ผูใ้ช้สำมำรถเปล่ียนเป็นช่ือแบบ Premium ID หรือตั้งช่ือให้เป็นแบรนด์หรือ
ธุรกิจของคุณโดยมีค่ำใชจ่้ำย 444 บำทหรือ 12 ดอลล่ำร์ ต่อปีเม่ือสมคัรผำ่นแอนดรอยดห์รือเวบ็ไซต์
และมีค่ำใชจ่้ำย 459 บำทต่อปีเม่ือสมคัรผำ่น IOS 

       1) สำมำรถสมคัรไดสู้งสุด 1 Premium ID ต่อ 1 Apple ID  
2) ไม่สำมำรถเปล่ียนแปล Premium ID นั้น ๆได้เพียงภำยใน 1 ปีทั้ งน้ีหำกผูใ้ช้มีมำกว่ำ 3 บญัชี
แนะน ำใหส้มคัรผำ่นเวบ็ไซต ์manager.line.biz 
3) เม่ือครบ 1 ปีตำมก ำหนด ระบบจะต่ออำยบุญัชีโดยอตัโนมติัหำกผูใ้ชต้อ้งกำรเปล่ียนช่ือ Premium 
ID จ ำเป็นตอ้งยกเลิกก่อนวนัหมดอำยอุยำ่งนอ้ย 1วนั 

http://www.linebiz.com/
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รูปภำพท่ี 2.17 ชนิดของ Premium ID และรำยละเอียด 
ท่ีมำ www.linebiz.com 

- ชนิดของบญัชี Line Official Account บัญชีไลน์เพื่อธุรกิจมีทั้ งหมด 3แบบโดยสำมำรถดูได้จำกสีท่ี
แตกต่ำงของสีโล่  

2.5.1 ขั้นตอนการสมัครและลงทะเบียน Line Official Account บนมือถือ 

 กำรใช้งำนบนมือถือสำมำรถใช้งำนได้ทั้ งระบบปฏิบติักำร Android และ IOS ซ่ึงมีขั้นตอนกำร
สมคัรและกำรใชง้ำนดงัน้ี 

     
 รูปภำพท่ี 2.18 กำรดำวนโ์หลดแอพพลิเคชัน่ Line Official Account บนโทรศพัทมื์อถือ 

              ท่ีมำ ผูจ้ดัท ำ 

- สำมำรถดำวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ Line Official Account ไดท่ี้ Play Store  
- คน้หำแอพพลิเคชัน่โดยพิมค ำวำ่ “Line Official Account” 
- ท ำกำรดำวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชัน่ 
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 รูปภำพท่ี 2.19 กำรสร้ำงแอคเคำน ์Line Official Account บนโทรศพัทมื์อถือ 

            ท่ีมำ ผูจ้ดัท ำ 

- กรอกขอ้มูลต่ำงๆ ตำมขั้นตอนพื้นฐำนเพื่อท ำกำรสมคัรแอพพลิเคชัน่ Line Official Account และ
เม่ือท ำกำรกรอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้จะปรำกฏหน้ำจอมือถือดงัรูปภำพขำ้งบนขวำมือหรือเรียกว่ำ
หนำ้จอหลกั หนำ้จอหลกัจะประกอบไปดว้ย 

 บรอดแคสต์  

                             
       รูปภำพท่ี 2.20 บรอดแคสต ์
                                            ท่ีมำ ผูจ้ดัท ำ 

บรอดแคสต์เป็นกำรสร้ำงขอ้ควำมต่ำงๆไม่ว่ำจะเป็น ขอ้ควำม, สติกเกอร์, คูปอง, ริชเมสเสจ, ริช
วดีีโอ ต่ำงๆแลว้ท ำกำรโพสตข์อ้มูลเพื่อแจง้ให้ลูกคำ้รับข่ำวสำรหรือโปรโมชัน่ต่ำงๆ แต่แนะน ำวำ่ควรสร้ำง
ขอ้ควำมต่ำงๆในคอมพิวเตอร์ก่อนและจึงสำมำรถมำท ำกำรบรอดแคสตใ์นโทรศพัทมื์อถือได ้
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 ข้อความทกัทายเพือ่นใหม่ 

   
รูปภำพท่ี 2.21 ขอ้ควำมทกัทำยเพื่อนใหม ่

ท่ีมำ ผูจ้ดัท ำ 

ขอ้ควำมทกัทำยเพื่อนใหม่เป็นขอ้ควำมอตัโนมติัท่ีจะปรำกฏให้กบัผูท่ี้เพิ่มเพื่อนเป็นคร้ังแรกเท่ำนั้น
เปรียบเสมือนเป็นกำรทกัทำย ดงัตวัอย่ำงภำพทำงด้ำนขวำมือบน  ขอ้ควำมท่ีเป็นกำรกล่ำวทกัทำยนั้นเรำ
สำมำรถตั้งค่ำละเปล่ียนขอ้ควำมไดต้ำมท่ีเรำตอ้งกำรและยงัสำมำรถส่งคูปอง, ริชเมสเสจ, ริชวดีีโอรวมไปถึง
ขอ้ควำมเสียงไดอี้กดว้ย 

 ข้อความอตัโนมัติ 

  
           รูปภำพท่ี 2.22 ขอ้ควำมอตัโนมติั 

       ท่ีมำ ผูจ้ดัท ำ 
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ขอ้ควำมอตัโนมติัจะถูกส่งโดยอตัโนมติัเม่ือมีผูใ้ช้ส่งขอ้ควำมหำบญัชีโดยจะมีกำรสร้ำงรูปแบบ
ขอ้ควำมต่ำงๆ โดยเป็นขอ้ควำมท่ี Admin ตอ้งกำรจะให้ปรำกฏตำมควำมเหมำะสมไม่วำ่จะเป็นขอ้ควำมใน
รูปแบบรูปภำพ, ขอ้ควำมวดีีโอ, คูปองหรือ Message ทัว่ไป 

 คูปองและบัตรสะสมแต้ม 

                                           
   รูปภำพท่ี 2.23 คูปองสะสมแตม้ 

          ท่ีมำ ผูจ้ดัท ำ 

สำมำรถสร้ำงคูปองส่วนลดหรือGift Voucher ต่ำงๆและยงัสำมำรถท ำบตัรสะสมแตม้เพื่อเป็นกำร
ท ำโปรโมชัน่ให้เกิดควำมน่ำสนใจใหก้บัลูกคำ้มำกยิง่ข้ึน 

 แชท 

   
รูปภำพท่ี 2.24 แชท 
     ท่ีมำ ผูจ้ดัท ำ 
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 สำมำรถแชทตอบขอ้ควำมแบบ1:1ไดห้รือสำมำรถตอบขอ้ควำมในรูปแบบอตัโนมติัไดโ้ดยกำรตั้ง
ค่ำเป็น บอท 

 ข้อมูลเชิงลกึ 

 
    รูปภำพท่ี 2.25 ขอ้มูลเชิงลึก 

      ท่ีมำ ผูจ้ดัท ำ 
 

 สำมำรถตรวจสอบขอ้มูลต่ำงๆไดเ้ช่นจ ำนวนเพื่อน, จ  ำนวนกำรโพสต์ไทม์ไลน์, จ ำนวนกำรแสดง
ควำมคิดเห็นและกำรกดถูกใจ  เป็นตน้  

2.5.2 ขั้นตอนการสมัครและลงทะเบียน Line Official Account บนคอมพวิเตอร์ 

   
                                รูปภำพท่ี 2.26 กำรเร่ิมตน้กำรใชง้ำน Line Official Account บนคอมพิวเตอร์ 
                                   ท่ีมำ  www.linebiz.com/th/ 
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การเร่ิมต้นการใช้งาน Line Official Account 

- เขำ้ไปท่ีเวบ็เบรำวเ์ซอร์ https://www.linebiz.com/th/ 
- คลิกเขำ้ไปท่ีสร้ำงบญัชีรับรองหรือบญัชีทัว่ไปตำมประเภท Line Official Account ท่ีตอ้งกำรสมคัร 

บัญชีรับรอง คือ แอคเคำทไ์ลน์ท่ีไดรั้บกำรรองรับจำกไลน์ตำมเง่ือนไขต่ำง ๆท่ีก ำหนด แอค
เคำทป์ระเภทน้ีจะสำมำรถคน้หำผำ่นไลน์แชทได ้และสำมำรถดำวน์โหลดโปสเตอร์ท่ีเป็น 
Line Characters ไปใชง้ำนได ้
บัญชีทัว่ไป สำมำรถใชง้ำนไดทุ้กฟีเจอร์ตำมปกติ  

การกรอกข้อมูลลงทะเบียน 

- กรอกขอ้มูลรำยละเอียด ขอ้มูลบญัชี ประเภทธุรกิจ/กำรสมคัร รำยละเอียดธุรกิจ ช่ือธุรกิจท่ีจด
ทะเบียน ขอ้มูลผูส้มคัร รหสัแคมเปญ 

- คลิกท่ี “ขอ้ก ำหนดกำรใชบ้ริกำร” เพื่อยอมรับขอ้ก ำหนดก่อนกำรสมคัรใชบ้ริกำร 
- เม่ือขอ้มูลรำยละเอียดเรียบนอ้ยแลว้ใหค้ลิกท่ี “ด ำเนินกำรต่อ”  
- หลงัจำกนั้นตรวจสอบขอ้มูลให้ครบถ้วน เม่ือยืนยนัควำมถูกตอ้งแล้วกดยืนยนัเพื่อเสร็จส้ินกำร

สมคัร 

2.6 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัริชคอนเทนต์ (Rich Content) 

ริชคอนเทนต ์คือ ฟีเจอร์พิเศษ ใชส้ ำหรับส่งขอ้ควำม หรือเน้ือหำท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยรูปแบบ
ส่ือต่ำงๆ เช่น รูปภำพ เสียง และวิดีโอ เรียกว่ำเน้ือหำสมบูรณ์เม่ือใช้ส่งขอ้ควำมด่วนภำยใน Line Official 
Account ฟีเจอร์พิเศษของริชคอนเทนตมี์ดว้ยกนั 3 ส่วน Rich Message , Rich Video และ Rich Menu 
- Rich Message สำมำรถส่งรูปภำพขนำดใหญ่ ขนำดเตม็จอสำมำรถใส่ลิงคใ์หค้ลิกดูขอ้มูลได ้ 
- Rich Video สำมำรถส่งวดิิโอ Auto-Play ขนำดเตม็จอ คลิกไปไหนก็ได ้
- Rich Menu สำมำรถสร้ำงแถบเมนูลดัท่ีคียบ์อร์ดในหนำ้แชท คลิกไปไหนก็ได ้

2.6.1 วธีิสร้าง Rich Message บนคอมพวิเตอร์ 

ไลน์ คอปเปอร์เรชัน่ ประเทศไทย (2019) Rich Message คือ ฟังก์ชัน่พิเศษท่ีสำมำรถสร้ำง และส่ง
รูปขนำดใหญ่ เต็มขนำดหนำ้จอแชท สำมำรถใส่ลิงก์ เพื่อให้คนคลิกเขำ้สู่เวบ็ไซต์ไดด้ว้ย ริชเมสเสจ (Rich 
Message) คือ ฟังก์ชนัท่ีสำมำรถรวมรูปภำพและขอ้ควำมไวใ้นท่ีเดียวกนัไดอ้ย่ำงสะดวกและง่ำยดำยตำม
ควำมตอ้งกำร สำมำรถใส่ลิงก์ไดห้ลำยลิงก์ภำยในขอ้ควำมเดียวกนั ริชเมสเสจเป็นขอ้ควำมท่ีสะดุดตำจึงท ำ
ใหดึ้งดูดควำมสนใจของผูใ้ชง้ำนไดดี้กวำ่ขอ้ควำมแบบธรรมดำ ริชแมสเสจ (Rich Message) ท่ีสำมำรถส่งรูป
ขนำดใหญ่ เตม็ขนำดหนำ้จอแชท แถมยงัสำมำรถฝังลิงคใ์หค้ลิกไปท่ีอ่ืนไดอี้กดว้ย ฟีเจอร์พิเศษน้ีจะสำมำรถ

https://www.linebiz.com/th/
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สร้ำงผ่ำนคอมพิวเตอร์ไดเ้ท่ำนั้น ก่อนสร้ำงริชเมสเสจ Rich Message ตอ้งเตรียมรูปภำพขนำด 1040 x 1040 
พิกเซลใหพ้ร้อม วธีิกำรสร้ำง Rich Message มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. เขำ้ไปท่ี ‘manager.line.biz’ (LINE Official Account Manager) 

 
รูปภำพท่ี 2.27 กำรสร้ำง Rich Message บนคอมพวิเตอร์ขั้นตอนท่ี 1 

ท่ีมำ  www.linebiz.com/th/ 

2. คลิกเขำ้ไปท่ี “Rich Message” 

 
รูปภำพท่ี 2.28 กำรสร้ำง Rich Message บนคอมพวิเตอร์ขั้นตอนท่ี 2 

ท่ีมำ  www.linebiz.com/th/ 

3. คลิกท่ี ‘สร้ำงขอ้ควำมใหม่’ (Create New) เพื่อสร้ำงขอ้ควำม Rich Message  

 
รูปภำพท่ี 2.29 กำรสร้ำง Rich Message บนคอมพวิเตอร์ขั้นตอนท่ี 3 

ท่ีมำ  www.linebiz.com/th/ 

 

http://www.linebiz.com/th/
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4. สร้ำง ‘Rich Message’ ควรเตรียมภำพขนำด1040 x 1040 พิกเซล หรือไม่เกิน 10 MB นำทสกุล JPG, 
JPEG, PNG รูปทรงส่ีเหล่ียมจตุัรัสให้พร้อม ตั้งช่ือ Rich Message “Title” และตั้งช่ือ Rich Message 
ใหเ้รียบร้อย 

 
           รูปภำพท่ี 2.30 กำรสร้ำง Rich Message บนคอมพิวเตอร์ขั้นตอนท่ี 4 

ท่ีมำ  www.linebiz.com/th/ 

5. คลิกท่ี ‘Select Template’ เพื่อตั้งค่ำ Template และเลือก Template ท่ีตอ้งกำร 

 
รูปภำพท่ี 2.31 กำรสร้ำง Rich Message บนคอมพวิเตอร์ขั้นตอนท่ี 5 

ท่ีมำ  www.linebiz.com/th/ 

6. เลือก Template ท่ีตอ้งกำร 

  
             รูปภำพท่ี 2.32 กำรสร้ำง Rich Message บนคอมพวิเตอร์ขั้นตอนท่ี 6 

ท่ีมำ  www.linebiz.com/th/ 
 

http://www.linebiz.com/th/
http://www.linebiz.com/th/
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7. คลิกท่ี ‘Upload Image’ อัพโหลดรูปภำพควรมีขนำด 1040 x 1040 พิกเซล หรือไม่เกิน 10 MB 
นำมสกุล JPG, JPEG, PNG รูปทรงส่ีเหล่ียมจตุัรัส      

     
รูปภำพท่ี 2.33 กำรสร้ำง Rich Message บนคอมพวิเตอร์ขั้นตอนท่ี 7 

                 ท่ีมำ  www.linebiz.com/th/ 

8. คลิกเลือก “Action” สำมำรถเลือกใส่ปุ่มกด Action ไดสู้งสุด 6 ปุ่ม โดยสำมำรถใส่ได ้2 ประเภทคือ 
URL และ Coupon 

 
          รูปภำพท่ี 2.34 กำรสร้ำง Rich Message บนคอมพิวเตอร์ขั้นตอนท่ี 8 
                                    ท่ีมำ  www.linebiz.com/th/ 

9. คลิกท่ี ‘บนัทึก’ (Save) หลงัจำกท่ีกด Save จะถูกบนัทึกไว ้เรำสำมำรถน ำมำใชไ้ดท้นัทีหรืออำจจะ
น ำมำใชที้หลงัก็ได ้กำรใชง้ำนน้ีสำมำรถน ำไปใชก้บัฟีเจอร์อ่ืนๆไดอี้กดว้ย เช่น Broadcast, Greeting 
Message หรือขอ้ควำมตอยกลบัอตัโนมติั 

       
             รูปภำพท่ี 2.35 กำรสร้ำง Rich Message บนคอมพวิเตอร์ขั้นตอนท่ี 9 
                                     ท่ีมำ  www.linebiz.com/th/ 
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 เม่ือสร้ำงเสร็จแลว้สำมำรถท ำกำร Broadcast ไดท้นัทีหรือสำมำรถน ำกลบัมำใชที้หลงัได ้

 
รูปภำพท่ี 2.36 กำรสร้ำง Rich Message บนคอมพวิเตอร์ขั้นตอนท่ี 10 

ท่ีมำ  www.linebiz.com/th/ 
 

2.6.2 วธีิสร้าง Rich Video บนคอมพวิเตอร์ 
 ไลน์ คอปเปอร์เรชั่น ประเทศไทย (2019) ริชวิดีโอเมสเสจ หรือ Rich Video Message คือ วิดีโอ
ขนำดเต็มหน้ำจอ พร้อมเล่นอตัโนมติั (Rich Video Message) ฟังก์ชันพิเศษท่ีสำมำรถเล่นวิดีโอท่ีมีขนำด
ใหญ่เตม็หนำ้จอทนัทีท่ี Followers เปิดแชท โดยสำมำรถก ำหนดปุ่ม Action ไดห้ลำกหลำยรูปแบบตำมควำม
ตอ้งกำรของเรำ 
ริชวิดีโอเมสเสจ ยงัสำมำรถตั้งค่ำกำรแนะน ำให้เปิดลิงก์เวบ็ไซต์ท่ีตอ้งกำรไดห้ลงัจำกท่ีผูใ้ช้ดูวิดีโอจบแลว้ 
ขอ้แตกต่ำงของริชวิดีโอ กบัวดีิโอทัว่ไป คือผูใ้ชจ้ะไม่สำมำรถบนัทึก, ส่งต่อ, แชร์ลงในไทมไ์ลน์ได ้หำกไม่
ตอ้งกำรใหผู้ใ้ชบ้นัทึกวดีิโอดงักล่ำว 
ส ำหรับวธีิกำรสร้ำงริชวดีิโอเมสเสจ ก็ง่ำยๆ คลิกสร้ำงเลยค่ะ 

1. เขำ้ไปท่ี ‘manager.line.biz’ (LINE Official Account Manager) 

 
               รูปภำพท่ี 2.37 กำรสร้ำง Rich Video บนคอมพวิเตอร์ขั้นตอนท่ี 1 

ท่ีมำ  www.linebiz.com/th/ 
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2. คลิกท่ี ‘Rich Video Message’ 

 
          รูปภำพท่ี 2.38 กำรสร้ำง Rich Video บนคอมพิวเตอร์ขั้นตอนท่ี 2 

ท่ีมำ  www.linebiz.com/th/ 

3. คลิกท่ี ‘สร้ำงขอ้ควำมใหม่’ (Create New)เพื่อสร้ำงขอ้ควำม Rich Video Message 

 
รูปภำพท่ี 2.39 กำรสร้ำง Rich Video บนคอมพิวเตอร์ขั้นตอนท่ี 3 

              ท่ีมำ  www.linebiz.com/th/ 

4. ตั้งช่ือ Rich Video Message ‘Title’ตำมท่ีเรำตอ้งกำรใหเ้รียบร้อย 

 
             รูปภำพท่ี 2.40 กำรสร้ำง Rich Video บนคอมพิวเตอร์ขั้นตอนท่ี 4 

 ท่ีมำ  www.linebiz.com/th/ 
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5. คลิกท่ี ‘Video Settings’เพื่อท ำกำรอปัโหลดวดีีโอ (ขนำดวีดีโอตอ้งไม่เกิน 200 MB โดยจะตอ้งเป็น
ไฟลส์กุล MP4, MOV, WMV ก็ได ้

 
              รูปภำพท่ี 2.41 กำรสร้ำง Rich Video บนคอมพวิเตอร์ขั้นตอนท่ี 5 

ท่ีมำ  www.linebiz.com/th/ 

6. คลิกเลือก ‘Action Button’สำมำรถเลือก Action Button ท่ีเรำต้องกำร และยงัสำมำรถใส่ URL 
เพื่อใหลิ้งกก์บัเวบ็ไซตท่ี์เรำตอ้งกำรไดอี้กดว้ย 

 
รูปภำพท่ี 2.42 กำรสร้ำง Rich Video บนคอมพิวเตอร์ขั้นตอนท่ี 6 

ท่ีมำ  www.linebiz.com/th/ 

7. คลิกท่ี ‘บนัทึก’ (Save) หลงัจำกท่ีกด Save จะถูกบนัทึกไว ้เรำสำมำรถน ำมำใชไ้ดท้นัทีหรืออำจจะ
น ำมำใชที้หลงัก็ได ้กำรใชง้ำนน้ีสำมำรถน ำไปใชก้บัฟีเจอร์อ่ืนๆไดอี้กดว้ย เช่น Broadcast, Greeting 
Message หรือขอ้ควำมตอยกลบัอตัโนมติั 

   
               รูปภำพท่ี 2.43 กำรสร้ำง Rich Video บนคอมพวิเตอร์ขั้นตอนท่ี 7 

ท่ีมำ  www.linebiz.com/th/ 
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เพียงเท่ำน้ี เรำก็ได ้Rich Video Message ตำมตอ้งกำร เม่ือสร้ำงเรียบร้อยแลว้ สำมำรถเลือกส่งไดเ้ลย 
โดยวธีิกำรบรอดแคสต ์สำมำรถท ำตำมขั้นตอนง่ำยๆวธีิกำรส่งขอ้ควำมบรอดแคสตไ์ด ้

 
           รูปภำพท่ี 2.44 กำรสร้ำง Rich Video บนคอมพิวเตอร์ขั้นตอนท่ี 8 

ท่ีมำ  www.linebiz.com/th/ 

2.6.3 วธีิสร้าง Rich Menu บนคอมพวิเตอร์ 

ไลน์ คอปเปอร์เรชัน่ ประเทศไทย (2019) ริชเมนู (Rich Menu) คือ เมนูลดับนหนำ้จอแชท แถบเมนู
ลดัท่ีเป็นแป้นพิมพเ์สริมในห้องแชท โดยสำมำรถตั้งค่ำให้ลิงก์ไปท่ีอ่ืนได ้เช่น ลิงก์ไปดูรูปเพิ่มเติมบนหน้ำ 
Timeline, ลิงก์ไปบนเวบ็ไซต ์หรือลิงก์ไปตรวจเช็กสถำนะสินคำ้ก็ได ้ช่วยตอบค ำถำมท่ีลูกคำ้ถำมซ ้ ำๆ และ
ถำ้ร้ำนคำ้จดั โปรโมชัน่บ่อยๆ Rich Menu ก็สำมำรถเพิ่มโอกำสในกำรขำยได ้

1. เขำ้ไปท่ี ‘manager.line.biz’ (LINE Official Account Manager) เพื่อท ำกำร Login 

 
              รูปภำพท่ี 2.45 กำรสร้ำง Rich Menu บนคอมพวิเตอร์ขั้นตอนท่ี 1 

ท่ีมำ  www.linebiz.com/th/ 

2. คลิกท่ี ‘Rich Menu’ 

 
            รูปภำพท่ี 2.46 กำรสร้ำง Rich Menu บนคอมพิวเตอร์ขั้นตอนท่ี 2 

ท่ีมำ  www.linebiz.com/th/ 
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3. คลิกท่ี ‘สร้ำงขอ้ควำมใหม่’ (Create New) เพื่อเขำ้ไปสร้ำง Rich Menu 

 
              รูปภำพท่ี 2.47 กำรสร้ำง Rich Menu บนคอมพวิเตอร์ขั้นตอนท่ี 3 

     ท่ีมำ  www.linebiz.com/th/ 

4. เร่ิมสร้ำง Rich Menu โดยกำรกรอกรำยละเอียดใหค้รบถว้นดงัน้ี 
- Title ตั้งช่ือ Rich Menu ตำมท่ีเรำตอ้งกำร 
- ก ำหนดให ้‘เปิด’ หรือ ‘ปิด’ เพื่อเปิดกำรใชง้ำนทนัที หรือก ำหนดเอำไวก่้อนก็ได ้
- ก ำหนดเวลำกำรใช้งำน ในกรณีท่ีต้องกำรใช้งำนในบำงช่วงเวลำ เรำสำมำรถก ำหนดเวลำ 

และวนัท่ีไดอี้กดว้ย จำกนั้นตรวจสอบ Time zone ใหถู้กตอ้ง กำรตั้งค่ำก ำหนดเวลำก็เสร็จแลว้ 

 
            รูปภำพท่ี 2.48 กำรสร้ำง Rich Menu บนคอมพิวเตอร์ขั้นตอนท่ี 4 

ท่ีมำ  www.linebiz.com/th/ 

5. ตั้งค่ำเร่ิมตน้กำรแสดงผล ‘Default Behavior’เลือกตั้งค่ำเร่ิมตน้กำรแสดงผลเป็น ‘แสดง’ หรือ ‘ซ่อน
เอำไว’้ ก็ได ้

 
               รูปภำพท่ี 2.49 กำรสร้ำง Rich Menu บนคอมพวิเตอร์ขั้นตอนท่ี 5 

ท่ีมำ  www.linebiz.com/th/ 
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6. เลือก ’Select Template’ เตรียมรูปภำพตำมเทมเพลต แนะน ำขนำด 2500 x 1686 พิกเซลไม่เกิน 1 
MB นำมสกุล JPG, JPEG, หรือ PNG 

 
รูปภำพท่ี 2.50 กำรสร้ำง Rich Menu บนคอมพิวเตอร์ขั้นตอนท่ี 6 

ท่ีมำ  www.linebiz.com/th/ 

7. คลิกท่ี ’Template’เลือก Template ตำมท่ีตอ้งกำร 

 
รูปภำพท่ี 2.51 กำรสร้ำง Rich Menu บนคอมพิวเตอร์ขั้นตอนท่ี 7 

ท่ีมำ  www.linebiz.com/th/ 

8. เลือก ’Actions’สำมำรถเลือกไดสู้งสุด 6 ปุ่ม โดยสำมำรถเลือกได ้4 แบบ ไดแ้ก่ลิงก์ URL, คูปอง, 
ขอ้ควำม หรือ Reward Cards 

 
รูปภำพท่ี 2.52 กำรสร้ำง Rich Menu บนคอมพิวเตอร์ขั้นตอนท่ี 8 

ท่ีมำ  www.linebiz.com/th/ 
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9. เม่ือกรอกรำยละเอียดเรียบร้อยแลว้ กด ‘บนัทึก’ เพื่อให ้Rich Menu ท ำงำนไดท้นัที  

 
รูปภำพท่ี 2.53 กำรสร้ำง Rich Menu บนคอมพิวเตอร์ขั้นตอนท่ี 9 

ท่ีมำ  www.linebiz.com/th/ 

2.7 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัของเทมเพลต (Template) 

 สนธยำ โฮกอ้งตรีภพ (2561) เทมเพลต คือรูปแบบหรือแบบท่ีน ำมำเป็นส่วนหน่ึงของกำรออกแบบ
หนำ้ตำเวบ็ไซตใ์ห้ดูดีและน่ำสนใจและรวมไปถึงกำรออกแบบรูปโปรโมท, โปรโมชัน่และคูปองต่ำงๆของ 
Line Official Account อีกดว้ย และกำรออกแบบนั้นควรมีรูปร่ำงหนำ้ตำท่ีสวยงำม กำรออกแบบท่ีดูเป็นมือ
อำชืพ มีควำมน่ำสนใจและสำมำรดึงดูดผูท่ี้เขำ้มำเยีย่มชมไดเ้ป็นอยำ่งดี ดงันั้นในปัจจุบนัมีแอพพลิเคชัน่และ
เวบ็ไซต์มำกมำยให้บริกำรรูปแบบ Template แบบส ำเร็จรูปซ่ึงมีทั้งแบบเสียเงินและแบบฟรีให้เลือกใช้ได้
ตำมควำมตอ้งกำร กำรสร้ำง Template มีควำมส ำคญักบั Line Official Account เป็นอย่ำงมำกจนถึงขนำด
ท่ีว่ำมีกำรเปิดคอร์สสอนกำรออกแบบ Template อย่ำงไรให้มีควำมน่ำสนใจและรวมไปถึงกำรเจำะตลำด
ของกำรใช ้Line Official Account กนัอยำ่งจริงจงักนัเลยทีเดียว  

2.8 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบั Adobe Spark Post Application  

2.8.1 Adobe Spark Post คืออะไร 
Adobe Spark Post คือแอพพลิเคชัน่ของ Adobe ท่ีสร้ำงข้ึนมำให้นกัออกแบบภำพกรำฟฟิกท ำไวใ้ช้

งำนโดยเนน้กำรใชง้ำนง่ำย สะดวกและรวดเร็วเหมำะส ำหรับมือใหม่ท่ียงัออกแบบไม่เก่งซ่ึงมีตวัอยำ่งให้ดู
ได้ศึกษำใช้งำนบนมือถือได้ทุกท่ีทุกเวลำท่ีต้องกำรสำมำรถซิงค์ข้อมูลระหว่ำงแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆของ
ช่องทำง Adobe เช่น Photoshop, Illustrator หรือจะแชร์ภำพท่ีเรำออกแบบเสร็จแลว้ก็สำมำรถแชร์ไดท้นัที 

2.8.2 Adobe Spark Post ใช้ท าอะไร 

Adobe Spark Post ใช้ส ำหรับออกแบบภำพกรำฟฟิก เช่น ออกแบบภำพกรำฟฟิกส ำหรับโพสต์ลง 
Instagram, FacebookหรือLine Official Account เป็นตน้ ออกแบบภำพกรำฟฟิกส ำหรับลงโพสต์ Pinterest 
ออกแบบส ำหรับท ำภำพลง YouTube, Thumbnailหรือหน้ำ ปก YouTube หรือกำรออกแบบโปสเตอร์เป็น
ตน้ ซ่ึงกำรออกแบบภำพหรือส่ิงตีพิมพไ์ม่ว่ำจะเอำไปโพสต์ลงโซเชียลเน็ตเวิร์คหรือท ำกำรพิมพอ์อกมำก็
เหมำะท่ีจะน ำไปใช้งำนไดห้ลำยรูปแบบตำมท่ีตอ้งกำรซ่ึงกำรใชแ้อพพลิเคชัน่น้ีมีควำมสะดวกและรวดเร็ว
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ในกำรใช้งำนสำมำรถใช้งำนได้ทั้งบนมือถือทั้งระบบ Android และ IOS บำงฟีเจอร์มีรูปแบบท่ีสำมำรถ
ใชไ้ดฟ้รีไม่มีค่ำใชจ่้ำย 

2.8.3 การใช้งาน Adobe Spark Post บนโทรศัพท์มือถือ 

 
รูปภำพท่ี 2.54 กำรใชง้ำน Adobe Spark Post ภำพท่ี 1 

ท่ีมำ https://www.beartai.com/review/appreview/271567 

- ท ำกำรดำวน์โหลดส ำหรับระบบ IOS ไดท่ี้ App Store และระบบ Android สำมำรถดำวน์โหลดไดท่ี้ 
Play Store หลังจำกนั้ นให้ท ำกำรติดตั้ งแอพพลิเคชั่นและท ำกำรลงทะเบียนLog in ผ่ำนทำง 
Facebook หรือ E-mail 

- เม่ือท ำกำรลงทะเบียนในแอพพลิเคชัน่เรียบร้อยแลว้ขำ้งในจะมีรูปแบบTemplateใหเ้ลือกมำกมำยมี
ทั้งแบบเสียค่ำใชจ่้ำยและแบบใชง้ำนฟรีหรืออำจจะเลือกTemplateท่ีเตรียมมำไวแ้ลว้ก็ได ้

 

 
รูปภำพท่ี 2.55 กำรใชง้ำน Adobe Spark Post ภำพท่ี 2 
ท่ีมำ https://www.beartai.com/review/appreview/271567 

- สำมำรถเลือก Template ท่ีตอ้งกำรโดยในแอพพลิเคชัน่น้ีจะแยกเป็นหมวดหมู่ต่ำงๆเช่น Lifestyle, 
Travel, Business, Schoolและอ่ืนๆอีกมำกมำยหรืออำจจะเลือก Template ท่ีเตรียมไวแ้ลว้ก็ได ้

- เม่ือเรำเลือก Template ท่ีตอ้งกำรแล้วสำมำรถเลือกฟีเจอร์ท่ีส ำหรับกำรแต่งรูปตำมโหมดพื้นฐำน
สำมำรถปรับแต่งจุดยอ่ยต่ำงๆไดอี้กเช่น กำรเปล่ียนรูปภำพ, กำรเพิ่มรูปภำพ, กำรเพิ่มไอคอน, กำร
เคล่ือนยำ้ยหรือเปล่ียนตวัอกัษร 

https://www.beartai.com/review/appreview/271567
https://www.beartai.com/review/appreview/271567
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รูปภำพท่ี 2.56 กำรใชง้ำน Adobe Spark Post ภำพท่ี 3 

ท่ีมำ https://www.beartai.com/review/appreview/271567 

- สำมำรถปรับรูปแบบไดต้ำมตอ้งกำรเช่นอำจมีกำรเพิ่มรูปภำพ, กำรเพิ่มตวัหนงัสือ, รูปแบบ
ตวัหนงัสือ, ปรับสีตวัอกัษร, ปรับสีของภำพและอ่ืนๆ 

- ฟีเจอร์ Palate คือฟีเจอร์ท่ีช่วยจบัคู่สีต่ำงๆตำมควำมตอ้งกำรหรือสำมำรถเพิ่มสีได ้
 

 
รูปภำพท่ี 2.57 กำรใชง้ำน Adobe Spark Post ภำพท่ี 4 

ท่ีมำ https://www.beartai.com/review/appreview/271567 

- สำมำรถปรับขนำดรูปให้เหมำะสมกบัแพลตฟอร์มต่ำงๆก็สำมำรถกดเขำ้ไปเลือกท่ี Resize และ
สำมำรถปรับเปล่ียน Layout ไดแ้ละสำมำรถก ำหนดขนำดเองไดต้ำมควำมตอ้งกำร 

- สำมำรถท ำเป็น Animation ได้ซ่ึงเป็นภำพเคล่ือนไหวและสำมำรถตกแต่ง Filter ตำมโทนต่ำงๆท่ี
ตอ้งกำร 

 
 

https://www.beartai.com/review/appreview/271567
https://www.beartai.com/review/appreview/271567
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รูปภำพท่ี 2.58 กำรใชง้ำน Adobe Spark Post ภำพท่ี 

ท่ีมำ https://www.beartai.com/review/appreview/271567 

- ตวัอยำ่งภำพท่ีท ำกำรสร้ำงข้ึนจำกแอพพลิเคชัน่ Adobe Spark Post ในรูปแบบต่ำงๆเช่น รูปโฆษณำ, 
ป้ำยลดรำคำ, หนำ้ปกนิตยสำรต่ำง ๆ (สนธยำ โฮกอ้งตรีภพ. 2018) 

 

https://www.beartai.com/review/appreview/271567


 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
บริษทั เอสคอร์ท อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกดั 
ท่ีตั้ง เลขท่ี 22/5 ซอย เพชรเกษม 69 ถนน เพชรเกษม แขวง หนองคำ้งพลู เขต หนองแขม 
จงัหวดั กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย ์10160 
โทรศพัท ์: 02-807-5566 
โทรสำร: 02-807-5566 
อีเมล ์:  info@touronholiday.com 
เวบ็ไซต:์ http://www.touronholiday.com 

 

                  
รูปภำพท่ี 3.1 ตรำสญัลกัษณ์ (Logo) บริษทั เอสคอร์ท อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกดั (Tour on holiday) 

ท่ีมำ : บริษทั เอสคอร์ท อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกดั (Tour on holiday) 
 
 

                   
           รูปภำพท่ี 3.2 แผนท่ีรูปภำพ บริษทั เอสคอร์ท อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกดั (Tour on holiday) 

         ท่ีมำ : บริษทั เอสคอร์ท อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกดั (Tour on holiday) 

mailto:info@touronholiday.com
http://www.touronholiday.com/
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รูปภำพท่ี 3.3 ใบอนุญำต ททท. 11 / 6203บริษทั เอสคอร์ท อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกดั (Tour on holiday) 

ท่ีมำ : บริษทั เอสคอร์ท อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกดั (Tour on holiday) 

3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์และการให้บริการหลกัขององค์กร 
 ทวัร์ ออน ฮอลิเดย ์ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของบริษทั เอสคอร์ท อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกดั เรำเป็น
บริษทัทวัร์ชั้นน ำ บริกำรท่ีมีคุณภำพ ให้บริกำรดำ้นกำรจ ำหน่ำยโปรแกรมกำรท่องเท่ียวทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศซ่ึงเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยโปรแกรมกำรท่องเท่ียวให้กบับริษทัน ำเท่ียวท่ีมีควำมเช่ียวชำญ
ทำงดำ้นสถำนท่ีจดัน ำเท่ียวและกำรบริกำรอย่ำงมืออำชีพ บริษทัของเรำไดเ้ปิดให้บริกำรมำ 11ปี ซ่ึงมี
ประสบกำรณ์เป็นอย่ำงมำกมีควำมรู้ควำมสำมำรถในดำ้นกำรบริกำรและไดค้ดัสรรคส์ถำนท่ีท่องเท่ียว
เพื่อมำน ำเสนอ สำมำรถตอบโจทยลู์กคำ้ไดดี้เยีย่ม 
กำรใหบ้ริกำรหลกัขององคก์รมีดงัน้ี 

1.        บริกำรจดัน ำเท่ียวแบบหมู่คณะดูงำน สัมมนำ ทศันศึกษำ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
2.        บริกำรกำรท่องเท่ียวแบบแพคเกจทวัร์ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
3.        บริกำรจ ำหน่ำยตัว๋เคร่ืองบินทุกเส้นทำงทัว่โลกในสำยกำรบินชั้นน ำกวำ่200สำยกำรบิน 
4.        บริกำรจองโรงแรม ท่ีพกั รีสอร์ท ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
5.        บริกำรจ ำหน่ำยประกนัภยักำรเดินทำง ท่องเท่ียว จำกบริษทัชั้นน ำ 
6.        บริกำรจองรถปรับอำกำศ รถตู ้รถเช่ำ 
7.        บริกำรใหค้  ำปรึกษำเก่ียวกบักำรท ำวซ่ีำ 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 
 

 
  รูปภำพท่ี 3.4 กำรจดักำรองคก์รและกำรบริหำรงำนบริษทั เอสคอร์ท อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกดั (Tour on holiday) 

ท่ีมำ : บริษทั เอสคอร์ท อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกดั (Tour on holiday) 
 

จำกแผนภูมินบัจำกบนลงล่ำงและจำกซำ้ยไปขวำ 
1. ดร.วชิำญชยั บุญแสง   ต ำแหน่ง กรรมกำรผูจ้ดักำร 
2. นำงสำวชญำดำ ไวทยำนุวตัติ  ต ำแหน่ง ผูจ้ดักำรฝ่ำยวำงแผนงำน 
3. นำยเด่นพงษ ์แสงเพชร   ต ำแหน่ง เจำ้หนำ้ท่ี IT 
4. นำงสำงศศิธร สวสัด์ิมงคล  ต ำแหน่ง เจำ้หนำ้ท่ีคลงัสินคำ้ 
5. วศ.ดร.วชิำญชยั บุญแสง  ต ำแหน่ง เจำ้หนำ้ท่ี Logistic 
6. นำงสำวกฤตพร ผวิผอ่ง  ต ำแหน่ง เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยกำรตลำด 
7. นำยพนัธพงศ ์ตั้งตน   ต ำแหน่ง เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยประสำนงำนลูกคำ้ 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงาน 
 3.4.1 ต ำแหน่งท่ีนกัศึกษำไดรั้บมอบหมำย 

นำยพนัธพงศ ์ ตั้งตน ต ำแหน่ง เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยประสำนงำนลูกคำ้ 
3.4.2 ลักษณะงำนท่ีนักศึกษำได้รับมอบหมำยด ำเนินโครงงำนได้รับมอบหมำยงำน
นอกเหนือจำกกำรโครงงำนคือ เป็นผู ้ช่วยในกำรอัพเดทข้อมูลเว็บไซด์ให้กับสถำน
ประกอบกำรและหำขอ้มูลสถำนท่ีท่องเท่ียวทั้งในประเทศและต่ำงประเทศเพื่อน ำมำ Present 
และน ำควำมรู้ท่ีไดม้ำใช้ในกำรเป็นมคัคุเทศก์น ำเท่ียวและจดัโปรแกรมน ำเท่ียว 2โปรแกรม
ดงัน้ี 1).อยธุยำแบบ One day trip 2). จดัทริปชลบุรีแบบ 2วนั 1 คืน  

กรรมกำร
ผูจ้ดักำร

ผูจ้ดักำรฝ่ำย
วำงแผนงำน

เจำ้หนำ้ท่ี 
Logistic

เจำ้หนำ้ท่ี
คลงัสินคำ้

เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำย
กำรตลำด

เจำ้หนำ้ท่ี IT
เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำย
ประสำนงำน
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3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 
 3.5.1 ช่ือ-สกุลพนกังำนท่ีปรึกษำ ดร.วชิำญชยั บุญแสง 
 3.5.2 ต ำแหน่งงำนของพนกังำนท่ีปรึกษำ กรรมกำรผูจ้ดักำร 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 3.6.1 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน วนัท่ี 14 พฤษภำคม 2562 – 30 สิงหำคม 2562 
 3.6.2 วนัเวลำในกำรปฏิบติัสหกิจ วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลำ 08.30 น. – 17.30 น. 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
 3.7.1 ศึกษำและวเิครำะห์ขอ้มูลเพื่อทรำบถึงปัญหำ 
 สังเกตและสอบถำมจำกพนกังำนในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรท ำงำนต่ำงๆและระบบของบริษทัวำ่กำร
ท ำงำนส่วนใหญ่อุปสรรคและปัญหำท่ีมกัจะพบเจอเป็นอยำ่งไร เช่นอำจจะเป็นในเร่ืองของจ ำนวนลูกคำ้
ท่ีเขำ้มำใชบ้ริกำร กำรโปรโมท กำรตอบรับลูกคำ้เป็นตน้ 

3.7.2 กำรคิดวเิครำะห์ในกำรเลือกหวัขอ้เร่ือง 
 กำรคิดหวัขอ้เร่ืองไดจ้ำกกำรสังเกตและสอบถำมจำกพนกังำนท่ีบริษทัและสรุปมำเป็นขอ้ๆและ
น ำมำคดัเลือก แล้วสอบถำมควำมคิดเห็นจำกพนักงำนของบริษทัเพื่อพิจำรณำในเบ้ืองตน้และน ำไป
เสนอให้กบัทำงเจำ้ของบริษทัเป็นขั้นตอนสุดทำ้ย เพื่อให้ไดข้อ้สรุปน ำมำเป็นหวัขอ้ในกำรท ำโครงงำน
ต่อไป 

3.7.3 ศึกษำขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ศึกษำขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทำงส่ือต่ำงๆ ไม่วำ่จะเป็นอินเตอร์เน็ต, เวบ็ไซต,์ ยทููป และส่ืออ่ืนๆเพื่อ
น ำมำเป็นขอ้มูลประกอบในกำรท ำโครงงำน 

3.7.4 กำรจดัท ำโครงงำน 
 กำรจดัท ำโครงงำนซ่ึงรำยละเอียดของกำรท ำโครงงำนมีทั้งหมด 5 บทดงัน้ี 
 บทท่ี 1 บทน ำ 
 บทท่ี 2 ทบทวนเอกสำรและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 บทท่ี 3 รำยละเอียดกำรปฏิบติังำน 
 บทท่ี 4 ผลกำรปฏิบติังำน 
 บทท่ี 5 สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 
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3.8 ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
พฤษภำคม 
2562 

มิถุนำยน 
2562 

กรกฎำคม 
2562 

สิงหำคม 
2562 

1.ศึกษำคน้ควำ้หำขอ้มูลเก่ียวกบั Line Official 
Account 

                

2.ศึกษำขั้นตอนขอ้ก ำหนดต่ำงๆและวธีิกำรสมคัรใช้
งำนแอพพลิเคชัน่ Line Official Account  

                

3.สมคัรกำรใชแ้อพพลิเคชัน่และสร้ำง Template 
ต่ำงๆ 

                

4.น ำคิวอำร์ โคด้ ของแอพพลิเคชัน่ไลน์ไปลงไวใ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทั 

                

5.เม่ือสร้ำงทุกขั้นตอนส ำเร็จและมีลูกคำ้เพ่ิมเพ่ือน
กบัทำงบริษทัจึงสำมำรถทำกำรโพสขอ้มูลต่ำงๆได ้

                

ตำรำงท่ี 3.1 ตำรำงแสดงระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

3.9 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
 3.9.1 อุปกรณ์ดำ้นฮำร์ดแวร์ 
  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  SAMSUNG จ ำนวน 1 เคร่ือง 
  อุปกรณ์มือถือ SAMSUNG รุ่น J 7 version 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง   
 3.9.2 อุปกรณ์ดำ้นซอฟแวร์ 
  โปรแกรม Line Official Account 
  โปรแกรม Pixellab 
 



 

 

บทที ่4 

ผลปฏบิัติงานตามโครงงาน 

การจดัท า Rich Content ใช้ส าหรับเป็นรูปแบบหรือรูปภาพเพื่อใช้ในการประชาสัมพนัธ์
การโปรโมทหรือการท าโปรโมชัน่ต่างๆส าหรับโปรแกรมการท่องเท่ียวและใช้เป็นส่ือกลางโดย
ผา่นช่องทางแอพพลิเคชัน่ Line Official Account ให้กบับริษทั เอสคอร์ท อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั เพื่อ
เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทและเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการติดต่อส่ือสารกับลูกค้าให้มีความ
สะดวกสบายในการเขา้ถึงลูกคา้มากยิง่ข้ึน 

4.1 ขั้นตอนการท าริชคอนเทนต์ (Rich Content) 
การสร้างริชคอนเทนต์ (Rich Content) เป็นการสร้างแบบ(Template) หรือรูปภาพท่ีใช้ใน

การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลต่างๆโดยการน ารูปภาพเหล่าน้ีเป็นส่ือในการน าเสนอขอ้มูล
และใช้แอพพลิเคชั่น Line Official Account เป็นส่ือกลางในการประชาสัมพนัธ์หรือการโฆษณา
ให้กับกลุ่มลูกค้ารับขอ้มูล ดงันั้นในการการสร้างริชคอนเทนต์ต่างๆนั้นจะต้องมีความโดดเด่น
เพื่อท่ีจะสามารถสร้างจุดดึงดูดให้กบัลูกคา้หรือผูพ้บเห็น นอกจากน้ีการใชแ้บบ (Template) ในการ
ประชาสัมพนัธ์แลว้ยงัสามารถใชใ้นการท าเป็นโปรโมชัน่ทางการตลาดใหก้บับริษทัไดอี้กดว้ย การ
ท าริชคอนเทนต์มีความส าคญัท่ีสามารถเป็นตวัแทนท่ีบ่งบอกความเป็นตวัตนของบริษทัและเป็นท่ี
จดจ าใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่งดีโดยขั้นตอนการด าเนินงานมีดงัน้ี 

 
4.1.1 การน าเสนอโครงงานเร่ือง การสร้างริชคอนเทนต์เพื่อประชาสัมพนัธ์โปรแกรมน า

บริษัท เอสคอร์ท อนิเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั (ทวัร์ ออน ฮอลเิดย์) 
น าเสนอโครงงานเร่ือง การสร้างริชคอนเทนต์เพื่อการประชาสัมพนัธ์โปรแกรมน าเท่ียว

ของบริษทั เอสคอร์ท อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั (ทวัร์ ออน ฮอลิเดย)์ คือการจดัการริชคอนเทนต์ต่างๆ
และสมคัรการใช้งาน แอพพลิเคชั่น Line Official Account ในการจดัท าโครงงานน้ีมีประโยชน์
อย่างไร สามารถน ามาใช้ในการติดต่อส่ือสารหรือการประชาสัมพนัธ์ต่างๆเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้นั้นมีความสะดวกรวดเร็วในการใชง้านมากนอ้ยแค่ไหนท่ีมีต่อพนกังานในบริษทั
และการสร้างจุดเด่นของเทมเพลท Template ให้เป็นท่ีจดจ ากับลูกค้าท่ีมีต่อบริษทัได้มากน้อย
อยา่งไรซ่ึงทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ีเป็นการน าเสอนโครงงานและกล่างถึงประโยชน์ในดา้นต่างๆให้กบั
ทางบริษทัไดรั้บทราบ 
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4.1.2 การขอข้อเสนอแนะและการการแสดงความคิดเห็นในการสร้างริชคอนเทนต์ Rich 
Content 

การสร้างริชคอนเทนต์  (Rich Content)  ในค ร้ัง น้ี มีการสอบถามพนักงานและขอ
ขอ้เสนอแนะในการจดัท าริชคอนเทนต์เพื่อใช้เป็นส่ือในการประชาสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวกบัโปรแกรม
ท่องเท่ียวและโปรโมชัน่ต่างๆของบริษทัโดยใช้แอพพลิเคชัน่ Line Official Account เป็นส่ือกลาง
ในการใหข้อ้มูลวา่จดัท าข้ึนในรูปแบบอยา่งไรถึงจะตรงตามกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการและด าเนินการ
ในการสร้างริชคอนเทนตใ์นรูปแบบท่ีบริษทัไดว้างแผนไว ้

4.2 Adobe Spark Post Application 

 Adobe Spark Post Application คือแอพพลิเคชัน่ท่ีใชใ้นการออกแบบ Template ในรูปแบบ
ส าเร็จรูปบนมือถือและมีรูปแบบให้เลือกมากมายมีทั้ง Template แบบเสียเงินและแบบฟรี ใช้งาน
ง่ายและสะดวก โดยสามารถดาวน์โหลดไดท่ี้แอพพลิเคชัน่ Play Store ใชไ้ดส้ าหรับปฏิบติัการ IOS 
และAndroid  

4.3 ตัวอย่างการสร้าง Template บนโทรศัพท์มือถือ 

 
รูปภาพท่ี 4.1 ตวัอยา่งการสร้าง Template บนโทรศพัทมื์อถือรูปภาพท่ี 1 

ท่ีมา ผูจ้ดัท า 

 จากรูปภาพท่ี 4.1 ไดแ้สดงการสร้าง Template บนโทรศพัทมื์อถือโดยใชโ้ปรแกรม Adobe 
Spark Post ซ่ึงมีขั้นตอนการออกแบบและแสดงภาพตวัอยา่งตั้งแต่รูปภาพท่ี 4.1 ถึง 4.6 ดงัน้ี 

- ท าการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ไดท่ี้ Play Store โดยพิมพค์  าวา่ “Adobe Spark Post” 
- ท าการติดตงัแอพพลิเคชัน่ Adobe Spark Post 
- คลิกเขา้ไปท่ีแอพพลิเคชัน่ Adobe Spark Application 
- เลือก template ท่ีเราตอ้งการ (มีใหเ้ลือกแบบเสียเงินและฟรี)  
- สามารถเลือกรูปอ่ืนโดยคลิกเขา้ไปท่ี รูปภาพแลว้กด “Edit” ”Replace” 
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รูปภาพท่ี 4.2 ตวัอยา่งการสร้าง Template บนโทรศพัทมื์อถือรูปภาพท่ี 2 

ท่ีมา ผูจ้ดัท า 

- การเลือกรูปภาพสามารถท าไดโ้ดยเลือกจากในแอพพลิเคชัน่ไดเ้ลย กด”Replace” แลว้พิมพ์
ช่ือภาพท่ีตอ้งการคน้หา เช่น หาภาพท่ีเก่ียวกบัญ่ีปุ่นให้พิมพค์  าวา่ “Japan” ดงัตวัอยา่งภาพ
ดา้นบนซ้าย หรือถา้ผูใ้ชมี้ภาพท่ีตอ้งการอยูแ่ลว้ในมือถือใหก้ดไปท่ี “Gallery” ทางรูปภาพ
ดา้นบนซา้ยอยูท่างดา้นล่างขวา 

- “Look” ภาพกลางเมนูน้ีสามารถปรับเฉดสีต่าง ๆไดไ้ม่วา่จะท าเป็นรูปขาว-ด า หรือเปล่ียน
ใหเ้ป็นสีอ่อน-เขม้ไดแ้ละยงัสามารถปรับความชดัเบลอของภาพไดโ้ดยกดไปท่ี “Blur” 

- “Enhance” ภาพขวาเมนูน้ีสามารถปรับแสงของภาพให้ออกมาเขม้หรือสว่างไดต้ามความ
ตอ้งการ เช่นการปรับ Contrast, Brightness, Saturation, Warmth, Sharpen  

 

 
รูปภาพท่ี 4.3 ตวัอยา่งการสร้าง Template บนโทรศพัทมื์อถือรูปภาพท่ี 3 

ท่ีมา ผูจ้ดัท า 

- คลิกไปท่ีตวัหนังสือท่ีตอ้งการจะแก้ไขจะปรากฏข้ึนว่า “Edit” สามารถแกไ้ขตวัหนังสือ
และค าท่ีตอ้งการแกไ้ข 

- คลิกไปท่ี “ Delete” หากตอ้งการลบ 
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- คลิกไปท่ี “Duplicate” ถา้ตอ้งการซอ้นตวัหนงัสือซ ้ า 
- คลิกไปท่ี “Color” การปรับสีของตวัอกัษร 
- คลิกไปท่ี “Front” การปรับรูปแบบตวัอกัษร 
- คลิกไปท่ี “Shape” การปรับรูปทรงพื้นหลงัตวัอกัษรได ้
- คลิกไปท่ี “Effect” การปรับเส้นขอบและแรเงาตวัอกัษร 
- คลิกไปท่ี “Size” การปรับขนาดตวัอกัษรได ้
- คลิกไปท่ี “Align” การปรับการตั้งต าแหน่งตวัอกัษรได ้
- คลิกไปท่ี “Opacity” การก าหนดความทึบและโปร่งแสงของตวัอกัษร 
- คลิกไปท่ี “Spacing”  การปรับความยาวและความกวา้งของตวัอกัษร 
- คลิกไปท่ี “Add” และ “Text” การเพิ่มขอ้ความได ้
- คลิกไปท่ี “Add” และ“Photo” การเพิ่มรูปภาพ 
- คลิกไปท่ี “Add” และ“Icon” การเพิ่มไอคอน 
- คลิกไปท่ี “Add” และ“Logo” การเพิ่มโลโก ้
- แตะไปท่ีโลโกข้องแอพพลิเคชัน่มุมล่างขวาและคลิกไปท่ี “Remove logo on this project” 

เป็นการเอาโลโกข้องแอพพลิเคชัน่ออกไป 
 

 
รูปภาพท่ี 4.4 ตวัอยา่งการสร้าง Template บนโทรศพัทมื์อถือรูปภาพท่ี 4 

ท่ีมา ผูจ้ดัท า 

- คลิกไปท่ี “Design” เพื่อตอ้งการปรับรูปแบบของการวางตวัอกัษรดงัภาพซา้ยมือ 
- คลิกไปท่ี “Palette” การปรับสีของตวัอกัษรสามารถปรับตามรูปแบบท่ีมีให้เลือกตามเฉดสี

ต่างหรืออาจจะตั้งเฉดสีตามความตอ้งการได ้
- คลิกไปท่ี “Resize” การปรับขนาดของรูปภาพมีรูปแบบขนาดให้เลือกใชห้รือตอ้งการปรับ

ขนาดตามแบบท่ีตอ้งการก็ได ้



48 
 

 

 
รูปภาพท่ี 4.5 ตวัอยา่งการสร้าง Template บนโทรศพัทมื์อถือรูปภาพท่ี 5 

ท่ีมา ผูจ้ดัท า 

- คลิกไปท่ี “Layout” การตกแต่รูปแบบของรูปภาพและขอ้ความตวัอยา่งดงัภาพซา้ย 
- คลิกไปท่ี “Spacing” การลดขนาดของรูปภาพเพื่อเพื่มท่ีวา่งขอบดงัภาพกลาง 
- คลิกไปท่ี “Color” เพื่อเพิ่มสีบนพื้นท่ีวา่งของขอบรูปภาพดงัภาพขวา 

 
รูปภาพท่ี 4.6 ตวัอยา่งการสร้าง Template บนโทรศพัทมื์อถือรูปภาพท่ี 6 

ท่ีมา ผูจ้ดัท า 

- คลิกไปท่ี “Animation” เพื่อปรับเปล่ียนรูปแบบตวัอกัษรและภาพใหส้ามารถเคล่ือนไหวได้
ตามความตอ้งการเช่น ถา้เลือกไปท่ีหมวด “Text” จะแสดงตวัหนงัสือเคล่ือนไหวหรือถ้า
เลือกไปท่ีหมวด “Photo” จะแสดงรูปภาพเคล่ือนไหวดงัตวัอยา่งภาพดา้นซา้ย 

- คลิกไปท่ี “Looks” เพื่อเป็นการเปล่ียน Filters สีของภาพให้มีความแปลกใหม่เช่นสีโทน
ขาว-ด า, สีโทนออกเหลืองดงัตวัอยา่งภาพกลาง เป็นตน้ 

หลงัจากท่ีไดแ้ต่งภาพและขอ้ความต่าง ๆตามความตอ้งการแลว้สามารถบนัทึกรูปภาพหรือเทม
เพลตนั้นเก็บไวใ้ช้ภายหลงัไดซ่ึ้ง Adobe Spark Post Application น้ีให้ความสะดวกและรวดเร็วใน
การสร้างเทมเพลตตามท่ีตอ้งการและสามารถน าเทมเพลตท่ีสร้างมาน้ีไปใชง้านกบัการสร้าง Rich 
Message, Rich Video และ Rich Menu บน Line Official Account ไดเ้ป็นอยา่งดี  
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4.4 การใช้งาน Rich Content ของแอพพลเิคช่ัน Line Officila Account บนคอมพวิเตอร์ 

การใช้งาน Rich Content ต่างๆท่ีอยู่ในแอพพลิเคชั่น Line Official บนคอมพิวเตอร์ซ่ึง  Rich 
Content เป็นหน่ึงในฟีเจอร์ท่ีอยู่ในแอพพลิเคชัน่ Line Official Account ซ่ึงสามารถแบ่งหมวดหมู่ 
Rich Content ไดเ้ป็น 3 หมวดคือ 

- Rich Message ซ่ึงเป็นข้อความภาพต่างท่ีใช้ในการโฆษณาหรือการให้บริการมางด้าน
ขอ้มูลเป็นภาพน่ิงไม่สามารถเคล่ือนไหวได ้

- Rich Video การใช้งานเป็นลักษณะเดียวกันกับ  Rich Message แต่ต่างกันตรงท่ี เป็น
ภาพเคล่ือนไหวหรือเป็นวดีีโอนัน่เอง 

- Rich Menu เป็นลกัษณะภาพเหมือนกนักบั Rich Message แต่ต่างกนัในลกัษณะการโพสต์
และเน้ือหาขอ้ความซ่ึงRich Menu นั้นเป็นลกัษณะให้บริการในเร่ืองของโปรโมชัน่, การ
แจกคูปองหรือเป็นการแนะน าโปรโมทต่างซ่ึงRich Menu นั้นจะปรากฏท่ีแถบเมนูบาร์ 

ทั้ง 3 รูปแบบท่ีกล่าวมานั้นจะตอ้งใช้ Template ทั้งส้ิน การใชง้าน Rich Content บนคอมพิวเตอร์มี
ความส าคญัมากเน่ืองผูใ้ช้งาน Line Official Account จะตอ้งสร้าง Rich Content บนคอมพิวเตอร์
เท่านั้นเปรียบเสมือนเป็นหลงับา้นนัน่เองก่อนท่ีจะท าการโพสตไ์ปท่ีหนา้บา้นเพื่อใหข้อ้มูลกบัลูกคา้
ซ้ึงการสร้าง Rich Content ในรูปแบต่างๆมีดงัน้ี 

4.4.1 การสร้าง Rich Message บนคอมพวิเตอร์ 

         รูปภาพท่ี 4.7 ตวัอยา่งการสร้าง Rich Message บนคอมพวิเตอร์รูปภาพท่ี 1 
ท่ีมา ผูจ้ดัท า 

การสร้างRich Message บนคอมพิวเตอร์จะแสดงภาพตวัอยา่งตั้งแต่รูปภาพท่ี 4.7 ถึง 4.15 ดงั
ตวัอยา่งรูปภาพท่ีแสดงใหเ้ห็นดงัต่อไปน้ี 
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- เขา้ไปท่ี “manager.line.biz” (Line Official Account) 
- ท าการ Login เขา้สู่ระบบ 

รูปภาพท่ี 4.8 ตวัอยา่งการสร้าง Rich Message บนคอมพิวเตอร์รูปภาพท่ี 2 
ท่ีมา ผูจ้ดัท า 

- คลิกเขา้ไปท่ีช่ือบญัชี 

รูปภาพท่ี 4.9 ตวัอยา่งการสร้าง Rich Message บนคอมพิวเตอร์รูปภาพท่ี 3 
ท่ีมา ผูจ้ดัท า 

- คลิกเขา้ไปท่ี “ริชแมสเสจ” 

รูปภาพท่ี 4.10 ตวัอยา่งการสร้าง Rich Message บนคอมพวิเตอร์รูปภาพท่ี 4 
ท่ีมา ผูจ้ดัท า 

- เม่ือเขา้มาในเมนูริชเมสเสจแลว้ใหก้ดเขา้ไปท่ี “สร้าง” อยูมุ่มบนขวา 

รูปภาพท่ี 4.11 ตวัอยา่งการสร้าง Rich Message บนคอมพวิเตอร์รูปภาพท่ี 5 
ท่ีมา ผูจ้ดัท า 
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- ท าการกรอกขอ้มูลต่าง ๆให้สมบูรณ์เช่น ช่ือขอ้มูลท่ีเราตอ้งการ, เลือกเทมเพลต 

รูปภาพท่ี 4.12 ตวัอยา่งการสร้าง Rich Message บนคอมพวิเตอร์รูปภาพท่ี 6 
ท่ีมา ผูจ้ดัท า 

- คลิกเขา้ไปท่ี “อพัโหลดรูปภาพพื้นหลงั” แลว้เลือกรูปภาพท่ีได้สร้างไวใ้น Adobe Spark 
Post ท่ีต้องการมาใส่ การใส่รูปนั้นจะต้องได้ขนาดตามท่ีโปรแกรมได้ก าหนดไวเ้ช่น 
1040*1040 พิกเซล 

- คลิกท่ี “Action” เลือกใส่เป็นเป็นลิงกห์รือประเภทคูปองท่ีตอ้งการใส่ 
- ใส่ขอ้ความท่ีป้าย “Action” เป็นขอ้ความท่ีบ่งบอกถึงขอ้มูลหรือเน้ือหาใหต้รงกบัรูป 
- เม่ือใส่เน้ือหาแลบะรูปเรียบร้อยใหท้ าการกดบนัทึกท่ีมุมบนขวา 
- เม่ือท าการบนัทึกเรียบร้อยแลว้ขอ้มูลเน้ือหาทั้งหมดจะถูกเก็บบนัทึกอยู่ในแอพพลิเคชั่น 

Line Official Account ซ่ึงสามารถท าการบรอดแคสต์หรือท าการโพสได้เลยหรือไม่ก็
อาจจะเก็บขอ้มูลท่ีสร้างไวม้าท าการโพสตที์หลงัก็ได ้
 

 
รูปภาพท่ี 4.13 ตวัอยา่งการสร้าง Rich Message บนคอมพวิเตอร์รูปภาพท่ี 7 

ท่ีมา ผูจ้ดัท า 

- หากตอ้งการโพสตใ์หค้ลิกเขา้ไปท่ีบรอดแคสตแ์ละคลิกเขา้ไปท่ี “สร้างบรอดแคสต”์ 
- หลังจากนั้นให้ใส่ขอ้มูลต่างๆตามท่ีระบบมีให้เลือกเช่น ผูรั้บ เราสามารถก าหนดผูรั้บ

ขอ้ความท่ีจะท าการโพสต์ไดซ่ึ้งจะมีให้เลือกคือ เพื่อนทั้งหมดและระบุคุณสมบติั หากใน
กรณีต้องการระบุคุณสมบติัของผูรั้บขอ้ความจะตอ้งมีสมาชิกใน Line Official Account 
จ านวน 100 คนข้ึนไป 

- สามารถเลือกวนัและเวลาท่ีตอ้งการจะโพสต์ไดล่้วงหน้าโดยเลือกใส่ขอ้มูลท่ี ‘วนับรอด
แคสต”์   
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รูปภาพท่ี 4.14 ตวัอยา่งการสร้าง Rich Message บนคอมพวิเตอร์รูปภาพท่ี 8 

        ท่ีมา ผูจ้ดัท า 

- โพสตบ์นไทมไ์ลน์สามารถท าไดไ้ปพร้อม ๆกบัการบรอดแคสตโ์ดยใหไ้ปกดเลือก “โพสต์
บนไทมไ์ลน์” 

- ในการใส่ขอ้ความหรือรูปต่าง ๆท าไดโ้ดยคลิกไปท่ีไอคอนท่ีมีก าหนดไวใ้หซ่ึ้งจะมีไอคอน
ใหเ้ลือกเช่น ขอ้ความตวัหนงัสือ,สติกเกอร์,รูปภาพทัว่ไป,คูปอง,ริชเมสเสจ,ริชวีดีโอ,วีดีโอ,
ข้อความเสียงหรือแม้แต่แบบสอบถามซ่ึงในการโพสต์แต่ละคร้ังจะท าได้มากสุด 3 
ขอ้ความ 

                          
รูปภาพท่ี 4.15 ตวัอยา่งการสร้าง Rich Message บนคอมพวิเตอร์รูปภาพท่ี 9 

ท่ีมา ผูจ้ดัท า 

- เม่ือท าการใส่ขอ้มูลท่ีตอ้งการโพสตเ์รียบร้อยสามารถคลิกดูตวัอยา่งไดใ้นแถบดา้นขวาล่าง 
(ดงัตวัอยา่งภาพดา้นบน) 

- หลงัจากนั้นใหค้ลิกไปท่ี “ส่ง” มุมบนขวา เป็นอนัโพสตเ์สร็จเรียบร้อย 
4.4.2 การสร้าง Rich Video บนคอมพวิเตอร์ 

                 
 รูปภาพท่ี 4.16 ตวัอยา่งการสร้าง Rich Video บนคอมพิวเตอร์รูปภาพท่ี 1 

 ท่ีมา ผูจ้ดัท า 

จากรูปภาพตวัอยา่งท่ี 4.16 ถึง รูปภาพตวัอยา่งท่ี 4.19 แสดงรูปภาพตวัอยา่งการ
สร้าง Rich Video โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
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- เม่ือท าการเขา้ระบบเรียบร้อยแลว้ใหค้ลิกไปท่ี “Rich Video Message”  
- คลิกไปท่ี “สร้าง” และท าการใส่ขอ้มูลต่างๆใหเ้รียบร้อยเช่น ช่ือ,การตั้งค่าวดีีโอ 

 

 
 รูปภาพท่ี 4.17 ตวัอยา่งการสร้าง Rich Video บนคอมพิวเตอร์รูปภาพท่ี 2 

                             ท่ีมา ผูจ้ดัท า 

- การอพัโหลดวิดีโอจะตอ้งให้ไดข้นาดตามท่ีโปรแกรมก าหนดเช่นรูปแบบไฟล์ท่ีแนะน า: 
MP4, MOV, WMVขนาดไฟล:์ ไม่เกิน 200 MB 

- สามารถฝังลิงกล์งไปในวดีีโอได ้
- เพิ่มขอ้ความแอค็ชัน่ท่ีตอ้งการจะใหป้รากฏบนหนา้จอไดห้ลงัวดีีโอเล่นเสร็จแลว้ 

 

 
 รูปภาพท่ี 4.18 ตวัอยา่งการสร้าง Rich Video บนคอมพิวเตอร์รูปภาพท่ี 3 

   ท่ีมา ผูจ้ดัท า 

- ในการใส่ขอ้ความหรือรูปต่าง ๆท าไดโ้ดยคลิกไปท่ีไอคอนท่ีมีก าหนดไวใ้หซ่ึ้งจะมีไอคอน
ใหเ้ลือกเช่น ขอ้ความตวัหนงัสือ,สติกเกอร์,รูปภาพทัว่ไป,คูปอง,ริชเมสเสจ,ริชวีดีโอ,วีดีโอ,
ข้อความเสียงหรือแม้แต่แบบสอบถามซ่ึงในการโพสต์แต่ละคร้ังจะท าได้มากสุด 3 
ขอ้ความซ่ึงจะเป็นเหมือนกนักบัการท า Rich Message 

                          
       รูปภาพท่ี 4.19 ตวัอยา่งการสร้าง Rich Video บนคอมพิวเตอร์รูปภาพท่ี 4 

ท่ีมา ผูจ้ดัท า 
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- สามารถคลิกดูตวัอยา่งก่อนท่ีจะโพสตไ์ดโ้ดยกดไปท่ีแถบมุมขวาดา้นล่าง 
- สามารถท าการโพสตไ์ดเ้ลยหรืออาจะเก็บไวโ้พสตที์หลงัก็ไดห้ากตอ้งการโพสตส์ามารถ

ท าตามขั้นตอนเดียวกบั Rich Message ไดเ้ลย 
4.4.3 การสร้าง Rich Menu บนคอมพวิเตอร์ 

 
รูปภาพท่ี 4.20 ตวัอยา่งการสร้าง Rich Menu บนคอมพวิเตอร์รูปภาพท่ี 1 

ท่ีมา ผูจ้ดัท า 

จากรูปภาพตวัอยา่งท่ี4.20 ถึง รูปภาพตวัอยา่งท่ี 4.21 แสดงรูปภาพตวัอยา่งการ
สร้าง Rich Video โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

- การสร้างริชเมนูนั้นในการโพสต์จะไม่แสดงข้อความหรือรูปถาพในห้องแชทแต่จะ
ปรากฏอยท่ีูแถบเมนูบาร์ซ่ึงจะอยู่ในแถบเดียวกบัช่องท่ีให้กดพิมพข์อ้ความบนโทรศพัทมื์ 
อถือในแอพพลิเคชัน่ไลน์ของลูกคา้แต่ละคนเท่านั้นส่วนขอ้ความ,รูปภาพหรือขอ้มูลการ
บริการต่างข้ึนอยูก่บัผูโ้พสตว์า่จะใหข้อ้มูลบริการทางดา้นใด 

- เขา้ไปท่ี “ริชเมนู” หลงัจากนั้นใหค้ลิกเขา้ไปท่ี “สร้างใหม่”  
- ใส่ขอ้มูลท่ีระบบใหม้าเช่น การใส่ช่ือ 
- การเลือกช่วงเวลาสามารถเลือกช่วงเวลาท่ีตอ้งการให้เห็นในช่วงวนัเวลาใดซ่ึงสามารถ

ก าหนดไดต้ามตอ้งการของผูโ้พสต ์
- ขอ้ความบนเมนูบาร์หมายถึงขอ้ความท่ีตอ้งการจะใหข้ึ้นบนแถบเมนูวา่ตอ้งการจะใหข้ึ้นค า

วา่ “เมนู” หรือตอ้งการจะใหข้ึ้นขอ้ความอยา่งไรสามารถก าหนดเองได ้
- การแสดงเมนูแบบเร่ิมตน้หมายถึงถา้ตอ้งการให้ลูกคา้เห็นขอ้ความท่ีแถบเมนูบาร์โดยไม่

ตอ้งใหลู้กคา้กดเขา้เขา้ไปก็สามารถใหเ้ลือก “แสดง” หรือถา้ไม่ตอ้งการใหแ้สดงใหก้ดไปท่ี 
“ซ่อน” 

- การตั้งค่าคอนเทนต ์ใหท้  าการเลือกเทมเพลตซ่ึงมีรูปแบบมากมายใหเ้ลือกตามการใชง้าน 
- โหลดรูปภาพท่ีไดจ้ดัเตรียมไวเ้รียบร้อยแลว้โดยจะตอ้งมีขนาดตามท่ีระบบไดก้ าหนดไวซ่ึ้ง

รูปแบบไฟล์คือ JPG, JPEG, PNG ขนาดไฟล์ตอ้งไม่เกิน 1 MB ขนาดรูปท่ีก าหนดไวคื้อ 
ขนาดรูป: 2500×1686 พิกเซล, 2500×843 พิกเซล, 1200×810 พิกเซล, 1200×405 พิกเซล, 
800×540 พิกเซล, 800×270 พิกเซล 

- สามรถก าหนดรูปแบบของรูปภาพโดยการฝังลิงก์,คูปอง,ขอ้ความ,บตัรสะสมแตม้ เลือก
อยา่งใดอยา่งหน่ึงตามความตอ้งการ 
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       รูปภาพท่ี 4.21 ตวัอยา่งการสร้าง Rich Menu บนคอมพิวเตอร์รูปภาพท่ี 2 

                     ท่ีมา ผูจ้ดัท า 

- จากภาพดา้นบนเป็นตวัอยา่งการสร้างริชเมนูซ่ึงตามตวัอยา่งเป็นรูปแบบคูปองส่วนลด 10% 

4.5 การใช้งาน Rich Content ของแอพพลเิคช่ัน Line Official Account บนโทรศัพท์มือถือ 

การใช้งาน Rich Content ของแอพพลิเคชั่น Line Official Account บนโทรศพัท์มือถือซ่ึง
การท างานของ Line Official Account บนมือถือนั้นเปรียบเสมือนเป็นการท างานในส่วนของหน้า
บ้านในการท างานของ  Rich Content ต่าง ๆบนโทรศัพท์มือถือนั้ นสามารถท าได้เหมือนใน
คอมพิวเตอร์เกือบทุกส่วนของฟีเจอร์แต่ยกเวน้การสร้างรูปแแบหรือแบบฟอร์มของ Rich Content 
เท่านั้นจึงจ าเป็นตอ้งท าการสร้าง Rich Content บนคอมพิวเตอร์เก็บไวก่้อนเพื่อเป็นการจดัเตรียม
ข้อมู ล ให้พ ร้อม  การท า ง าน  Rich Content ของแอพพลิ เคชั่น  Line Official Account บน
โทรศพัทมื์อถือสามารถใหค้วามสะดวกสบายในเร่ืองของการบรอดแคสตข์อ้มูล, การดูขอ้มูลการใช้
งานและการตั้ งค่าทั่วไปซ่ึงสามารถใช้งานได้ทุกท่ีทุกเวลาแต่ในส่วนของ Rich Menu นั้นไม่
สามารถใชง้านบนมือถือไดจ้ะตอ้งสร้างในส่วนของคอมพิวเตอร์เช่นกนั การใชง้าน Rich Content 
ต่าง ๆมีดงัน้ี 

4.5.1 การใช้งาน Rich Message บนโทรศัพท์มือถือ 
 

รูปภาพท่ี 4.22 ตวัอยา่งการใชง้าน Rich Message บนโทรศพัทมื์อถือรูปภาพท่ี 1 
ท่ีมา ผูจ้ดัท า 

 จากตวัอยา่งรูปภาพท่ี 4.22 ถึง รูปภาพตวัอยา่งท่ี 4.25 เป็นการแสดงรูปภาพตวัอยา่งการใช้
งาน Rich Message บนโทรศพัทมื์อถือ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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- คลิกไปท่ีแอพพลิเคชัน่ Line Official Account  
- ท าการ Login เพื่อเขา้สู่ระบบใส่ User name และ Password 

 

รูปภาพท่ี 4.23 ตวัอยา่งการใชง้าน Rich Message บนโทรศพัทมื์อถือรูปภาพท่ี 2 
ท่ีมา ผูจ้ดัท า 

- คลิกเขา้ไปท่ีบรอดแคสตข์อ้ความ 
- คลิกเขา้ไปท่ี “เพิ่ม” ในการเพิ่มจะมีรูปแบบในการบรอดแคสตต่์างๆใหเ้ลือกตามท่ีตอ้งการ

เช่น ข้อความ สติกเกอร์ รูป คูปอง ริชเมสเสจ ริชวีดีโอ วีดีโอ ข้อความเสียงและ
แบบสอบถามซ่ึงในการเลือกรูปแบบในการบรอดแคลต์นั้นจะสามารถเลือกไดม้ากสุด 3 
รูปแบบในการบรอดแคสตใ์นแต่ละคร้ัง  

รูปภาพท่ี 4.24 ตวัอยา่งการใชง้าน Rich Message บนโทรศพัทมื์อถือรูปภาพท่ี 3 
ท่ีมา ผูจ้ดัท า 

- เพิ่มขอ้ความเพื่อใส่ขอ้ความท่ีตอ้งการส่ือสาร 
- เพิ่มริชคอนเทนต์หรือรูปภาพท่ีต้องการโพสต์ซ่ึงรูปภาพเหล่านั้นได้ท าการสร้างใน

คอมพิวเตอร์เรียบร้อยแลว้ 
- เพิ่มคูปองเพื่อเป็นการจดัของสมนาคุณ 
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- ดงัตวัอยา่งภาพดา้นบนเป็นการเลือการบรอดแคสตข์องริชคอนเทนต ์
1. เลือกเพิ่มขอ้ความ 
2. เลือกริชเมสเสจ 
3. เพิ่มคูปอง 
4. เม่ือท าการเลือกขอ้ความหรือรูปภาพต่างๆท่ีตอ้งการเรียบร้อยแลว้ใหค้ลิกไปท่ี  

“ต่อไป” ในแถบสีเขียวดา้นล่าง ก็จะเปล่ียนไปท่ีหนา้การตั้งค่าบรอดแคสต ์

รูปภาพท่ี 4.25 ตวัอยา่งการใชง้าน Rich Message บนโทรศพัทมื์อถือรูปภาพท่ี 4 
ท่ีมา ผูจ้ดัท า 
 

- การตั้งค่าบรอดแคสต์เป็นการตั้งค่าท่ีเก่ียวกบัการตั้งเวลาการบรอดแคสต์สามารถตั้งค่า
ล่วงหนา้ในการโพสตไ์ดแ้ละสามารถก าหนดจ านวนผูรั้บขอ้ความต่างๆไดแ้ต่การก าหนด
ผูรั้บนั้นจะตอ้งมีจ านวนสมาชิก 100 คนข้ึนไป 

- คลิกไปท่ีมุมบนขวาเพื่อดูตวัอยา่งก่อนท าการบรอดแคสตแ์ละเม่ือตรวจเรียบร้อยใหค้ลิกไป
ท่ี “ส่ง” ในแถบสีเขียวดา้นล่าง 

*หมายเหตุ อาจจะเลือกริชเมสเสจและริชวดีีโอพร้อมกนัก็ได ้
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4.5.2 การใช้งาน Rich video บนโทรศัพท์มือถือ 

รูปภาพท่ี 4.26 ตวัอยา่งการใชง้าน Rich Video บนโทรศพัทมื์อถือรูปภาพท่ี 1 
ท่ีมา ผูจ้ดัท า 

จากตวัอยา่งรูปภาพท่ี 4.26 ถึง รูปภาพตวัอยา่งท่ี 4.28 เป็นการแสดงรูปภาพตวัอยา่งการใช้
งาน Rich Video บนโทรศพัทมื์อถือ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- คลิกไปท่ีแอพพลิเคชัน่ Line Official Account  
- ท าการ Login เพื่อเขา้สู่ระบบใส่ User name และ Password 
- คลิกเขา้ไปท่ีบรอดแคสตข์อ้ความ 
- คลิกเขา้ไปท่ี “เพิ่ม” ในการเพิ่มจะมีรูปแบบในการบรอดแคสตต่์างๆใหเ้ลือกตามท่ีตอ้งการ

เช่น ข้อความ, สติกเกอร์, รูป, คูปอง, ริชเมสเสจ, ริชวีดีโอ, วีดีโอ, ข้อความเสียงและ
แบบสอบถามซ่ึงในการเลือกรูปแบบในการบรอดแคสต์นั้นจะสามารถเลือกไดม้ากสุด 3 
รูปแบบในการบรอดแคสตใ์นแต่ละคร้ัง 

- เพิ่มขอ้ความเพื่อใส่ขอ้ความท่ีตอ้งการส่ือสาร 

รูปภาพท่ี 4.27 ตวัอยา่งการใชง้าน Rich Video บนโทรศพัทมื์อถือรูปภาพท่ี 2 
ท่ีมา ผูจ้ดัท า 
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- เพิ่มริชวีดีโอหรือวีดีโอท่ีตอ้งการโพสต์ซ่ึงวีดีโอเหล่านั้นได้ท าการสร้างในคอมพิวเตอร์
เรียบร้อยแลว้ 

- เพิ่มคูปองเพื่อเป็นการจดัของสมนาคุณ 
- ดงัตวัอยา่งภาพดา้นบนเป็นการเลือกการบรอดแคสตข์องริชวีดีโอ 

5. เลือกเพิ่มขอ้ความ 
6. เลือกริชวดีีโอ 
7. เพิ่มคูปอง 

- เม่ือท าการเลือกขอ้ความหรือวีดีโอต่าง ๆท่ีตอ้งการเรียบร้อยแลว้ให้คลิกไปท่ี “ต่อไป” ใน
แถบสีเขียวดา้นล่าง ก็จะเปล่ียนไปท่ีหนา้การตั้งค่าบรอดแคสต ์

- การตั้งค่าบรอดแคสต์เป็นการตั้งค่าท่ีเก่ียวกบัการตั้งเวลาการบรอดแคสต์สามารถตั้งค่า
ล่วงหนา้ในการโพสตไ์ดแ้ละสามารถก าหนดจ านวนผูรั้บขอ้ความต่าง ๆไดแ้ต่การก าหนด
ผูรั้บนั้นจะตอ้งมีจ านวนสมาชิก 100 คนข้ึนไป 
 

รูปภาพท่ี 4.28 ตวัอยา่งการใชง้าน Rich Video บนโทรศพัทมื์อถือรูปภาพท่ี 3 
ท่ีมา ผูจ้ดัท า 

- คลิกไปท่ีมุมบนขวาเพื่อดูตวัอยา่งก่อนท าการบรอดแคสตแ์ละเม่ือตรวจเรียบร้อยใหค้ลิกไป
ท่ี “ส่ง” ในแถบสีเขียวดา้นล่าง 

*หมายเหตุ อาจจะเลือกริชเมสเสจและริชวดีีโอพร้อมกนัก็ได ้
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4.6   สรุปผลจากโครงงาน 

 ส่ิงท่ีไดจ้ากท าโครงงานในคร้ังน้ีคือ การสร้าง Template จากแอพพลิชัน่ Adobe spark Post 
โดยสร้างไวท้ั้งหมด 5 รูปแบบคือ  

1. โปรแกรมท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น 
2. โปรแกรมท่องเท่ียวประเทศอินเดีย 
3. โปรแกรมท่องเท่ียวประเทศรัสเซีย 
4. โปรแกรมท่องเท่ียวประเทศฮ่องกง 
5. โปรแกรมท่องเท่ียวยโุรป 
6. ส่วนลด 10% ท่องเท่ียวในเมืองไทย 
7. คูปองรับของสมนาคุณหมอนรองคอ 

ซ่ึงทั้ง 5 รูปแบบนั้นไดน้ ามาโพสต์ผ่านทาง Line Official Account โดยการน ารูปแบบทั้งหมด
มาสร้างใน Rich Content ซ่ึงเป็นฟังกช์ัน่หน่ึงของ Line Official Account สามารถแยกออกไดด้งัน้ี 

1. โปรแกรมท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น โปรแกรมท่องเท่ียวประเทศรัสเซีย โปรแกรมท่องเท่ียว
ประเทศอินเดียและคูปองรับของสมนาคุณน ามาสร้างในส่วนของ Rich Message ดัง
ตวัอยา่งภาพดา้นล่าง 
 

 
รูปภาพท่ี 4.29 ตวัอยา่งรูปแบบของ Template รูปภาพท่ี 1 

 ท่ีมา ผูจ้ดัท า 
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2. โปรแกรมท่องเท่ียวประเทศฮ่องกงและโปรแกรมท่องเท่ียวยุโรปน ามาสร้างในส่วนของ 
Rich Video ดงัตวัอยา่งภาพดา้นล่าง 

  
รูปภาพท่ี 4.30 ตวัอยา่งรูปแบบของ Template รูปภาพท่ี 2 

ท่ีมา ผูจ้ดัท า 
 

3. ส่วนลด 10% ท่องเท่ียวในเมืองไทยน ามาสร้างในส่วนของ Rich Menu ดังตวัอย่างภาพ
ดา้นล่าง 

  
รูปภาพท่ี 4.31 ตวัอยา่งรูปแบบของ Template รูปภาพท่ี 3 

ท่ีมา ผูจ้ดัท า 
 

ผลสรุปของการด าเนินงานใน2-3สัปดาห์ มีลูกคา้ติดตามใน Line Official Account 
ทั้งหมด 40คน ซ่ึงถือวา่ไดผ้ลตอบรับค่อนขา้งดีพอสมควรมีลูกคา้เขา้มาติดต่อสอบถาม
เก่ียวกบัโปรแกรมท่องเท่ียวต่าง ๆซ่ึงถือวา่เป็นการติดต่อส่ือสาร การประชาสัมพนัธ์และ
การโปรโมชัน่ต่างๆ กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งดี 

 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 
 5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

 จากการท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ี บริษทั เอสคอร์ท อินเตอร์ กรุ๊ป 
จ ากดั ซ่ึงเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ไดม้องเห็นแนวทางในการส่ือสารโดยการจดัท าริชค
อนเทนตเ์พื่อเป็นส่ือในการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลต่างๆผา่นทางแอพพลิเคชัน่ Line Official 
Account ให้กบับริษทั เอสคอร์ท อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั เพื่อเป็นประโยชน์ในการท างาน
ให้กบัพนกังานบริษทักบัการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ ซ่ึงผลตอบรับจากการท าโครงงานใน
คร้ังน้ี ลูกคา้จ านวนมากให้ความสนใจในการใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์แชทเพื่อติดต่อส่ือสาร
กบัทางบริษทัและเขา้มาสอบถามเก่ียวกบัโปรแกรมท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก ผลจากการ
ตรวจสอบมีลูกคา้ท่ีสนใจเขา้ร่วมเพื่มเพื่อนกบัทางไลน์ของบริษทัเป็นจ านวน 40 คน โดย
ใช้เวลาในการรอการตอบรับจากลูกค้าเพียง 3 สัปดาห์ และในส่วนของพนักงานได้ให้
ค  าแนะน าขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวกบัโปรแกรมท่องเท่ียวให้กบัลูกคา้โดยผา่นทางแอพพลิเคชัน่ 
Line Official Account ส่วนใหญ่ผลตอบรับจากการออกแบบเทมเพลตหรือแบนเนอร์และ
การสร้างริชคอนเทนต์เพื่อท าการบรอดแคสต์ผ่านทาง Line official Account ของบริษทั 
เอสคอร์ท อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด พนักงานมีความพึงพอใจและสะดวกต่อการท างานซ่ึง
สามารถให้ขอ้มูลไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้โดยไม่ตอ้งเสียเวลาในการเดินทางไป
พบลูกค้าและสามารถท าโปรโมชั่นต่างๆได้ง่ายข้ึนตามแบบนโยบายของบริษทัท่ีได้
ก าหนดไวซ่ึ้งท าใหก้ารประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลต่างๆกบัลูกคา้นั้นไดบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์

5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

มีข้อจ ากัดในเร่ืองของการบรอดแคสต์ข้อมูลต่าง ๆเน่ืองจากในการใช้ Line 
Official Account มีการจ ากัดในการส่งบรอดแคสต์ในแต่ละคร้ังซ่ึงเป็นเร่ืองของการมี
ค่าใชจ่้ายในการส่งบรอดแคสตเ์พราะการใช ้Line Official Account ส าหรับโครงงานสหกิจ
ในคร้ังน้ีเป็นเพียงการใช้งานของ Line Official Account 1,000 ชุดเท่านั้นต่อ 1 เดือน ซ่ึง 1
ชุดจะสามารถส่งไดม้ากท่ีสุดคือ 3 ขอ้ความหรือตามภาษาท่ีใช้กนัคือ 3 บบัเบิล (Bubble) 
เพราะฉะนั้นถา้มีลูกคา้ในไลน์ 250 คนจะสามารถท าบรอดแคสตไ์ด ้4คร้ังต่อ1เดือน 
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5.1.3 ข้อเสนอแนะนักศึกษามีข้อเสนอแนะอย่างไรเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้อื่นในการ
ด าเนินแก้ไขต่อไป 

ในการออกแบบ  Template หรือรูปภาพเพื่อใช้ส าหรับการประชาสัมพนัธ์ควร
จะตอ้งท าให้มีความน่าสนใจ มีขอ้มูลหรือขอ้ความท่ีชดัเจนท่ีอยูบ่นรูปภาพ มีความสวยงาม
และมีความคุม้ค่าให้มากท่ีสุดเพราะเน่ืองจากวา่มีขอ้จ ากดัในเร่ืองของจ านวนในการบรอด
แคสต์ในแต่ละคร้ังและควรจะท าการตลาดต่างๆเช่นการโปรโมท การท าโปรโมชัน่ให้มี
ความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน ในการบรอดแคสต์ในแต่ละคร้ังมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของค่าใชจ่้าย
ในการบรอดแคสตต์ามรูปภาพประกอบดงัน้ี 

               รูปภาพท่ี 5.1 รายละเอียดแพก็เกจรายเดือน Line Official Account 
 ท่ีมา www.linebiz.com 

 

- แพ็กเกจ Free สามารถส่งขอ้ความได้ฟรี 1,000 ขอ้ความต่อเดือนและสามารถใช้ฟีเจอร์
ต่าง ๆไดเ้หมือนกบัแพก็เกจอ่ืน ๆทัว่ไป 

- แพก็เกจ Basic ราคาแพก็เกจ 1,200 บาท สามารถส่งขอ้ความได ้15,000 ขอ้ความต่อเดือน 
หากส่งขอ้ความเกินท่ีก าหนดจะมีค่าใชจ่้ายเพิ่มโดยคิดขอ้ความละ 0.08บาทต่อขอ้ความ 

- แพ็กเกจ Pro ราคาแพ็กเกจ 1,500 บาท สามารถส่งขอ้ความได ้35,000ขอ้ความต่อเดือน 
หากส่งขอ้ความเกินก าหนดจะมีค่าใชจ่้ายเพิ่มโดยคิดขอ้ความละ 0.04 บามต่อขอ้ความ 

โดยแพก็เกจท่ีใชใ้นการด าเนินงานในคร้ังน้ีเป็นแพก็เกจ Free เพราะเน่ืองจากเป็นเพียงการ
ด าเนินงานในเบ้ืองตน้และมีผูติ้ดตามยงัไม่มากนกั หากในอนาคตคาดวา่จะมีผูติ้ดตามไลน์
ของบริษทัมากข้ึนอาจจะตอ้งใชใ้นแพก็เกจอ่ืน ๆซ่ึงก็หมายความวา่มีจะตอ้งค่าใชจ่้ายเขา้มา
เก่ียวขอ้งแต่ก็จะบ่งบอกไดว้า่มีผูติ้ดตามมากข้ึนไปดว้ยเช่นกนั ส่วนในเร่ืองของการอพัเดท
เวบ็ไซตค์วรมีการด าเนินการอพัเดทอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีใหม่ๆใหก้บัลูกคา้ 

http://www.linebiz.com/
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

ไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆท่ีนอกเหนือจากการเรียนในมหาวทิยาลยัคือ 
การได้เรียนรู้ส่ิงต่างๆกบัผูร่้วมงานคือจะมีการปรับตวัให้สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้ 
การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและการมีน ้ าใจ รู้จกัมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเองท่ี
ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ไดเ้รียนรู้ความเป็นมาของจงัหวดัและต่างประเทศโดยการคน้หาขอ้มูลต่างๆ
ดว้ยตวัเองตามท่ีไดรั้บมอบหมาย มีการจดัออกทริปไปสถานท่ีท่องเท่ียวซ่ึงท าให้ไดเ้รียนรู้
ในการท างานในส่วนของการเป็นมคัคุเทศก์ท่ีแทจ้ริงจึงมีโอกาสไดพ้ฒันาทกัษะในเร่ือง
ของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การติดต่อส่ือสาร การให้ข้อมูลต่างๆกับลูกทวัร์และ
หลกัการบริการท่ีดี 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

ปัญหาท่ีพบในการท างานคือช่วงเวลาระยะการปฏิบติังานค่อขา้งน้อยท าให้การ
เรียนรู้ในเร่ืองของการบริการลูกคา้ในส่วนของการขายโปรแกรมการท่องเท่ียวและส่วน
งานอ่ืนๆไดน้อ้ยลงไปดว้ยเพราะเน่ืองจากในช่วงการปฏิบติังานเป็นช่วงท่ีมีลูกคา้นอ้ยหรือ
ช่วง Low season และการอพัเดทโปรแกรมท่องเท่ียวยงัไม่สามารถอัพเดทได้ครบทุก
โปรแกรมจึงเป็นปัญหาในการเปิดหรือการน าเสนอโปรแกรมใหม่ๆให้กบัลูกคา้ไดท้ราบ 
ซ่ึงส่ิงน้ีเป็นอีกหน่ึงสาเหตุท่ีท าให้ลูกคา้น้อยลงไปดว้ยและดว้ยเวลาท่ีจ ากดัจึงไม่สามารถ
น าคิวอาร์ โคด้ลงเวบ็ไซดไ์ดต้ามก าหนดท่ีตั้งเอาไวจึ้งท าใหมี้ลูกคา้ยงัติดตามนอ้ย 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

อพัเดทโปรแกรมท่องเท่ียวเพื่อให้มีความเคล่ือนไหวและมีส่ิงใหม่เพื่อให้ขอ้มูลมี
ความน่าสนใจมากยิ่งข้ึนและในการสร้างเทมเพลทหรือแบนเนอร์ควรให้มีความน่าสนใจ 
ในการสร้างเทมเพลทหรือแบรนเนอร์นั้นควรมีภาพและเน้ือหาท่ีน่าสนใจและสร้าง
รูปแบบใหม่ๆอยูเ่สมอและมีเอกลกัษณ์เฉพาะเพื่อใหเ้ป็นท่ีน่าจดจ าของลูกคา้และการโพสต ์
หรือบรอดแคสต์ผา่นทาง Line Official Account ควรท าอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บ
ข่าวสารหรือการประชาสัมพนัธ์ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีสามารถเพิ่มรายไดแ้ละจะไม่
ท าใหข้าดการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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การสร้างริชคอนเทนต์เพือ่ประชาสัมพนัธ์โปรแกรมน าเทีย่ว 
บริษัท เอสคอร์ท อนิเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั (ทวัร์ ออน ฮอลเิดย์) 

นายพนัธพงศ ์ตั้งตน 
ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 
 
บทคดัย่อ 

บริษทั เอสคอร์ท อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั (ทวัร์ 
ออน ฮอลิเดย์)  เ ป็นบริษัท ท่ีให้บริการด้านการ
ท่อง เ ท่ียว  โดยมีว ัต ถุประสงค์ในการจ าหน่ าย
โปรแกรมท่องเท่ียว การบริการทางดา้นวีซ่าและจอง
ตัว๋เคร่ืองบินซ่ึงทางบริษทัเป็นตวัแทนจ าหน่ายให้กบั
บริษทัชั้นน าและมีความเช่ียวชาญทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ การด าเนินงานภายในบริษัทมีการ
ติดต่อส่ือสารกับลูกค้าผ่านทางอีเมล โทรศัพท์และ
เว็บไซต์  ผู ้จัดท า จึ ง เ ห็นแนวทางใน เ ร่ื อ งการ
ติดต่อส่ือสารผ่านทาง Line Official Account โดยการ
สร้างริชคอนเทนตท่ี์เป็นส่ือขอ้มูลเพื่อประชาสัมพนัธ์
ให้กบั บริษทั เอสคอร์ท อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั ซ่ึงเป็น
อีกช่องทางหน่ึง เ พ่ือ เ พ่ิมการติดต่อ ส่ือสารและ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ อีกทั้ งยงัสามารถลด
ตน้ทุนในการผลิตส่ือการประชาสัมพนัธ์ในช่องทาง
อ่ืน ๆ ซ่ืงในส่วนของการท าโครงงานจะเป็นการสร้าง
เทมเพลตบนแอพพลิเคชัน่ Adobe Spark Post และน า
เทมเพลตท่ีได้นั้ นไปสร้างริชคอนเทนต์ต่าง ๆแล้ว
น าไปท าการบรอดแคสต์โดยผ่านทางLine Official 
Account เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์ลูกคา้ โครงงาน
ในคร้ังน้ีใช้เวลาในการด าเนินงาน 3 สัปดาห์ โดยมี
ผูติ้ดตามทางไลน์ทั้ งหมด 40คน ซ่ึงถือว่าผลตอบรับ
ค่อนขา้งดีมีลูกคา้ติดต่อสอบถามเก่ียวกับโปรแกรม
ท่องเท่ียวต่าง ๆเพ่ิมมากข้ึนซ่ึงเช่ือวา่จะท าให้สามารถ
เพ่ิมยอดขายไดใ้นอนาคตและในส่วนการท างานของ
พนักงานบริษัท ท่ีใช้แอพพลิ เคชั่น  Line Official 

Account มีความสะดวกทางดา้นการติดต่อส่ือสารมาก
ยิง่ข้ึนและเขา้ถึงลูกคา้ไดง่้ายอีกดว้ย 

ค าส าคญั : ริชคอนเทนต ์/ประชาสมัพนัธ์/เอสคอร์ท 
อินเตอร์ กรุ๊ป 
Abstract 

Escort Inter Group Co. , Ltd.  ( Tour on 
Holiday)  is a travel service company which provides 
travel program, visa application service, and flight 
booking. With the specialization in both domestic and 
abroad tourism industry, the company has a long 
experience to be an agent for leading companies. 
Since the company mainly communicates with 
customers across a variety of different channels e.g. 
email, telephone, and website, this study intends to 
introduce a new communication channel by creating 
rich content via Line Official Account.  This channel 
also could help the company to reduce production 
costs from creating content on other channels.  The 
study initiated by creating a template on Adobe Spark 
Post application and used the template generated rich 
contents.   Next, the contents were broadcasted via 
Line Official Account. After displayed contents for 3 
weeks, the results were satisfying.  It generated 40 
followers and many of prospect customers. 
Additionally, Line Official Account supported 
company staffs to communicate with customers more 
effective and easier. 
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Keyword: Rich Content, Promote, Escort Inter Group 
ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

เ น่ืองจากในยุคปัจจุบันมี เทคโนโลยี ท่ี

ทันสมัยหรือเรียกว่ายุคดิจิตอลท าให้มนุษย์มีการ

ส่ือสารท่ีสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึนซ่ึงต่างกบัในสมยั

อดีตท่ีมีข้อจ ากัดในการติดต่อส่ือสารโดยเฉพาะใน

ดา้นการติดต่อธุรกิจการคา้ ท าให้การติดต่อส่ือสารนั้น

ท าไดเ้ฉพาะเพียงพ้ืนท่ีในเขตใกล้ๆ หรือรู้จกักนัในวง

แคบแต่ในปัจจุบนัมีการน าเทคโนโลยต่ีางๆเขา้มาช่วย

ในการติดต่อส่ือสารกันมากข้ึนท าให้วงการธุรกิจ

ต่างๆไปได้กว้างไกลหรือท่ี เ รียกกันว่า พาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ ผูจ้ดัท าจึงมองเห็นความส าคญัของการ

ติดต่อส่ือสารจึงมีความประสงค์ท่ีจะสร้าง  Rich 

content เพื่อเป็นส่ือในการประชาสัมพนัธ์ โดยการ

โพสต์หรือบรอดแคสต์ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Line 

Official Account เ พ่ือประชาสัมพัน ธ์ข้อมูลต่ างๆ

ให้กบัลูกคา้ของบริษทั เอสคอร์ท อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั 

(ทัวร์ ออน ฮอลิเดย)์ ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการ

ติดต่อส่ือสารท่ีมีความสะดวกรวดเร็ว สามารถกระตุน้

ยอดขาย ช่วยลดต้นทุนในการสร้าง ส่ือในการ

ประชาสัมพันธ์อีกทั้ งย ังสามารถช่วยลดการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติไดอี้กดว้ย 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
เพื่อสร้างริชคอนเทนต์ส าหรับการประชาสัมพนัธ์
ข้อ มูล ต่ างๆผ่ านทางแอพพลิ เคชั่นLine Official 
Account ให้กับทางบริษัท เอสคอร์ท อินเตอร์ กรุ๊ป 
จ ากดั 
ขอบเขตของโครงงาน 
- ขอบเขตด้านสถานที่ บริษทั เอสคอร์ท อินเตอร์ 

กรุ๊ป จ ากดั ( ทวัร์ ออน ฮอลิเดย์ ) 22/5  ซ. เพชร

เกษม 69   ถ.เพชรเกษม  แขวงหนองคา้งพล ู  เขต
หนองแขม  กทม.  10160 

- ขอบเขตด้านเวลา ด าเนินงานตั้ งแต่ว ันท่ี 14 
พฤษภาคม 2562 – 30 สิงหาคม 2562 รวม 16 
สปัดาห์ 

- ขอบเขตด้านข้อมูล 
http://www.touronholiday.com/ 
https://admin-official.line.me/ 

- ขอบเขตด้านประชากร กรรมการผูจ้ ัดการและ
พนกังานในออฟฟิตทุกแผนก 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
- เพื่อพฒันาศักยภาพทางการตลาด การส่ือสารและ
การบริการและมีความสะดวกรวดเร็วใหต้รงกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค  
- สามารถลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการส่ือสารขอ้มูลการ
โฆษณาทาง ช่องทาง อ่ืนๆและยังลดในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
ขั้นตอนการท าโครงาน 
 เ ร่ิมจากการอัพเดทเว็บไซต์โปรแกรม
ท่องเท่ียวของบริษทั เอสคอร์ท อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากดัให้
เป็นขอ้มูลโปรแกรมท่องเท่ียวให้เป็นปัจจุบนัและท า
การดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ Adobe Spark Post เพื่อ
ท าการสร้างรูปแบบหรือ Template เพื่อใชส้ าหรับการ
ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลโปรแกรมท่องเท่ียว ดาวน์โหลด
แอพพลิเคชั่น Line Official Account เพื่อไวส้ าหรับ
การสร้าง Rich Content และมีไวส้ าหรับการท าบรอด
แคสตเ์พ่ือเป็นส่ือในการติดต่อกบัลูกคา้ หลงัจากสร้าง 
Template ห รือ  Banner และได้ รูปภาพข้อความ
ประชาสัมพนัธ์ท่ีตอ้งการจึงค่อยมาสร้างในส่วนของ 
Rich Content ซ่ึงอยูใ่นส่วนของ Line Official Account 
ในการสร้าง Rich Content นั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ดว้นกนัคือ  

http://www.touronholiday.com/
https://admin-official.line.me/a/5edb766218b059886c1d85f168cf1c54
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1. ริชเมสเสจ (Rich Message) เป็นการสร้างขอ้ความ
รูปภาพธรรมดาและสามารถให้รูปภาพนั้นลิงก์
ไปท่ีเวบ็ไซตไ์ดเ้พื่อดูขอ้มูล 

2. ริชวีดีโอ (Rich Video) เป็นการสร้างขอ้ความรูป
ภาพเคล่ือนไหวได้หรืออาจจะท าเป็นลักษณะ
คลิปวิดีโอได้เช่นกันและสามารถให้วิดีโอนั้ น
ลิงกเ์ช่ือมต่อไปยงัเวบ็ไซตไ์ด ้

3. ริช เมนู  (Rich Menu) เ ป็นการสร้างข้อความ
รูปภาพเพ่ือเป็นการประชาสัมพนัธ์แต่การสร้าง 
Rich Menu นั้นมีความโดดเด่นคือขอ้ความภาพ
จะปรากฏอยู่ท่ีเมนูบาร์หรือท่ีแถบแป้นพิมพซ่ึ์ง
เหมาะกบัการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลท่ีเป็นขอ้มูล
พิเศษหรือการท าโปรโมชัน่ต่างๆ 

หลังจากท าการสร้าง Rich Content ในส่วนต่างๆ 
เ รียบร้อยแล้วขั้ นตอนต่อไปคือการน าไอดี Line 
Official Account หรืออาจจะเป็น QR Code น าไปติด
ไวท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทัเพื่อใหลู้กคา้ท่ีสนใจเขา้มาเพื่ม
บริษทัเป็นเพ่ือนเพ่ือเขา้มารับขอ้มูลต่างๆของบริษทั
และสามารถท าการติดต่อส่ือสารกนัระหวา่งลูกคา้กบั
บริษทัไดส้ะดวกมากยิ่งข้ึนและหลงัจากท่ีมีลูกคา้เพ่ิม
เพื่อนเขา้มาจึงสามารถท าการโพสตข์อ้มูลหรือท่ีเรียก
กนัวา่ท าการบรอดแคสตเ์พ่ือส่งขอ้มูลใหก้บัลูกคา้ 
สรุปผลโครงงาน 

จากการท่ีผูจ้ ัดท าได้เข้าปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาท่ี บริษทั เอสคอร์ท อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั ซ่ึงเป็น
ระยะเวลา 16 สัปดาห์ ได้มองเห็นแนวทางในการ
ส่ือสารโดยการจดัท าริชคอนเทนตเ์พื่อเป็นส่ือในการ
ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลต่างๆผา่นทางแอพพลิเคชัน่ Line 
Official Account ให้กับบริษัท เอสคอร์ท อินเตอร์ 
กรุ๊ป จ ากัด เพ่ือเป็นประโยชน์ในการท างานให้กับ
พนักงานบริษทักับการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ ซ่ึงผล
ตอบรับจากการท าโครงงานในคร้ังน้ี ลูกคา้จ านวน
มากให้ความสนใจในการใชแ้อพพลิเคชั่นไลน์แชท

เพ่ือติดต่อส่ือสารกับทางบริษทัและเข้ามาสอบถาม
เก่ียวกบัโปรแกรมท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก ผลจาก
การตรวจสอบมีลูกคา้ท่ีสนใจเขา้ร่วมเพ่ืมเพ่ือนกบัทาง
ไลน์ของบริษทัเป็นจ านวน 40 คน โดยใชเ้วลาในการ
รอการตอบรับจากลูกคา้เพียง 3 สัปดาห์ และในส่วน
ของพนักงานได้ให้ค  าแนะน าข้อมูลต่างๆท่ีเก่ียวกับ
โปรแกรมท่อง เ ท่ี ยวให้กับ ลูกค้าโดยผ่ านทาง
แอพพลิเคชั่น Line Official Account ส่วนใหญ่ผล
ตอบรับจากการออกแบบเทมเพลตหรือแบนเนอร์และ
การสร้างริชคอนเทนตเ์พ่ือท าการบรอดแคสตผ์า่นทาง 
Line official Account ของบริษทั เอสคอร์ท อินเตอร์ 
กรุ๊ป จ ากัด พนักงานมีความพึงพอใจและสะดวกต่อ
การท างานซ่ึงสามารถให้ข้อมูลได้ตรงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้โดยไม่ตอ้งเสียเวลาในการเดินทาง
ไปพบลูกคา้และสามารถท าโปรโมชัน่ต่างๆไดง่้ายข้ึน
ตามแบบนโยบายของบริษทัท่ีไดก้ าหนดไวซ่ึ้งท าให้
การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลต่างๆกบัลูกคา้นั้นไดบ้รรลุ
ตามวตัถุประสงค ์ 
ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน 
 ในการต่อยอดโครงงานนั้ นเป็นส่ิงท่ีควร
ปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งซ่ึงจะเป็นประโยชน์ท่ีดีให้กับ
บริษทัไดใ้นอนาคต ส่ิงท่ีจะเสนอแนะท่ีส าคญัท่ีสุดคือ
การอพัเดทโปรแกรมท่องเท่ียวซ่ึงจะท าใหลู้กคา้ทราบ
ถึงขอ้มูลต่างๆของโปรแกรมท่องเท่ียวท่ีใหม่อยูเ่สมอ
และเป็นขั้นตอนแรกๆท่ีควรจะท า การน าเสนอส่ิง
ใหม่ให้กับลูกค้า หมั่นท าการบรอดแคสต์โดยการ
สร้างเทมเพลตหรือแบนเนอร์โฆษณาให้มีความ
น่าสนใจ รูปภาพสวยขอ้ความบนรูปภาพกระชบัและ
น่าสนใจเขา้ใจง่ายต่อผูอ่้านและในการออกบูธในแต่
ละคร้ังมีการเชิญชวนลูกคา้ท่ีสนใจท าการเพ่ิมเพ่ือน
ทางไลน์บริษทัเพื่อเป็นการส่ือสารและเขา้ถึงลูกคา้ได้
ง่ายข้ึน 
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กติตกิรรมประกาศ 
การท่ีผูจ้ดัท าได้ปฏิบัติงานในโครงการสห

กิจศึกษา ณ บริษัท เอสคอร์ท อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด 
(ทวัร์ ออน ฮอลิเดย)์ ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ. ศ. 
2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ท าให้ผูจ้ ัดท า
ได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ท่ีมีประโยชน์
มากมายและสามารถน าไปปรับใช้กบัอาชีพการงาน
ของผูจ้ดัท าไดใ้นอนาคต ส าหรับรายงานสหกิจศึกษา
ฉบับน้ีประสบผลส าเ ร็จได้ด้วยดี  โดยได้รับการ
อนุเคราะห์จาก  
1.ดร. วชิาญชยั บุญแสง ต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ 
2.นางสาวชญาดา ไวทยานุวตัติ ต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่าย
วางแผนและประสานแผนงาน 
3.ดร. กฤป จุระกะนิตย ์อาจารยท่ี์ปรึกษา  

ได้ให้ค  าปรึกษา ช่วยเหลือ แนะน าและ
ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ อยา่งเอาใจใส่ตั้งแต่
เร่ิมตน้จนท าใหส้ าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ผูจ้ดัท าจึงขอก
ราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ท่ีให้
ค  าปรึกษา และท่ีให้การสนับสนุนการเรียนในคร้ังน้ี
และใหก้ าลงัใจเสมอมา  

ขอขอบพระคุณ เจา้ของขอ้มูลท่ีน าขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโครงงานของผูจ้ดัท าน ามาเผยแพร่ลงใน
อินเทอร์เน็ตท าให้ผูจ้ ัดท าได้น าขอ้มูลมาประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางในการท าโครงงานคร้ังน้ี  

ขอขอบคุณเพื่อน พี่ นอ้งในบริษทั เอสคอร์ท 
อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด ทุกๆคนท่ีช่วยให้ค  าปรึกษา 
ค าแนะน าท่ีดีและประเมินผลงานโครงงานสหกิจ
ศึกษาของผูจ้ดัท าในคร้ังน้ี  

สุดท้ายน้ีผู ้จัดท าหวังว่าโครงงานสหกิจ
ศึกษาท่ีจัดท าข้ึนในคร้ังน้ีจะมีประโยชน์ต่อบริษัท 
เอสคอร์ท อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด ได้มีการพฒันาการ
ส่ือสารและประชาสัมพันธ์ให้มีความสะดวกและ
รวดเร็วสามารถเพ่ิมกลุ่มลูกคา้ เพ่ิมยอดขายและการ

บริการท่ีดีเพ่ือตอบสนองให้ตรงกบัความตอ้งการของ
กลุ่มลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน 
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