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Abstract
Colatour Company Limited is a travel agency operating tour guides in both domestic and
overseas. From my work experience at Colatour Company Limited, I have learnt working procedures and
found that the company frequently used Line application to communicate with customers and agencies.
Therefore, I created “Line Sticker” project to promote Colatour Company Limited. The objectives of this
project were to study how to make Line stickers to communicate with customers in order to add more
entertaining conversation with customers. I then designed unique Line stickers for the company,
employees to use them to communicate with customers and found that it could create more effective
communication with customers.
Keywords: Line application, Line sticker, public relations
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั โคล่าทัวร์ จากัด ให้บริ การจัดนาเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ รับจองที่พกั โรงแรม รี
สอร์ ท จาหน่ายตัว๋ เครื่ องบิน ทุกสายการบิน ทุกเส้นทางทัว่ โลก จัดสัมมนาเพื่อการพัฒนาองค์กร งานปาร์ ต้ ี
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดทัศนะศึกษาดูงาน ทั้งด้านการศึกษา อุตสาหกรรม การค้า ฯลฯ ให้เช่ารถ
โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น และรถตูป้ รับอากาศ ให้บริ การด้วยทีมงานคุณภาพมากกว่า 20 ปี มีนโยบายมุ่งเน้นไป
ทางด้านบริ การเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสู งสุ ด มัคคุเทศก์ตอ้ งผ่านการอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตจาก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีการขายโปรแกรมทัวร์ ผา่ นทางหน้าเว็บบริ ษทั เพจเฟสบุ๊ค และยังมีการขาย
โปรแกรมทัวร์ ผา่ นทางแอพพลิเคชัน่ ไลน์ให้กบั ลูกค้าหรื อบริ ษทั เอเจนซี่อีกด้วย
ผูจ้ ดั ทาได้เล็งเห็นว่าพนักงานบริ ษทั โคล่าทัวร์ จากัด ได้มีการติดต่อสื่ อสารขายโปรแกรมทัวร์ ให้กบั
ลูกค้าหรื อเอเจนซี่ ผา่ นทางแอพพลิเคชัน่ ไลน์ (Line) อยูบ่ ่อยครั้ง ซึ่ งในปั จจุบนั ไลน์เป็ นที่นิยมเป็ นอย่างมาก
ในการติดต่อสื่ อสารกันทางด้านธุ รกิจ ไลน์เป็ นแอปพลิเคชัน่ ที่ไม่เพียงแค่ส่งข้อความได้ ยังสามารถทั้งโทรฯ
หรื อโทรผ่านวิดีโอคอล (Voice Call) ได้ และยังมี “สติ๊กเกอร์ ” (Sticker) ที่ใช้ส่งแสดงอารมณ์และความรู้สึก
ที่หลากหลาย เช่น ใช้สติ๊กเกอร์ ไลน์สื่อสารแทนคาพูด ใช้ขอ้ ความแสดงการทาทุกกิจกรรมในชีวิตประจาวัน
สติ๊กเกอร์ ตามเทศกาลและวันสาคัญ สติ๊กเกอร์ ของตราสิ นค้าต่างๆ และสติ๊กเกอร์ การ์ ตูนที่มีชื่อเสี ยงต่างๆ
ผูจ้ ดั ทาจึงมีไอเดียสร้างสติ๊กเกอร์ ไลน์ เพื่อนามาประยุกต์ใช้เป็ นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ หรื อนาเอา
สติ๊กเกอร์ มาใช้ในการโปรโมทสิ นค้าของบริ ษทั ด้วยการนาเอาโลโก้หรื อชื่ อบริ ษทั มาในรู ปแบบสติ๊กเกอร์
เป็ นการโปรโมทที่มีความน่ารัก เพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการสนทนากับลูกค้า
จากข้อมูลดังกล่าวผูจ้ ดั ทาได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของสติ๊กเกอร์ ไลน์จึงได้ทาการศึกษากระบวนการ
ในการสร้ างสติ๊กเกอร์ ไลน์ซ่ ึ งเลื อกทาในรู ปแบบของตัวการ์ ตูนเพราะสามารถสื่ อสารได้ง่ายและมีลกั ษณะ
ท่าทางที่สื่อถึงอารมณ์ของผูใ้ ช้ได้เป็ นอย่างดีโดยทาการศึกษาการใช้งานสติ๊กเกอร์ ไลน์อีกทั้งยังเป็ นการช่วย
โปรโมทหรื อประชาสัมพันธ์สินค้าของบริ ษทั โคล่าทัวร์ จากัด และยังเป็ นเอกลักษณ์ของ บริ ษทั โคล่าทัวร์
จากัด และสื่ อความหมายได้ดีอีกด้วย สามารถนาตัวการ์ตูนนั้นๆ มาเป็ นบทสนทนาแทนคาพูด และทาให้บน
สนทนาที่สื่อสารมีความสนุกสนานเพิ่มขึ้นอีกด้วย
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1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนการทาไลน์สติ๊กเกอร์ (Line Sticker)
1.2.2 เพื่อให้บริ ษทั โคล่าทัวร์ จากัด นาไลน์สติ๊กเกอร์ไปใช้ในประชาสัมพันธ์หรื อการติดต่อ
สื่ อสารกับลูกค้า และ เพิ่มความสนุกสนานในการสนทนา
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่
- บริ ษทั โคล่าทัวร์ จากัด
1.3.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา
- ดาเนินงานระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึง วันที่ 31 สิ งหาคม 2561
1.3.3 ขอบเขตด้านข้อมูล
- ค้นหาศึกษาข้อมูลการจัดทาไลน์สติ๊กเกอร์จากอินเทอร์เน็ต เช่น Google YouTube Line
- สอบถามข้อมูลจากพนักงานที่ปรึ กษาและอาจารย์ที่ปรึ กษา
1.4 ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับ
1.4.1 สถานประกอบการได้นาเอาไลน์สติ๊กเกอร์ไปใช้ในการติดต่อสื่ อสารกับลูกค้าในการทาธุรกิจทัวร์
1.4.2 เพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการสนทนาระหว่างลูกค้ากับพนักงานบริ ษทั โคล่าทัวร์
ได้ประชาสัมพันธ์บริ ษทั ผ่านการใช้ไลน์สติ๊กเกอร์ อีกด้วย
1.4.3 เป็ นการประชาสัมพันธ์บริ ษทั โคล่าทัวร์ ในรู ปแบบการทาไลน์สติ๊กเกอร์ซ่ ึ งสติ๊กเกอร์มี
ความน่ารักทาให้ลูกค้าสามารถจดจาบริ ษทั ได้ดว้ ยไลน์สติ๊กเกอร์ ที่มีความน่ารัก
1.4.4 ผูจ้ ดั ทาโครงงานได้ทราบถึงขั้นตอนการออกแบบหรื อการจัดทาไลน์สติ๊กเกอร์
1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำน
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1.5.1 รวบรวมข้อมูลและศึกษาข้อมูลโครงงานการทาโครงงานกับอาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงาน
ที่ปรึ กษาว่าต้องการทาเรื่ อง Line Sticker การจัดทาไลน์สติ๊กเกอร์เพื่อส่ งเสริ ม
การประชาสัมพันธ์ บริ ษทั โคล่าทัวร์ จากัด
1.5.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลและปัญหาที่พบไปปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษา รวมไปถึงการเรี ยบเรี ยงข้อมูล
เนื้อหาโครงงานเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.5.3 กาหนดเรื่ องวัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.5.4 ดาเนินการปฏิบตั ิงานการออกแบบทาไลน์สติ๊กเกอร์
1.5.5 สรุ ปผลการทาโครงการ
1.5.6 นาเสนอโครงงาน
1.6 นิยำมคำศัพท์
ไลน์ (Line) หมายถึง แอพพลิเคชัน่ สาหรับการสนทนาบนอุปกรณ์การสื่ อสารรู ปแบบต่างเช่นสมาร์ ต
โฟน คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต (Tablet) ผูใ้ ช้สามารถสื่ อสารด้วยการพิมพ์ขอ้ ความจากอุปกรณ์การสื่ อสาร
เครื่ องหนึ่งไปสู่ อีกเครื่ องหนึ่ง ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถหลากหลายเพื่อรองรับการใช้งานของผูใ้ ช้
หลายๆ ด้าน จุดเด่นที่ทาให้ไลน์แตกต่างกับแอพพลิเคชัน่ สาหรับการสนทนารู ปแบบอื่นๆ คือ รู ปแบบของ
“สติ๊กเกอร์” (Sticker) ที่แสดงอารมณ์และความรู้สึกของผูใ้ ช้ที่หลากหลาย เช่น สติ๊กเกอร์ แสดงความรู้สึกขั้น
พื้นฐาน สติ๊กเกอร์ ตามเทศกาลและวันสาคัญ สติ๊กเกอร์ของตราสิ นค้าต่างๆ และสติ๊กเกอร์ การ์ ตูนที่มีชื่อเสี ยง
เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ไลน์ยงั คงเป็ นแอพพลิเคชัน่ ใหม่ในอุตสาหกรรมสมาร์ ตโฟนที่เพิ่งเปิ ดให้บริ การตั้งแต่
ปี พ.ศ.2554 เป็ นต้นมา
สติ๊กเกอร์ (Sticker) หมายถึง รู ปแบบการสื่ อสารผ่านตัวการ์ ตูน ศิลปิ นด้วยภาษาสั้นๆและอาจมีเสี ยง
และภาพเคลื่อนไหวบนสติ๊กเกอร์ ไลน์หนึ่ งในคุณลักษณะเด่นของ ไลน์ แอพพลิเคชัน่ (Line Application)
เพื่อให้ผูใ้ ช้งานสามารถสื่ ออารมณ์ หรื อความรู้ สึกระหว่างกันผ่านตัวการ์ ตูน (Character) ผูใ้ ช้งานไลน์
แอพพลิเคชัน่ สามารถเลือกดาวน์โหลดได้ท้ งั แบบที่ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายและแบบที่ตอ้ งซื้อ
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การประชาสัมพันธ์ (Public relation) หมายถึง เป็ นหนึ่ งในส่ วนประสมของการสื่ อสารทางการตลาด
ซึ่ ง มี ค วามส าคัญอย่างหนึ่ งขององค์ก ารที่ นอกเหนื อจากการโฆษณาการขายโดยพนัก งานขาย และการ
ส่ งเสริ มการขายทั้งนี้องค์การอาจอยูใ่ นรู ปของบริ ษทั ห้างร้าน สมาคมหรื อหน่วยงานต่างๆอันเป็ นส่ วนหนึ่ง
ในระบบสังคมซึ่ งมีความสัมพันธ์ซ่ ึ ง กันและกัน องค์การจะไม่สามารถอยู่ในสังคมได้หรื ออยู่ได้ยากหาก
ปราศจากการยอมรับและความเข้าใจจากสาธารณชนซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งในสังคม ดังนั้นจึงจาเป็ นที่องค์การ
ต้องให้ความสนใจต่อการทาความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั สาธารณชนโดยผ่านสื่ อต่าง ๆ โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ให้ ส าธารณชนมี ท ัศ นคติ ความเชื่ อ หรื อ มุ ม มองที่ ดี ต่ อ องค์ก าร อัน จะส่ ง ผลต่ อ การ
ดาเนินงานอย่างราบรื่ นในระยะยาวขององค์การ
การประชาสั ม พัน ธ์ จ ะถู ก ใช้เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ บุ ค ลากร สถานที่ แนวคิ ด และกิ จ กรรมการ
ดาเนินงานต่างๆ ขององค์การ เช่น ธุ รกิจการค้าใช้การประชาสัมพันธ์เพื่อเป็ นการฟื้ นความสนใจของลูกค้า
ต่อสิ นค้าที่ตกต่าลง การใช้การประชาสัมพันธ์ของประเทศในการดึงดูดนักท่องเที่ยวหรื อนักลงทุนเพื่อให้เข้า
มาท่องเที่ยวหรื อลงทุนในประเทศ หรื อการที่บริ ษทั ใช้การประชาสัมพันธ์เพื่อจัดการกับวิกฤติที่เกิดขึ้นจาก
ความเข้าใจผิดในตัวสิ นค้าของผูใ้ ช้สินค้า
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษา Line Sticker การจัดทาไลน์สติ๊กเกอร์ เพื่อส่ งเสริ มการประชาสัมพันธ์บริ ษทั โคล่าทัวร์
จากัด ผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาหาข้อมูลเกี่ ยวกับไลน์รวมถึ งขั้นตอนการสร้ างไลน์สติ๊ กเกอร์ การนาไลน์
สติ๊กเกอร์ ไปใช้ ข้อดีขอ้ เสี ยของ Line sticker และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานหรื อ
ช่วยให้โครงงานสาเร็ จลุล่วง
2.1 ประวัติความเป็ นมาของแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line application)
2.2 ขั้นตอนการทาไลน์ สติ๊กเกอร์ (Line Creators)
2.3 ขั้นตอนการนาไลน์ สติ๊กเกอร์ ไปใช้
2.4 ข้ อดีข้อเสี ยของ Line sticker
2.5 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ประวัติความเป็ นมาแอพพลิเคชั่น ไลน์ (Line Application )
เป็ นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงกลางปี 2010 โดยการร่ วมมือของบริ ษทั Naver Japan Corporation
และบริ ษทั livedoor โดยมี NHN Japan เป็ นผูพ้ ฒั นาฟี เจอร์ ต่างๆ ของไลน์ และในส่ วนของการตลาดด้าน
ธุ รกิจนั้นยกให้บริ ษทั แม่ที่เกาหลี NHN Corporation จัดการหลังจากที่เปิ ดตัวได้เพียงไม่นาน ก็ได้รับการ
ตอบรับถึ งหลายสิ บล้านยูสเซอร์ ในญี่ปุ่น ประเด็นแรกที่ใช้ในการสร้ างโปรแกรมแชท LINE ขึ้ นมาก็มี
สาเหตุมาจากเหตุการณ์ แผ่นดินไหวที่ภูมิภาค Tohoku เมื่อต้นปี 2011 นัน่ เอง ในตอนนั้นระบบการติดต่อ
ทางการโทรศัพท์ล่มอย่างไม่เป็ นท่า ทาให้ NHN Japan ตัดสิ นใจออกแบบ App ที่สามารถใช้ได้ท้ งั บนมือถือ
บนแท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ พีซี ซึ่ งจะทางานบนเครื อข่า ยข้อมูลที่สามารถแชทตอบโต้ได้รวดเร็ วและ
ต่อเนื่ องด้วยความที่ไลน์มีคุณสมบัติของโปรแกรมแชทครบถ้วน ตั้งแต่ แชท ส่ งไฟล์รูป ไฟล์วิดีโอ ไฟล์
เสี ยง โทรแบบเสี ยง โทรแบบวิดีโอคอล มีระบบการค้นหาเพื่อนด้วย QR Code หรื อจะเกมไว้คลายเครี ยด ยัง
มีอีกสิ่ งหนึ่ งที่ถือได้ว่าเป็ นจุดเด่นของแอพพลิเคชัน่ นี้ ก็ว่าได้ค่ะ นัน่ ก็คือ “Sticker” นัน่ เอง สามารถใช้ส่ง
แทนการแสดงอารมณ์ และความรู ้ สึ ก ของผูใ้ ช้ที่ หลากหลาย เช่ น สติ๊ ก เกอร์ แสดงความรู้ สึ ก ขั้นพื้นฐาน
สติ๊กเกอร์ ตามเทศกาลและวันสาคัญ สติ๊กเกอร์ของตราสิ นค้าต่างๆ และสติ๊กเกอร์การ์ตูนที่มีชื่อเสี ยง
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จานวนสมาชิ กในการเชื่ อมต่อของแอพพลิเคชัน่ ไลน์เพิ่มขึ้นสู งอย่างต่อเนื่ องหากนับตั้งแต่ปีที่ก่อตั้ง
คือ ปี พ.ศ. 2554 แอพพลิ เคชัน่ ไลน์มีสมาชิ กไม่ถึง 1 ล้านคน แต่ในปี พ.ศ. 2557 จากการเปิ ดเผยตัวเลขของ
บริ ษทั LINE Corporation พบว่า แอพพลิเคชัน่ ไลน์มีจานวนผูใ้ ช้งานทัว่ โลก 560 ล้านคน โดยประเทศที่มี
จานวนผูใ้ ช้งานมากที่สุดเป็ นอันดับ 1 คือ ประเทศญี่ปุ่น มีจานวน 54 ล้านคน รองลงมาคือ ประเทศไทย
จานวน 33 ล้า นคน ประเทศอิ นโดนี เ ซี ย จานวน 30 ล้านคน ประเทศสหรั ฐอเมริ ก าจานวน 25 ล้านคน
ประเทศสเปนและเม็กชิโก จานวน 18 ล้านคนเท่ากัน
สาหรับประเทศไทย แอพพลิเคชัน่ ไลน์ถือเป็ นแอพพลิเคชัน่ ที่มีการใช้งานในลาดับต้น ๆ เมื่อเทียบกับ
แอพพลิเคชัน่ อื่น ๆ โดยผลจากการสารวจพฤติกรรมของผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทยประจาปี พ.ศ. 2557
ของส านัก งานพัฒนาธุ รกรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ก ารมหาชน) หรื อ สพธอ.พบว่า เครื อข่ า ยสัง คม
ออนไลน์และแอพพลิเคชัน่ ยอดนิ ยม 3 อันดับแรกที่มีการใช้งาน ได้แก่ เฟสบุ๊ค (ร้อยละ 93.7) ไลน์ (ร้อยละ
86.8) และกูเกิ้ลพลัส (ร้อยละ 34.6)
2.2 ขั้นตอนการทา ไลน์ สติ๊กเกอร์
2.2.1 การสร้างไลน์สติ๊กเกอร์ ดว้ ยแอพพลิเคชัน่ Line Creators Studio
การสร้างสติ๊กเกอร์ ไลน์สามารถทาใน Line Creators Studio ซึ่ งในแอพพลิเคชัน่ นี้ สามารถทาได้ดว้ ย
สมาร์ ทโฟน การดาวน์โหลดแอพ LINE Creators Studioเปิ ดแอพแล้วสร้างสติ๊กเกอร์ ของคุณโดยไม่ตอ้ งใช้
สแกนเนอร์ หรื อซอฟต์แวร์ ส าหรั บ ปรั บ แต่ ง รู ป เข้า สู่ ระบบด้วยบัญชี LINE แล้วยื่นค าขอให้พิ จารณา
สติ๊กเกอร์ เริ่ มการจาหน่ายได้หลังสติ๊กเกอร์ ผา่ นการพิจารณาหากสติ๊กเกอร์ที่ยนื่ ขอให้พิจารณาจากในแอพไม่
ผ่านการพิจารณา คุณสามารถแก้ไขแล้วยื่นขอให้พิจารณาได้อีกครั้งทาง LINE Creators Marketคุณสามารถ
เข้าสู่ ระบบ Creators Market และ Creators Studio ได้ดว้ ย LINE บัญชีเดียวกันระบบจะซิ งค์ขอ้ มูลสติ๊กเกอร์
ที่ยื่นขอให้พิจารณาแล้ว แต่จะไม่ซิงค์ขอ้ มูลสติ๊กเกอร์ ที่อยู่ระหว่างการแก้ไขแอพนี้ เป็ นแอพสาหรับการใช้
ส่ วนบุคคลเท่านั้น ผูท้ ี่ใช้บญั ชี แบบธุ รกิจสามารถใช้แอพพลิเคชัน่ นี้ ได้เช่นกัน แต่จะไม่สามารถแก้ไข้ขอ้ มูล
บัญชี ผา่ นแอพได้ขณะนี้ LINE Creators Studio เปิ ดให้บริ การในภาษาไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น และจีนตัวเต็ม เรา
จะเพิ่มภาษาที่ให้บริ การอีกในไม่นานนี้ ดูข้ นั ตอนการสร้างไลน์สติ๊กเกอร์ ดว้ ยการทาในแอพพลิเคชัน่ LINE
Creators Studio เข้าไปดูได้ที่เว็บไซค์ https://creator.line.me/th/studio
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การสร้างไลน์สติ๊กเกอร์ ดว้ ยการทาในแอพพลิเคชัน่ LINE Creators Studio
ขั้นตอนที่ 1 ใส่ ชื่อสติ๊กเกอร์ ใส่ ชื่อสาหรับสติ๊กเกอร์ ใหม่ของคุณ

รู ปที่ 2.1 การสร้างไลน์สติ๊กเกอร์ดว้ ยการทาในแอพพลิเคชัน่ LINE Creators Studio
( ที่มา : https://creator.line.me/th/studio/ )
ขั้นตอนที่ 2 มี 3 วิธีให้เลือกแคนวาสรู ปในอัลบั้มหรื อกล้อง

รู ปที่ 2.2 การสร้างไลน์สติ๊กเกอร์ดว้ ยการทาในแอพพลิเคชัน่ LINE Creators Studio
( ที่มา : https://creator.line.me/th/studio/ )
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ขั้นตอนที่ 3 วาดรู ปต้องไม่ลืมที่จะลงสี บนรู ปด้วยเพราะอาจส่ งกระทบถึงผลการพิจารณา

รู ปที่ 2.3 การสร้างไลน์สติ๊กเกอร์ดว้ ยการทาในแอพพลิเคชัน่ LINE Creators Studio
( ที่มา : https://creator.line.me/th/studio/ )
ขั้นตอนที่ 4 เลือกรู ปที่จะใช้ทาสติ๊กเกอร์

รู ปที่ 2.4 การสร้างไลน์สติ๊กเกอร์ดว้ ยการทาในแอพพลิเคชัน่ LINE Creators Studio
( ที่มา : https://creator.line.me/th/studio/ )
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ขั้นตอนที่ 5 เลือกรู ปทรงที่ตอ้ งการ

รู ปที่ 2.5 การสร้างไลน์สติ๊กเกอร์ดว้ ยการทาในแอพพลิเคชัน่ LINE Creators Studio
( ที่มา : https://creator.line.me/th/studio/ )
ขั้นตอนที่ 6 ตัดขอบใช้ปลายนิ้วลากเส้นส่ วนที่ตอ้ งการ

รู ปที่ 2.6 การสร้างไลน์สติ๊กเกอร์ดว้ ยการทาในแอพพลิเคชัน่ LINE Creators Studio
( ที่มา : https://creator.line.me/th/studio/ )
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ขั้นตอนที่ 7 ใช้ยางลบเพื่อลบส่ วนที่ไม่ตอ้ งการให้ปรากฏในสติ๊กเกอร์คุณสามารถปรับขนาดของยางลบ
หรื อ จะย่อขยายรู ปภาพของคุณได้เช่นกัน

รู ปที่ 2.7 การสร้างไลน์สติ๊กเกอร์ดว้ ยการทาในแอพพลิเคชัน่ LINE Creators Studio
( ที่มา : https://creator.line.me/th/studio/ )
ขั้นตอนที่ 8 ใช้กรอบรู ปตัดแต่งรู ปได้ดงั ใจด้วยกรอบรู ปน่ารักเพียงดาวน์โหลดจากรายชื่อกรอบรู ปที่
มีให้เลือกมากมาย

รู ปที่ 2.8 การสร้างไลน์สติ๊กเกอร์ดว้ ยการทาในแอพพลิเคชัน่ LINE Creators Studio
( ที่มา : https://creator.line.me/th/studio/ )
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ขั้นตอนที่ 9 ปรับขนาด องศา หรื อ ตาแหน่งรู ปที่ใช้ทาสติ๊กเกอร์

รู ปที่ 2.9 การสร้างไลน์สติ๊กเกอร์ดว้ ยการทาในแอพพลิเคชัน่ LINE Creators Studio
( ที่มา : https://creator.line.me/th/studio/ )
ขั้นตอนที่ 10 ใส่ ขอ้ ความในสติ๊กเกอร์ ดว้ ยฟอนต์หลากหลายแบบหรื อดาวน์โหลดฟอนต์ใหม่จาก
รายชื่อฟอนต์ในแอพพลิเคชัน่ ก็ได้

รู ปที่ 2.10 การสร้างไลน์สติ๊กเกอร์ ดว้ ยการทาในแอพพลิเคชัน่ LINE Creators Studio
( ที่มา : https://creator.line.me/th/studio/ )
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ขั้นตอนที่ 11 ใส่ รูปใช้ฟังก์ชนั พูก่ นั แสดงฝี มือวาดรู ปแต่งสติ๊กเกอร์ ดว้ ยปลายนิ้ว

รู ปที่ 2.11 การสร้างไลน์สติ๊กเกอร์ ดว้ ยการทาในแอพพลิเคชัน่ LINE Creators Studio
( ที่มา : https://creator.line.me/th/studio/ )
ขั้นตอนที่ 12 เสร็ จสิ้ นเมื่อสร้างสติ๊กเกอร์ ครบแล้ว (อย่างน้อย 8 รู ป) ให้แตะจาหน่าย

รู ปที่ 2.12 การสร้างไลน์สติ๊กเกอร์ ดว้ ยการทาในแอพพลิเคชัน่ LINE Creators Studio
( ที่มา : https://creator.line.me/th/studio/ )
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ขั้นตอนที่ 13 ใส่ ขอ้ มูลเบื้องต้น

รู ปที่ 2.13 การสร้างไลน์สติ๊กเกอร์ ดว้ ยการทาในแอพพลิเคชัน่ LINE Creators Studio
( ที่มา : https://creator.line.me/th/studio/ )
ขั้นตอนที่ 14 เลือกจานวนสติ๊กเกอร์

รู ปที่ 2.14 การสร้างไลน์สติ๊กเกอร์ ดว้ ยการทาในแอพพลิเคชัน่ LINE Creators Studio
( ที่มา : https://creator.line.me/th/studio/ )
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2.2.15 เลือกรู ปหลักสาหรับแสดง

รู ปที่ 2.15 การสร้างไลน์สติ๊กเกอร์ ดว้ ยการทาในแอพพลิเคชัน่ LINE Creators Studio
( ที่มา : https://creator.line.me/th/studio/ )
2.2.16 ใส่ ขอ้ มูลสาหรับการจาหน่าย

รู ปที่ 2.16 การสร้างไลน์สติ๊กเกอร์ ดว้ ยการทาในแอพพลิเคชัน่ LINE Creators Studio
( ที่มา : https://creator.line.me/th/studio/ )
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ขั้นตอนที่ 17 ยืน่ คาขอพิจารณา

รู ปที่ 2.17 การสร้างไลน์สติ๊กเกอร์ ดว้ ยการทาในแอพพลิเคชัน่ LINE Creators Studio
( ที่มา : https://creator.line.me/th/studio/ )
ขั้นตอนที่ 18 รอการพิจารณา

รู ปที่ 2.18 การสร้างไลน์สติ๊กเกอร์ ดว้ ยการทาในแอพพลิเคชัน่ LINE Creators Studio
( ที่มา : https://creator.line.me/th/studio/ )
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ขั้นตอนที่ 19 เริ่ มจาหน่ายเมื่อสติ๊กเกอร์ เปลี่ยนสถานะเป็ น “อนุมตั ิ” คุณจะเริ่ มจาหน่ายสติ๊กเกอร์ที่
LINE STORE และร้านสติ๊กเกอร์ในแอพได้

รู ปที่ 2.19 การสร้างไลน์สติ๊กเกอร์ ดว้ ยการทาในแอพพลิเคชัน่ LINE Creators Studio
( ที่มา : https://creator.line.me/th/studio/ )

2.2.2 การสร้างไลน์สติ๊กเกอร์ ดว้ ยโปรแกรม Adobe Illustrator
เป็ นอีกหนึ่งโปรแกรมที่สามารถใช้ออกแบบไลน์สติ๊กเกอร์ได้ดว้ ยโปรแกรม Adobe Illustrator เป็ น
โปรแกรมที่ได้รับความนิยมในการออกแบบการทาไลน์สติ๊กเกอร์ โปรแกรมมีมาตรฐานในงานวาด
เนื่องจากสามารถสร้างงานได้หลากหลาย สร้างลายเส้นได้อิสระ ลงสี เป็ นโปรแกรมที่ไม่ยากในการใช้งาน
โปรแกรมนี้สามารถทาได้ดว้ ยคอมพิวเตอร์ โดยทาการวาดรู ปภาพไลน์สติ๊กเกอร์ลงกระดาษไว้ จากนั้นนา
แสกนเข้าโปรแกรม Adobe Illustrator หลังจากนั้นทาการตกแต่งในโปรแกรมดังนี้
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การสร้างไลน์สติ๊กเกอร์ ดว้ ยโปรแกรม Adobe Illustrator
ขั้นตอนที่ 1 ทาการแสกนรู ปภาพเข้าคอมพิวเตอร์ แล้วทาการ Corp ไฟล์ภาพให้เป็ นรู ปๆเมื่อทาการ Crop
เสร็ จ ให้เปิ ดโปรแกรม Illustrator แล้วเปิ ดไฟล์ภาพขึ้นมา จะเห็นภาพเส้นแตกๆไม่ชดั อยูใ่ ห้กด ปุ่ ม Image
Trace ด้านบนทาไลน์สติ๊กเกอร์ ดว้ ยแอพพลิเคชัน่ Adobe Illustrator

รู ปที่ 2.20 การสร้างสติ๊กเกอร์ ดว้ ยโปรแกรม Adobe Illustrator
( ที่มา : https:// Illustrator.com/topic/35546708)
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อกดแล้วจะได้เส้นที่คมชัดมากขึ้นและเส้นสวยขึ้นเป็ นอย่างมาก

รู ปที่ 2.21 การสร้างสติ๊กเกอร์ ดว้ ยโปรแกรม Adobe Illustrator
( ที่มา : https:// Illustrator.com/topic/35546708)
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ขั้นตอนที่ 3 ต่อไปก็จะลงสี กนั แต่การลงสี เราต้องทาการแบ่งลงสี แต่ละส่ วนโดยการกดปุ่ ม Expand ด้านบน

รู ปที่ 2.22 การสร้างสติ๊กเกอร์ ดว้ ยโปรแกรม Adobe Illustrator
( ที่มา : https:// Illustrator.com/topic/35546708)
ขั้นตอนที่ 4 เมื่อกดเสร็ จจะได้รูปที่เป็ นจุดมาร์กทั้งรู ปทีน้ ีเราก็สามารถกดเลือกว่าจะลงสี ตรงไหนก็ได้แล้ว

รู ปที่ 2.23 การสร้างสติ๊กเกอร์ ดว้ ยโปรแกรม Adobe Illustrator
( ที่มา : https:// Illustrator.com/topic/35546708)
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ขั้นตอนที่ 5 ต่อไปเราก็ทาการลงสี กนั ได้เลย สี ที่เราใช้เราจะหาจากแล้วเลือกที่ Open Swatch Library >
Color Books > PANTONE+ Solid Uncoated

รู ปที่ 2.24 การสร้างสติ๊กเกอร์ ดว้ ยโปรแกรม Adobe Illustrator
( ที่มา : https:// Illustrator.com/topic/35546708)
ขั้นตอนที่ 6 เมื่อกดแล้วจะได้ตารางสี หน้าตาแบบนี้มีสีสันให้เลือกเยอะเลย

รู ปที่ 2.25 การสร้างสติ๊กเกอร์ ดว้ ยโปรแกรม Adobe Illustrator
( ที่มา : https:// Illustrator.com/topic/35546708)
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ขั้นตอนที่ 7 หลังจากตกแต่งสี ตามที่ตอ้ งการแล้วจากนั้นกด Save ภาพต้องให้เป็ นไฟล์ .png ด้วยแค่น้ ีเราก็ได้
รู ปสติ๊กเกอร์ ไลน์แล้ว ต่อไปก็ให้เรานาสติ๊กเกอร์ ของเราที่ทาเสร็ จไปลงทะเบียน ในเว็บ Line Creator ที่เรา
สมัครไว้ก็กรอกข้อมูลให้ครบ แล้วเราก็ส่งให้ทางไลน์พิจารณา แล้วรอทางไลน์อนุมตั ิ ประมาณ 1-2 เดือน

รู ปที่ 2.26 การสร้างสติ๊กเกอร์ ดว้ ยโปรแกรม Adobe Illustrator
( ที่มา : https://creator.line.me/th/studio/ )

2.3 ขั้นตอนการนาไลน์ สติ๊กเกอร์ ไปใช้
วิธีซ้ื อสติ๊กเกอร์ ไลน์แต่มาทาความเข้าใจกันก่อนเกี่ยวกับมูลค่าที่จะใช้ซ้ือสติ๊กเกอร์ ได้น้ นั มี 3 อย่าง คือ
- เหรี ยญ ที่ใช้สาหรับในการซื้ อสติ๊กเกอร์ผา่ นแอพไลน์
- Points ที่เราได้มาฟรี ๆ ใช้สาหรับแลกกลายเป็ นเหรี ยญ
- เครดิตเป็ นเงินจริ ง ๆ ที่เราเติมเข้าไป
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ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปในไลน์แล้วกดตรงร้านสติ๊กเกอร์

รู ปที่ 2.27 ขั้นตอนการนาสติ๊กเกอร์ไลน์ไปใช้
( ที่มา : https://tech.mthai.com/tips-technic/59127.html )
ขั้นตอนที่ 2 เข้ามาจะเจอร้านสติ๊กเกอร์ ให้เลือกมากมาย

รู ปที่ 2.28 ขั้นตอนการนาสติ๊กเกอร์ไลน์ไปใช้
( ที่มา : https://tech.mthai.com/tips-technic/59127.html )
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ขั้นตอนที่ 3 เลือกสติ๊กเกอร์ อนั ที่ชอบ

รู ปที่ 2.29 ขั้นตอนการนาสติ๊กเกอร์ไลน์ไปใช้
( ที่มา : https://tech.mthai.com/tips-technic/59127.html )
ขั้นตอนที่ 4 แล้วกดซื้ อสติ๊กเกอร์ ซ่ ึ งการกดซื้ อผ่านแอพนี้ จะต้องใช้ผา่ นบัตรเครดิตที่ผกู กับไอดีของเรา

รู ปที่ 2.30 ขั้นตอนการนาสติ๊กเกอร์ไลน์ไปใช้
(ที่มา : https://tech.mthai.com/tips-technic/59127.html)
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ขั้นตอนที่ 5 กดซื้อเพื่อยืนยันการสั่งซื้อทาการโหลดสติเกอร์ที่ซ้ือมาเก็บไว้ในเครื่ องได้

รู ปที่ 2.31 ขั้นตอนการนาสติ๊กเกอร์ไลน์ไปใช้
(ที่มา : https://tech.mthai.com/tips-technic/59127.html)
ขั้นตอนที่ 6 ส่ วนใครที่ไม่ได้ผกู บัตรเครดิตนั้นให้เปิ ด Browser ขึ้นแล้วพิมพ์ store.line.me เพื่อเข้าสู่ หน้า
ร้านค้าของไลน์

รู ปที่ 2.32 ขั้นตอนการนาสติ๊กเกอร์ไลน์ไปใช้
( ที่มา : https://tech.mthai.com/tips-technic/59127.html )
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ขั้นตอนที่ 7 จากกดที่เติมเครดิตเพื่อเติมเงินเข้าไปในระบบ ส่ วนข้างๆ นั้นคือเงินที่เรามีอยูใ่ นระบบนั้นเอง

รู ปที่ 2.33 ขั้นตอนการนาสติ๊กเกอร์ไลน์ไปใช้
( ที่มา : https://tech.mthai.com/tips-technic/59127.html )
ขั้นตอนที่ 8 หลังกดเข้ามาแล้ว ให้ใส่ อีเมล์และพาสเวิร์ดที่เราผูกบัญชีไว้กบั ไอดีไลน์

รู ปที่ 2.34 ขั้นตอนการนาสติ๊กเกอร์ไลน์ไปใช้
( ที่มา : https://tech.mthai.com/tips-technic/59127.html )

25

ขั้นตอนที่ 9 ซึ่ งอีเมล์ นี้หากใครที่จาไม่ได้หรื อไม่เคยผูกไว้กบั ไอดี ให้กบั ไปดูที่แอพ Line ในส่ วนของการ
ตั้งค่า

รู ปที่ 2.35 ขั้นตอนการนาสติ๊กเกอร์ไลน์ไปใช้
( ที่มา : https://tech.mthai.com/tips-technic/59127.html )
ขั้นตอนที่ 10 ให้เลือกที่ บัญชี ของเราเพื่อดูอีเมล์

รู ปที่ 2.36 ขั้นตอนการนาสติ๊กเกอร์ไลน์ไปใช้
( ที่มา : https://tech.mthai.com/tips-technic/59127.html )
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ขั้นตอนที่ 11 เลือกที่อีเมล์ในกรอบสี่ เหลี่ยมนั้นแหละครับ จากนั้นนาอีเมล์น้ ีกลับไปกรอกที่หน้าเว็บ
ของไลน์

รู ปที่ 2.37 ขั้นตอนการนาสติ๊กเกอร์ไลน์ไปใช้
( ที่มา : https://tech.mthai.com/tips-technic/59127.html )
ขั้นตอนที่ 12 หลังจากที่เราเข้ามาก็จะมีให้เลือกวิธีการเติมเงินมีให้เลือกมากมาย

รู ปที่ 2.38 ขั้นตอนการนาสติ๊กเกอร์ไลน์ไปใช้
( ที่มา : https://tech.mthai.com/tips-technic/59127.html )
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ขั้นตอนที่ 13 เอาแบบง่ายๆ เลยก็เติมผ่านบัตรเติมเงินนั้น เลือกมาซักอันจากนั้นก็กดตกลง

รู ปที่ 2.39 ขั้นตอนการนาสติ๊กเกอร์ไลน์ไปใช้
( ที่มา : https://tech.mthai.com/tips-technic/59127.html )
ขั้นตอนที่ 14 กรอกรหัสลงไปจากนั้นกดตกลง

รู ปที่ 2.40 ขั้นตอนการนาสติ๊กเกอร์ไลน์ไปใช้
( ที่มา : https://tech.mthai.com/tips-technic/59127.html )
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ขั้นตอนที่ 15 เรี ยบร้อยแค่น้ ีเงินก็เข้าระบบแล้ว

รู ปที่ 2.41 ขั้นตอนการนาสติ๊กเกอร์ไลน์ไปใช้
( ที่มา : https://tech.mthai.com/tips-technic/59127.html )
ขั้นตอนที่ 16 จากนั้นก็กลับไปเลือกสติ๊กเกอร์ มาซักอันที่อยากได้แล้วกดซื้อ

รู ปที่ 2.42 ขั้นตอนการนาสติ๊กเกอร์ไลน์ไปใช้
( ที่มา : https://tech.mthai.com/tips-technic/59127.html )
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ขั้นตอนที่ 17 เข้ามาแล้วให้เลือกที่ Line Credit

รู ปที่ 2.43 ขั้นตอนการนาสติ๊กเกอร์ไลน์ไปใช้
( ที่มา : https://tech.mthai.com/tips-technic/59127.html )
ขั้นตอนที่ 18 จากนั้นก็ทาการดาวน์โหลดการซื้ อ จากหน้าสโตร์ของไลน์จะพาเรากลับไปที่แอพไลน์

รู ปทื่อ 2.44 ขั้นตอนการนาสติ๊กเกอร์ไลน์ไปใช้
( ที่มา : https://tech.mthai.com/tips-technic/59127.html )

30

ขั้นตอนที่ 19 ดาวโหลดเส็ จก็ได้สติ๊กเกอร์ มาใช้ส่งหาเพื่อนแล้ว

รู ปที่ 2.45 ขั้นตอนการนาสติ๊กเกอร์ไลน์ไปใช้
( ที่มา : https://tech.mthai.com/tips-technic/59127.html )
2.4 ข้ อดี ข้ อเสี ยของ LINE STICKER
2.4.1 ข้อดีของ LINE STICKER
- line sticker สามารถออกแบบเฉพาะให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ซ้ ากับของคนอื่นได้ ดังนั้น ในแง่
ของธุ รกิจจึงมีการอาศัย line sticker เข้ามาช่วยในด้านการโปรโมท โฆษณา และดูเหมือนว่า จะทาได้เนียน
และเข้าถึงใจผูบ้ ริ โภคได้ง่ายกว่าด้วย
- สร้างเอกลักษณ์ให้ธุรกิจก็ได้ แบบง่ายและอยูใ่ นความทรงจาแบบแทรกซึ ม โดยการใช้โลโก้ของ
บริ ษทั มาทาเป็ น line sticker เห็น line sticker ก็จะนึกถึงผลิตภัณฑ์สร้างจุดขายให้แก่สินค้า เนื่องจาก line
sticker มักเป็ นการ์ ตูนที่มีความน่ารัก จดจาง่าย หากใช้คู่ไปกับสิ นค้า ก็สามารถสร้างภาพโฆษณาให้เป็ นน่า
ติดตามดูต้ งั แต่ตน้ จนจบ
- line sticker แสดงอารมณ์ที่สื่อสารได้เข้าใจความรู้สึกภายในภาพเดียว ง่ายต่อการตัดสิ นใจส่ งให้
ธุ รกิ จของคุ ณรั บรู ้ ว่า ลู กค้ารู ้ สึกอย่างไรต่อสิ นค้าและบริ การของคุ ณ ความง่ าย ทาให้การตัดสิ นใจแสดง
ความรู ้สึกของลูกค้ารวดเร็ วขึ้น
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2.4.2 ข้อเสี ยของ LINE STICKER
- ต้องอาศัยการเชื่ อมต่อของระบบอินเทอร์ เน็ตที่มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นตัวกลางในการรับ-ส่ งข้อมูล
โดยเฉพาะในรู ปแบบของ Voice Call ที่ตอ้ งใช้อินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู งจึงจะสามารถทา งานได้อย่างไม่
ติดขัด ข้อจากัดในเรื่ องนี้ทา ให้ไลน์สามารถเข้าถึงผูใ้ ช้ได้เฉพาะบางพื้นที่ที่มีระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น
- สิ้ นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่ (Battery Consuming) ด้วยความสามารถที่หลากหลายบนไลน์ เช่ น
การเปิ ดคลิปวิดีโอการเชื่ อมต่อจากลิงค์ภายนอก หรื อการสนทนาโดยผ่าน VoiceCall ทา ให้สูญเสี ยพลังงา
แบตเตอรี่ เป็ นจานวนมาก ซึ่ งหากเปิ ดทิ้งไว้นานจะทา ให้พลังงานแบตเตอรี่ ลดลงอย่างรวดเร็ ว
- มีขอ้ จากัดในเรื่ องของการลงทะเบียน ที่แอปพลิเคชันได้กาหนดให้ผใู้ ช้สามารถลงทะเบียนโดย
ผ่านสมาร์ ทโฟนเท่านั้น กล่าวคือ สมาร์ทโฟน 1 เครื่ อง จะมีไอดีไลน์สาหรับการเข้าใช้ (Log in) เพียง 1 ไอดี
และไม่สามารถลงทะเบียนได้ดว้ ยวิธีอื่น
2.5 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เบญจมาพร จาตุ รงค์สกุ ล (2560) ศึ กษาเรื่ อง “ปั จจัย ที่ มีผลต่อการตัวสิ นใจซื้ อสติ๊ กเกอร์ ไ ลน์ข อง
นักศึกษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชี ยอาคเนย์” โดยการวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษา
ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตัว สิ นใจซื้ อสติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ รวมทั้ง เพื่ อศึ ก ษาปั จจัย พฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภคที่ มี ต่อการตัวสิ นใจซื้ อ สติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ และเพื่อศึ ก ษาตัดสิ นใจซื้ อสติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ข องนัก ศึ ก ษา
ปริ ญ ญาตรี มหาวิท ยาลัย เอเชี ย อาคเนย์ กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ นัก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จานวน 400 คน เครื่ องมือที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้
การวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ การแจงแจกความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับผลการ
ทดสอบสมมติฐานใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) และใช้
สถิติไคสแควร์ (Chi – Square) ผลการวิจยั พบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้ อสติ๊กเกอร์ ไลน์ของนักศึกษา
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชี ยอาคเนย์ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 21 -25 ปี มีอาชีพ เป็ นนักศึกษา
มีสถานภาพโสด และมีรายได้ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ ข องนัก ศึ ก ษาปริ ญญาตรี มหาวิท ยาลัย เอเชี ย อาคเนย์ พบว่า ด้าน ผลิ ตภัณ ฑ์
สติ๊กเกอร์ ไลน์มีการเคลื่อนไหว สื่ อความหมายได้ตรงกับความรู้สึก ด้านราคา สติ๊กเกอร์ ไลน์มีป้ายบอกราคา
ชัดเจน ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย สติ๊กเกอร์ ไลน์สามารถซื้ อได้ตลอดเวลาและด้านด้านส่ งเสริ มการตลาด
สติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ มี ก ารแจ้ง ข่ า วสารให้ ท ราบผ่า นไลน์ ด้า นพฤติ ก รรมการตัดสิ นใจซื้ อสติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ข อง

32

นักศึกษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชี ยอาคเนย์ พบว่า มีการตัดสิ นใจซื้ อสติ๊กเกอร์ ไลน์ประเภทเอนิ เมชัน่
โดยซื้ อสติ๊กเกอร์ ไลน์ผา่ นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ โดยปกติซ้ื อสติ๊กเกอร์ไลน์ให้กบั ตัวเอง ช่วงเวลาที่ซ้ื อสติ๊กเกอร์
ไลน์คือ 12.01น. – 18.00 น. โดยซื้ อสติ๊กเกอร์ ไลน์ดว้ ยเหตุผลความประทับใจเมื่อเห็น ซึ่ งตัวเองเป็ นผูท้ ี่มี
อิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อสติ๊กเกอร์ ไลน์และซื้ อสติ๊กเกอร์ไลน์จากบัตรเครดิต
ณัฐภรณ์ มหาวีรวัฒน์ และ อานนท์ คาวรณ์ (2558) ได้ศึกษาลักษณะสติ๊กเกอร์ ไลน์ การบอกต่อแบบ
ปากต่อปากผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต และความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคการศึกษาครั้งนี้ มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ลักษณะสติ๊กเกอร์ ไลน์ และความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะสติ๊กเกอร์ ไลน์ การสื่ อสาร แบบปากต่อปากผ่าน
ระบบอินเตอร์ เน็ต และความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคการวิเคราะห์ปัญหาความคลาด เคลื่อนในการวัดจากการ
วัดด้วยวิธีเดียวกัน (Common Method Bias) ด้วยวิธี Harman’s Single Factor Test พบว่าค่าความแปรปรวน
ของปั จจัยแรกจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ ที่ได้มีค่าเท่ากับร้อยละ 25.315 แสดงว่าข้อมูลที่ได้
ไม่มีความเอนเอียงไปยังตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งจนเกินไป
ระพีพฒั น์ คาหล้า (2557) การศึกษาเรื่ องกลยุทธ์โฆษณาแฝงเพื่อสร้างความภักดีในแบรนด์ธุรกิจศึกษา
การการออกแบบสติ๊กเกอร์ ไลน์แอพพลิเคชัน่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์โฆษณาแฝงเพื่อให้ทราบ
ถึ งการสร้ างความภักดี ในแบรนด์ธุรกิ จกรณี ศึกษาการออกแบบสติ๊ กเกอร์ บนไลน์แอพพลิ เคชัน่ โดยกลุ่ ม
ตัวอย่าง ส่ วนใหญ่ตอบคาถามถามได้ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่ องของการรับรู้สัญลักษณ์องค์กรผ่านการออกแบบ
คาแรคเตอร์ ส ติ๊ ก เกอร์ ซ่ ึ งจากค าถามทั้ง หมดผูต้ อบแบบสอบถามมี ก ารรั บ รู้ และจดจาเครื่ อ งหมายหรื อ
สัญลักษณ์บนคาแรคเตอร์ สติ๊กเกอร์ ของบริ ษทั ซึ่ งการดาวน์โหลดคาแรคเตอร์ สติ๊กเกอร์ รุ่นใหม่ที่มีการแจก
ฟรี มาใช้น้ นั มีความคิดเห็ นว่ายังไม่แน่ ใจต้องดูรูปแบบก่อนการประยุกต์ใช้กลยุทธ์โฆษณาผ่านคาแรคเตอร์
สติ๊กเกอร์
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ :

บริ ษทั โคล่าทัวร์ จากัด

Address

เลขที่ 461/121 หมู่บา้ นวรารมย์ ซ. ประชาอุทิศ 98

:

ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ
10290
E-Mail

:

insea_cola@hotmail.com

Telephone

:

083-7128133

รู ปที่ 3.1 แผนที่บริ ษทั โคล่าทัวร์ จากัด
(ที่มา : บริ ษทั โคล่าทัวร์ จากัด)
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รู ปที่ 3.2 ตราสัญลักษณ์ประจาบริ ษทั โคล่าทัวร์ จากัด
(ที่มา : บริ ษทั โคล่าทัวร์ จากัด)

รู ปที่ 3.3 ใบประกอบธุรกิจนาเที่ยวบริ ษทั โคล่าทัวร์ จากัด
(ที่มา : บริ ษทั โคล่าทัวร์ จากัด)
3.2 ประวัตสิ ถานประกอบการ
บริ ษ ัท โคล่ า ทัว ร์ จ ากัด ประกอบด้ว ยที ม งานที่ มี ป ระสบการณ์ ในการบริ ห ารงานธุ ร กิ จ
ท่องเที่ยวมากว่า 20 ปี บริ ษทั มีนโยบายมุ่งเน้นไปทางด้านบริ การเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ
สู ง สุ ด เจ้า หน้า ที่ ต้องผ่า นการฝึ กอบรมด้านเทคนิ ค ในการบริ ก ารเพื่อ สร้ างความประทับ ใจ และ
มัคคุเทศก์ตอ้ งผ่านการอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตจากการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยนอกจากนี้ บริ ษทั
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ยังให้ความสาคัญของที่พกั ร้านอาหาร และผูป้ ระกอบการร่ วมต่างๆ ให้มีมาตรฐานอยูใ่ นเกณฑ์ที่เรา
กาหนด บริ ษทั โคล่าทัวร์ จากัด มีสานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 107/16 หมู่ที่ 9 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.
สมุทรปราการ 10130 ถือใบอนุญาตประกอบธุ รกิจนาเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย เลขที่
11/1689 โดยได้วางหลักประกันไว้กบั การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 ทุกประการ
3.3 ลักษณะผลิตภัณฑ์ และการให้ บริการหลักขององค์กร
3.3.1 บริ การจัดนาเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3.3.2 รับจองที่พกั โรงแรม รี สอร์ท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3.3.3 จาหน่ายตัว๋ เครื่ องบิน ทุกสายการบิน ทุกเส้นทางทัว่ โลก
3.3.4 จัดสัมมนาเพื่อการพัฒนาองค์กร งานปาร์ต้ ี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3.3.5 จัดทัศนะศึกษาดูงาน ทั้งด้านการศึกษา อุตสาหกรรม การค้า ฯลฯ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
3.3.6 ให้เช่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น และรถตูป้ รับอากาศ
3.4. ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ชื่อ

: นางสาวนภัสสร หนูแก้ว

แผนก : ประสานงานด้านทัวร์
ตาแหน่ง : นักศึกษาฝึ กงาน
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย : - ทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลูกค้า เช่น เนมลิส เดินเอกสาร
- เขียนใบตม. อินเดีย/เนปาล
- ทาป้ ายรถบัส

36

- ทา Tag กระเป๋ าของลูกค้า
- ค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
- จัดเตรี ยมของและอุปกรณ์ให้ลกู ค้าที่ออกทัวร์
- ค้นหาข้อมูลร้านอาหาร
- ค้นหาข้อมูลโรงแรม/รี สอร์ท
- โทรจองตัว๋ เครื่ องบินแบบกรุ๊ ปเมา
- ออกทัวร์ทาหน้าที่ผชู้ ่วยผูป้ ระสานงาน อู่ทอง/ระยอง
- ส่งลูกค้าที่สนามบิน
- ประชุมกับบริ ษทั ทัวร์ต่างประเทศ
- ตัว๋ สอบรายชื่อตัว๋ เครื่ องบินของลูกค้า
- อัพเดตสมุดบัญชีธนาคารของบริ ษทั
- ทาแบรนเนอร์ลงโปรโมทในเว็บบริ ษทั
- พิมพ์โปรแกรมทัวร์
- นาโปรแกรมทัวร์ลงในเว็บของบริ ษทั
3.5 ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่อ

: คุณ อลงกรณ์ ฉิ มสา
ตาแหน่ง : Sale Tourism

3.6 ระยะเวลาในการปฏิบัตงิ าน
เริ่ มการปฏิบตั ิงานวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 สิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิงานวันที่ 31 สิ งหาคม 2561
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
เริ่ มจากการคิดหัวข้อโครงการที่ตอ้ งการศึกษา ปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานที่ปรึ กษา
ว่ามีความต้องการทาเรื่ อง Line Sticker การจัดทาไลน์สติ๊กเกอร์เพื่อส่ งเสริ มการประชาสัมพันธ์บริ ษทั โคล่า
ทัวร์ จากัด นาหัวข้อโครงการที่ได้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา พร้อมรวบรวมข้อมูลและศึกษาข้อมูลโครงงาน
ข้อ มู ล ที่ ม าขั้น ตอนการท าไลน์ ส ติ๊ ก เกอร์ แ ล้ว จากนั้น ด าเนิ น การท าโครงการด้ว ยการศึ ก ษาข้อ มู ล
เกี่ ยวกับไลน์สติ๊กเกอร์ ขอ้ มูลรายละเอียดต่าง ๆ จากนั้นนามาออกแบบจัดทาไลน์สติ๊กเกอร์ สรุ ปผลการทา
โครงการและนาเสนอโครงการ
3.8 ตารางแสดงแผนการในการดาเนินงานทั้งหมด ดังรายการต่ อไปนี้
ขั้นตอนในการ

พ.ค. 61

มิ.ย 61

ก.ค 61

ส.ค 61

กย.61

ดาเนินงาน
1. กาหนดหัวข้อใน
การศึกษาโครงการ
2. รวบรวมข้อมูล
และปัญหาที่พบ
3. ดาเนินการทา
โครงการ
4. สรุ ปผล
5. นาเสนอโครงการ

ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงาน
3.9 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
- คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค๊ บทความทางอินเทอร์เน็ต Google , line , youtube

ตค.61
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติตามโครงงาน
4.1 ขั้นตอนการออกแบบไลน์ สติ๊กเกอร์
ผูจ้ ดั ทำได้ทำกำรศึกษำขั้นตอนกำรออกแบบไลน์สติ๊กเกอร์ ของบริ ษทั โคล่ำทัวร์ จำกัด ผูจ้ ดั ทำได้
เรี ยนรู ้ ข้ นั ตอนกำรจัดทำไลน์สติ๊กเกอร์ และลงมือทำในขั้นตอนกำรคิดคำพูดของสติ๊กเกอร์ กำรออกแบบ
ท่ำทำง รู ปร่ ำงหน้ำตำ อำรมณ์ ให้ออกมำให้ตรงตำมควำมต้องกำร กำรใช้งำนในบริ ษทั ทัวร์

ออกแบบให้

เป็ นตัวกำร์ ตูนแต่ก็ยงั มีควำมเป็ นทำงกำรเหมำะสมในกำรติดต่อธุ รกิจกับลูกค้ำได้
4.1.1 ขั้นตอนแรกคิด Concept เกี่ยวกับไลน์สติ๊กเกอร์
ต้องคิด Concept ให้ชดั เจนว่ำสติ๊กเกอร์ ชุดนี้เรำจะสื่ อสำรให้ออกมำในแนวทำงไหนและ สื่ อสำร
นำเสนอบุคลิ กนิ สัย หน้ำตำควรจะเป็ นแบบไหนเพื่อให้ ออกมำให้เป็ นไปในทิศทำงที่วำงไว้โดยคำนึ งถึ ง
กลุ่มเป้ ำหมำยที่ จะนำไปใช้ดว้ ยโดยผูจ้ ดั ทำเล็งเห็ นว่ำต้องนำสติ๊กเกอร์ ไปใช้ในกำรติดต่อสื่ อสำนงำนกับ
ลูกค้ำจึงอยำกได้สติ๊กเกอร์ ให้มีควำมน่ ำรักและยังมีควำมสุ ภำพด้วย และต้องประชำสัมพันธ์ผ่ำนสติ๊กเกอร์
ด้วย
4.1.2 ออกแบบ รู ปร่ ำง หน้ำตำ
เริ่ มต้นด้วยกำรออกแบบ รู ปร่ ำง หน้ำตำ กำรออกแบบหน้ำตำถือว่ำเป็ นองค์ประกอบหลักในกำร
จัดทำไลน์สติ๊กเกอร์ โดยผูจ้ ดั ต้องกำรสร้ำงสติ๊กเกอร์กำร์ ตูนที่มีควำมน่ำรักแต่มีควำมเป็ นไทยโดยทำกำร
ออกแบบมำ 2 ตัวกำร์ ตูน ชำยกับหญิงโดยมีรูปร่ ำงลักษณะหน้ำตำที่น่ำรักมีควำมสุ ภำพเรี ยบร้อยมีควำมเป็ น
ไทย
4.1.3โครงสร้ำงร่ ำงกำยสติ๊กเกอร์
ในกำรจัดทำไลน์สติ๊กเกอร์ ผูจ้ ดั ทำออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ท้ งั แบบเต็มตัวและแบบครึ่ งตัวเพื่อควำม
หลำกหลำยในอำรมณ์ของสติ๊กเกอร์
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4.1.4 ท่ำทำง
กำรออกแบบท่ำทำงในสติ๊กเกอร์ Line มุ่งเน้นไปที่กำรสื่ อควำมหมำยแทนคำพูดเพรำะฉะนั้นท่ำทำง
จะต้องมีควำมสัมพันธ์กบั สี หน้ำเป็ นอย่ำงมำกเสมือนเป็ นองค์ประกอบร่ วมที่จะช่วยให้กำรแสดงสี หน้ำเป็ น
รู ปธรรมมำกขึ้น
-

สัญลักษณ์มือ เห็นได้วำ่ สติ๊กเกอร์มำกมำยจะแสดงออกเพียงครึ่ งตัวเนื่องจำกพื้นที่หน้ำจอโทรศัพท์

หรื อ แท็บเล็ตมีจำกัด รวมทั้งข้อกำหนดขนำดภำพของ Line ที่เรำต้องยึดอย่ำงเคร่ งครัด ดังนั้น มือจึงต้อง
อันดับแรกๆที่จะช่ วยในกำรแสดงออกร่ วมกับสี หน้ำแต่ก็มี หลำยคนที่ใช้มือล้วน ๆ ในกำรทำสติ๊กเกอร์ ซ่ ึ ง
อำจจะสำมำรถนำมำปรับใช้ร่วมกับสติ๊กเกอร์ของเรำได้เพื่อให้สติ๊กเกอร์ สะท้อนอำรมณ์ได้มำกขึ้น
-

แขน ขำ และ ลำตัว ในกรณี ที่ตอ้ งกำรสื่ อสำรอำรมณ์ด้วยสติ๊กเกอร์ เต็มตัวจะต้องให้บทบำทกับเท้ำ

ของตัวกำร์ ตูนให้มำกขึ้น เพรำะถ้ำใช้ภำพสติ๊กเกอร์ ตวั เต็มแล้วแต่เท้ำกลับอยู่เฉยๆภำพก็จะขำดพลังในกำร
แสดงออกไปอย่ำงมำก โดยส่ วนใหญ่จะใช้ในกำรแสดงอำรมณ์ที่ตอ้ งใช่ควำมเร็ วและกำลัง เช่นกระโดดถีบ
ออกกำลังกำย หรื อ วิง่ หนีแขนและลำตัวจะเป็ นส่ วนเสริ มเพื่อให้สอดคล้องกับกำรใช้ขำด้วยแต่อย่ำงไรก็ตำม
แขนและลำตัวสำมำรถใช้ในสติ๊กเกอร์ แบบครึ่ งตัวได้อยูแ่ ล้ว โดยไม่ตอ้ งพึ่งพำขำแต่ถำ้ ใช้ขำจะต้องเกี่ยวข้อง
กับแขนและลำตัวด้วยดังนั้น ภำพที่มีขำจะนิยมใช้ สติ๊กเกอร์ แบบเต็มตัวเป็ นส่ วนใหญ่ ดังนั้นกำรออกแบบ
Sticker ควรมีลกั ษณะที่โดดเด่นและมีจุดเด่นในตัวของมันเอง
4.1.5 คิดคำพูดของ Sticker Line
กำรคิดคำพูดของ Sticker Line นั้นมีควำมสำคัญ เป็ นอย่ำงมำก เพื่อควำมชัดเจนและเป็ นกำรสื่ อสำร
ที่ตรงใจยิง่ ขึ้น ของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่ำงดีน้ นั ผูจ้ ดั ทำจึงทำกำรคิดคำพูดเพื่อให้เป็ นคำพูดที่สุภำพแต่ก็ยงั มี
ควำมน่ำรักอยูด่ ว้ ย คำพูดที่ผจู ้ ดั ทำนั้นนำไปใส่ ในสติ๊กเกอร์มีถึง 8 คำพูดด้วยกัน
คำพูดที่ 1 . โคล่ำทัวร์ สวัสดีครับ
คำพูดที่ 2. โคล่ำทัวร์ สวัสดีคะ
คำพูดที่ 3. โคล่ำทัวร์ ยินดีให้บริ กำร
คำพูดที่ 4.เที่ยวให้คุม้ ค่ำต้องโคล่ำ ทัวร์
คำพูดที่ 5. Ok ค่ะ
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คำพูดที่ .6 ok ครับ
คำพูดที่ 7. โคล่ำทัวร์ ขอบคุณครับ
คำพูด 8.โคล่ำทัวร์ ขอบคุณคะ
4.1.6 อำรมณ์ของสติ๊กเกอร์
เมื่อได้คำแร็ กเตอร์ และได้เห็นแนวทำงกำรทำสติ๊กเกอร์ แล้วตอนนี้ เรำอีกมีหนึ่ งอย่ำงที่สำคัญมำกๆ
ของสติ๊กเกอร์ คือกำรสื่ อสำรอำรมณ์โดยใช้แทนคำพูด โดยอำรมณ์ที่ผจู้ ดั ทำต้องกำรในสติ๊กเกอร์ คืออำรมณ์
ยิม้ แย้ม ดูควำมสุ ข สนุ กสนำน ลูกค้ำเห็ นสติ๊กเกอร์ แล้วมีควำมรู้สึกสนุ กสนำนในกำรติดต่อสื่ อสำรงำนกับ
บริ ษทั
4.1.7 ปฏิบตั ิกำรออกแบบสติ๊กเกอร์ ตำม Concept ที่ตอ้ งกำร

รู ปที่ 4.1 สติ๊กเกอร์ออกแบบตำม concept
4.2 ขั้นตอนการผลิตไลน์ สติ๊กเกอร์
4.2.1 กำรผลิตไลน์สติ๊กเกอร์
เริ่ มจำกกำรออกแบบคิด Conceptตัวกำร์ ตูน รู ปร่ ำง หน้ำตำ โครงสร้ำงร่ ำงกำย ท่ำทำง คิดคำพูดของ
ตัวกำร์ตูน แนวทำงในกำรสื่ ออำรมณ์ จำกนั้นวำดรู ปกำร์ ตูนสติ๊กเกอร์ ภำพลงในกระดำษ A 4 ก่อนพอเรำได้
รู ป ออกแบบตำมที่ ต้อ งกำรทั้ง หมดแล้ว จำกนั้น นำรู ป สติ๊ ก เกอร์ ม ำแล้ว ก็ น ำเอำไปแสกนใส่ โปรแกรม
photoshop ลงมือวำดรู ป ลงสี ดว้ ยโปรแกรม Photoshop ด้วยกำรทำในโปรแกรมนั้นสำมำรถเรี ยนรู้กำรใช้
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งำนได้ตำม Youtube Google กำรใช้งำนในโปรแกรมสำมำรถ ตกแต่ง ดีไซล์ ตัวกำร์ ตูนลงสี ตำมชอบได้เลย
สี ผม เครื่ องแต่งกำย เส้นตำ เส้นปำก บิดตัว บิดมือ บิดแขน ใส่ คำพูดของสติ๊กเกอร์ เมื่อตกแต่งสติ๊กเกอร์ ได้
ตำมแบบที่ตอ้ งกำรแล้วต้อง Save ด้วยนำมสกุล Png. เนื่องด้วยกำรจะนำเอำสติ๊กเกอร์ ใส่ เข้ำไปในไลน์ตอ้ ง
Save ด้วยนำมสกุล Png. แค่น้ ี ก็ได้ไลน์สติ๊กเกอร์ แล้ว จำกนั้นจึงนำเอำไลน์สติ๊กเกอร์ เข้ำไปในไลน์ได้ ไลน์
สติ๊กเกอร์ ที่ผจู ้ ดั ทำออกแบบมีท้ งั หมด 8 รู ปดังนี้
ไลน์สติ๊กเกอร์ รูปที่ 1 เป็ นกำรกล่ำวทักทำยด้วยกำรใช้คำพูด “โคล่ำทัวร์ สวัสดีครับ”

รู ปที่ 4.2 ไลน์สติ๊กเกอร์ บริ ษทั โคล่ำทัวร์ จำกัด
ไลน์สติ๊กเกอร์ รูปที่ 2 เป็ นกำรกล่ำวทักทำยด้วยกำรใช้คำพูด “โคล่ำทัวร์ สวัสดีค่ะ”

รู ปที่ 4.3 ไลน์สติ๊กเกอร์บริ ษทั โคล่ำทัวร์ จำกัด
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ไลน์สติ๊กเกอร์ รูปที่ 3 เป็ นกำรกล่ำวทักทำยด้วยกำรใช้คำพูด “โคล่ำทัวร์ ยนิ ดีให้บริ กำร”

รู ปที่ 4.4 ไลน์สติ๊กเกอร์บริ ษทั โคล่ำทัวร์ จำกัด
ไลน์สติ๊กเกอร์ รูปที่ 4 เป็ นกำรกล่ำวทักทำยด้วยกำรใช้คำพูด “เที่ยวให้คุม้ ค่ำต้องโคล่ำทัวร์ ”

รู ปที่ 4.5 ไลน์สติ๊กเกอร์บริ ษทั โคล่ำทัวร์ จำกัด
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ไลน์สติ๊กเกอร์ รูปที่ 5 เป็ นกำรกล่ำวทักทำยด้วยกำรใช้คำพูด “ Ok ค่ะ”

รู ปที่ 4.6 ไลน์สติ๊กเกอร์บริ ษทั โคล่ำทัวร์ จำกัด
ไลน์สติ๊กเกอร์ รูปที่ 6 เป็ นกำรกล่ำวทักทำยด้วยกำรใช้คำพูด “ Ok ครับ”

รู ปที่ 4.7 ไลน์สติ๊กเกอร์บริ ษทั โคล่ำทัวร์ จำกัด
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ไลน์สติ๊กเกอร์ รูปที่ 7 เป็ นกำรกล่ำวทักทำยด้วยกำรใช้คำพูด “ โคล่ำทัวร์ขอบคุณครับ”

รู ปที่ 4.8 ไลน์สติ๊กเกอร์บริ ษทั โคล่ำทัวร์ จำกัด
ไลน์สติ๊กเกอร์ รูปที่ 8 เป็ นกำรกล่ำวทักทำยด้วยกำรใช้คำพูด “โคล่ำทัวร์ขอบคุณค่ะ”

รู ปที่ 4.9 ไลน์สติ๊กเกอร์บริ ษทั โคล่ำทัวร์ จำกั
4.3 ขั้นตอนการนาสติ๊กเกอร์ ส่งไลน์
1.ล็อกอิน Line Creators Market ด้วยบัญชี Line ผ่ำนเว็บ https://creator.line.me/th/ ถ้ำใครยังไม่มีหรื ออยำก
ได้ Account เฉพำะสำหรับทำสติ๊กเกอร์ ก็ไปสมัครบัญชี Line กันก่อนนะ
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รู ปที่ 4.10 ขั้นตอนกำรนำสติ๊กเกอร์ส่งไลน์
(ที่มำ : https://www.mangozero.com/how-to-created-your-own-sticker-line )
2. ใส่ ขอ้ มูลกำรโอนเงินให้เรี ยบร้อย โดนทำง Line จะรับเงินได้ผำ่ นทำง PayPal เท่ำนั้น ถ้ำใครยังไม่มีก็ไป
เปิ ดได้โดยผูกบัญชี ผำ่ นบัตรของท่ำน โดยถ้ำยอดขำยเกิน 1,000 เยน (ประมำณ 300 บำท) เรำสำมำรถยื่นคำ
ขอโอนเงินรับค่ำสติ๊กเกอร์ จำกทำงไลน์ได้โดย โอนให้ภำยใน 45 วัน ประมำณทุกวันที่ 1 – 10 ของทุกเดือน
ถ้ำยังไม่สะดวกหรื อยังไม่มีบญั ชี PayPal แนะนำว่ำข้ำมขั้นตอนนี้ ไปก่อนก็ได้จำ้ ไปทำสติ๊กเกอร์ ก่อนแล้ว
ค่อยกลับมำใส่ ก่อนเริ่ มขำยได้นะ

รู ปที่ 4.11 ขั้นตอนกำรนำสติ๊กเกอร์ส่งไลน์
(ที่มำ : https://www.mangozero.com/how-to-created-your-own-sticker-line )

46

3. กดลงทะเบียนใหม่ เพื่อสร้ำงสติ๊กเกอร์ ชุดใหม่โดยครั้งนี้เรำจะแนะนำวิธีกำรสร้ำงแค่สติ๊กเกอร์ แบบ
ธรรมดำไม่ใช่สติ๊กเกอร์ แบบแอนิ เมชัน ซึ่ งจะมีขอ้ กำหนดต่ำงกันไป

รู ปที่ 4.12 ขั้นตอนกำรนำสติ๊กเกอร์ส่งไลน์
(ที่มำ : https://www.mangozero.com/how-to-created-your-own-sticker-line )
4. กรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วน กรอกชื่ อสติ๊กเกอร์และรำยละเอียดอื่นๆ ให้ครบ โดยตอนนี้ทำงไลน์
อนุญำตให้ใช้ภำพถ่ำยในสติ๊กเกอร์ ได้แล้ว ถ้ำใครจะใส่ ก็อย่ำลืมกดเครื่ องหมำยถูกด้ำนหน้ำ “กำรใช้รูปถ่ำย
ให้เรี ยบร้อย” หรื อถ้ำมีกำรใช้รูปบุคคลมีชื่อเสี ยงหรื อต้องแสดงรำยละเอียดลิขสิ ทธ์ต่ำงๆ สำมำรถส่ งเอกสำร
ได้ที่หน้ำนี้เลย

รู ปที่ 4.13 ขั้นตอนกำรนำสติ๊กเกอร์ส่งไลน์
(ที่มำ : https://www.mangozero.com/how-to-created-your-own-sticker-line )
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5. กำรจัดกำรสติ๊ กเกอร์ กดตั้งรำคำขำยตำมต้องกำรหำกกดจำหน่ ำยสติ๊ กเกอร์ ไปแล้วอยำกเปลี่ ยนรำคำ
กะทันหันก็สำมำรถทำได้ แต่ตอ้ งไปกด “หยุดกำรจำหน่ำย” ก่อนแล้วค่อยแก้ไขรำคำ หลังจำกแก้ไขรำคำ
เรี ยบร้อยต้องรอเป็ นเวลำ 24 ชม ถึงจะกดจำหน่ำยสติ๊กเกอร์ได้อีกครั้ง

รู ปที่ 4.14 ขั้นตอนกำรนำสติ๊กเกอร์ส่งไลน์
(ที่มำ : https://www.mangozero.com/how-to-created-your-own-sticker-line )
6. กำหนดจำนวนสติ๊กเกอร์ ต่อชุดที่เรำต้องกำรแล้วเริ่ มอัพโหลดสติ๊กเกอร์ได้เลย

รู ปที่ 4.15 ขั้นตอนกำรนำสติ๊กเกอร์ส่งไลน์
(ที่มำ : https://www.mangozero.com/how-to-created-your-own-sticker-line )
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7. เริ่ มสร้ำงสติ๊กเกอร์ ตำมรำยละเอียดดังนี้

รู ปที่ 4.16 ขั้นตอนกำรนำสติ๊กเกอร์ส่งไลน์
(ที่มำ : https://www.mangozero.com/how-to-created-your-own-sticker-line )
8.เมื่ ออัพ โหลดครบ กดส่ ง ค ำขอให้ท ำงไลน์ตรวจได้เลยโดยก่ อนส่ ง กดค ำขอทำงไลน์มี วิธี ใ ห้เรำลองดู
สติ๊กเกอร์ ในรู ปแบบต่ำงๆ ถ้ำจำหน่ำยออกไปหน้ำตำจะเป็ นอย่ำงไร บนห้องแชทหน้ำตำเป็ นยังไง เพื่อให้เรำ
ได้ปรับปรุ งแก้ไขได้สมบูรณ์ที่สุดหลังจำกกดส่ งคำขอไปแล้วสถำนะจะเปลี่ยนเป็ น “รอกำรพิจำรณำ” “อยู่
ระหว่ำงรอพิจำรณำ”ทำงไลน์อำจไว้เวลำ 2-3 อำทิตย์(เวลำไม่แน่นอน) ในกำรตรวจ หำกไม่ผำ่ น ทำงไลน์จะ
ระบุหมำยเลขของสติ๊กเกอร์ ที่มีปัญหำให้เรำได้ปรับแก้ โดยสติ๊กเกอร์ที่โดนปรับแก้จะมีสถำนะเป็ น “ปฏิเสธ
คำขอ” โดยเรำสำมำรถแก้ไ ขแล้วส่ ง ค ำขอใหม่ ไ ด้หำกตรวจเรี ย บร้ อยไม่ มี แก้ไ ขสถำนะสติ๊ ก เกอร์ จะ
เปลี่ยนเป็ น “อนุมตั ิ” และสำมำรถกดคำสั่ง “เปิ ดจำหน่ำย” เพื่อเริ่ มขำยสติ๊กเกอร์ได้เลย

รู ปที่ 4.17 ขั้นตอนกำรนำสติ๊กเกอร์ส่งไลน์
(ที่มำ : https://www.mangozero.com/how-to-created-your-own-sticker-line )
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการทาโครงงาน
การปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึกษาใน บริ ษทั โคล่าทัวร์ จากัด ทาให้ทราบถึงขั้นตอนการทางานต่าง ๆ ของ
บริ ษทั ทัวร์ ตอ้ งมี การวางแผนในการทางานการจะออกทริ ปทางานทัวร์ ในแต่ละทริ ปต้องมีการเช็คข้อมูล
สถานที่ ท่ องเที่ ย ว ร้ า นอาหาร โรงแรม ร้ า นของฝากของที่ ระลึ ก เช็ คราคาตัว๋ เครื่ องบิ น เช็ ค รายชื่ อตั๋ว
เครื่ องบินกับพาสปอร์ ตของลูกค้า เขียนใบตม. รถที่ใช้สาหรับการเดินทาง ขนมของใช้อานวยความสะดวก
ต่ า ง ๆ ให้ก ับ ลู ก ค้า ในระหว่า งการเดิ น ทางการเดิ นทาง ไปส่ ง ลู ก ค้า ออกทัว ร์ ต่ า งประเทศ จากการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานจริ งทาให้นกั ศึกษารู้วธิ ีการทางานของบริ ษทั ทัวร์ นบั ว่าเป็ นประสบการณ์ที่ดี นอกจากขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงานแล้วยังทาให้ตวั นักศึกษาได้รู้ถึงการทางานบริ การ การบริ การให้กบั ลูกค้าตลอดการเดิ นทางต้อง
ปฏิบตั ิตวั อย่างไรทาให้ลูกค้าประทับใจ นอกจากการทางานผูจ้ ดั ทาได้เล็งเห็นว่าบริ ษทั ได้มีการติดต่อสื่ อสาร
ทาธุ รกิจการทางานทางไลน์บ่อยครั้งจึงมีการจัดทาโครงงานไลน์สติ๊กเกอร์ ข้ ึนมาเพื่อเป็ นประโยชน์ให้กบั
บริ ษ ทั ในการคุ ย ติ ดต่อสื่ อสารกับ ลู ก ค้า และเพื่ อเป็ นการประชาสั ม พันธ์ บริ ษ ทั โคล่ า ทัวร์ ผ่านทางไลน์
สติ๊กเกอร์ อีกด้วย ผูจ้ ดั ทาจึงศึกษาขั้นตอนการทาไลน์ไลน์สติ๊กเกอร์
หลังจากศึกษาข้อมูลผูจ้ ดั ทาจึงได้ ทาการออกแบบไลน์สติ๊กเกอร์ ดว้ ยชื่ อโครงงาน Line Sticker การ
จัดทาไลน์สติ๊กเกอร์ เพื่อส่ งเสริ มการประชาสัมพันธ์บริ ษทั โคล่าทัวร์ จากัด นาเสนอให้กบั ทางบริ ษทั โคล่า
ทัวร์ โดยโครงงานนี้ ออกแบบมาเพื่อให้ได้มีการใช้งานจริ ง ซึ่ งทาให้เกิ ดความประโยชน์ในการติดต่อกับ
ลู ก ค้ า ให้ มี ค วามสนุ ก สนานด้ ว ยสติ๊ ก เกอร์ สุ ด น่ า รั ก ในแบบของบริ ษัท โคล่ า ทัว ร์ และยัง เป็ นการ
ประชาสัมพันธ์บริ ษทั ผ่านไลน์สติ๊กเกอร์ ดว้ ย
5.2 ปัญหาและข้ อเสนอแนะของโครงการ
5.2.1 ข้อมูลในการจัดทาไลน์สติ๊กเกอร์ มีการทาค่อนข้างหลายแบบหลายขั้นตอน
5.2.2 ไลน์สติ๊กเกอร์ มีการทามาในรู ปแบบใหม่ๆอยูต่ ลอดอาจทาให้จะต้องค่อยอัพเดตไลน์
สติ๊กเกอร์ ใหม่ๆอยูต่ ลอด
5.2.3 โครงงานนี้เป็ นเพียงส่ วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์บริ ษทั โคล่าทัวร์ ทางเดียวเท่านั้นยังมี
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การประชาสัมพันธ์ในทางอื่นได้อีก
5.3 สรุ ปผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา
5.3.1. ข้อดีของการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
- ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับขั้นตอนการทางานต่าง ๆ
- ได้ออกปฏิบตั ิงานจริ ง
- ทาให้ได้เรี ยนรู้วธิ ีการทาเอกสารของบริ ษทั ทัวร์ โปรแกรมทัวร์ ป้ ายแบรนเนอร์
รายชื่อเนมลิสของลูกค้า พลาสปอร์ต การทา Tag กระเป๋ า เช็คตัว๋ เครื่ องบิน
ป้ ายบัส เช็คโรงแรม ร้านอาหาร ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
- ทาให้รู้วา่ การทางานทัวร์ ตอ้ งตรงต่อเวลา
- กล้าแสดงออกมากขึ้น มีความมัน่ ใจในการทางาน
- ทาให้เรี ยนรู้การทางานบริ การในรู ปแบบของงานทัวร์
- ทาให้รู้วา่ ในการทางานทัวร์ ตอ้ งตรงต่อเวลา
- การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าสามารถนาเอาไปใช้ได้ในการทางานในอนาคต
5.3.2 ปั ญหาของการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
- ขาดการชานาญในการให้ขอ้ มูลสถานที่ท่องเที่ยวให้กบั ลูกค้าจึงไม่สามารถให้ขอ้ มูล
ลูกค้าได้อย่างครอบคลุม
- ยังขาดประสบการณ์ในการแก้ไขปั ญหาในการออกทางานทัวร์
5.3.3 ข้อเสนอแนะจากการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
- นักศึกษาต้องศึกษาหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในการออกทัวร์ เพื่อที่จะให้ความรู้ให้กบั ลูกค้าได้
- การแก้ไขปั ญหาต้องสอบถามการแก้ปัญหาจากพนักงานที่ปรึ กษาเพราะพนักงานที่ปรึ กษา
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มีประสบการณ์ในการทางานทัวร์ สมารถให้คาแนะนาการแก้ไขปั ญหาได้ดีเป็ นสายงาน
ที่ตอ้ งใช้ความอดทนสู งในเรื่ องการบริ การรวมถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวมีความจาเป็ นมาก
จึงจาเป็ นที่จะต้องศึกษาข้อมูลก่อนเดินทาง
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ภาคผนวก ก
ภาพการปฏิบัตงิ าน

ภาคพนวก ภาพการปฏิบัติงาน
1) งานด้านเอกสาร จัดทาเนมลิส ตรวจสอบรายชื่อเนมลิส ทาเล่มโปรแกรมทัวร์ แท็คกระเป๋ าของลูกค้าเขียน
ใบ ตม. ทาแบรนเนอร์แพ็กเกจทัวร์เพื่อโปรโมทของบริ ษทั ป้ ายบัส พาสปอร์ต ตัว๋ เครื่ องบิน

รู ปตัวอย่างปฏิบตั ิงานด้านเอกสาร
2) งานด้านการติ ดต่อประสานงาน ติ ดต่อสอบถามห้องพักจากโรงแรม รี สอร์ ท ติดต่อร้านอาหารขอเมนู
สาหรับกรุ๊ ปทัวร์ ติดต่อสอบถามตัว๋ เครื่ องบินแบบกรุ๊ ป ติดต่อประสานงานัดเวลากับรถบัสให้มาถึงที่หมาย
ตามที่กาหนด ติดต่อกับลูกค้าเพื่อแจ้งเวลานัดหมาย

รู ปตัวอย่างการปฏิบตั ิงานด้านการติดต่อประสานงาน

3) งานด้านทัวร์ การปฏิบตั ิงานจริ ง ในหน้าที่ Staff ก่อนออกเดินทางออกทัวร์ ในแต่ละทริ ปต้องการ
มีจดั เตรี ยม อาหาร เครื่ องดื่ ม ยา ขนม ของเบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่ตอ้ งใช้เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั
ลูกค้า วันเดินทางออกทัวร์ ตอ้ งทาหน้าที่ตอ้ นรับลูกค้าเช็คชื่อลูกค้านับจานวนลูกค้า บริ การเสิ ร์ฟ น้ า
อาหาร ขนม ดูแลอานวยความสะดวกต่างๆ ของลูกค้าตลอดการเดินทาง ปฏิบตั ิงานด้วยใบหน้ายิม้
แย้ม เพื่อให้ลูกค้าประทับใจอยากกลับมาใช้บริ การอีก

รู ปตัวอย่างการปฏิบตั ิงานด้านทัวร์

รู ปตัวอย่างการปฏิบตั ิงานด้านทัวร์

รู ปตัวอย่างการปฏิบตั ิงานด้านทัวร์
4) การปฏิบตั ิงานส่ งลูกค้าที่สนามบิน ต้องมีการเตรี ยมเอกสารของลูกค้าแต่ละท่านให้พร้อมเช็ครายชื่อลูกค้า
ตามใบรายชื่อ พาลูกค้าเข้าเคาน์เตอร์ เช็คอินของสายการบินดูแลยกกระเป๋ าให้ลูกค้าเตรี ยมส่ งพาสปอร์ ตของ
ลูกค้าให้ไกด์ เพื่ออานวยความสะดวกสบายของลูกค้าบริ การด้วยใบหน้ายิม้ แจ่มใส พูดจากับลูกค้าด้วยคาพูด
ที่สุภาพ

รู ปตัวอย่างการปฏิบตั ิงานส่ งลูกค้าที่สนามบิน

ภาคผนวก ข
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บทคัดย่ อ
บริ ษทั โคล่าทัวร์ จากัด เป็ นบริ ษทั ทัวร์ ที่จดั
นาเที่ ย วทั้ง ในประเทศและต่ างประเทศจากการที่
นักศึกษาได้มาปฏิบตั ิงานในบริ ษทั โคล่าทัวร์ จากัด
ได้เรี ยนรู ้ ข้ นั ตอนในการทางานของบริ ษทั และได้
เล็งเห็นว่าการทางานบริ ษทั ทัวร์ มีการติดต่อสื่ อสาร
กับ ลกค้า หรื อ เอเจนซี่ ผ่า นแอพพลิ เ คชั่น ไลน์ อ ยู่
บ่ อ ยครั้ งจึ ง ท าให้ นั ก ศึ ก ษาจั ด โครงงาน Line
Sticker การจัดทาไลน์สติ๊กเกอร์ เพื่อส่ งเสริ มการ
ประ ชาสั มพั น ธ์ บริ ษั ท โค ล่ าทั ว ร์ จ ากั ด มี
วัตถุ ประสงค์ของโครงงานเพื่อศึ กษาขั้นตอนการ
ทาไลน์สติ๊กเกอร์ (Line Sticker) และเพื่อให้บริ ษทั
โคล่ า ทั ว ร์ จ ากั ด น าไลน์ ส ติ๊ ก เกอร์ ไปใช้ ใ น
ประชาสัมพันธ์หรื อการติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า และ
เพิ่มความสนุ กสนานในการสนทนาเพื่อทาให้การ
ติดต่อสื่ อสารงานกับลู กค้ามีความสนุ กสนานเพิ่ม
มากขึ้นด้วยลักษณะเด่นของไลน์สติ๊กเกอร์ ที่แสดง
อารมณ์ และความรู ้ สึ กของผูใ้ ช้ที่หลากหลาย เช่ น
ใช้ส ติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ สื่ อสารแทนค า พูดใช้ข ้อ ความ
แสดงการท าทุ ก กิ จกรรมในชี วิ ต ประจ าวั น
สติ๊กเกอร์ ตามเทศกาลและวันสาคัญ สติ๊กเกอร์ ของ
ตราสิ นค้าต่างๆ และสติ๊ กเกอร์ การ์ ตูนที่ มีชื่อเสี ยง
ต่ า งๆ ผูจ้ ดั ท าจึ ง ท าการออกแบบสติ๊ ก เกอร์ ที่ เป็ น
เอกลักษณ์ของบริ ษทั โคล่าทัวร์ เพื่อให้พนักงานใน
บริ ษทั โคล่าทัวร์ ใช้ในการติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า

และยังเป็ นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริ ษทั โค
ล่าทัวร์ผา่ นการส่ งไลน์สติ๊กเกอร์

Abstract
Colatour Company Limited is the tour
company operating tour guide in both domestic
and overseas. From my working experience at
Colatour Company Limited, I have learnt working
procedures and found that the company frequently
use Line application to communicate with
customers and agencies. Therefore, I created
“Line Sticker” project to promote Colatour
Company Limited. The objectives of this project
are to study how to make Line stickers, to let
Colatour Company Limited use the Line stickers
to promote and communicate with customers in
order to add more fun to the conversation with
customers. With the signature of Line stickers
which express various emotionsand feelings of
users, for example, using Line stickers to
represent their words; to represent daily life
activities; to represent festivals and important
days; to represent brands and famous cartoons; so
I designed unique Line stickers of Colatour
Company Limited for employees to use them to
communicate with customers and also promote

the Colatour Company Limited through
Linestickers

วัตถุประสงค์
- เพื่อศึกษาขั้นตอนการทาไลน์สติ๊กเกอร์
(Line Sticker)
- เพื่อให้บริ ษทั โคล่าทัวร์ จากัด
นาไลน์สติ๊กเกอร์ ไปใช้ในประชาสัมพันธ์
หรื อการติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า และ เพิ่ม
ความสนุกสนานในการสนทนา

ขอบเขต
ขอบเขตด้านพื้นที่
- บริ ษทั โคล่าทัวร์ จากัด
ขอบเขตด้านระยะเวลา
- ดาเนิ นงานระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม
ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2561
ขอบเขตด้านข้อมูล
- ค้นหาศึกษาข้อมูลการจัดทาไลน์สติ๊ก
จากอินเทอร์ เน็ต เช่น Google YouTube Line
- สอบถามข้อมูลจากพนักงานที่ปรึ กษา
และอาจารย์ที่ปรึ กษา

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. สถานประกอบการได้นาเอาไลน์สติ๊กเกอร์ไป
ใช้ในการติดต่อสื่ อสารกับลูกค้าในการทาธุ รกิจ
ทัวร์
2. เพื่อเพิม่ ความสนุกสนานในการสนทนาระหว่าง
ลูกค้ากับพนักงานบริ ษทั โคล่าทัวร์ได้
ประชาสัมพันธ์บริ ษทั ผ่านการใช้ไลน์สติ๊กเกอร์อีก
ด้วย
3. เป็ นการประชาสัมพันธ์บริ ษทั โคล่าทัวร์ ใน
รู ปแบบการทาไลน์สติ๊กเกอร์ ซ่ ึ งสติ๊กเกอร์ มีความ

น่ารักทาให้ลูกค้าสามารถจดจาบริ ษทั ได้ดว้ ยไลน์
สติ๊กเกอร์ที่มีความน่ารัก
4. ผูจ้ ดั ทาโครงงานได้ทราบถึงขั้นตอนการ
ออกแบบหรื อการจัดทาไลน์สติ๊กเกอร์

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. รวบรวมข้อมูลและศึกษาข้อมูลโครงงานการทา
โครงงานกั บ อาจารย์ที่ ป รึ กษาและพนั ก งานที่
ปรึ กษาว่าต้องการทาเรื่ อง Line Sticker การจัดทา
ไลน์ ส ติ๊ ก เกอร์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ มการประชาสั ม พัน ธ์
บริ ษทั โคล่าทัวร์ จากัด
2.วิเ คราะห์ ข ้อ มู ล และปั ญ หาที่ พ บไปปรึ ก ษากับ
อาจารย์ที่ ปรึ ก ษา รวมไปถึ งการเรี ย บเรี ย งข้อ มู ล
เนื้ อหาโครงงานเพื่อให้ตรงตามวัตถุ ประสงค์ของ
โครงงาน
3. กาหนดเรื่ องวัตถุประสงค์ของโครงงาน
4. ดาเนินการปฏิบตั ิงานการออกแบบทาไลน์
สติ๊กเกอร์
5. สรุ ปผลการทาโครงการ
6. นาเสนอโครงงาน
อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
- คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค๊ บทความทาง
อินเทอร์ เน็ต Google , line , youtube
ผลงานของโครงงาน

สรุปผลการทาโครงงาน
การปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึกษาใน บริ ษทั โคล่า
ทัวร์ จากัด ทาให้ทราบถึงขั้นตอนการทางานต่าง ๆ
ของบริ ษทั ทัวร์ตอ้ งมีการวางแผนในการทางานการ
จะออกทริ ปทางานทัวร์ ในแต่ละทริ ปต้องมีการเช็ค
ข้อมูลสถานที่ ท่องเที่ ยว ร้ านอาหาร โรงแรม ร้ าน
ของฝากของที่ ร ะลึ ก เช็ ค ราคาตัว๋ เครื่ อ งบิ น เช็ ค
รายชื่ อตัว๋ เครื่ องบินกับพาสปอร์ ตของลู กค้า เขียน
ใบตม. รถที่ ใ ช้ส าหรั บ การเดิ น ทาง ขนมของใช้
อานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กบั ลูกค้าในระหว่าง
การเดิ น ทางการเดิ น ทาง ไปส่ ง ลู ก ค้า ออกทัว ร์
ต่ า งประเทศ จากการฝึ กปฏิ บ ัติ ง านจริ งท าให้
นักศึ กษารู ้ วิธีการทางานของบริ ษทั ทัวร์ นบั ว่าเป็ น
ประสบการณ์ ที่ดี นอกจากขั้นตอนการปฏิ บตั ิงาน
แล้วยังทาให้ตวั นักศึกษาได้รู้ถึงการทางานบริ การ
การบริ การให้ ก ั บ ลู ก ค้า ตลอดการเดิ น ทางต้อ ง
ปฏิ บตั ิ ตวั อย่างไรทาให้ลูกค้าประทับใจ นอกจาก
การท างานผู ้จ ัด ท าได้เ ล็ ง เห็ น ว่ า บริ ษ ัท ได้มี ก าร
ติดต่อสื่ อสารทาธุ รกิจการทางานทางไลน์บ่อยครั้ง
จึ ง มี ก ารจัดท าโครงงานไลน์ ส ติ๊ ก เกอร์ ข้ ึ น มาเพื่ อ
เป็ นประโยชน์ให้กบั บริ ษทั ในการคุ ยติดต่อสื่ อสาร
กับลูกค้าและเพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์บริ ษทั โค
ล่ า ทัวร์ ผ่า นทางไลน์ สติ๊ ก เกอร์ อีก ด้วย ผูจ้ ดั ทาจึ ง
ศึกษาขั้นตอนการทาไลน์ไลน์สติ๊กเกอร์
หลัง จากศึ ก ษาข้อ มู ล ผูจ้ ัด ท าจึ ง ได้ ท าการ
ออกแบบไลน์ ส ติ๊ ก เกอร์ ด้ ว ยชื่ อ โครงงาน Line
Sticker การจัดทาไลน์สติ๊กเกอร์ เพื่อส่ งเสริ มการ
ประชาสั ม พันธ์ บ ริ ษ ทั โคล่ า ทัวร์ จากัด นาเสนอ
ให้ ก ั บ ทางบริ ษั ท โคล่ า ทั ว ร์ โดยโครงงานนี้
ออกแบบมาเพื่อให้ได้มีการใช้งานจริ ง ซึ่ งทาให้เกิด
ความประโยชน์ ใ นการติ ดต่อกับ ลู ก ค้า ให้มี ค วาม

สนุ ก สนานด้วยสติ๊ กเกอร์ สุดน่ ารั กในแบบบริ ษ ทั
โคล่ า ทัว ร์ และยัง เป็ นการประชาสัม พันธ์ บริ ษ ัท
ผ่านไลน์สติ๊กเกอร์ดว้ ย

กิตติกรรมประกาศ
โครงงานนี้ สาเร็ จขึ้ นมาตามความหวัง ของ
ผู้จ ัด ท าได้ เนื่ อ งมาจากความเมตตากรุ ณาของ
อาจารย์ที่มีพระคุณ ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ภัทร
ภร จิ ร มหาโภคา ที่ ก รุ ณารั บ เป็ นที่ ป รึ กษาและ
เสี ยสละเวลาอันมีค่าในการให้ค าปรึ ก ษาเกี่ ยวกับ
แนวคิ ด ในการท าโครงงาน ตรวจแก้ ไ ขความ
เรี ยบร้อย ตลอดจนให้คาแนะนาทางวิชาการต่างๆ
ที่ดีตลอดมาอีกท่านขอขอบพระคุ ณ คุ ณอลงกรณ์
ฉิ มสา พนักงานที่ปรึ กษา ที่กรุ ณาสละเวลาและได้
ชี้ แนะแนวความคิดต่างๆ เพื่อนามาใช้เป็ นแนวทาง
ในการเขียนงานโครงงานฉบับนี้
ผูจ้ ดั ท าขอขอบพระคุ ณผูท้ ี่มี ส่วนเกี่ ย วข้อง
ทุ ก ท่ า นที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการให้ข ้อ มู ล และเป็ นที่
ปรึ กษาในการท าโครงงานนี้ จนเสร็ จ สมบู ร ณ์
ตลอดจนการให้ ค วามรู้ ขั้ นตอนการท างาน
ประสบการณ์ ใ นการท างาน วิธี ก ารในการแก้ไ ข
ปั ญหาในการทางานซึ่ งเป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง ใน
การทาโครงงานผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุ ณเป็ นอย่า ง
สู งไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย
สุ ดท้ายนี้ผจู้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าโครงงาน
นี้ จะเป็ นประโยชน์ ใ ห้ ส าหรั บ ผู้ที่ ส นใจในท า
โครงงานการจัดทาไลน์สติ๊กเกอร์ เป็ นแนวทางได้
เป็ นอย่างดีต่อไป
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ระพีพฒั น์ คาหล้า . กลยุทธ์โฆษณาแฝงเพื่อสร้าง
ความภักดีในแบรนด์ธุรกิจ กรณี ศึกษาการออกแบบ
สติ๊กเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ออนไลน์สืบค้นจาก
http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/3980
(สื บค้นข้อมูลวันที่ 2 สิ งหาคม 2561).
สติ๊กเกอร์ไลน์.ออนไลน์สืบค้นจาก
https://www.nuttaputch.com/line-stickermarketing/
(สื บค้นเมื่อวันที่ 16 สิ งหาคม 2561).

ภาคผนวก ง
โปสเตอร์

ภาคผนวก จ
ประวิตผิ ู้จดั ทา

ประวัติผู้จัดทา

รู ปประวัติผจู้ ดั ทา
รหัสนักศึกษา
ชื่อ – นามสกุล
คณะ
สาขา
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์

: 5704400378
: นางสาว นภัสสร หนูแก้ว
: ศิลปศาสตร์
: การท่องเที่ยว
: 333 หมู่ 3 ต.แหลมฟ้ าผ่า อ. พระสมุทรเจดียจ์ . สมุทรปราการ 10290
: 092-8568913

ประวัติผู้จัดทำ

รู ปประวัติผจู้ ดั ทำ
รหัสนักศึกษำ : 5704400378
ชื่อ – นำมสกุล : นำงสำว นภัสสร หนูแก้ว
คณะ

: ศิลปศำสตร์

สำขำ

: กำรท่องเที่ยว

ที่อยู่

: 333 หมู่ 3 ต.แหลมฟ้ ำผ่ำ อ. พระสมุทรเจดียจ์ . สมุทรปรำกำร 10290

เบอร์โทรศัพท์ : 092-8568913

