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บทคดัย่อ 

บริษทั โคล่าทวัร์ จ  ากดั เป็นบริษทัทวัร์ท่ีจดัน าเท่ียวทั้งในประเทศและต่างประเทศจากการท่ี
นกัศึกษาไดม้าปฏิบติังานในบริษทั โคล่าทวัร์ จ  ากดั ไดเ้รียนรู้ขั้นตอนในการท างานของบริษทัและได้
เล็งเห็นว่าการท างานบริษทัทวัร์มีการติดต่อส่ือสารกับลูกค้าหรือเอเจนซ่ีผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์อยู่
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สต๊ิกเกอร์ (Line Sticker) และเพื่อให้บริษทั โคล่าทวัร์จ ากดั น าไลน์สต๊ิกเกอร์ไปใชใ้นประชาสัมพนัธ์
หรือการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ และเพิ่มความสนุกสนานในการสนทนาเพื่อท าให้การติดต่อส่ือสารงาน
กับลูกค้ามีความสนุกสนานเพิ่มมากข้ึน ด้วยลักษณะเด่นของไลน์สต๊ิกเกอร์ท่ีแสดงอารมณ์และ
ความรู้สึกของผูใ้ชท่ี้หลากหลาย เช่น ใช้สต๊ิกเกอร์ไลน์ส่ือสารแทนคา พูด ใชข้อ้ความแสดงการท าทุก
กิจกรรมในชีวิตประจ าวนั สต๊ิกเกอร์ตามเทศกาลและวนัส าคญั สต๊ิกเกอร์ของตราสินคา้ต่างๆ และ
สต๊ิกเกอร์การ์ตูนท่ีมีช่ือเสียงต่างๆ ผูจ้ดัท าจึงท าการออกแบบสต๊ิกเกอร์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของบริษทั โคล่า
ทวัร์ เพื่อให้พนักงานในบริษทั โคล่าทวัร์ ใช้ในการติดต่อส่ือสารกับลูกค้าและยงัเป็นการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ บริษทั โคล่าทวัร์ผา่นการส่งไลน์สต๊ิกเกอร์ 
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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.  
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

          บริษทั โคล่าทวัร์ จ  ากดั ให้บริการจดัน าเท่ียวทั้งในประเทศและต่างประเทศ รับจองท่ีพกั โรงแรม รี

สอร์ท จ าหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน ทุกสายการบิน ทุกเส้นทางทัว่โลก จดัสัมมนาเพื่อการพฒันาองคก์ร งานปาร์ต้ี 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จดัทศันะศึกษาดูงาน ทั้งดา้นการศึกษา อุตสาหกรรม การคา้ ฯลฯ ให้เช่ารถ

โคช้ปรับอากาศ 2 ชั้น และรถตูป้รับอากาศ ใหบ้ริการดว้ยทีมงานคุณภาพมากกวา่ 20 ปี มีนโยบายมุ่งเนน้ไป

ทางดา้นบริการเพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด มคัคุเทศก์ตอ้งผา่นการอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตจาก

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย มีการขายโปรแกรมทวัร์ผา่นทางหนา้เวบ็บริษทั เพจเฟสบุ๊ค และยงัมีการขาย

โปรแกรมทวัร์ผา่นทางแอพพลิเคชัน่ไลน์ใหก้บัลูกคา้หรือบริษทัเอเจนซ่ีอีกดว้ย   

          ผูจ้ดัท าได้เล็งเห็นวา่พนกังานบริษทั โคล่าทวัร์ จ  ากดั ไดมี้การติดต่อส่ือสารขายโปรแกรมทวัร์ให้กบั

ลูกคา้หรือเอเจนซ่ีผา่นทางแอพพลิเคชัน่ไลน์ (Line)  อยูบ่่อยคร้ัง ซ่ึงในปัจจุบนัไลน์เป็นท่ีนิยมเป็นอยา่งมาก

ในการติดต่อส่ือสารกนัทางดา้นธุรกิจ ไลน์เป็นแอปพลิเคชัน่ท่ีไม่เพียงแค่ส่งขอ้ความได ้ยงัสามารถทั้งโทรฯ 

หรือโทรผา่นวดีิโอคอล (Voice Call) ได ้และยงัมี “สต๊ิกเกอร์” (Sticker) ท่ีใชส่้งแสดงอารมณ์และความรู้สึก

ท่ีหลากหลาย เช่น ใชส้ต๊ิกเกอร์ไลน์ส่ือสารแทนค าพดู ใชข้อ้ความแสดงการท าทุกกิจกรรมในชีวิตประจ าวนั 

สต๊ิกเกอร์ตามเทศกาลและวนัส าคญั สต๊ิกเกอร์ของตราสินคา้ต่างๆ และสต๊ิกเกอร์การ์ตูนท่ีมีช่ือเสียงต่างๆ 

ผูจ้ดัท าจึงมีไอเดียสร้างสต๊ิกเกอร์ไลน์ เพื่อน ามาประยุกตใ์ชเ้ป็นช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ หรือน าเอา

สต๊ิกเกอร์มาใช้ในการโปรโมทสินคา้ของบริษทัดว้ยการน าเอาโลโกห้รือช่ือบริษทัมาในรูปแบบสต๊ิกเกอร์

เป็นการโปรโมทท่ีมีความน่ารัก เพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการสนทนากบัลูกคา้ 

          จากขอ้มูลดงักล่าวผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของสต๊ิกเกอร์ไลน์จึงไดท้  าการศึกษากระบวนการ

ในการสร้างสต๊ิกเกอร์ไลน์ซ่ึงเลือกท าในรูปแบบของตวัการ์ตูนเพราะสามารถส่ือสารไดง่้ายและมีลกัษณะ

ท่าทางท่ีส่ือถึงอารมณ์ของผูใ้ชไ้ดเ้ป็นอยา่งดีโดยท าการศึกษาการใชง้านสต๊ิกเกอร์ไลน์อีกทั้งยงัเป็นการช่วย

โปรโมทหรือประชาสัมพนัธ์สินคา้ของบริษทั โคล่าทวัร์ จ  ากดั และยงัเป็นเอกลกัษณ์ของ บริษทั โคล่าทวัร์ 

จ  ากดั และส่ือความหมายไดดี้อีกดว้ย สามารถน าตวัการ์ตูนนั้นๆ มาเป็นบทสนทนาแทนค าพูด และท าให้บน

สนทนาท่ีส่ือสารมีความสนุกสนานเพิ่มข้ึนอีกดว้ย   
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน  

     1.2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนการท าไลน์สต๊ิกเกอร์ (Line Sticker) 

     1.2.2 เพื่อใหบ้ริษทั โคล่าทวัร์ จ  ากดั น าไลน์สต๊ิกเกอร์ไปใชใ้นประชาสัมพนัธ์หรือการติดต่อ 

             ส่ือสารกบัลูกคา้ และ เพิ่มความสนุกสนานในการสนทนา 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน  

     1.3.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

              - บริษทั โคล่าทวัร์ จ  ากดั 

     1.3.2 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

             - ด าเนินงานระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม ถึง วนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 

     1.3.3 ขอบเขตดา้นขอ้มูล  

              - คน้หาศึกษาขอ้มูลการจดัท าไลน์สต๊ิกเกอร์จากอินเทอร์เน็ต เช่น Google YouTube  Line 

              - สอบถามขอ้มูลจากพนกังานท่ีปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษา 

1.4 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ  

     1.4.1 สถานประกอบการไดน้ าเอาไลน์สต๊ิกเกอร์ไปใชใ้นการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ในการท าธุรกิจทวัร์ 

     1.4.2 เพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการสนทนาระหวา่งลูกคา้กบัพนกังานบริษทัโคล่าทวัร์ 

             ไดป้ระชาสัมพนัธ์บริษทัผา่นการใชไ้ลน์สต๊ิกเกอร์อีกดว้ย 

     1.4.3 เป็นการประชาสัมพนัธ์บริษทั โคล่าทวัร์ ในรูปแบบการท าไลน์สต๊ิกเกอร์ซ่ึงสต๊ิกเกอร์มี 

             ความน่ารักท าใหลู้กคา้สามารถจดจ าบริษทัไดด้ว้ยไลน์สต๊ิกเกอร์ท่ีมีความน่ารัก 

     1.4.4 ผูจ้ดัท าโครงงานไดท้ราบถึงขั้นตอนการออกแบบหรือการจดัท าไลน์สต๊ิกเกอร์ 

1.5 ขั้นตอนและวธีิกำรด ำเนินงำน 
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     1.5.1 รวบรวมขอ้มูลและศึกษาขอ้มูลโครงงานการท าโครงงานกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังาน 

             ท่ีปรึกษาวา่ตอ้งการท าเร่ือง Line Sticker การจดัท าไลน์สต๊ิกเกอร์เพื่อส่งเสริม 

             การประชาสัมพนัธ์  บริษทั โคล่าทวัร์ จ  ากดั 

     1.5.2 วเิคราะห์ขอ้มูลและปัญหาท่ีพบไปปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษา รวมไปถึงการเรียบเรียงขอ้มูล 

             เน้ือหาโครงงานเพื่อใหต้รงตามวตัถุประสงคข์องโครงงาน 

     1.5.3 ก าหนดเร่ืองวตัถุประสงคข์องโครงงาน 

     1.5.4 ด าเนินการปฏิบติังานการออกแบบท าไลน์สต๊ิกเกอร์ 

     1.5.5 สรุปผลการท าโครงการ 

     1.5.6 น าเสนอโครงงาน 

1.6 นิยำมค ำศัพท์ 

          ไลน์ (Line) หมายถึง แอพพลิเคชัน่สาหรับการสนทนาบนอุปกรณ์การส่ือสารรูปแบบต่างเช่นสมาร์ต

โฟน คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต (Tablet) ผูใ้ชส้ามารถส่ือสารดว้ยการพิมพข์อ้ความจากอุปกรณ์การส่ือสาร

เคร่ืองหน่ึงไปสู่อีกเคร่ืองหน่ึง ไดรั้บการพฒันาให้มีความสามารถหลากหลายเพื่อรองรับการใชง้านของผูใ้ช้

หลายๆ ดา้น จุดเด่นท่ีทาให้ไลน์แตกต่างกบัแอพพลิเคชัน่สาหรับการสนทนารูปแบบอ่ืนๆ คือ รูปแบบของ 

“สต๊ิกเกอร์” (Sticker) ท่ีแสดงอารมณ์และความรู้สึกของผูใ้ชท่ี้หลากหลาย เช่น สต๊ิกเกอร์แสดงความรู้สึกขั้น

พื้นฐาน สต๊ิกเกอร์ตามเทศกาลและวนัส าคญั สต๊ิกเกอร์ของตราสินคา้ต่างๆ และสต๊ิกเกอร์การ์ตูนท่ีมีช่ือเสียง 

เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม ไลน์ยงัคงเป็นแอพพลิเคชัน่ใหม่ในอุตสาหกรรมสมาร์ตโฟนท่ีเพิ่งเปิดให้บริการตั้งแต่

ปี พ.ศ.2554 เป็นตน้มา 

          สต๊ิกเกอร์ (Sticker) หมายถึง รูปแบบการส่ือสารผ่านตวัการ์ตูน ศิลปินดว้ยภาษาสั้นๆและอาจมีเสียง

และภาพเคล่ือนไหวบนสต๊ิกเกอร์ไลน์หน่ึงในคุณลกัษณะเด่นของ ไลน์ แอพพลิเคชัน่ (Line Application) 

เพื่อให้ผูใ้ช้งานสามารถส่ืออารมณ์ หรือความรู้สึกระหว่างกนัผ่านตวัการ์ตูน (Character) ผูใ้ช้งานไลน์

แอพพลิเคชัน่ สามารถเลือกดาวน์โหลดไดท้ั้งแบบท่ีไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายและแบบท่ีตอ้งซ้ือ 



4 
 

 
 

          การประชาสัมพนัธ์ (Public relation) หมายถึง เป็นหน่ึงในส่วนประสมของการส่ือสารทางการตลาด

ซ่ึงมีความส าคญัอย่างหน่ึงขององค์การท่ีนอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยพนักงานขาย และการ

ส่งเสริมการขายทั้งน้ีองคก์ารอาจอยูใ่นรูปของบริษทั ห้างร้าน สมาคมหรือหน่วยงานต่างๆอนัเป็นส่วนหน่ึง

ในระบบสังคมซ่ึงมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั องค์การจะไม่สามารถอยู่ในสังคมไดห้รืออยู่ไดย้ากหาก

ปราศจากการยอมรับและความเขา้ใจจากสาธารณชนซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในสังคม ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีองค์การ

ตอ้งใหค้วามสนใจต่อการท าความเขา้ใจและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัสาธารณชนโดยผา่นส่ือต่าง ๆ โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อให้สาธารณชนมีทัศนคติ ความเช่ือหรือมุมมองท่ีดีต่อองค์การ อันจะส่งผลต่อการ

ด าเนินงานอยา่งราบร่ืนในระยะยาวขององคก์าร 

          การประชาสัมพนัธ์จะถูกใช้เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ บุคลากร สถานท่ี แนวคิดและกิจกรรมการ

ด าเนินงานต่างๆ ขององคก์าร  เช่น  ธุรกิจการคา้ใชก้ารประชาสัมพนัธ์เพื่อเป็นการฟ้ืนความสนใจของลูกคา้

ต่อสินคา้ท่ีตกต ่าลง การใชก้ารประชาสัมพนัธ์ของประเทศในการดึงดูดนกัท่องเท่ียวหรือนกัลงทุนเพื่อให้เขา้

มาท่องเท่ียวหรือลงทุนในประเทศ หรือการท่ีบริษทัใชก้ารประชาสัมพนัธ์เพื่อจดัการกบัวิกฤติท่ีเกิดข้ึนจาก

ความเขา้ใจผดิในตวัสินคา้ของผูใ้ชสิ้นคา้ 
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บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

          การศึกษา  Line Sticker การจดัท าไลน์สต๊ิกเกอร์เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์บริษทั โคล่าทวัร์ 

จ  ากดั ผูจ้ดัท าได้ท าการศึกษาหาขอ้มูลเก่ียวกบัไลน์รวมถึงขั้นตอนการสร้างไลน์สต๊ิกเกอร์ การน าไลน์

สต๊ิกเกอร์ไปใช ้ขอ้ดีขอ้เสียของ Line sticker และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมเพื่อใชใ้นการปฏิบติังานหรือ

ช่วยใหโ้ครงงานส าเร็จลุล่วง 

2.1 ประวตัิความเป็นมาของแอพพลเิคช่ันไลน์ (Line application) 

2.2 ขั้นตอนการท าไลน์สติ๊กเกอร์ (Line Creators) 

2.3 ขั้นตอนการน าไลน์สติ๊กเกอร์ไปใช้ 

2.4 ข้อดีข้อเสียของ Line sticker 

2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ประวตัิความเป็นมาแอพพลเิคช่ัน ไลน์ (Line Application ) 

            เป็นโปรแกรมท่ีถูกสร้างข้ึนในช่วงกลางปี 2010 โดยการร่วมมือของบริษทั Naver Japan Corporation 

และบริษทั livedoor โดยมี NHN Japan เป็นผูพ้ฒันาฟีเจอร์ต่างๆ ของไลน์ และในส่วนของการตลาดดา้น

ธุรกิจนั้นยกให้บริษทัแม่ท่ีเกาหลี NHN Corporation จดัการหลงัจากท่ีเปิดตวัไดเ้พียงไม่นาน ก็ไดรั้บการ

ตอบรับถึงหลายสิบลา้นยูสเซอร์ในญ่ีปุ่น ประเด็นแรกท่ีใช้ในการสร้างโปรแกรมแชท LINE ข้ึนมาก็มี

สาเหตุมาจากเหตุการณ์แผน่ดินไหวท่ีภูมิภาค Tohoku เม่ือตน้ปี 2011 นัน่เอง ในตอนนั้นระบบการติดต่อ

ทางการโทรศพัทล่์มอยา่งไม่เป็นท่า ท าให้ NHN Japan ตดัสินใจออกแบบ App ท่ีสามารถใชไ้ดท้ั้งบนมือถือ 

บนแท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์พีซี ซ่ึงจะท างานบนเครือข่ายขอ้มูลท่ีสามารถแชทตอบโต้ได้รวดเร็วและ

ต่อเน่ืองดว้ยความท่ีไลน์มีคุณสมบติัของโปรแกรมแชทครบถว้น ตั้งแต่ แชท ส่งไฟล์รูป ไฟล์วิดีโอ ไฟล์

เสียง โทรแบบเสียง โทรแบบวดีิโอคอล มีระบบการคน้หาเพื่อนดว้ย QR Code หรือจะเกมไวค้ลายเครียด ยงั

มีอีกส่ิงหน่ึงท่ีถือไดว้่าเป็นจุดเด่นของแอพพลิเคชัน่น้ีก็ว่าไดค้่ะ นัน่ก็คือ “Sticker” นัน่เอง สามารถใช้ส่ง

แทนการแสดงอารมณ์และความรู้สึกของผูใ้ช้ท่ีหลากหลาย เช่น สต๊ิกเกอร์แสดงความรู้สึกขั้นพื้นฐาน

สต๊ิกเกอร์ตามเทศกาลและวนัส าคญั สต๊ิกเกอร์ของตราสินคา้ต่างๆ และสต๊ิกเกอร์การ์ตูนท่ีมีช่ือเสียง  
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          จ  านวนสมาชิกในการเช่ือมต่อของแอพพลิเคชัน่ไลน์เพิ่มข้ึนสูงอย่างต่อเน่ืองหากนบัตั้งแต่ปีท่ีก่อตั้ง 

คือ ปี พ.ศ. 2554 แอพพลิเคชัน่ไลน์มีสมาชิกไม่ถึง 1 ลา้นคน แต่ในปีพ.ศ. 2557 จากการเปิดเผยตวัเลขของ

บริษทั LINE Corporation พบว่า แอพพลิเคชัน่ไลน์มีจ านวนผูใ้ชง้านทัว่โลก 560 ลา้นคน โดยประเทศท่ีมี

จ านวนผูใ้ช้งานมากท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 คือ ประเทศญ่ีปุ่น มีจ านวน 54 ล้านคน รองลงมาคือ ประเทศไทย 

จ านวน 33 ล้านคน ประเทศอินโดนีเซียจ านวน 30 ล้านคน ประเทศสหรัฐอเมริกาจ านวน 25 ล้านคน 

ประเทศสเปนและเมก็ชิโก จ านวน 18 ลา้นคนเท่ากนั 

          ส าหรับประเทศไทย แอพพลิเคชัน่ไลน์ถือเป็นแอพพลิเคชัน่ท่ีมีการใชง้านในล าดบัตน้ ๆ เม่ือเทียบกบั

แอพพลิเคชัน่อ่ืน ๆ โดยผลจากการส ารวจพฤติกรรมของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทยประจ าปีพ.ศ. 2557 

ของส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ.พบว่าเครือข่ายสังคม

ออนไลน์และแอพพลิเคชัน่ยอดนิยม 3 อนัดบัแรกท่ีมีการใชง้าน ไดแ้ก่ เฟสบุ๊ค (ร้อยละ 93.7) ไลน์ (ร้อยละ 

86.8) และกเูก้ิลพลสั (ร้อยละ 34.6)   

2.2 ขั้นตอนการท า ไลน์สติ๊กเกอร์ 

2.2.1 การสร้างไลน์สต๊ิกเกอร์ดว้ยแอพพลิเคชัน่ Line Creators Studio 

          การสร้างสต๊ิกเกอร์ไลน์สามารถท าใน Line Creators Studio ซ่ึงในแอพพลิเคชัน่น้ีสามารถท าไดด้ว้ย

สมาร์ทโฟน การดาวน์โหลดแอพ LINE Creators Studioเปิดแอพแลว้สร้างสต๊ิกเกอร์ของคุณโดยไม่ตอ้งใช้

สแกนเนอร์หรือซอฟต์แวร์ส าหรับปรับแต่งรูปเข้าสู่ระบบด้วยบญัชี LINE แล้วยื่นค าขอให้พิจารณา

สต๊ิกเกอร์เร่ิมการจ าหน่ายไดห้ลงัสต๊ิกเกอร์ผา่นการพิจารณาหากสต๊ิกเกอร์ท่ียืน่ขอให้พิจารณาจากในแอพไม่

ผา่นการพิจารณา คุณสามารถแกไ้ขแลว้ยื่นขอให้พิจารณาไดอี้กคร้ังทาง LINE Creators Marketคุณสามารถ

เขา้สู่ระบบ Creators Market และ Creators Studio ไดด้ว้ย LINE บญัชีเดียวกนัระบบจะซิงคข์อ้มูลสต๊ิกเกอร์

ท่ียื่นขอให้พิจารณาแลว้ แต่จะไม่ซิงค์ขอ้มูลสต๊ิกเกอร์ท่ีอยู่ระหวา่งการแกไ้ขแอพน้ีเป็นแอพส าหรับการใช้

ส่วนบุคคลเท่านั้น ผูท่ี้ใชบ้ญัชีแบบธุรกิจสามารถใชแ้อพพลิเคชัน่น้ีไดเ้ช่นกนั แต่จะไม่สามารถแกไ้ขข้อ้มูล

บญัชีผา่นแอพไดข้ณะน้ี LINE Creators Studio เปิดให้บริการในภาษาไทย องักฤษ ญ่ีปุ่น และจีนตวัเต็ม เรา

จะเพิ่มภาษาท่ีใหบ้ริการอีกในไม่นานน้ี ดูขั้นตอนการสร้างไลน์สต๊ิกเกอร์ดว้ยการท าในแอพพลิเคชัน่ LINE 

Creators Studio เขา้ไปดูไดท่ี้เวบ็ไซค ์https://creator.line.me/th/studio 
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การสร้างไลน์สต๊ิกเกอร์ดว้ยการท าในแอพพลิเคชัน่ LINE Creators Studio 

ขั้นตอนท่ี 1 ใส่ช่ือสต๊ิกเกอร์ใส่ช่ือส าหรับสต๊ิกเกอร์ใหม่ของคุณ                                                        

 

รูปท่ี 2.1 การสร้างไลน์สต๊ิกเกอร์ดว้ยการท าในแอพพลิเคชัน่ LINE Creators Studio 

 ( ท่ีมา : https://creator.line.me/th/studio/  )   

ขั้นตอนท่ี 2 มี 3 วธีิใหเ้ลือกแคนวาสรูปในอลับั้มหรือกลอ้ง  

 

รูปท่ี 2.2 การสร้างไลน์สต๊ิกเกอร์ดว้ยการท าในแอพพลิเคชัน่ LINE Creators Studio 

 ( ท่ีมา : https://creator.line.me/th/studio/ ) 
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ขั้นตอนท่ี 3 วาดรูปตอ้งไม่ลืมท่ีจะลงสีบนรูปดว้ยเพราะอาจส่งกระทบถึงผลการพิจารณา 

 

รูปท่ี 2.3 การสร้างไลน์สต๊ิกเกอร์ดว้ยการท าในแอพพลิเคชัน่ LINE Creators Studio 

 ( ท่ีมา : https://creator.line.me/th/studio/ ) 

ขั้นตอนท่ี 4 เลือกรูปท่ีจะใชท้  าสต๊ิกเกอร์ 

 

รูปท่ี 2.4 การสร้างไลน์สต๊ิกเกอร์ดว้ยการท าในแอพพลิเคชัน่ LINE Creators Studio 

 ( ท่ีมา : https://creator.line.me/th/studio/ ) 
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ขั้นตอนท่ี 5 เลือกรูปทรงท่ีตอ้งการ 

 

รูปท่ี 2.5 การสร้างไลน์สต๊ิกเกอร์ดว้ยการท าในแอพพลิเคชัน่ LINE Creators Studio 

( ท่ีมา : https://creator.line.me/th/studio/  ) 

ขั้นตอนท่ี 6 ตดัขอบใชป้ลายน้ิวลากเส้นส่วนท่ีตอ้งการ 

 

รูปท่ี 2.6 การสร้างไลน์สต๊ิกเกอร์ดว้ยการท าในแอพพลิเคชัน่ LINE Creators Studio 

 ( ท่ีมา : https://creator.line.me/th/studio/ ) 
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ขั้นตอนท่ี 7 ใชย้างลบเพื่อลบส่วนท่ีไม่ตอ้งการใหป้รากฏในสต๊ิกเกอร์คุณสามารถปรับขนาดของยางลบ 

                    หรือ จะยอ่ขยายรูปภาพของคุณไดเ้ช่นกนั 

 

รูปท่ี 2.7 การสร้างไลน์สต๊ิกเกอร์ดว้ยการท าในแอพพลิเคชัน่ LINE Creators Studio 

( ท่ีมา : https://creator.line.me/th/studio/  ) 

ขั้นตอนท่ี 8 ใชก้รอบรูปตดัแต่งรูปไดด้งัใจดว้ยกรอบรูปน่ารักเพียงดาวน์โหลดจากรายช่ือกรอบรูปท่ี 

                    มีใหเ้ลือกมากมาย 

 

รูปท่ี 2.8 การสร้างไลน์สต๊ิกเกอร์ดว้ยการท าในแอพพลิเคชัน่ LINE Creators Studio 

 ( ท่ีมา : https://creator.line.me/th/studio/ ) 
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ขั้นตอนท่ี 9 ปรับขนาด องศา หรือ ต าแหน่งรูปท่ีใชท้  าสต๊ิกเกอร์ 

 

รูปท่ี 2.9 การสร้างไลน์สต๊ิกเกอร์ดว้ยการท าในแอพพลิเคชัน่ LINE Creators Studio 

( ท่ีมา : https://creator.line.me/th/studio/ ) 

ขั้นตอนท่ี 10 ใส่ขอ้ความในสต๊ิกเกอร์ดว้ยฟอนตห์ลากหลายแบบหรือดาวน์โหลดฟอนตใ์หม่จาก 

                      รายช่ือฟอนตใ์นแอพพลิเคชัน่ก็ได ้

 

รูปท่ี 2.10 การสร้างไลน์สต๊ิกเกอร์ดว้ยการท าในแอพพลิเคชัน่ LINE Creators Studio 

 ( ท่ีมา : https://creator.line.me/th/studio/ ) 
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ขั้นตอนท่ี 11 ใส่รูปใชฟั้งกช์นัพูก่นัแสดงฝีมือวาดรูปแต่งสต๊ิกเกอร์ดว้ยปลายน้ิว 

 

รูปท่ี 2.11 การสร้างไลน์สต๊ิกเกอร์ดว้ยการท าในแอพพลิเคชัน่ LINE Creators Studio 

 ( ท่ีมา : https://creator.line.me/th/studio/ ) 

ขั้นตอนท่ี 12 เสร็จส้ินเม่ือสร้างสต๊ิกเกอร์ครบแลว้ (อยา่งนอ้ย 8 รูป) ให้แตะจ าหน่าย 

 

รูปท่ี 2.12 การสร้างไลน์สต๊ิกเกอร์ดว้ยการท าในแอพพลิเคชัน่ LINE Creators Studio 

 ( ท่ีมา : https://creator.line.me/th/studio/ ) 
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ขั้นตอนท่ี 13 ใส่ขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

 

รูปท่ี 2.13 การสร้างไลน์สต๊ิกเกอร์ดว้ยการท าในแอพพลิเคชัน่ LINE Creators Studio 

 ( ท่ีมา : https://creator.line.me/th/studio/ ) 

ขั้นตอนท่ี 14 เลือกจ านวนสต๊ิกเกอร์ 

 

รูปท่ี 2.14 การสร้างไลน์สต๊ิกเกอร์ดว้ยการท าในแอพพลิเคชัน่ LINE Creators Studio 

 ( ท่ีมา : https://creator.line.me/th/studio/  ) 
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2.2.15 เลือกรูปหลกัส าหรับแสดง 

 

รูปท่ี 2.15 การสร้างไลน์สต๊ิกเกอร์ดว้ยการท าในแอพพลิเคชัน่ LINE Creators Studio 

 ( ท่ีมา : https://creator.line.me/th/studio/ ) 

2.2.16 ใส่ขอ้มูลส าหรับการจ าหน่าย 

 

รูปท่ี 2.16 การสร้างไลน์สต๊ิกเกอร์ดว้ยการท าในแอพพลิเคชัน่ LINE Creators Studio 

 ( ท่ีมา : https://creator.line.me/th/studio/ ) 
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ขั้นตอนท่ี 17 ยืน่ค าขอพิจารณา 

 

รูปท่ี 2.17 การสร้างไลน์สต๊ิกเกอร์ดว้ยการท าในแอพพลิเคชัน่ LINE Creators Studio 

 ( ท่ีมา : https://creator.line.me/th/studio/  ) 

ขั้นตอนท่ี 18 รอการพิจารณา 

 

รูปท่ี 2.18 การสร้างไลน์สต๊ิกเกอร์ดว้ยการท าในแอพพลิเคชัน่ LINE Creators Studio 

 ( ท่ีมา : https://creator.line.me/th/studio/ ) 
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ขั้นตอนท่ี 19 เร่ิมจ าหน่ายเม่ือสต๊ิกเกอร์เปล่ียนสถานะเป็น “อนุมติั” คุณจะเร่ิมจ าหน่ายสต๊ิกเกอร์ท่ี  

                     LINE STORE  และร้านสต๊ิกเกอร์ในแอพได ้

 

รูปท่ี 2.19 การสร้างไลน์สต๊ิกเกอร์ดว้ยการท าในแอพพลิเคชัน่ LINE Creators Studio 

 ( ท่ีมา : https://creator.line.me/th/studio/ ) 

 

2.2.2  การสร้างไลน์สต๊ิกเกอร์ดว้ยโปรแกรม Adobe Illustrator 

           เป็นอีกหน่ึงโปรแกรมท่ีสามารถใชอ้อกแบบไลน์สต๊ิกเกอร์ไดด้ว้ยโปรแกรม Adobe  Illustrator เป็น

โปรแกรมท่ีไดรั้บความนิยมในการออกแบบการท าไลน์สต๊ิกเกอร์ โปรแกรมมีมาตรฐานในงานวาด 

เน่ืองจากสามารถสร้างงานไดห้ลากหลาย สร้างลายเส้นไดอิ้สระ ลงสี เป็นโปรแกรมท่ีไม่ยากในการใชง้าน

โปรแกรมน้ีสามารถท าไดด้ว้ยคอมพิวเตอร์ โดยท าการวาดรูปภาพไลน์สต๊ิกเกอร์ลงกระดาษไว ้จากนั้นน า

แสกนเขา้โปรแกรม Adobe Illustrator หลงัจากนั้นท าการตกแต่งในโปรแกรมดงัน้ี 
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การสร้างไลน์สต๊ิกเกอร์ดว้ยโปรแกรม Adobe Illustrator 

ขั้นตอนท่ี 1 ท าการแสกนรูปภาพเขา้คอมพิวเตอร์ แลว้ท าการ Corp ไฟลภ์าพใหเ้ป็นรูปๆเม่ือท าการ Crop 

เสร็จ ใหเ้ปิดโปรแกรม Illustrator แลว้เปิดไฟลภ์าพข้ึนมา จะเห็นภาพเส้นแตกๆไม่ชดัอยูใ่หก้ด ปุ่ม Image 

Trace ดา้นบนท าไลน์สต๊ิกเกอร์ดว้ยแอพพลิเคชัน่ Adobe Illustrator 

 

รูปท่ี 2.20 การสร้างสต๊ิกเกอร์ดว้ยโปรแกรม Adobe Illustrator 

( ท่ีมา : https:// Illustrator.com/topic/35546708) 

ขั้นตอนท่ี 2 เม่ือกดแลว้จะไดเ้ส้นท่ีคมชดัมากข้ึนและเส้นสวยข้ึนเป็นอยา่งมาก 

 

รูปท่ี 2.21 การสร้างสต๊ิกเกอร์ดว้ยโปรแกรม Adobe Illustrator 

( ท่ีมา : https:// Illustrator.com/topic/35546708) 
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ขั้นตอนท่ี 3 ต่อไปก็จะลงสีกนัแต่การลงสีเราตอ้งท าการแบ่งลงสีแต่ละส่วนโดยการกดปุ่ม Expand ดา้นบน 

 

รูปท่ี 2.22 การสร้างสต๊ิกเกอร์ดว้ยโปรแกรม Adobe Illustrator 

( ท่ีมา : https:// Illustrator.com/topic/35546708) 

ขั้นตอนท่ี 4 เม่ือกดเสร็จจะไดรู้ปท่ีเป็นจุดมาร์กทั้งรูปทีน้ีเราก็สามารถกดเลือกวา่จะลงสีตรงไหนก็ไดแ้ลว้ 

 

รูปท่ี 2.23 การสร้างสต๊ิกเกอร์ดว้ยโปรแกรม Adobe Illustrator 

( ท่ีมา : https:// Illustrator.com/topic/35546708) 
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ขั้นตอนท่ี 5 ต่อไปเราก็ท าการลงสีกนัไดเ้ลย สีท่ีเราใชเ้ราจะหาจากแลว้เลือกท่ี Open Swatch Library > 

Color Books > PANTONE+ Solid Uncoated 

 

รูปท่ี 2.24 การสร้างสต๊ิกเกอร์ดว้ยโปรแกรม Adobe Illustrator 

( ท่ีมา : https:// Illustrator.com/topic/35546708) 

ขั้นตอนท่ี 6 เม่ือกดแลว้จะไดต้ารางสีหนา้ตาแบบน้ีมีสีสันใหเ้ลือกเยอะเลย 

 

รูปท่ี 2.25 การสร้างสต๊ิกเกอร์ดว้ยโปรแกรม Adobe Illustrator 

( ท่ีมา : https:// Illustrator.com/topic/35546708) 

 

 



20 
 

 
 

ขั้นตอนท่ี 7 หลงัจากตกแต่งสีตามท่ีตอ้งการแลว้จากนั้นกด Save ภาพตอ้งใหเ้ป็นไฟล ์.png ดว้ยแค่น้ีเราก็ได้

รูปสต๊ิกเกอร์ไลน์แลว้ ต่อไปก็ใหเ้ราน าสต๊ิกเกอร์ของเราท่ีท าเสร็จไปลงทะเบียน ในเวบ็ Line Creator ท่ีเรา

สมคัรไวก้็กรอกขอ้มูลใหค้รบ แลว้เราก็ส่งใหท้างไลน์พิจารณา แลว้รอทางไลน์อนุมติั ประมาณ 1-2 เดือน 

 

รูปท่ี 2.26 การสร้างสต๊ิกเกอร์ดว้ยโปรแกรม Adobe Illustrator 

( ท่ีมา : https://creator.line.me/th/studio/ ) 

 

2.3 ขั้นตอนการน าไลน์สติ๊กเกอร์ไปใช้ 

วธีิซ้ือสต๊ิกเกอร์ไลน์แต่มาท าความเขา้ใจกนัก่อนเก่ียวกบัมูลค่าท่ีจะใชซ้ื้อสต๊ิกเกอร์ ไดน้ั้นมี 3 อยา่ง คือ 

- เหรียญ ท่ีใชส้ าหรับในการซ้ือสต๊ิกเกอร์ผา่นแอพไลน์ 

- Points ท่ีเราไดม้าฟรีๆ ใชส้ าหรับแลกกลายเป็นเหรียญ 

- เครดิตเป็นเงินจริง ๆ ท่ีเราเติมเขา้ไป 
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ขั้นตอนท่ี 1 เขา้ไปในไลน์แลว้กดตรงร้านสต๊ิกเกอร์  

 

รูปท่ี 2.27 ขั้นตอนการน าสต๊ิกเกอร์ไลน์ไปใช ้

( ท่ีมา :  https://tech.mthai.com/tips-technic/59127.html ) 

ขั้นตอนท่ี 2 เขา้มาจะเจอร้านสต๊ิกเกอร์ให้เลือกมากมาย 

 

รูปท่ี 2.28 ขั้นตอนการน าสต๊ิกเกอร์ไลน์ไปใช ้

( ท่ีมา :  https://tech.mthai.com/tips-technic/59127.html ) 

https://tech.mthai.com/tips-technic/59127.html
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ขั้นตอนท่ี 3  เลือกสต๊ิกเกอร์อนัท่ีชอบ 

 

รูปท่ี 2.29 ขั้นตอนการน าสต๊ิกเกอร์ไลน์ไปใช ้

( ท่ีมา :  https://tech.mthai.com/tips-technic/59127.html ) 

ขั้นตอนท่ี 4 แลว้กดซ้ือสต๊ิกเกอร์ซ่ึงการกดซ้ือผา่นแอพน้ีจะตอ้งใชผ้า่นบตัรเครดิตท่ีผกูกบัไอดีของเรา 

 

รูปท่ี 2.30 ขั้นตอนการน าสต๊ิกเกอร์ไลน์ไปใช ้

(ท่ีมา :  https://tech.mthai.com/tips-technic/59127.html) 

 

https://tech.mthai.com/tips-technic/59127.html
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ขั้นตอนท่ี 5  กดซ้ือเพื่อยนืยนัการสั่งซ้ือท าการโหลดสติเกอร์ท่ีซ้ือมาเก็บไวใ้นเคร่ืองได ้

 

รูปท่ี 2.31 ขั้นตอนการน าสต๊ิกเกอร์ไลน์ไปใช ้

(ท่ีมา :  https://tech.mthai.com/tips-technic/59127.html) 

ขั้นตอนท่ี 6 ส่วนใครท่ีไม่ไดผ้กูบตัรเครดิตนั้นใหเ้ปิด Browser ข้ึนแลว้พิมพ ์store.line.me เพื่อเขา้สู่หนา้ 

                   ร้านคา้ของไลน์ 

 

  รูปท่ี 2.32 ขั้นตอนการน าสต๊ิกเกอร์ไลน์ไปใช ้  

( ท่ีมา :  https://tech.mthai.com/tips-technic/59127.html ) 
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ขั้นตอนท่ี 7 จากกดท่ีเติมเครดิตเพื่อเติมเงินเขา้ไปในระบบ ส่วนขา้งๆ นั้นคือเงินท่ีเรามีอยูใ่นระบบนั้นเอง 

 

รูปท่ี 2.33 ขั้นตอนการน าสต๊ิกเกอร์ไลน์ไปใช ้  

( ท่ีมา :  https://tech.mthai.com/tips-technic/59127.html ) 

ขั้นตอนท่ี 8 หลงักดเขา้มาแลว้ ใหใ้ส่อีเมลแ์ละพาสเวร์ิดท่ีเราผกูบญัชีไวก้บัไอดีไลน์ 

 

รูปท่ี 2.34 ขั้นตอนการน าสต๊ิกเกอร์ไลน์ไปใช ้  

( ท่ีมา :  https://tech.mthai.com/tips-technic/59127.html ) 
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ขั้นตอนท่ี 9 ซ่ึงอีเมล ์น้ีหากใครท่ีจ าไม่ไดห้รือไม่เคยผกูไวก้บัไอดี ใหก้บัไปดูท่ีแอพ Line ในส่วนของการ 

                   ตั้งค่า 

 

รูปท่ี 2.35 ขั้นตอนการน าสต๊ิกเกอร์ไลน์ไปใช ้  

( ท่ีมา :  https://tech.mthai.com/tips-technic/59127.html ) 

ขั้นตอนท่ี 10 ใหเ้ลือกท่ี บญัชี ของเราเพื่อดูอีเมล์ 

 

    รูปท่ี 2.36 ขั้นตอนการน าสต๊ิกเกอร์ไลน์ไปใช ้   

 ( ท่ีมา :  https://tech.mthai.com/tips-technic/59127.html )  
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ขั้นตอนท่ี 11 เลือกท่ีอีเมลใ์นกรอบส่ีเหล่ียมนั้นแหละครับ จากนั้นน าอีเมลน้ี์กลบัไปกรอกท่ีหนา้เวบ็ 

                      ของไลน์ 

 

รูปท่ี 2.37 ขั้นตอนการน าสต๊ิกเกอร์ไลน์ไปใช ้

( ท่ีมา :  https://tech.mthai.com/tips-technic/59127.html ) 

ขั้นตอนท่ี 12 หลงัจากท่ีเราเขา้มาก็จะมีใหเ้ลือกวธีิการเติมเงินมีใหเ้ลือกมากมาย 

 

รูปท่ี 2.38 ขั้นตอนการน าสต๊ิกเกอร์ไลน์ไปใช ้

( ท่ีมา :  https://tech.mthai.com/tips-technic/59127.html ) 
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ขั้นตอนท่ี 13 เอาแบบง่ายๆ เลยก็เติมผา่นบตัรเติมเงินนั้น เลือกมาซกัอนัจากนั้นก็กดตกลง 

 

รูปท่ี 2.39 ขั้นตอนการน าสต๊ิกเกอร์ไลน์ไปใช ้

( ท่ีมา :  https://tech.mthai.com/tips-technic/59127.html ) 

ขั้นตอนท่ี 14 กรอกรหสัลงไปจากนั้นกดตกลง 

 

รูปท่ี 2.40 ขั้นตอนการน าสต๊ิกเกอร์ไลน์ไปใช ้

( ท่ีมา :  https://tech.mthai.com/tips-technic/59127.html ) 
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ขั้นตอนท่ี 15 เรียบร้อยแค่น้ีเงินก็เขา้ระบบแลว้ 

 

 รูปท่ี 2.41 ขั้นตอนการน าสต๊ิกเกอร์ไลน์ไปใช ้  

( ท่ีมา :  https://tech.mthai.com/tips-technic/59127.html ) 

ขั้นตอนท่ี 16 จากนั้นก็กลบัไปเลือกสต๊ิกเกอร์มาซกัอนัท่ีอยากไดแ้ลว้กดซ้ือ 

 

 รูปท่ี 2.42 ขั้นตอนการน าสต๊ิกเกอร์ไลน์ไปใช ้  

( ท่ีมา :  https://tech.mthai.com/tips-technic/59127.html ) 
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ขั้นตอนท่ี 17 เขา้มาแลว้ใหเ้ลือกท่ี Line Credit 

 

รูปท่ี 2.43 ขั้นตอนการน าสต๊ิกเกอร์ไลน์ไปใช ้  

( ท่ีมา :  https://tech.mthai.com/tips-technic/59127.html ) 

ขั้นตอนท่ี 18 จากนั้นก็ท าการดาวน์โหลดการซ้ือ จากหนา้สโตร์ของไลน์จะพาเรากลบัไปท่ีแอพไลน์ 

 

    รูปท่ือ 2.44 ขั้นตอนการน าสต๊ิกเกอร์ไลน์ไปใช ้   

( ท่ีมา :  https://tech.mthai.com/tips-technic/59127.html ) 
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ขั้นตอนท่ี 19 ดาวโหลดเส็จก็ไดส้ต๊ิกเกอร์มาใชส่้งหาเพื่อนแลว้ 

 

รูปท่ี 2.45 ขั้นตอนการน าสต๊ิกเกอร์ไลน์ไปใช ้

( ท่ีมา :  https://tech.mthai.com/tips-technic/59127.html ) 

2.4 ข้อดี ข้อเสียของ  LINE STICKER 

      2.4.1 ขอ้ดีของ LINE STICKER 

             - line sticker สามารถออกแบบเฉพาะใหมี้เอกลกัษณ์เฉพาะตวั ไม่ซ ้ ากบัของคนอ่ืนได ้ดงันั้น  ในแง่

ของธุรกิจจึงมีการอาศยั line sticker เขา้มาช่วยในดา้นการโปรโมท โฆษณา และดูเหมือนวา่ จะท าไดเ้นียน

และเขา้ถึงใจผูบ้ริโภคไดง่้ายกวา่ดว้ย  

             - สร้างเอกลกัษณ์ให้ธุรกิจก็ได ้แบบง่ายและอยูใ่นความทรงจ าแบบแทรกซึม โดยการใชโ้ลโกข้อง

บริษทัมาท าเป็น line sticker เห็น line sticker ก็จะนึกถึงผลิตภณัฑ์สร้างจุดขายให้แก่สินคา้ เน่ืองจาก line 

sticker มกัเป็นการ์ตูนท่ีมีความน่ารัก จดจ าง่าย หากใชคู้่ไปกบัสินคา้ ก็สามารถสร้างภาพโฆษณาให้เป็นน่า

ติดตามดูตั้งแต่ตน้จนจบ 

             - line sticker แสดงอารมณ์ท่ีส่ือสารไดเ้ขา้ใจความรู้สึกภายในภาพเดียว ง่ายต่อการตดัสินใจส่งให้

ธุรกิจของคุณรับรู้ว่า ลูกคา้รู้สึกอย่างไรต่อสินคา้และบริการของคุณ ความง่าย ท าให้การตดัสินใจแสดง

ความรู้สึกของลูกคา้รวดเร็วข้ึน  
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      2.4.2 ขอ้เสียของ LINE STICKER  

             - ตอ้งอาศยัการเช่ือมต่อของระบบอินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเป็นตวักลางในการรับ-ส่งขอ้มูล 

โดยเฉพาะในรูปแบบของ Voice Call ท่ีตอ้งใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจึงจะสามารถท า งานไดอ้ย่างไม่

ติดขดั ขอ้จ ากดัในเร่ืองน้ีท า ใหไ้ลน์สามารถเขา้ถึงผูใ้ชไ้ดเ้ฉพาะบางพื้นท่ีท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น 

             - ส้ินเปลืองพลงังานแบตเตอร่ี (Battery Consuming) ดว้ยความสามารถท่ีหลากหลายบนไลน์ เช่น 

การเปิดคลิปวิดีโอการเช่ือมต่อจากลิงคภ์ายนอก หรือการสนทนาโดยผา่น VoiceCall ท า ให้สูญเสียพลงังา

แบตเตอร่ีเป็นจ านวนมาก ซ่ึงหากเปิดทิ้งไวน้านจะท า ใหพ้ลงังานแบตเตอร่ีลดลงอยา่งรวดเร็ว 

             - มีขอ้จ ากดัในเร่ืองของการลงทะเบียน ท่ีแอปพลิเคชนัไดก้ าหนดให้ผูใ้ชส้ามารถลงทะเบียนโดย

ผา่นสมาร์ทโฟนเท่านั้น กล่าวคือ สมาร์ทโฟน 1 เคร่ือง จะมีไอดีไลน์ส าหรับการเขา้ใช ้(Log in) เพียง 1 ไอดี 

และไม่สามารถลงทะเบียนไดด้ว้ยวธีิอ่ืน  

2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

          เบญจมาพร จาตุรงค์สกุล (2560) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตวัสินใจซ้ือสต๊ิกเกอร์ไลน์ของ

นกัศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์” โดยการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษา

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตวัสินใจซ้ือสต๊ิกเกอร์ไลน์ รวมทั้ งเพื่อศึกษาปัจจัยพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการตัวสินใจซ้ือสต๊ิกเกอร์ไลน์ และเพื่อศึกษาตดัสินใจซ้ือสต๊ิกเกอร์ไลน์ของนักศึกษา

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักศึกษาปริญญาตรี 

มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสอบถาม สถิติท่ีใช้

การวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การแจงแจกความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับผลการ

ทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) และใช้

สถิติไคสแควร์ (Chi – Square) ผลการวจิยัพบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือสต๊ิกเกอร์ไลน์ของนกัศึกษา

ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนยส่์วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 21 -25 ปี มีอาชีพ เป็นนกัศึกษา 

มีสถานภาพโสด และมีรายไดร้ะหวา่ง 15,001 – 20,000 บาท ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสต๊ิกเกอร์ไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ พบว่า ด้าน ผลิตภณัฑ ์

สต๊ิกเกอร์ไลน์มีการเคล่ือนไหว ส่ือความหมายไดต้รงกบัความรู้สึก ดา้นราคา สต๊ิกเกอร์ไลน์มีป้ายบอกราคา

ชดัเจน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย สต๊ิกเกอร์ไลน์สามารถซ้ือไดต้ลอดเวลาและดา้นดา้นส่งเสริมการตลาด

สต๊ิกเกอร์ไลน์มีการแจ้งข่าวสารให้ทราบผ่านไลน์ ด้านพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสต๊ิกเกอร์ไลน์ของ
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นกัศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์พบว่า มีการตดัสินใจซ้ือสต๊ิกเกอร์ไลน์ประเภทเอนิเมชัน่ 

โดยซ้ือสต๊ิกเกอร์ไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ไลน์ โดยปกติซ้ือสต๊ิกเกอร์ไลน์ใหก้บัตวัเอง ช่วงเวลาท่ีซ้ือสต๊ิกเกอร์

ไลน์คือ 12.01น. – 18.00 น. โดยซ้ือสต๊ิกเกอร์ไลน์ดว้ยเหตุผลความประทบัใจเม่ือเห็น ซ่ึงตวัเองเป็นผูท่ี้มี

อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือสต๊ิกเกอร์ไลน์และซ้ือสต๊ิกเกอร์ไลน์จากบตัรเครดิต 

           ณฐัภรณ์ มหาวีรวฒัน์ และ อานนท์ ค  าวรณ์ (2558) ไดศึ้กษาลกัษณะสต๊ิกเกอร์ไลน์ การบอกต่อแบบ

ปากต่อปากผา่นระบบอินเตอร์เน็ต และความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคการศึกษาคร้ังน้ีมี วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา

ลกัษณะสต๊ิกเกอร์ไลน์ และความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะสต๊ิกเกอร์ไลน์ การส่ือสาร แบบปากต่อปากผา่น

ระบบอินเตอร์เน็ต และความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคการวิเคราะห์ปัญหาความคลาด เคล่ือนในการวดัจากการ

วดัดว้ยวิธีเดียวกนั (Common Method Bias) ดว้ยวิธี Harman’s Single Factor Test พบวา่ค่าความแปรปรวน

ของปัจจยัแรกจากการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ ท่ีไดมี้ค่าเท่ากบัร้อยละ 25.315 แสดงวา่ขอ้มูลท่ีได้

ไม่มีความเอนเอียงไปยงัตวัแปรใดตวัแปรหน่ึงจนเกินไป 

          ระพีพฒัน์ ค าหลา้ (2557) การศึกษาเร่ืองกลยทุธ์โฆษณาแฝงเพื่อสร้างความภกัดีในแบรนด์ธุรกิจศึกษา

การการออกแบบสต๊ิกเกอร์ไลน์แอพพลิเคชัน่โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากลยุทธ์โฆษณาแฝงเพื่อให้ทราบ

ถึงการสร้างความภกัดีในแบรนด์ธุรกิจกรณีศึกษาการออกแบบสต๊ิกเกอร์บนไลน์แอพพลิเคชัน่โดยกลุ่ม

ตวัอยา่ง ส่วนใหญ่ตอบค าถามถามไดถู้กตอ้งเก่ียวกบัเร่ืองของการรับรู้สัญลกัษณ์องคก์รผ่านการออกแบบ

คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ซ่ึงจากค าถามทั้ งหมดผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้และจดจ าเคร่ืองหมายหรือ

สัญลกัษณ์บนคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ของบริษทัซ่ึงการดาวน์โหลดคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์รุ่นใหม่ท่ีมีการแจก

ฟรีมาใชน้ั้นมีความคิดเห็นวา่ยงัไม่แน่ใจตอ้งดูรูปแบบก่อนการประยุกตใ์ช้กลยุทธ์โฆษณาผา่นคาแรคเตอร์

สต๊ิกเกอร์ 
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ  : บริษทั โคล่าทวัร์ จ  ากดั 

Address                : เลขท่ี   461/121 หมู่บา้นวรารมย ์ซ. ประชาอุทิศ 98  

                         ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ 

                                                      10290 

E-Mail   : insea_cola@hotmail.com 

Telephone  : 083-7128133 

 

รูปท่ี 3.1  แผนท่ีบริษทั โคล่าทวัร์ จ ากดั 

(ท่ีมา : บริษทั โคล่าทวัร์ จ ากดั) 
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รูปท่ี 3.2  ตราสญัลกัษณ์ประจ าบริษทั โคล่าทวัร์  จ ากดั 

(ท่ีมา : บริษทั  โคล่าทวัร์ จ ากดั) 

 

รูปท่ี 3.3  ใบประกอบธุรกิจน าเท่ียวบริษทั โคล่าทวัร์ จ ากดั 

(ท่ีมา : บริษทั โคล่าทวัร์ จ ากดั) 

3.2 ประวตัสิถานประกอบการ 

          บริษัท โคล่าทัวร์ จ ากัด ประกอบด้วยทีมงานท่ีมีประสบการณ์ ในการบริหารงานธุรกิจ

ท่องเท่ียวมากว่า 20 ปี บริษทั มีนโยบายมุ่งเน้นไปทางดา้นบริการเพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจ

สูงสุด เจ้าหน้าท่ีต้องผ่านการฝึกอบรมด้านเทคนิคในการบริการเพื่อสร้างความประทับใจ และ

มคัคุเทศกต์อ้งผ่านการอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยนอกจากน้ีบริษทั 
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ยงัให้ความส าคญัของท่ีพกั ร้านอาหาร และผูป้ระกอบการร่วมต่างๆ ให้มีมาตรฐานอยูใ่นเกณฑท่ี์เรา

ก าหนด บริษทั โคล่าทวัร์ จ ากดั มีส านักงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 107/16 หมู่ท่ี 9 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.

สมุทรปราการ 10130 ถือใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียวของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เลขท่ี 

11/1689 โดยไดว้างหลกัประกนัไวก้บัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยอยา่งถูกตอ้งตามพระราชบญัญติั

ธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2535 ทุกประการ 

3.3 ลกัษณะผลติภัณฑ์และการให้บริการหลกัขององค์กร 

          3.3.1 บริการจดัน าเท่ียวทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

          3.3.2 รับจองท่ีพกั โรงแรม รีสอร์ท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ                                        

          3.3.3 จ าหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน ทุกสายการบิน ทุกเสน้ทางทัว่โลก 

          3.3.4 จดัสมัมนาเพื่อการพฒันาองคก์ร งานปาร์ต้ี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

          3.3.5 จดัทศันะศึกษาดูงาน ทั้งดา้นการศึกษา อุตสาหกรรม การคา้ ฯลฯ ทั้งในประเทศ 

                   และต่างประเทศ 

          3.3.6 ใหเ้ช่ารถโคช้ปรับอากาศ 2 ชั้น และรถตูป้รับอากาศ   

3.4. ต าแหน่งและลกัษณะงานทีน่ักศึกษาได้รับมอบหมาย 

ช่ือ           :  นางสาวนภสัสร หนูแกว้ 

แผนก      :  ประสานงานดา้นทวัร์ 

ต าแหน่ง  :  นกัศึกษาฝึกงาน 

ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย :  - ท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลลกูคา้ เช่น เนมลิส เดินเอกสาร 

                                                     - เขียนใบตม. อินเดีย/เนปาล 

                                                     - ท าป้ายรถบสั 
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                                                     - ท า Tag กระเป๋าของลกูคา้ 

                                                     - คน้หาขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียว 

                   - จดัเตรียมของและอุปกรณ์ใหล้กูคา้ท่ีออกทวัร์ 

                                                     - คน้หาขอ้มูลร้านอาหาร 

                                                     - คน้หาขอ้มูลโรงแรม/รีสอร์ท 

 - โทรจองตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปเมา 

                             - ออกทวัร์ท าหนา้ท่ีผูช่้วยผูป้ระสานงาน อู่ทอง/ระยอง 

                                                     - ส่งลกูคา้ท่ีสนามบิน 

- ประชุมกบับริษทัทวัร์ต่างประเทศ 

      - ตัว๋สอบรายช่ือตัว๋เคร่ืองบินของลกูคา้ 

    - อพัเดตสมุดบญัชีธนาคารของบริษทั 

        - ท าแบรนเนอร์ลงโปรโมทในเวบ็บริษทั 

                                                    - พิมพโ์ปรแกรมทวัร์ 

     - น าโปรแกรมทวัร์ลงในเวบ็ของบริษทั 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

ช่ือ           :  คุณ  อลงกรณ์  ฉิมสา 

ต าแหน่ง  :  Sale Tourism 

3.6 ระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน 

เร่ิมการปฏิบติังานวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ส้ินสุดการปฏิบติังานวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 
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3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

เร่ิมจากการคิดหวัขอ้โครงการท่ีตอ้งการศึกษา ปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษา

วา่มีความตอ้งการท าเร่ือง Line Sticker การจดัท าไลน์สต๊ิกเกอร์เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์บริษทั โคล่า

ทวัร์ จ  ากดั น าหวัขอ้โครงการท่ีไดเ้สนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา พร้อมรวบรวมขอ้มูลและศึกษาขอ้มูลโครงงาน

ข้อมูลท่ีมาขั้นตอนการท าไลน์สต๊ิกเกอร์แล้วจากนั้ นด าเนินการท าโครงการด้วยการศึกษาข้อมูล

เก่ียวกบัไลน์สต๊ิกเกอร์ขอ้มูลรายละเอียดต่าง ๆ จากนั้นน ามาออกแบบจดัท าไลน์สต๊ิกเกอร์สรุปผลการท า

โครงการและน าเสนอโครงการ 

3.8 ตารางแสดงแผนการในการด าเนินงานทั้งหมด ดังรายการต่อไปนี้  

ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงาน 

3.9 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 - คอมพิวเตอร์  โน๊ตบุค๊  บทความทางอินเทอร์เน็ต Google , line , youtube 

ขั้นตอนในการ

ด าเนินงาน 

พ.ค. 61 มิ.ย 61 ก.ค 61 ส.ค 61 กย.61 ตค.61 

1. ก าหนดหวัขอ้ใน

การศึกษาโครงการ 

2. รวบรวมขอ้มูล

และปัญหาท่ีพบ 

3. ด าเนินการท า

โครงการ 

4. สรุปผล 

5. น าเสนอโครงการ
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บทที ่4 

ผลการปฏบิัติตามโครงงาน 

4.1 ขั้นตอนการออกแบบไลน์สติ๊กเกอร์ 

ผูจ้ดัท ำไดท้  ำกำรศึกษำขั้นตอนกำรออกแบบไลน์สต๊ิกเกอร์ ของบริษทัโคล่ำทวัร์ จ  ำกดั ผูจ้ดัท ำได้

เรียนรู้ขั้นตอนกำรจดัท ำไลน์สต๊ิกเกอร์และลงมือท ำในขั้นตอนกำรคิดค ำพูดของสต๊ิกเกอร์ กำรออกแบบ

ท่ำทำง รูปร่ำงหนำ้ตำ อำรมณ์ ใหอ้อกมำใหต้รงตำมควำมตอ้งกำร กำรใชง้ำนในบริษทัทวัร์  ออกแบบให้

เป็นตวักำร์ตูนแต่ก็ยงัมีควำมเป็นทำงกำรเหมำะสมในกำรติดต่อธุรกิจกบัลูกคำ้ได ้

4.1.1  ขั้นตอนแรกคิด Concept เก่ียวกบัไลน์สต๊ิกเกอร์ 

ตอ้งคิด Concept ให้ชดัเจนว่ำสต๊ิกเกอร์ชุดน้ีเรำจะส่ือสำรให้ออกมำในแนวทำงไหนและ ส่ือสำร

น ำเสนอบุคลิกนิสัยหน้ำตำควรจะเป็นแบบไหนเพื่อให้ออกมำให้เป็นไปในทิศทำงท่ีวำงไวโ้ดยค ำนึงถึง

กลุ่มเป้ำหมำยท่ีจะน ำไปใช้ดว้ยโดยผูจ้ดัท ำเล็งเห็นว่ำตอ้งน ำสต๊ิกเกอร์ไปใช้ในกำรติดต่อส่ือสำนงำนกบั

ลูกคำ้จึงอยำกไดส้ต๊ิกเกอร์ให้มีควำมน่ำรักและยงัมีควำมสุภำพดว้ย และตอ้งประชำสัมพนัธ์ผ่ำนสต๊ิกเกอร์

ดว้ย 

4.1.2 ออกแบบ รูปร่ำง หนำ้ตำ 

เร่ิมตน้ดว้ยกำรออกแบบ รูปร่ำง หนำ้ตำ กำรออกแบบหนำ้ตำถือวำ่เป็นองคป์ระกอบหลกัในกำร

จดัท ำไลน์สต๊ิกเกอร์โดยผูจ้ดัตอ้งกำรสร้ำงสต๊ิกเกอร์กำร์ตูนท่ีมีควำมน่ำรักแต่มีควำมเป็นไทยโดยท ำกำร

ออกแบบมำ 2 ตวักำร์ตูน ชำยกบัหญิงโดยมีรูปร่ำงลกัษณะหนำ้ตำท่ีน่ำรักมีควำมสุภำพเรียบร้อยมีควำมเป็น

ไทย  

4.1.3โครงสร้ำงร่ำงกำยสต๊ิกเกอร์ 

ในกำรจดัท ำไลน์สต๊ิกเกอร์ ผูจ้ดัท ำออกแบบสต๊ิกเกอร์ไลน์ทั้งแบบเตม็ตวัและแบบคร่ึงตวัเพื่อควำม

หลำกหลำยในอำรมณ์ของสต๊ิกเกอร์ 
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4.1.4 ท่ำทำง 

กำรออกแบบท่ำทำงในสต๊ิกเกอร์ Line มุ่งเนน้ไปท่ีกำรส่ือควำมหมำยแทนค ำพดูเพรำะฉะนั้นท่ำทำง

จะตอ้งมีควำมสัมพนัธ์กบัสีหนำ้เป็นอยำ่งมำกเสมือนเป็นองคป์ระกอบร่วมท่ีจะช่วยใหก้ำรแสดงสีหนำ้เป็น

รูปธรรมมำกข้ึน 

-  สัญลกัษณ์มือ เห็นไดว้ำ่สต๊ิกเกอร์มำกมำยจะแสดงออกเพียงคร่ึงตวัเน่ืองจำกพื้นท่ีหนำ้จอโทรศพัท ์

หรือ แท็บเล็ตมีจ ำกดั รวมทั้งขอ้ก ำหนดขนำดภำพของ Line ท่ีเรำตอ้งยึดอย่ำงเคร่งครัด ดงันั้น มือจึงตอ้ง

อนัดบัแรกๆท่ีจะช่วยในกำรแสดงออกร่วมกบัสีหน้ำแต่ก็มี หลำยคนท่ีใชมื้อลว้น ๆ ในกำรท ำสต๊ิกเกอร์ซ่ึง

อำจจะสำมำรถน ำมำปรับใชร่้วมกบัสต๊ิกเกอร์ของเรำไดเ้พื่อใหส้ต๊ิกเกอร์สะทอ้นอำรมณ์ไดม้ำกข้ึน 

-  แขน ขำ และ ล ำตวั ในกรณีท่ีตอ้งกำรส่ือสำรอำรมณ์ด้วยสต๊ิกเกอร์เต็มตวัจะตอ้งให้บทบำทกบัเทำ้

ของตวักำร์ตูนให้มำกข้ึน เพรำะถำ้ใชภ้ำพสต๊ิกเกอร์ตวัเต็มแลว้แต่เทำ้กลบัอยู่เฉยๆภำพก็จะขำดพลงัในกำร

แสดงออกไปอยำ่งมำก โดยส่วนใหญ่จะใชใ้นกำรแสดงอำรมณ์ท่ีตอ้งใช่ควำมเร็วและก ำลงั เช่นกระโดดถีบ 

ออกก ำลงักำย หรือ วิง่หนีแขนและล ำตวัจะเป็นส่วนเสริมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรใชข้ำดว้ยแต่อยำ่งไรก็ตำม

แขนและล ำตวัสำมำรถใชใ้นสต๊ิกเกอร์แบบคร่ึงตวัไดอ้ยูแ่ลว้ โดยไม่ตอ้งพึ่งพำขำแต่ถำ้ใชข้ำจะตอ้งเก่ียวขอ้ง

กบัแขนและล ำตวัดว้ยดงันั้น ภำพท่ีมีขำจะนิยมใช้ สต๊ิกเกอร์แบบเต็มตวัเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นกำรออกแบบ 

Sticker ควรมีลกัษณะท่ีโดดเด่นและมีจุดเด่นในตวัของมนัเอง 

4.1.5 คิดค ำพดูของ Sticker Line 

กำรคิดค ำพดูของ Sticker Line นั้นมีควำมส ำคญั เป็นอยำ่งมำก เพื่อควำมชดัเจนและเป็นกำรส่ือสำร

ท่ีตรงใจยิง่ข้ึน ของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยำ่งดีนั้นผูจ้ดัท ำจึงท ำกำรคิดค ำพดูเพื่อใหเ้ป็นค ำพูดท่ีสุภำพแต่ก็ยงัมี

ควำมน่ำรักอยูด่ว้ย ค ำพดูท่ีผูจ้ดัท ำนั้นน ำไปใส่ในสต๊ิกเกอร์มีถึง 8 ค ำพดูดว้ยกนั 

ค ำพดูท่ี 1 . โคล่ำทวัร์สวสัดีครับ 

ค ำพดูท่ี 2.  โคล่ำทวัร์สวสัดีคะ 

ค ำพดูท่ี 3. โคล่ำทวัร์ยินดีให้บริกำร 

ค ำพดูท่ี 4.เท่ียวใหคุ้ม้ค่ำตอ้งโคล่ำ  ทวัร์ 

ค ำพดูท่ี 5. Ok ค่ะ 
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ค ำพดูท่ี .6 ok ครับ 

ค ำพดูท่ี 7. โคล่ำทวัร์ขอบคุณครับ 

ค ำพดู 8.โคล่ำทวัร์ขอบคุณคะ 

 4.1.6 อำรมณ์ของสต๊ิกเกอร์ 

เม่ือไดค้ำแร็กเตอร์และได้เห็นแนวทำงกำรท ำสต๊ิกเกอร์แลว้ตอนน้ีเรำอีกมีหน่ึงอย่ำงท่ีส ำคญัมำกๆ

ของสต๊ิกเกอร์คือกำรส่ือสำรอำรมณ์โดยใช้แทนค ำพูด โดยอำรมณ์ท่ีผูจ้ดัท ำตอ้งกำรในสต๊ิกเกอร์คืออำรมณ์ 

ยิม้แยม้ ดูควำมสุข สนุกสนำน ลูกคำ้เห็นสต๊ิกเกอร์แลว้มีควำมรู้สึกสนุกสนำนในกำรติดต่อส่ือสำรงำนกบั

บริษทั 

4.1.7 ปฏิบติักำรออกแบบสต๊ิกเกอร์ตำม Concept ท่ีตอ้งกำร 

 

รูปท่ี 4.1 สต๊ิกเกอร์ออกแบบตำม concept 

4.2 ขั้นตอนการผลติไลน์สติ๊กเกอร์ 

4.2.1 กำรผลิตไลน์สต๊ิกเกอร์ 

เร่ิมจำกกำรออกแบบคิด Conceptตวักำร์ตูน รูปร่ำง หนำ้ตำ โครงสร้ำงร่ำงกำย ท่ำทำง คิดค ำพูดของ

ตวักำร์ตูน แนวทำงในกำรส่ืออำรมณ์  จำกนั้นวำดรูปกำร์ตูนสต๊ิกเกอร์ภำพลงในกระดำษ A 4 ก่อนพอเรำได้

รูปออกแบบตำมท่ีต้องกำรทั้ งหมดแล้ว จำกนั้นน ำรูปสต๊ิกเกอร์มำแล้วก็น ำเอำไปแสกนใส่โปรแกรม 

photoshop ลงมือวำดรูป ลงสีดว้ยโปรแกรม Photoshop ดว้ยกำรท ำในโปรแกรมนั้นสำมำรถเรียนรู้กำรใช้
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งำนไดต้ำม Youtube Google กำรใชง้ำนในโปรแกรมสำมำรถ ตกแต่ง ดีไซล์ ตวักำร์ตูนลงสีตำมชอบไดเ้ลย 

สีผม เคร่ืองแต่งกำย เส้นตำ เส้นปำก บิดตวั บิดมือ บิดแขน ใส่ค ำพูดของสต๊ิกเกอร์ เม่ือตกแต่งสต๊ิกเกอร์ได้

ตำมแบบท่ีตอ้งกำรแลว้ตอ้ง  Save ดว้ยนำมสกุล Png. เน่ืองดว้ยกำรจะน ำเอำสต๊ิกเกอร์ใส่เขำ้ไปในไลน์ตอ้ง 

Save ดว้ยนำมสกุล Png. แค่น้ีก็ไดไ้ลน์สต๊ิกเกอร์แลว้ จำกนั้นจึงน ำเอำไลน์สต๊ิกเกอร์เขำ้ไปในไลน์ได ้ ไลน์

สต๊ิกเกอร์ท่ีผูจ้ดัท ำออกแบบมีทั้งหมด 8 รูปดงัน้ี 

ไลน์สต๊ิกเกอร์รูปท่ี 1 เป็นกำรกล่ำวทกัทำยดว้ยกำรใชค้  ำพดู “โคล่ำทวัร์ สวสัดีครับ” 

 

 

  รูปท่ี 4.2 ไลน์สต๊ิกเกอร์บริษทั โคล่ำทวัร์ จ ำกดั 

ไลน์สต๊ิกเกอร์รูปท่ี 2 เป็นกำรกล่ำวทกัทำยดว้ยกำรใชค้  ำพดู “โคล่ำทวัร์ สวสัดีค่ะ” 

 

 

รูปท่ี 4.3 ไลน์สต๊ิกเกอร์บริษทั โคล่ำทวัร์ จ  ำกดั 
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ไลน์สต๊ิกเกอร์รูปท่ี 3 เป็นกำรกล่ำวทกัทำยดว้ยกำรใชค้  ำพดู “โคล่ำทวัร์ยนิดีใหบ้ริกำร” 

 

 

รูปท่ี 4.4 ไลน์สต๊ิกเกอร์บริษทั โคล่ำทวัร์ จ  ำกดั 

ไลน์สต๊ิกเกอร์รูปท่ี 4 เป็นกำรกล่ำวทกัทำยดว้ยกำรใชค้  ำพดู “เท่ียวใหคุ้ม้ค่ำตอ้งโคล่ำทวัร์” 

 

 

รูปท่ี 4.5 ไลน์สต๊ิกเกอร์บริษทั โคล่ำทวัร์ จ  ำกดั 
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ไลน์สต๊ิกเกอร์รูปท่ี 5 เป็นกำรกล่ำวทกัทำยดว้ยกำรใชค้  ำพดู “ Ok ค่ะ” 

 

 

รูปท่ี 4.6 ไลน์สต๊ิกเกอร์บริษทั โคล่ำทวัร์ จ  ำกดั 

ไลน์สต๊ิกเกอร์รูปท่ี 6  เป็นกำรกล่ำวทกัทำยดว้ยกำรใชค้  ำพดู “ Ok ครับ” 

 

 

รูปท่ี 4.7 ไลน์สต๊ิกเกอร์บริษทั โคล่ำทวัร์ จ  ำกดั 
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ไลน์สต๊ิกเกอร์รูปท่ี 7  เป็นกำรกล่ำวทกัทำยดว้ยกำรใชค้  ำพดู “ โคล่ำทวัร์ขอบคุณครับ” 

 

 

รูปท่ี 4.8 ไลน์สต๊ิกเกอร์บริษทั โคล่ำทวัร์ จ  ำกดั 

ไลน์สต๊ิกเกอร์รูปท่ี 8  เป็นกำรกล่ำวทกัทำยดว้ยกำรใชค้  ำพดู “โคล่ำทวัร์ขอบคุณค่ะ” 

 

 

รูปท่ี 4.9 ไลน์สต๊ิกเกอร์บริษทั โคล่ำทวัร์ จ  ำก ั

4.3 ขั้นตอนการน าสติ๊กเกอร์ส่งไลน์ 

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

ได ้Account เฉพำะส ำหรับท ำสต๊ิกเกอร์ก็ไปสมคัรบญัชี Line กนัก่อนนะ 
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รูปท่ี 4.10 ขั้นตอนกำรน ำสต๊ิกเกอร์ส่งไลน์ 

(ท่ีมำ : https://www.mangozero.com/how-to-created-your-own-sticker-line ) 

2. ใส่ขอ้มูลกำรโอนเงินให้เรียบร้อย โดนทำง Line จะรับเงินไดผ้ำ่นทำง PayPal เท่ำนั้น ถำ้ใครยงัไม่มีก็ไป

เปิดไดโ้ดยผกูบญัชีผำ่นบตัรของท่ำน โดยถำ้ยอดขำยเกิน 1,000 เยน (ประมำณ 300 บำท) เรำสำมำรถยื่นค ำ

ขอโอนเงินรับค่ำสต๊ิกเกอร์จำกทำงไลน์ไดโ้ดย โอนให้ภำยใน 45 วนั ประมำณทุกวนัท่ี 1 – 10 ของทุกเดือน

ถำ้ยงัไม่สะดวกหรือยงัไม่มีบญัชี PayPal แนะน ำวำ่ขำ้มขั้นตอนน้ีไปก่อนก็ไดจ้ำ้ ไปท ำสต๊ิกเกอร์ก่อนแลว้

ค่อยกลบัมำใส่ก่อนเร่ิมขำยไดน้ะ 

 

รูปท่ี 4.11 ขั้นตอนกำรน ำสต๊ิกเกอร์ส่งไลน์ 

(ท่ีมำ : https://www.mangozero.com/how-to-created-your-own-sticker-line ) 
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3. กดลงทะเบียนใหม่ เพื่อสร้ำงสต๊ิกเกอร์ชุดใหม่โดยคร้ังน้ีเรำจะแนะน ำวธีิกำรสร้ำงแค่สต๊ิกเกอร์แบบ

ธรรมดำไม่ใช่สต๊ิกเกอร์แบบแอนิเมชนั ซ่ึงจะมีขอ้ก ำหนดต่ำงกนัไป  

 

รูปท่ี 4.12 ขั้นตอนกำรน ำสต๊ิกเกอร์ส่งไลน์ 

(ท่ีมำ : https://www.mangozero.com/how-to-created-your-own-sticker-line ) 

4. กรอกรำยละเอียดใหค้รบถว้น กรอกช่ือสต๊ิกเกอร์และรำยละเอียดอ่ืนๆ ใหค้รบ โดยตอนน้ีทำงไลน์

อนุญำตใหใ้ชภ้ำพถ่ำยในสต๊ิกเกอร์ไดแ้ลว้ ถำ้ใครจะใส่ก็อยำ่ลืมกดเคร่ืองหมำยถูกดำ้นหนำ้ “กำรใชรู้ปถ่ำย

ใหเ้รียบร้อย” หรือถำ้มีกำรใชรู้ปบุคคลมีช่ือเสียงหรือตอ้งแสดงรำยละเอียดลิขสิทธ์ต่ำงๆ สำมำรถส่งเอกสำร

ไดท่ี้หนำ้น้ีเลย  

 

รูปท่ี 4.13 ขั้นตอนกำรน ำสต๊ิกเกอร์ส่งไลน์ 

(ท่ีมำ : https://www.mangozero.com/how-to-created-your-own-sticker-line ) 
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5. กำรจดักำรสต๊ิกเกอร์กดตั้งรำคำขำยตำมตอ้งกำรหำกกดจ ำหน่ำยสต๊ิกเกอร์ไปแล้วอยำกเปล่ียนรำคำ

กะทนัหนัก็สำมำรถท ำได ้แต่ตอ้งไปกด “หยุดกำรจ ำหน่ำย” ก่อนแลว้ค่อยแกไ้ขรำคำ หลงัจำกแกไ้ขรำคำ

เรียบร้อยตอ้งรอเป็นเวลำ 24 ชม ถึงจะกดจ ำหน่ำยสต๊ิกเกอร์ไดอี้กคร้ัง 

 

รูปท่ี 4.14 ขั้นตอนกำรน ำสต๊ิกเกอร์ส่งไลน์ 

(ท่ีมำ : https://www.mangozero.com/how-to-created-your-own-sticker-line ) 

6. ก ำหนดจ ำนวนสต๊ิกเกอร์ต่อชุดท่ีเรำตอ้งกำรแลว้เร่ิมอพัโหลดสต๊ิกเกอร์ไดเ้ลย 

 

รูปท่ี 4.15 ขั้นตอนกำรน ำสต๊ิกเกอร์ส่งไลน์ 

(ท่ีมำ : https://www.mangozero.com/how-to-created-your-own-sticker-line ) 
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7.  เร่ิมสร้ำงสต๊ิกเกอร์ตำมรำยละเอียดดงัน้ี 

รูปท่ี 4.16 ขั้นตอนกำรน ำสต๊ิกเกอร์ส่งไลน์ 

(ท่ีมำ : https://www.mangozero.com/how-to-created-your-own-sticker-line ) 

8.เม่ืออพัโหลดครบ กดส่งค ำขอให้ทำงไลน์ตรวจได้เลยโดยก่อนส่งกดค ำขอทำงไลน์มีวิธีให้เรำลองดู

สต๊ิกเกอร์ในรูปแบบต่ำงๆ ถำ้จ ำหน่ำยออกไปหนำ้ตำจะเป็นอยำ่งไร บนห้องแชทหนำ้ตำเป็นยงัไง เพื่อให้เรำ

ไดป้รับปรุงแกไ้ขไดส้มบูรณ์ท่ีสุดหลงัจำกกดส่งค ำขอไปแลว้สถำนะจะเปล่ียนเป็น “รอกำรพิจำรณำ”  “อยู่

ระหวำ่งรอพิจำรณำ”ทำงไลน์อำจไวเ้วลำ 2-3 อำทิตย(์เวลำไม่แน่นอน) ในกำรตรวจ หำกไม่ผำ่น ทำงไลน์จะ

ระบุหมำยเลขของสต๊ิกเกอร์ท่ีมีปัญหำใหเ้รำไดป้รับแก ้โดยสต๊ิกเกอร์ท่ีโดนปรับแกจ้ะมีสถำนะเป็น “ปฏิเสธ

ค ำขอ” โดยเรำสำมำรถแก้ไขแล้วส่งค ำขอใหม่ได้หำกตรวจเรียบร้อยไม่มีแก้ไขสถำนะสต๊ิกเกอร์จะ

เปล่ียนเป็น “อนุมติั” และสำมำรถกดค ำสั่ง “เปิดจ ำหน่ำย” เพื่อเร่ิมขำยสต๊ิกเกอร์ไดเ้ลย  

 

รูปท่ี 4.17 ขั้นตอนกำรน ำสต๊ิกเกอร์ส่งไลน์ 

(ท่ีมำ : https://www.mangozero.com/how-to-created-your-own-sticker-line ) 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 5.1 สรุปผลการท าโครงงาน 

          การปฏิบติังานสหกิจศึกษาใน บริษทั โคล่าทวัร์ จ  ากดั ท าให้ทราบถึงขั้นตอนการท างานต่าง ๆ ของ

บริษทัทวัร์ตอ้งมีการวางแผนในการท างานการจะออกทริปท างานทวัร์ในแต่ละทริปตอ้งมีการเช็คขอ้มูล

สถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหาร โรงแรม ร้านของฝากของท่ีระลึก  เช็คราคาตัว๋เคร่ืองบิน เช็ครายช่ือตั๋ว

เคร่ืองบินกบัพาสปอร์ตของลูกคา้ เขียนใบตม. รถท่ีใชส้ าหรับการเดินทาง ขนมของใชอ้ านวยความสะดวก

ต่าง ๆ ให้กับลูกค้าในระหว่างการเดินทางการเดินทาง ไปส่งลูกค้าออกทัวร์ต่างประเทศ จากการฝึก

ปฏิบติังานจริงท าใหน้กัศึกษารู้วธีิการท างานของบริษทัทวัร์นบัวา่เป็นประสบการณ์ท่ีดี นอกจากขั้นตอนการ

ปฏิบติังานแลว้ยงัท าให้ตวันกัศึกษาไดรู้้ถึงการท างานบริการ การบริการให้กบัลูกคา้ตลอดการเดินทางตอ้ง

ปฏิบติัตวัอยา่งไรท าใหลู้กคา้ประทบัใจ นอกจากการท างานผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นวา่บริษทัไดมี้การติดต่อส่ือสาร

ท าธุรกิจการท างานทางไลน์บ่อยคร้ังจึงมีการจดัท าโครงงานไลน์สต๊ิกเกอร์ข้ึนมาเพื่อเป็นประโยชน์ให้กบั

บริษทัในการคุยติดต่อส่ือสารกบัลูกค้าและเพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์บริษทั โคล่าทวัร์ ผ่านทางไลน์

สต๊ิกเกอร์อีกดว้ย ผูจ้ดัท าจึงศึกษาขั้นตอนการท าไลน์ไลน์สต๊ิกเกอร์ 

          หลงัจากศึกษาขอ้มูลผูจ้ดัท าจึงได ้ท าการออกแบบไลน์สต๊ิกเกอร์ดว้ยช่ือโครงงาน Line Sticker การ

จดัท าไลน์สต๊ิกเกอร์เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์บริษทั โคล่าทวัร์ จ  ากดั น าเสนอให้กบัทางบริษทั โคล่า

ทวัร์ โดยโครงงานน้ีออกแบบมาเพื่อให้ได้มีการใช้งานจริง ซ่ึงท าให้เกิดความประโยชน์ในการติดต่อกบั

ลูกค้าให้มีความสนุกสนานด้วยสต๊ิกเกอร์สุดน่ารักในแบบของบริษัท โคล่าทัวร์ และย ังเป็นการ

ประชาสัมพนัธ์บริษทัผา่นไลน์สต๊ิกเกอร์ดว้ย 

5.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ  

     5.2.1 ขอ้มูลในการจดัท าไลน์สต๊ิกเกอร์มีการท าค่อนขา้งหลายแบบหลายขั้นตอน 

     5.2.2 ไลน์สต๊ิกเกอร์มีการท ามาในรูปแบบใหม่ๆอยูต่ลอดอาจท าใหจ้ะตอ้งค่อยอพัเดตไลน์ 

              สต๊ิกเกอร์ใหม่ๆอยูต่ลอด   

     5.2.3 โครงงานน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของการประชาสัมพนัธ์บริษทั โคล่าทวัร์ทางเดียวเท่านั้นยงัมี 
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              การประชาสัมพนัธ์ในทางอ่ืนไดอี้ก 

5.3 สรุปผลการปฏิบัติสหกจิศึกษา 

      5.3.1. ขอ้ดีของการปฏิบติัสหกิจศึกษา 

                - ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัขั้นตอนการท างานต่าง ๆ  

                - ไดอ้อกปฏิบติังานจริง 

                - ท าใหไ้ดเ้รียนรู้วธีิการท าเอกสารของบริษทัทวัร์ โปรแกรมทวัร์ ป้ายแบรนเนอร์ 

                  รายช่ือเนมลิสของลูกคา้ พลาสปอร์ต การท า Tag กระเป๋า เช็คตัว๋เคร่ืองบิน 

                  ป้ายบสั  เช็คโรงแรม  ร้านอาหาร   ขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียว  

                - ท าใหรู้้วา่การท างานทวัร์ตอ้งตรงต่อเวลา 

                - กลา้แสดงออกมากข้ึน มีความมัน่ใจในการท างาน 

                - ท าใหเ้รียนรู้การท างานบริการในรูปแบบของงานทวัร์ 

                - ท าใหรู้้วา่ในการท างานทวัร์ตอ้งตรงต่อเวลา 

                - การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้สามารถน าเอาไปใชไ้ดใ้นการท างานในอนาคต 

       5.3.2 ปัญหาของการปฏิบติัสหกิจศึกษา 

                - ขาดการช านาญในการใหข้อ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวใหก้บัลูกคา้จึงไม่สามารถใหข้อ้มูล 

                  ลูกคา้ไดอ้ยา่งครอบคลุม 

                - ยงัขาดประสบการณ์ในการแกไ้ขปัญหาในการออกท างานทวัร์ 

       5.3.3 ขอ้เสนอแนะจากการปฏิบติัสหกิจศึกษา 

                - นกัศึกษาตอ้งศึกษาหาขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวในการออกทวัร์เพื่อท่ีจะใหค้วามรู้ใหก้บัลูกคา้ได ้ 

                - การแกไ้ขปัญหาตอ้งสอบถามการแกปั้ญหาจากพนกังานท่ีปรึกษาเพราะพนกังานท่ีปรึกษา 
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                   มีประสบการณ์ในการท างานทวัร์สมารถใหค้  าแนะน าการแกไ้ขปัญหาไดดี้เป็นสายงาน 

                   ท่ีตอ้งใชค้วามอดทนสูงในเร่ืองการบริการรวมถึงขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวมีความจ าเป็นมาก  

                   จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาขอ้มูลก่อนเดินทาง 
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ภาคผนวก  ก 
ภาพการปฏิบัตงิาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

ภาคพนวก ภาพการปฏบิัติงาน 
1) งานดา้นเอกสาร จดัท าเนมลิส ตรวจสอบรายช่ือเนมลิส ท าเล่มโปรแกรมทวัร์ แท็คกระเป๋าของลูกคา้เขียน
ใบ ตม. ท าแบรนเนอร์แพก็เกจทวัร์เพื่อโปรโมทของบริษทั ป้ายบสั พาสปอร์ต ตัว๋เคร่ืองบิน  

 
           รูปตวัอยา่งปฏิบติังานดา้นเอกสาร 

2) งานด้านการติดต่อประสานงาน ติดต่อสอบถามห้องพกัจากโรงแรม รีสอร์ท ติดต่อร้านอาหารขอเมนู   
ส าหรับกรุ๊ปทวัร์ ติดต่อสอบถามตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ป ติดต่อประสานงานดัเวลากบัรถบสัให้มาถึงท่ีหมาย
ตามท่ีก าหนด ติดต่อกบัลูกคา้เพื่อแจง้เวลานดัหมาย 

 
            รูปตวัอยา่งการปฏิบติังานดา้นการติดต่อประสานงาน 



 
 

 

3) งานดา้นทวัร์ การปฏิบติังานจริง ในหนา้ท่ี Staff ก่อนออกเดินทางออกทวัร์ในแต่ละทริปตอ้งการ
มีจดัเตรียม อาหาร เคร่ืองด่ืม ยา ขนม ของเบ็ดเตล็ดต่างๆ ท่ีตอ้งใช้เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบั
ลูกคา้ วนัเดินทางออกทวัร์ตอ้งท าหนา้ท่ีตอ้นรับลูกคา้เช็คช่ือลูกคา้นบัจ านวนลูกคา้ บริการเสิร์ฟ น ้ า 
อาหาร ขนม ดูแลอ านวยความสะดวกต่างๆ ของลูกคา้ตลอดการเดินทาง ปฏิบติังานดว้ยใบหนา้ยิ้ม
แยม้ เพื่อใหลู้กคา้ประทบัใจอยากกลบัมาใชบ้ริการอีก 

 
รูปตวัอยา่งการปฏิบติังานดา้นทวัร์ 

 
รูปตวัอยา่งการปฏิบติังานดา้นทวัร์ 



 
 

 

 
 รูปตวัอยา่งการปฏิบติังานดา้นทวัร์ 

 
4) การปฏิบติังานส่งลูกคา้ท่ีสนามบิน ตอ้งมีการเตรียมเอกสารของลูกคา้แต่ละท่านให้พร้อมเช็ครายช่ือลูกคา้
ตามใบรายช่ือ พาลูกคา้เขา้เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินดูแลยกกระเป๋าให้ลูกคา้เตรียมส่งพาสปอร์ตของ
ลูกคา้ใหไ้กด ์เพื่ออ านวยความสะดวกสบายของลูกคา้บริการดว้ยใบหนา้ยิม้แจ่มใส พูดจากบัลูกคา้ดว้ยค าพูด
ท่ีสุภาพ 

 
รูปตวัอยา่งการปฏิบติังานส่งลูกคา้ท่ีสนามบิน 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาคผนวก  ข 

บทสัมภาษพนักงานที่ปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
บทความทางวชิาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

 
บทคดัย่อ 
          บริษทั โคล่าทวัร์ จ  ากดั เป็นบริษทัทวัร์ท่ีจดั
น าเท่ียวทั้งในประเทศและต่างประเทศจากการท่ี
นกัศึกษาไดม้าปฏิบติังานในบริษทั โคล่าทวัร์ จ  ากดั 
ได้เรียนรู้ขั้นตอนในการท างานของบริษทัและได้
เล็งเห็นวา่การท างานบริษทัทวัร์มีการติดต่อส่ือสาร
กับลกค้าหรือเอเจนซ่ีผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์อยู่
บ่อยค ร้ัง จึงท าให้นัก ศึกษาจัดโครงงาน Line 
Sticker การจดัท าไลน์สต๊ิกเกอร์เพื่อส่งเสริมการ
ประชาสั มพัน ธ์บ ริษัท  โค ล่ าทัว ร์  จ  า กัด  มี
วตัถุประสงค์ของโครงงานเพื่อศึกษาขั้นตอนการ
ท าไลน์สต๊ิกเกอร์ (Line Sticker) และเพื่อให้บริษทั 
โค ล่ าทัว ร์จ ากัด  น าไล น์ส ต๊ิก เกอ ร์ไปใช้ใน
ประชาสัมพนัธ์หรือการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ และ
เพิ่มความสนุกสนานในการสนทนาเพื่อท าให้การ
ติดต่อส่ือสารงานกบัลูกคา้มีความสนุกสนานเพิ่ม
มากข้ึนดว้ยลกัษณะเด่นของไลน์สต๊ิกเกอร์ท่ีแสดง
อารมณ์และความรู้สึกของผูใ้ช้ท่ีหลากหลาย เช่น 
ใช้สต๊ิกเกอร์ไลน์ส่ือสารแทนค า พูดใช้ข้อความ
แสดงการท า ทุก กิจกรรมในชีวิตประจ า ว ัน 
สต๊ิกเกอร์ตามเทศกาลและวนัส าคญั สต๊ิกเกอร์ของ
ตราสินคา้ต่างๆ และสต๊ิกเกอร์การ์ตูนท่ีมีช่ือเสียง
ต่างๆ ผูจ้ดัท าจึงท าการออกแบบสต๊ิกเกอร์ท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของบริษทั โคล่าทวัร์ เพื่อให้พนกังานใน
บริษทั โคล่าทวัร์ใชใ้นการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ 

 
และยงัเป็นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ บริษทั โค
ล่าทวัร์ผา่นการส่งไลน์สต๊ิกเกอร์ 

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 

Line Sticker การจดัท าไลน์สต๊ิกเกอร์เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ 
บริษทั โคล่าทวัร์ จ  ากดั 

นางสาว นภสัสร หนูแกว้ 5704400378 
ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 
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the Colatour Company Limited through 
Linestickers 

วตัถุประสงค์ 
- เพื่อศึกษาขั้นตอนการท าไลน์สต๊ิกเกอร์ 

              (Line Sticker) 
- เพื่อใหบ้ริษทั โคล่าทวัร์ จ  ากดั  

น าไลน์สต๊ิกเกอร์ไปใชใ้นประชาสัมพนัธ์
หรือการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ และ เพิ่ม
ความสนุกสนานในการสนทนา 

ขอบเขต 
ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
      - บริษทั โคล่าทวัร์ จ  ากดั 
ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
      - ด าเนินงานระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม 
         ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 
ขอบเขตดา้นขอ้มูล 
      - คน้หาศึกษาขอ้มูลการจดัท าไลน์สต๊ิก 
        จากอินเทอร์เน็ต เช่น Google YouTube  Line 
      - สอบถามขอ้มูลจากพนกังานท่ีปรึกษา 
         และอาจารยท่ี์ปรึกษา        

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1. สถานประกอบการไดน้ าเอาไลน์สต๊ิกเกอร์ไป
ใชใ้นการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ในการท าธุรกิจ
ทวัร์ 
2. เพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการสนทนาระหวา่ง
ลูกคา้กบัพนกังานบริษทัโคล่าทวัร์ได้
ประชาสัมพนัธ์บริษทัผา่นการใชไ้ลน์สต๊ิกเกอร์อีก
ดว้ย 
3. เป็นการประชาสัมพนัธ์บริษทั โคล่าทวัร์ ใน
รูปแบบการท าไลน์สต๊ิกเกอร์ซ่ึงสต๊ิกเกอร์มีความ

น่ารักท าใหลู้กคา้สามารถจดจ าบริษทัไดด้ว้ยไลน์
สต๊ิกเกอร์ท่ีมีความน่ารัก 
4. ผูจ้ดัท าโครงงานไดท้ราบถึงขั้นตอนการ
ออกแบบหรือการจดัท าไลน์สต๊ิกเกอร์ 

ขั้นตอนและวธิีการด าเนินงาน 
1. รวบรวมขอ้มูลและศึกษาขอ้มูลโครงงานการท า
โครงงานกับอาจารย์ท่ีปรึกษาและพนักงานท่ี
ปรึกษาว่าตอ้งการท าเร่ือง Line Sticker การจดัท า
ไลน์สต๊ิกเกอร์เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์  
บริษทั โคล่าทวัร์ จ  ากดั 
2.วิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาท่ีพบไปปรึกษากับ
อาจารย์ท่ีปรึกษา รวมไปถึงการเรียบเรียงข้อมูล
เน้ือหาโครงงานเพื่อให้ตรงตามวตัถุประสงค์ของ
โครงงาน 
3. ก าหนดเร่ืองวตัถุประสงคข์องโครงงาน 
4. ด าเนินการปฏิบติังานการออกแบบท าไลน์
สต๊ิกเกอร์ 
5. สรุปผลการท าโครงการ 
6. น าเสนอโครงงาน 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
 - คอมพิวเตอร์  โน๊ตบุค๊  บทความทาง   
อินเทอร์เน็ต Google , line , youtube 
ผลงานของโครงงาน 

 
 



 
 

 

สรุปผลการท าโครงงาน 
           การปฏิบติังานสหกิจศึกษาใน บริษทั โคล่า
ทวัร์ จ  ากดั ท าให้ทราบถึงขั้นตอนการท างานต่าง ๆ 
ของบริษทัทวัร์ตอ้งมีการวางแผนในการท างานการ
จะออกทริปท างานทวัร์ในแต่ละทริปตอ้งมีการเช็ค
ขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหาร โรงแรม ร้าน
ของฝากของท่ีระลึก  เช็คราคาตัว๋เคร่ืองบิน เช็ค
รายช่ือตัว๋เคร่ืองบินกบัพาสปอร์ตของลูกคา้ เขียน
ใบตม. รถท่ีใช้ส าหรับการเดินทาง ขนมของใช้
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กบัลูกคา้ในระหว่าง
การเดินทางการเดินทาง ไปส่งลูกค้าออกทัวร์
ต่างประเทศ จากการฝึกปฏิบัติงานจริงท าให้
นกัศึกษารู้วิธีการท างานของบริษทัทวัร์นบัว่าเป็น
ประสบการณ์ท่ีดี นอกจากขั้นตอนการปฏิบติังาน
แลว้ยงัท าให้ตวันกัศึกษาไดรู้้ถึงการท างานบริการ 
การบริการให้กับลูกค้าตลอดการเดินทางต้อง
ปฏิบติัตวัอย่างไรท าให้ลูกคา้ประทบัใจ นอกจาก
การท างานผู ้จ ัดท าได้เล็งเห็นว่าบริษัทได้มีการ
ติดต่อส่ือสารท าธุรกิจการท างานทางไลน์บ่อยคร้ัง
จึงมีการจดัท าโครงงานไลน์สต๊ิกเกอร์ข้ึนมาเพื่อ
เป็นประโยชน์ให้กบับริษทัในการคุยติดต่อส่ือสาร
กบัลูกคา้และเพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์บริษทั โค
ล่าทวัร์ ผ่านทางไลน์สต๊ิกเกอร์อีกด้วย ผูจ้ดัท าจึง
ศึกษาขั้นตอนการท าไลน์ไลน์สต๊ิกเกอร์ 
           หลังจากศึกษาข้อมูลผูจ้ ัดท าจึงได้ ท าการ
ออกแบบไลน์สต๊ิกเกอร์ด้วยช่ือโครงงาน Line 
Sticker การจดัท าไลน์สต๊ิกเกอร์เพื่อส่งเสริมการ
ประชาสัมพนัธ์บริษทั โคล่าทัวร์ จ  ากัด น าเสนอ
ให้กับทางบริษัท  โคล่าทัว ร์  โดยโครงงานน้ี
ออกแบบมาเพื่อใหไ้ดมี้การใชง้านจริง ซ่ึงท าให้เกิด
ความประโยชน์ในการติดต่อกับลูกค้าให้มีความ

สนุกสนานด้วยสต๊ิกเกอร์สุดน่ารักในแบบบริษทั 
โคล่าทวัร์ และยงัเป็นการประชาสัมพนัธ์บริษัท
ผา่นไลน์สต๊ิกเกอร์ดว้ย 

กติติกรรมประกาศ 
           โครงงานน้ีส าเร็จข้ึนมาตามความหวงัของ
ผู ้จ ัดท าได้ เ น่ืองมาจากความเมตตากรุณาของ
อาจารยท่ี์มีพระคุณ ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ภทัร
ภร จิรมหาโภคา ท่ีกรุณารับเป็นท่ีปรึกษาและ
เสียสละเวลาอนัมีค่าในการให้ค  าปรึกษาเก่ียวกับ 
แนวคิด ในการท าโครงงาน ตรวจแก้ไขความ
เรียบร้อย ตลอดจนให้ค  าแนะน าทางวิชาการต่างๆ 
ท่ีดีตลอดมาอีกท่านขอขอบพระคุณ คุณอลงกรณ์ 
ฉิมสา พนกังานท่ีปรึกษา ท่ีกรุณาสละเวลาและได้
ช้ีแนะแนวความคิดต่างๆ เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทาง
ในการเขียนงานโครงงานฉบบัน้ี 
           ผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้อง
ทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล และเป็นท่ี
ปรึกษาในการท าโครงงานน้ีจนเสร็จสมบูรณ์
ตลอดจนการให้ความ รู้ขั้ นตอนการท า ง าน
ประสบการณ์ในการท างาน วิธีการในการแก้ไข
ปัญหาในการท างานซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ใน
การท าโครงงานผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณเป็นอย่าง
สูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
           สุดทา้ยน้ีผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่โครงงาน
น้ีจะเป็นประโยชน์ให้ส าหรับผู ้ท่ีสนใจในท า
โครงงานการจดัท าไลน์สต๊ิกเกอร์ เป็นแนวทางได้
เป็นอยา่งดีต่อไป 

บรรณานุกรม 
การสร้างไลน์สต๊ิกเกอร์ดว้ยการท าแอพพลิเคชัน่ 
LINE Creators Studio.ออนไลน์สืบคน้จาก   
https://creator.line.me/th/studio/  



 
 

 

(สืบคน้เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2561). 
ขั้นตอนการน าสต๊ิกเกอร์ไลน์ไปใช.้ 
ออนไลน์สืบคน้จาก 
(https://tech.mthai.com/tipstechnic/59127.html)  
(สืบคน้เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561). 
ขั้นตอนการน าสต๊ิกเกอร์ส่งไลน์.ออนไลน์สืบคน้
จาก \https://www.mangozero.com/how-to-
created-your-own-sticker-line  
(สืบคน้เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2561) 
 ความหมายของไลน์.ออนไลน์สืบคน้จาก 
https://line.kapook.com/view64457.html 
(สืบคน้เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2561).  
ณฐัภรณ์ มหาวีรวฒัน์ และอานนท ์ค าวรณ์. 
 ศึกษาลกัษณะสต๊ิกเกอร์ไลน์การบอกต่อแบบปาก
ต่อปากผา่นระบบอินเตอร์เน็ตและความตั้งใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภค :ประชุมวชิาการทางธุรกิจและ
นวตักรรมทางการจดัการ  
ระดบัชาติและนานาชาติ, 2558. 
(สืบคน้ขอ้มูลวนัท่ี 5 สิงหาคม 2561).   
เบญจมาพร จาตุรงค ์. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสต๊ิกเกอร์ไลน์ของ นกัศึกษาปริญาตรี 
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โปสเตอร์ 

 
 
 
 
 



 
 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
ประวติผู้ิจดัท า 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ประวตัิผู้จัดท า 
 

 
รูปประวติัผูจ้ดัท า 

 
รหสันกัศึกษา     : 5704400378 
ช่ือ – นามสกุล    : นางสาว นภสัสร หนูแกว้ 
คณะ                   : ศิลปศาสตร์ 
สาขา                  : การท่องเท่ียว 
ท่ีอยู ่                  : 333 หมู่ 3 ต.แหลมฟ้าผา่ อ. พระสมุทรเจดียจ์. สมุทรปราการ 10290 
เบอร์โทรศพัท ์  : 092-8568913

 
 
 



 
 

 
 

ประวตัิผู้จัดท ำ 

 

รูปประวติัผูจ้ดัท ำ 

รหสันกัศึกษำ     : 5704400378 

ช่ือ – นำมสกุล    : นำงสำว นภสัสร หนูแกว้ 

คณะ                   : ศิลปศำสตร์ 

สำขำ                  : กำรท่องเท่ียว 

ท่ีอยู ่                  : 333 หมู่ 3 ต.แหลมฟ้ำผำ่ อ. พระสมุทรเจดียจ์. สมุทรปรำกำร 10290 

เบอร์โทรศพัท ์  : 092-8568913 
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