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บทคัดย่อ 

บริษทั พีดับบลิวที เอ็กซ์เพลส เป็นบริษทัท่ีให้บริการทางด้านธุรกิจน าเท่ียวทั้งในและ

ต่างประเทศรวมถึงการจองตัว๋เคร่ืองบินทัว่โลก บริการให้ขอ้มูล น าเสนอขอ้มูล ข่าวสารดา้นการ
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สังคมจะท าใหบ้ริษทัมีผูบ้ริโภคเขา้ถึงมากข้ึน โครงงานน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาขอ้มูลกลยุทธ์ทาง

การตลาดของบริษทั PWT Express และศึกษาช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายให้แก่บริษทัโดยใช้

สต๊ิกเกอร์ไลน์ ผลการศึกษาความพึงพอใจพบว่าพนกังานภายในบริษทั 4 คน จากการถามความ

คิดเห็น พนกังาน 3 คน พึงพอใจในตวัสต๊ิกเกอร์ไลน์และความคิดสร้างสรรค์ พนกังานอีก 1 คน 

ชอบในตวัสต๊ิกเกอร์มีความชดัเจนบ่งบอกถึงความเป็นบริษทัทวัร์ 
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Abstract 

PWT Express is a travel agency providing both domestic and international tour package. The 

company also offers worldwide air ticket reservations, providing and servicing travel information 

and other related information. Since the company had few marketing channels, there was less 

chances to promote and penetrate the target group. Therefore, to increase communication 

channels and public relation channels via social media, they need opportunities to reach the target 

market. This project aimed to study the marketing strategy of PWT Express and study marketing 

channels to increase sales volume for PWT Express by applying LINE Application Stickers. The 

resulted satisfaction level of four staff were that three of them were satisfied with line stickers and 

the creativity and one of them liked the stickers as they represented the uniqueness of the 

company. 
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บทที ่1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

บริษทั PWT Express ภาษีเจริญ เป็นบริษทัท่ีใหบ้ริการทางดา้นธุรกิจน าเท่ียวทั้งในและ

ต่างประเทศรวมไปถึงการจองตัว๋เคร่ืองบิน การท าวซ่ีา บริการอยา่งครบถว้น กล่าวคือ บริษทัจะ

เสนอโปรแกรมทวัร์ท่ีทางบริษทัไดจ้ดัท าข้ึนแลว้ส่งต่อให้บริษทัทวัร์อ่ืนๆน าไปขายต่อและยงัให้

บริการทางดา้นตวัแทนบริษทัน าเท่ียว คือ ท าหนา้ท่ีจดัการทุกส่ิงเก่ียวกบัการเดินทางและการ

ท่องเท่ียวใหก้บัตวัแทนจ าหน่ายบริษทัน าเท่ียว บริษทัทวัร์ ไม่วา่จะเป็น ท าวซ่ีา จองตัว๋เคร่ืองบิน 

จองโรงแรมท่ีพกั และรวมไปถึงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ เส้นทางท่ีบริษทัเปิดใหบ้ริการ

ส่วนใหญ่เป็นเส้นทางการเดินทางต่างประเทศ หากเป็นเส้นทางภายในประเทศจะเนน้เส้นทาง

ภาคเหนือและอีสาน 

ปัจจุบนัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไดมี้การพฒันาและเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วมาก ซ่ึงถือ

ไดว้า่เป็นอุตสาหกรรมท่ีสามารถสร้างรายไดอ้ยา่งมหาศาลใหก้บัประเทศก็วา่ได ้เหล่า

ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวต่างก็ผลิตสินคา้และบริการออกมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

นกัท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่ๆและน่าสนใจอยูเ่สมอ ซ่ึงในปัจจุบนัส่ือ Internet และ Social Media 

เร่ิมเขา้มามีบทบาทและก าลงัไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก ท าใหน้กัท่องเท่ียวสามารถเลือกซ้ือ

สินคา้และบริการต่างๆตามความตอ้งการผา่นช่องทาง Internet ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยงัช่วย

ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้บริการไดเ้ป็นอยา่งดี (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

2554) 

บริษทั PWT Express ภาษีเจริญ เป็นอีกหน่ึงบริษทัธุรกิจน าเท่ียวท่ีมีความเช่ียวชาญ มี

ประสบการณ์จริงเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก จากการท่ีผูจ้ดัท าไดส้ังเกตและสอบถาม

พนกังานท่ีท างานในบริษทั PWT Express เก่ียวกบัช่องทางการจดัจ าหน่ายโปรแกรมทวัร์ และการ

จองตัว๋เคร่ืองบิน ส่วนใหญ่แลว้ลูกคา้ท่ีติดต่อเขา้มามาจากการโทรศพัท ์ติดต่อผา่น line@ ผา่น

ตวัแทนจ าหน่ายบริษทัน าเท่ียว  Website หลากหลายช่องทางท่ีบริษทัไดท้  าไวเ้พื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงมีความสนใจท่ีจะน า Social Media เขา้มามีส่วนร่วมในการเสนอ

ขายโปรแกรมทวัร์การจองตัว๋เคร่ืองบินของบริษทั PWT Express ภาษเจริญ เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บการ 
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บริการท่ีครบถว้นและเพียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ อีกทั้งลูกคา้ยงัสามารถติดต่อ

กลบัมาทางบริษทั 

เพือ่สอบถามขอ้มูล รายละเอียดผา่น Application Line ไดท้นัที และยงัเป็นการเพิ่มช่องทางการขาย

และการท าการตลาดโดยใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์สต๊ิกเกอร์ เพื่อการประชาสัมพนัธ์บริษทัอีกดว้ย 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อศึกษาขอ้มูลกลยทุธ์ทางการตลาดของบริษทั PWT Express 

1.2.2 ศึกษาช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายใหแ้ก่บริษทัโดยใช ้สต๊ิกเกอร์ไลน์ 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 ขอบเขตดา้นประชากร: พนกังานของบริษทั PWT Express ภาษีเจริญจ านวน 4 คน  

1.3.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา: การสืบคน้ขอ้มูลจากห้องสมุด ขอ้มูลทุติยภูมิ และการ

สังเกตการณ์ การปฏิบติังาน การท าการตลาดทาง Social Media ของบริษทั PWT Express 

1.3.3 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี: บริษทั PWT Express ภาษีเจริญ  

1.3.4 ขอบเขตดา้นเวลา: วนัท่ี 14 พฤษภาคม- 31สิงหาคม 2561 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.4.1  บริษทัทวัร์ไดพ้ฒันารูปแบบการใหบ้ริการและการประชาสัมพนัธ์แก่ลูกคา้ไดดี้ข้ึน

ท าใหมี้ยอดการขายเพิ่มมาก 

1.4.2  ลูกคา้มีความสะดวกรวดเร็วและมีช่องทางการใชบ้ริการกบับริษทัทวัร์มากข้ึน 

1.4.3  บริษทัมีช่ือติดหูติดตลาด มีผูบ้ริโภคเขา้ถึงมากข้ึน  

 

 

 

 



 

 

บทที ่2 

แนวคดิและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

เพื่อใหก้ารศึกษาคน้ควา้เร่ือง การเพิ่มช่องทางการตลาดผา่นไลน์สต๊ิกเกอร์แอพพลิเคชัน่

ของบริษทั PWT Express ภาษีเจริญ ผูจ้ดัทาํศึกษาจากเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

2.1 ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั PWT Express ภาษีเจริญ 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีทางการตลาด 

2.3 การใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์บนโทรศพัทมื์อถือ 

2.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบับริษัท PWT Express ภาษีเจริญ 

  บริษทั PWT Express ภาษีเจริญ ก่อตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ.2559 เป็นอีกหน่ึงสาขาท่ีขยายตวัออกมา

เปิดท่ีภาษีเจริญและเป็นท่ีไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้เป็นจาํนวนมาก บริษทั PWT Express ภาษี

เจริญ เกิดข้ึนจากแนวคิดและความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นบริษทัทวัร์ท่ีครอบคลุมทุกเร่ืองของการเดินทาง 

คือการใหบ้ริการคิดและเสนอโปรแกรมทวัร์ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการหรือตามท่ีจดัไวร้วมไปถึงการรับ

จองตัว๋เคร่ืองบิน ทาํวซ่ีา จองท่ีพกั โรงแรม และการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ใหแ้ก่บริษทั

ทวัร์ outbound ทุกขนาด ทุกระดบั ไดป้ระสบความสาํเร็จในการขายเป็นอยา่งมาก เส้นทางท่ีเปิด

ใหบ้ริการของบริษทั PWT Express ภาษีเจริญมีทั้งในและต่างประเทศ ใหบ้ริการครอบคลุมทุก

เส้นทางในการเดินทาง ควบคู่กบัการบริการท่ีครบครันในคร้ังเดียว เรียกไดว้า่มาท่ีเดียวไดค้รบทุก

ส่ิง และท่ีสาํคญับริษทัยงัใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของความปลอดภยัในการเดินทางและความคุม้ค่า

คุม้ราคากบัโปรแกรมการเดินทางการท่องเท่ียวท่ีจะตอ้งมีราคาดีท่ีสุด จึงมัน่ใจไดว้า่ท่องเท่ียวกบั

บริษทั PWT Express ภาษีเจริญ ลูกคา้จะไดท้่องเท่ียวโปรแกรมท่ีดีท่ีสุดและไดรั้บความประทบัใจ

กลบัไปอยา่งแน่นอน  
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีทางการตลาด 

2.2.1 สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา (2553) ไดใ้หค้วามหมายคาํวา่" Marketing"ไวด้งัน้ี 

 การตลาด คือ การกระทาํกิจกรรมต่างๆ ในทางการคา้ขายธุรกิจท่ีมีผลใหเ้กิดการนาํสินคา้

หรือบริการจากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการนั้นๆ ใหไ้ดรั้บความพึงพอใจ ขณะเดียวกนั ก็

บรรลุวตัถุประสงคข์องกิจการ  

         องคป์ระกอบของการตลาด 

         1.มีส่ิงท่ีจะโอนเปล่ียนกรรมสิทธ์ิ คือ สินคา้หรือบริการ 

         2.มีตลาด คือ ผูช้ื้อท่ีตอ้งการซ้ือสินคา้หรือบริการ 

         3.มีผูข้ายสินคา้หรือบริการ 

         4.มีการแลกเปล่ียน 

ตลาดตามความหมายทางธุรกิจทัว่ๆไป 

 ตลาด หมายถึง สถานท่ี ซ่ึงผูซ้ื้อและผูข้ายมาพบปะกนัเพื่อทาํธุรกิจ หรือท่ีซ่ึงมีสินคา้หรือ

บริการเสนอขาย และมีการโอนเปล่ียนมือกนัทางกรรมสิทธ์ เช่น เมืองใหญ่ๆ ในสมยักลางจะมี

จตุัรัสเป็นท่ีซ่ึงผูข้ายจะนาํสินคา้มาเสนอขายและผูซ้ื้อก็จะมาเลือกซ้ือสินคา้เหล่านั้น แต่ในปัจจุบนั

การคา้ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจะเกิดในบริเวณยา่นการคา้มากกวา่ในตลาด (วมิล จิโรจพนัธ์ุ 2538 : หนา้3) 

ตลาดตามความหมายของนกัธุรกิจหรือนกัการตลาด 

ตลาด คือ ประกอบดว้ยบุคคลหรือองคก์รธุรกิจ ทั้งท่ีเป็นลูกคา้ในปัจจุบนัและมีแนวโนม้ท่ี

จะเป็นลูกคา้ในอนาคต ท่ีมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการตอบสนอง มีอาํนาจในการซ้ือ และมี

ความเตม็ใจท่ีจะใชอ้าํนาจในการซ้ือนั้น (Etzel, Malker, Bruce J and Stanton, William J, 2001 : 5) 
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2.3 ความส าคัญของการตลาด 

การตลาดมีความสาํคญัต่อบุคคล องคก์รธุรกิจ และสังคมในแง่มุมต่างๆ สามารถอธิบายได้

ดั้งน้ี 

2.3.1 ความสาํคญัต่อบุคคล 

ความสาํคญัต่อบุคคล ทุกวนัน้ีการตลาดไดเ้ขา้มาผสมผสานเป็นส่วนหน่ึงในการดาํเนิน

ชีวติของบุคคล และทาํใหบุ้คคลมีความเป็นอยูท่ี่สุขสบายข้ึน มีผลิตภณัฑห์รือบริการสนองความ

ตอ้งการ ในเวลาท่ีตอ้งการ และในสถานท่ีท่ีสะดวกท่ีผูบ้ริโภคจะทาํการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์

นอกจากน้ี การตลาดยงัสร้างโอกาสในการจา้งงานดว้ยการก่อใหเ้กิดหนา้ท่ีงานต่างๆ มากมายจาก

การดาํเนินกิจกรรมการตลาด เช่น การวิเคราะห์ฐานขอ้มูล การออกแบบทางดา้นกราฟฟิก การ

ดาํเนินการเก่ียวกบังานคลงัสินคา้ และการขนส่ง เป็นตน้ (ภาวณีิ กาญจนาภา 2554 : หนา้6-7)  

2.3.2 ความสาํคญัต่อองคก์รธุรกิจ 

การตลาดสามารถช่วยสร้างรายไดแ้ละกาํไรใหก้บับริษทั ธุรกิจ องคก์ร เม่ือเจา้ของกิจการ

ผลิตสินคา้ออกสู่ตลาดและจาํหน่ายจะทาํใหเ้กิดรายไดย้อ้นกลบั ทาํใหส้ามารถลงทุนสร้างรายได้

และกาํไรเพิ่มมากข้ึน ทาํใหเ้กิดการหมุนเวยีน นอกจากน้ี การตลาดยงัทาํใหเ้กิดองคก์รธุรกิจใหม่ๆ

ในรูปแบบท่ีแตกต่างข้ึน เช่น ร้านคา้ขายปลีก นายหนา้ พ่อคา้คนกลางเพื่อต่อรองราคาสินคา้ การ

ขนส่ง และอีกมากมาย ทาํใหเ้กิดทางเลือกใหผู้ป้ระกอบอาชีพไดเ้ลือกสรรคและเกิดการขยายตวัใน

ระบบตลาด ส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนไดจ้ากการกระทาํหนา้ท่ีทางการตลาดทั้งสิน นกัการตลาดจะ

ทาํการศึกษาถึงความจาํเป็นและความตอ้งการของผูบ้ริโภคในส่วนตลาดต่างๆ และเจาะลึกถึงความ

ตอ้งการท่ีเกิดข้ึนในแต่ละพื้นท่ี มีการประสานงานหนา้ท่ีระหวา่งแผนกการตลาดและแผนกอ่ืนๆทั้ง

ภายในและภายนอกองคก์รในแนวทางท่ีก่อใหเ้กิดการเพิ่มคุณค่าต่อผูบ้ริโภค ทาํใหเ้กิดความมัน่ใจ

วา่ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตข้ึนมาตรงกบัความจาํเป็นและตอ้งการของลูกคา้ มีการจดัจาํหน่ายไปยงัผูบ้ริโภค

ซ่ึงอยูใ่นพื้นท่ีต่างๆทัว่โลกอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการดาํเนินกิจกรรมการส่ือสารการตลาดท่ีทาํให้

ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ผลประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์จนเกิดการยอมรับใน

ผลิตภณัฑ ์ตรายีห่อ้ผลิตภณัฑ ์และองคก์รธุรกิจในท่ีสุด (ภาวณีิ กาญจนาภา 2554 : หนา้6-7) 
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2.3.3 ความสาํคญัต่อเศรษฐกิจและสังคม 

การตลาดก่อให้เกิดการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีช่วยยกระดบัมาตรฐานการดาํเนิน

ชีวติของบุคคลใหสู้งข้ึน ทาํใหเ้กิดการแข่งขนัในระบบเศรษฐกิจ ทาํใหบุ้คคลมีผลิตภณัฑห์รือ

บริการตอบสนองความตอ้งการในราคาท่ีตํ่าลง นอกจากน้ีการดาํเนินกลยทุธ์การตลาดและการ

ส่ือสารการตลาดยงัก่อให้เกิดการใส่ใจในส่ิงแวดลอ้มแก่สารธารณชน นกัการตลาดมีการดาํเนินกล

ยทุธ์การตลาดดว้ยจิตสาํนึกของความรับผดิชอบทั้งต่อองคก์รธุรกิจเองและสังคม เช่น 

หา้งสรรพสินคา้ต่างๆมีการรณรงคใ์หน้าํบรรจุภณัฑก์ลบัมาใชใ้หม่หรือการใหผู้บ้ริโภคหนัมาใชถุ้ง

ผา้ ซูเปอร์มาร์เก็ตต่างเลือกใชบ้รรจุภณัฑช์นิดยอ่ยสลายง่าย เป็นตน้ (ภาวณีิ กาญจนาภา 2554 : หนา้

6-7) 

2.4 กลยุทธ์การตลาด  

 คือ วธีิดาํเนินงานทางการตลาดเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดขององคก์ร โดยกลยทุธ์

การตลาด จะประกอบดว้ยองคป์ระกอบสาํคญั เป็นอาวธุท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งหน่ึงในการทาํธุรกิจ 

ซ่ึงปัจจุบนัก็มีหลากหลายกลยทุธ์ใหเ้ลือกนาํมาปรับใชไ้ดต้ามความเหมาะสมกบัธุรกิจของตวัเอง 

ไม่วา่จะเป็นแบบ 4P ท่ีโดดเด่น รวมทั้งกลยทุธ์สมยัใหม่ ท่ีนกัธุรกิจจากทัว่โลกต่างใหก้ารยอมรับวา่

มีประสิทธิภาพในการตลาดท่ีสามารถเห็นผลไดอ้ยา่งชดัเจน และนอกจากนั้นยงัมีกลยทุธ์แนวใหม่ 

ในยคุท่ีอินเตอร์เน็ตครองโลก กลยทุธ์แบบ 4P สาํหรับผูท่ี้ตอ้งการนาํกลยทุธ์แบบ 4P มาใชเ้ป็น

แนวทางในการสร้างการตลาดใหก้บัสินคา้และบริการ สามารถหยบิเอากลยทุธ์น้ีมาประยกุตใ์ชไ้ด ้

ดงัน้ี (ศรีสุภา สหชยัเสรี 2546 : หนา้85) 

2.4.1 Product Strategy (กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ)์ คือ เราจะตอ้งบอกใหไ้ดว้า่อะไรคือจุดเด่น

ของผลิตภณัฑข์องคุณ ท่ีตอ้งการจะส่ือใหลู้กคา้ไดรั้บรู้ ซ่ึงการท่ีเราสามารถบอกไดถึ้งจุดเด่นของ

ผลิตภณัฑข์องตวัเอง วา่ส่งผลดีต่อผูบ้ริโภคไดม้ากกวา่คู่แข่งเท่าไหร่ ก็ยิง่จะทาํใหผ้ลิตภณัฑป์ระสบ

ความสาํเร็จไดม้ากยิง่ข้ึน 

2.4.2 Pricing Strategy (กลยทุธ์ดา้นราคา) คือ เราจะตอ้งรู้วา่ราคาเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมกบั

ตวัสินคา้ท่ีลูกคา้ยนิดีและสามารถจ่ายได ้ในขณะท่ีผูข้ายสินคา้นั้นก็ตอ้งคิดวา่ควรจะบวกราคาเพิ่ม

เท่าไหร่ถึงจะทาํใหต้วัเองสามารถอยูร่อดได ้
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2.4.3 Place Strategy (กลยทุธ์ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย) หมายถึงสถานท่ีวางจาํหน่ายสินคา้ 

โดยจุดน้ีเราจะตอ้งรู้ก่อนวา่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของเราคือใคร และเราสามารถพบเจอพวกเขาไดท่ี้

ไหน เพื่อท่ีจะไดน้าํสินคา้ไปวางจาํหน่ายไดอ้ยา่งตรงจุดและส่งผลดีต่อยอดขายในอนาคต 

2.4.4 Promotion Strategy (กลยทุธ์ดา้นการส่งสริมการขาย) เน่ืองจากการทาํโปรโมชัน่จะ

ช่วยดึงดูดใหลู้กคา้อยากซ้ือสินคา้ของเรามากข้ึน อีกทั้งวธีิการน้ียงัช่วยใหสิ้นคา้ของเราเป็นท่ีรู้จกัใน

วงกวา้งมากยิง่ข้ึนจากปากต่อปาก 

กลยทุธ์แบบ 4C คือ การนาํอินเทอร์เน็ตมาเป็นเคร่ืองมือสําคญั เพื่อส่งเสริมใหก้ารตลาดแขง็แกร่ง

ยิง่ข้ึน นอกจากนั้นยงัสมารถนาํไปใชค้วบคู่กบักลยทุธ์การตลาดแบบ 4P ได ้(Advertising Age โดย 

Bob Lauterborn  ศาสตราจารยแ์ห่งมหาวทิยาลยั นอร์ท ) 

1. Consumer Strategy กลยทุธ์ท่ีเนน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นหลกั เพื่อผลกัดนัให้

ผลิตภณัฑข์องเราเขา้ถึงใจผูบ้ริโภคมากท่ีสุด  

2. Cost Strategy คือ กลยทุธ์ท่ีทาํใหต้น้ทุนสินคา้มีราคาตํ่าท่ีสุด เพื่อท่ีจะกาํหนดราคาขาย

ไม่ใหแ้พงจนเกินไป ซ่ึงกลยทุธ์น้ีจะทาํใหเ้กิดการไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนัเร่ืองราคากบัคู่แข่ง 

3. Convenience Strategy เร่ืองช่องทางการจดัจาํหน่ายก็เป็นอีกหน่ึงกลยทุธ์ท่ีไม่ควรพลาด

เช่นกนั คือคุณตอ้งทาํอยา่งไรก็ไดใ้หผู้บ้ริโภคสามาถซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งสะดวกมากท่ีสุด โดยการนาํ

อินเทอร์เน็ตเขา้มามีส่วนชาวยในเร่ืองน้ี 

4. Communications Strategy ขอ้น้ีถือเป็นเร่ืองสาํคญั นัน่ก็คือการส่ือสารกบัลูกคา้ท่ีจะตอ้ง

สะดวก ง่าย รวดเร็ว และสามารถสร้างการรับรูใหแ้ก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งตรงจุด ซ่ึงกลยทุธ์ขอ้น้ีก็จะ

รวมถึงการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย เป็นตน้ 
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2.5 5 ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) 

การส่งเสริมการตลาดในปัจจุบนั ไม่ไดมุ้่งเนน้การลด แลก แจก แถม เช่นในอดีต กระทัง่

เป็นคาํกล่าว “ลดแลก แจกสะบดั” เม่ือจะกล่าวถึงการส่งเสริมการตลาดในช่วงเวลาหน่ึง หากแจ่จะ

มุ่งเนน้การย ํ้าเตือนใหผู้บ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายไดท้ราบถึงการมีอยูข่องผลิตภณัฑใ์นตลาดและกระตุน้

ใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์ั้นๆ เป็นสาํคญั โดยผา่นเคร่ืองมือต่างๆ คือ การโฆษณา การขาย

โดยใชพ้นกังานขาย การประชาสัมพนัธ์ มีรายละเอียด ดงัน้ี (ศรีสุภา สหชยัเสรี 2546 : หนา้159) 

2.5.1 การโฆษณา (Advertising) 

เป็นวธีิการเสนอขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละองคก์รไปสู่ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย 

ผา่นส่ือสาธารณะต่างๆ เช่น โทรศพัท ์วทิย ุอินเทอร์เน็ต นิตยสาร หรือการส่งผา่นส่ือเฉพาะมางโดย

การจดัทาํเอกสาร แผน่ผบั หรือรายการผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ และการจดัส่งทางไปรษณียใ์หแ้ก่

ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายได ้(ศรีสุภา สหชยัเสรี 2546 : หนา้159) 

2.5.2 การขายโดยพนกังานขาย (Personal selling) 

จดัเป็นเคร่ืองมืออีกหน่ึงในส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด และมีความเก่ียวกบั

การตลาดโดยตรง คือ เป็นการเสนอผลิตภณัฑข์ององคก์รใหแ้ก่ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย หรือผูท่ี้คาด

วา่จะเป็นผูซ้ื้อผลิตภณัฑข์ององคใ์นอนาคต ดว้ยการพบปะโดยตรงหรือผา่นการติดต่อทางโทรศพัท ์

การขายโดยพนกังานคือการขายภายในสถานท่ีจดัจาํหน่ายขององคก์ร เช่น หา้งสรรพสินคา้ การขาย

โยพนกังานน้ี นอกจากจะเป็นการขายท่ีสามารถปิดการขายไดท้นัทียงัถือเป็นช่องทางการสร้าง

ภาพลกัษณ์ใหแ้ก่ผลิตภณัฑห์รือองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ศรีสุภา สหชยัเสรี 2546 : หนา้160) 

2.5.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 

เป็นกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด ในอนัท่ีจะกระตุน้และเร่งเร้าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑข์ององคก์ร ซ่ึงไดแ้ก่ การจดัแสดงผลิตภณัฑ ์การสาธิต รวมถึงการ ลด แลก แจก แถม แต่

ผูบ้ริหารการตลาดควรกาํหนดเง่ือนไขท่ีน่าสนใจและดึงดูดใหผู้บ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายขา้ร่วม

กิจกรรมดงักล่าวขององคก์ร ดงันั้น การส่งเสริมการขายจึงไม่ควรจดัให้เป็นประจาํ เพราะจะทาํให้

ความน่าสนใจของกิจกรรมการส่งเสริมการขายลดทอนลง แต่ควรจดักิจกรรมในลกัษณะการตลาด

ตามสถานการณ์ หรือ Event Marketing จะมีความเหมาะสมและกระตุน้ความน่าสนใจของผูบ้ริโภค 
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และกลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ี การส่งเสริมการขาย ยงัสามารถใชเ้ป็นเน้ือหาหรือข่าวสาร

ประกอบการดาํเนินการของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดดา้นอ่ืนๆ ไดเ้ป็นอยา่งดีเช่นกนั ไม่วา่

จะเป็นการโฆษณา การขายโดยพนกังานขาย หรือการประชาสัมพนัธ์ (ศรีสุภา สหชยัเสรี 2546 : 

หนา้160) 

2.5.4 การประชาสัมพนัธ์ (Publicity) 

การประชาสัมพนัธ์ เร่ิมมีบทบาทมากข้ึนต่อการส่งเสริมการตลาดในปัจจุบนั ท่ีนกัการ

ตลาดทัว่ไปเร่ิมเล็งเห็นถึงความสาํคญัของการกาํหนดตาํแหน่งทางการตลาด และบุคลิกลกัษณะ

ใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์เพราะการประชาสัมพนัธ์ คือ เคร่ืองมือในการส่ือสารขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑห์รือองคก์รในมุมมองท่ีผูบ้ริหารการตลาดกาํหนด ไปสู่ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายโดยไม่

เป็นการบงัคบัใหไ้ดรั้บรู้ข่าวสารนั้นๆ แต่จะใหพ้บเห็นไดท้ัว่ไปในชีวติประจาํวนัของผูบ้ริโภคแต่

ละคน การประชาสัมพนัธ์ จึงถือเป็นเคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาด ในดา้นการสร้างภาพลกัษณ์อนั

ดีใหแ้ก่ผลิตภณัฑแ์ละองคก์รท่ีสาํคญั และยงัสามารถปรับใชเ้พื่อแกไ้ขหรือปรับปรุงภาพลกัษณ์เดิม

ใหดี้ข้ึนในการรับรู้ของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย 

นอกจากส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดทั้ง 4 ขา้งตน้ ในปัจจุบนัผูบ้ริหารการตลาดยงัสามารถ

กาํหนดส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด ดว้ยเคร่ืองมือและวธีิการต่างๆท่ีสนใจ และมีผลต่อการ

กระตุน้ผูบ้ริโภคใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑข์ององคก์รไดอี้กหลากหลาย อาทิ การนาํ

ผลิตภณัฑไ์ปเป็นส่วนประกอบหน่ึงในส่ืออ่ืนๆ เช่น รถยนต ์BMW หรือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เหล่าน้ี

ลว้นมีส่วนกระตุน้และการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีประสิทธิภาพเช่นกนั (ศรีสุภา สหชยัเสรี 

2546 : หนา้161) 
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2.6 กลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิตอล 

กลยทุธ์การตลาดในยคุดิจิตอล การทาํธุรกิจในยคุดิจิตอลน้ีจะตอ้งใชก้ลยทุธ์การตลาด

รูปแบบใหม่ เน่ืองจากเทคโนโลยใีหม่ๆท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตนั้น บริษทัก็อยู่

ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงอยา่งถอนรากถอนโคนโดยใชก้ารปฏิวติัอุตสาหกรรมใหม่ หากตอ้งการอยู่

รอดและรุ่งเรืองในยคุน้ี ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งใส่กฎใหม่เขา้ไปในสมอง ซ่ึงหมายถึงการปรับปรุง

ตวัเองใหเ้ขา้กบัการบริหารงานผา่นเวป็ นอกจากน้ีอินเทอร์เน็ตกาํลงัปฏิวติัระบบวธีิการคิดของ

นกัการตลาด วธ๊ิการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูข้ายปัจจยัการผลิตและลูกคา้ วธีิการสร้างคุณค่า

ใหก้บัคนเหล่านั้น และทาํอยา่งไหร่จึงจะไดก้าํไรจากการทาํส่ิงเหล่านั้น ส่ิงเหล่านั้นเรียกวา่ 

การตลาดแบบปฏิวติั นกัวางแผนกลยทุธ์มองเห็นภาพของการซ้ือและการขายวา่มีความเก่ียวขอ้งกบั

การเช่ือมต่อโดยตรงทางอิเล็กทรอนิกส์ระหวา่งบริษทักบัลูกคา้ ส่ิงเหล่าน้ีจะเปล่ียนแปลงมุมมอง

ของผูบ้ริโภคในดา้นต่างๆคือ ความสะดวก ความรวดเร็ว ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์บริการ ขอ้มูล

ดา้นราคา ขอ้มูลการตลาดอ่ืนๆ การดาํเนินธุรกิจในยคุดิจิตอลหรือยคุอินเทอร์เน็ตในปัจจุบนัน้ี 

นกัการตลาดไดน้าํเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีหลากหลายเขา้มาใชเ้พื่อใหก้ลยทุธ์การตลาดของบริษทั

มีความแขง็แกร่ง และสามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัใหม้ากข้ึน โดยเคร่ืองมือ

อิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวประกอบดว้ย (ปณิศา ลญัชานนท ์2548 : หนา้284-285) 

 2.6.1 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  

จะเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจหรือการทาํธุรกรรมต่างๆ ทั้งท่ีมุ่งหวงักาํไรและไม่หวงั

กาํไร ซ่ึงส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบัการพาณิชยห์รือการคา้ระหวา่งองคก์รธุรกิจดว้ยกนัเองโดยอาศยั

เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงประกอบดว้ย อินเทอร์เน็ต 

2.6.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 

เป็นเคร่ืองข่ายสารธารณะขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมระหวา่งผูใ้ชไ้ดท้ัว่โลก ประกอบดว้ยกิจกรรม 

คืออีเมลแ์ละเวป็ไซต ์ซ่ึงสามารถเปิดเผยขอ้มูลไดท้ัว่โลก อินเทอร์เน็ตจะทาํใหเ้กิดเส้นทางของ

ขอ้มูลข่าวสารสนเทศจากท่ีใดท่ีหน่ึงไปทัง่โลกไดอ้ยา่งรวดเร็ว การใชอิ้นเทอร์เน็ตส่งผลต่อ

ความสามารถในการดาํเนินงานของธุรกิจ ดงัน้ี 1.มีความรวดเร็ว 2.มีความถูกตอ้ง 3.มีคอบเขตของ

เวลาและพื้นท่ีกวา้งขวางมากข้ึน 4.ช่วยลดตน้ทุน 5.สามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดเ้ฉพาะเจาะจงมากข้ึน 

ดงันั้นบริษทั 
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จาํนวนมากไดจ้ดัทาํเวป็ไซตเ์พื่อแจง้ข่าวสารและส่งเสริมผลิตภณัฑแ์ละบริการของตน (Lovelock 

and Wright, 2002 : 357) 

2.6.3 การเช่ือมต่อกบัลูกคา้ (Connecting with customers)  

เน่ืองจากมีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยมีากข้ึน จึงทาํใหว้ิธีการสร้างความสัมพนัธ์กบั

ลูกคา้ในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงในอดีตบริษทัจะใชก้ารตลาดมวลชน ไปยงัลูกคา้ทุกคนท่ีบริษทั

เขา้ถึงได ้แต่ปัจจุบนับริษทัจะสร้างความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยนืกบัลูกคา้ไดโ้ดยตรง อีกทั้งยงัสามารถเลือก

ลูกคา้ไดอ้ยา่งเจาะจงดว้ย (Today’s marketing connections) (Kotler and Armstrong, 2004 : 23) 

2.6.4 การทาํธุรกิจผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ระหวา่งผูบ้ริโภคกบัผูบ้ริโภค (Consumer-to-Consumer) 

เป็นเครือข่ายออนไลน์ของสินคา้และขอ้มูลสารสนเทศระหวา่งผูบ้ริโภคกบัผูบ้ริโภค ซ่ึงมี

ลกัษณะของการขายสินคา้รายยอ่ย หรือการคา้ปลีกระหวา่งบุคคลทัว่ไปท่ีเปิดขายตามเวป็ไซตต่์างๆ 

บนอินเทอร์เน็ต ซ่ึงสินคา้อาจจะเป็นซอฟตแ์วร์ท่ีเขียนข้ึนเอง ส่ิงของเคร่ืองใชส่้วนตวัท่ีตอ้งการนาํ

ออกมาขาย ผูค้า้อาจเป็นนกัเรียน-นกัศึกษา หรือคนทาํงานทัว่ไปท่ีมีความรู้ดา้นเทคโนโลยแีละทาํ

เป็นอาชีพเสริมส่วนตวั 

2.6.5 การทาํธุรกิจผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ระหวา่งผูบ้ริโภคกบัธุรกิจ  (Consumer-to-Business) 

เป็นการแลกเปล่ียนออนไลน์ ซ่ึงผูบ้ริโภคคน้หาผูข้าย เรียนรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์และการซ้ือ

สินคา้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากผูบ้ริโภคไปยงัธุรกิจ ผูบ้ริโภคจะสามารถส่ือสารกบับริษทัได้

โดยง่ายและรวดเร็ว ซ่ึงบริษทัจะมีการกระตุน้ให้เกิดการส่ือสารโดยการเชิญกลุ่มเป้าหมายและ

ผูบ้ริโภคใหจ้ดัส่งคาํถาม ขอ้เสนอแนะ และคาํติชมผา่นส่ือทางโซเช่ียว เวป็ไซตบ์างแห่งได้

จดัเตรียมปุ่ม Call me ใหก้บัลูกคา้ท่ีมีปัญหาในการใชง้าน ซ่ึงสามารถใส่หมายเลขโทรศพัทข์องตน

เพื่อใหต้วัแทนในการใหบ้ริการลูกคา้จะติดต่อกกลบัมาหาลูกคา้ไดท้นัที ทาํใหต้วัแทนการ

ใหบ้ริการลูกคา้สามารถตอบสนองต่อข่าวสารต่างๆของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งรวดเร็ว(ปณิศา ลญัชานนท ์

2548 : หนา้289-290) 

 

 

 

 



12 
 

 

2.7 การใช้แอพพลเิคช่ันไลน์บนโทรศัพท์มือถือ 

ศิริพร แซ่ล้ิม(2548) ไดก้ล่าวไวว้า่ ปัจจุบนัเป็นยคุของการทาํธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้ทคโนโลยเีขา้

มามีบทบาทในการทาํงานร่วมกนักบัตวับุคคลไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของการติดต่อส่ือสารหรือการ

โฆษณา เพื่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการซ้ือหรือเขา้มาใชบ้ริการ และในยคุน้ีท่ีโซเช่ียวเป็นสําคญัต่อชีวติ

ทาํใหเ้กิดความง่ายและสะดวกสบายต่อการใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ไลน์จึงเป็นอีกหน่ึงแอพพลิเคชัน่

ท่ีสาํคญัต่อการทาํงาน เพราะนอกจากจะทาํไวเ้พื่อติดต่อ พดูคุย ยงัเป็นอีกหน่ึงช่องทางท่ีสามารถโป

รโมท โฆษณาและติดต่อกนั ทาํใหง่้ายต่อการเจรจาธุรกิจอีกทั้งยงัสะดวกสบายรวดเร็วและง่ายต่อ

การใชบ้ริการ ปัจจุบนัไลน์ไดม้อบนวตักรรมเพื่อการส่ือสาร ทั้งในรูปแบบของสต๊ิกเกอร์ จนถึงเกม

และลกัษณะการทาํงานอีกมากมาย ไลน์ แอพพลิเคชัน่เป็นส่ือสังคมออนไลน์ ประเภทเวป็ไซต์

เครือข่ายสังคม มีลกัษณะเป็นแบบเปิด ดงันั้น ไลน์ 

1. ผูใ้ชส้ามารถเลือกรับเพื่อนไดห้ลายวธีิ ไดแ้ก่ หมายเลขโทรศพัทมื์อ รายช่ือ สแกนคิวอาร์

โคท ไลน์ไอดี 

2. ผูใ้ชส้ามารถเลือกรูปแบบการสนทนาแบบแชทลบั โดยไลน์จะทาํการลบขอ้ความโดย

อตัโนมติัภายหลงัจากผูใ้ชไ้ดอ่้านขอ้ความแลว้ ผูใ้ชส้ามารถตั้งค่าจบัเวลาลบขอ้ความตั้งแต่ 2 วนิาที 

ถึง 1 สัปดาห์ 

3.กรณีผูใ้ชไ้ม่ตอ้งการสนทนาหรือรับขอ้ความจากบุคคลท่ีไม่ตอ้งการสนทนา ผูใ้ช ้

สามารถบล๊อก หรือปิดการแจง้เตือน 

LINE Application มีลกัษณะการท างานดังนี้ 

1. ตวัตน (Identity) ผูใ้ชส้ามารถสร้างประวติัส่วนตวั ไดแ้ก่ ช่ือผูใ้ช ้รูปภาพประจาํตวั และ

ขอ้ความสั้นเพื่ออพัเดทสถานะ เช่น อารมณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็น เป็นตน้ นอกจากน้ีผูใ้ชส้ามารถ

โพสต ์ขอ้ความ รูปภาพ ความคิดเห็นต่างๆของตนเองบนไทมไ์ลน์ เพื่อสร้างการรับรู้กบับุคคลอ่ืน

เก่ียวกบัตนเอง 

2. สนทนา (Conversation) แบบส่วนบุคคลและกลุ่ม ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถเลือกสนทนาได้

หลากหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ การสนทนาผา่นขอ้ความตวัอกัษร การสนทนาผา่นขอ้ความเสียง และ

การสนทนาแบบแชทลบั โดยไลน์จะทาํการลบขอ้ความโดยอตัโนมติัหลงัจากผูใ้ชไ้ดอ่้านขอ้ความ

แลว้ นอกจากน้ีบทสนทนาสามารถบนัทึกเพื่อเรียกดูซํ้ า ภายหลงัได ้การสนทนาเกิดข้ึนตามเวลาจริง 
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3. แบ่งปัน (Sharing)  ผูใ้ชส้ามารถแบ่งปันขอ้ความตวัอกัษร ขอ้ความเสียง สต๊ิกเกอร์ 

รูปภาพ วดิีโอ ไฟลเ์อกสาร ตาํแหน่งสถานท่ี โดยผูใ้ชส้ามารถเลือก วธีิการแบ่งปันไดห้ลากหลาย

รูปแบบ ไดแ้ก่ การโพสตบ์นไทมไ์ลน์ การโพสตบ์นหนา้จอหลกัของตนเอง รวมถึงการแบ่งปันใน

หอ้งสนทนาส่วนบุคคลและกลุ่ม  

4. ความสัมพนัธ์ (Relationship) ผูใ้ชส้ามารถสร้างกลุ่มตามความสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ช ้เช่น 

กลุ่มครอบครัว กลุ่มเพื่อนท่ีทาํงาน กลุ่มเพื่อนมหาวทิยาลยั เป็นตน้ ไลน์รองรับการสนทนากลุ่ม

สูงสุด 200 คน  

5. นาํเสนอ (Presence) ไลน์ไม่มีรูปภาพการทาํงานหรือแสดงสถานการณ์ออนไลน์ ของ

ผูใ้ช ้ผูใ้ชบุ้คคลอ่ืน จะไม่สามารถทราบไดว้า่บุคคลใดออนไลน์อยูใ่นขณะนั้น จะทราบไดเ้ม่ือมีการ

สนทนาเกิดข้ึน ซ่ึง เฟซบุค๊ (Facebook) ท่ีเป็นเวป็ไซตเ์ครือข่ายสังคมประเภทเดียวกนั ผูใ้ชส้ามารถ 

แสดงสถานะทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ได ้ 

6. ความมีช่ือเสียง (Reputation) เป็นการใชเ้พื่อการโฆษณา การตลาดและประชาสัมพนัธ์ 

ของบริษทั องคก์ร หน่วยงานร้านคา้ต่างๆในรูปแบบของบญัชีทางการ วตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการ

เขา้ถึง และกระจายขอ้มูลข่าวสารแก่ผูบ้ริโภค โดยวดัจากยอดผใ็ชง้านท่ีรับเป็นเพื่อน เม่ือผูใ้ชเ้ป็น

เพื่อกบับญัชีทางการแลว้ ผูใ้ชจ้ะไดรั้บสต๊ิกเกอร์ใชฟ้รี รวมถึงรับทราบขอ้มูลข่าวสาร ขอ้เสนอต่างๆ 

เก่ียวกบัผลิตภณัฑข์องบริษทั หน่วยงาน ร้านคา้ เหล่าน้ี 

7. กลุ่ม (Group) เป็นลกัษณะของการเขา้ร่วมกลุ่มสนทนา เพื่อใหส้มาชิกในกลุ่มสามารถ 

ติดต่อ ส่ือสารและแลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยมีสมาชิกในกลุ่มสูงสุด 200 คน  

ศิริพร แซ่ลิม้(2548) คุณสมบัติของ LINE Application มีดังนี ้ 

1. สามารถใชง้านไดทุ้กระบบปฏิบติัการของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสมาร์ทโฟน ไดอ้แก่ 

Ios,Android, Windows Phone, และแทบ็แล็ต ไดแ้ก่ Ios Android รวมถึง PC ไดแ้ก่ Windows, Mac 

Os 

2.  การเพิ่มเพื่อน Add friend) สามารถเพิ่มเพื่อนไดห้ลายวธีิไดแ้ก่ หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 

สแกนคิวอาร์โคท ไลน์ไอดี  
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3. การส่งขอ้ความฟรี (Free Messaging) สามารถส่งขอ้ความในรูปแบบขอ้ความตวัอกัษร 

ขอ้ความเสียง รูปภาพ วดิีโอ ไฟลเ์สียง ถึงกนัไดฟ้รี ตามเวลาจริง 

4. การโทรแบบเสียงและแบบเห็นหนา้ (Free Voice & Video Calls) สามารถโทรแบบเสียง

และแบบเห็นหนา้ ทั้งในประเทศและระหวา่งประเทศฟรี ตามเวลาจริง 

5. ไลน์สต๊ิกเกอร์ ขอ้ความตวัการ์ตูน หรือสต๊ิกเกอร์การ์ตูน เป็นสัญลกัษณ์แสดงอารมณ์

และความรู้สึก กริยาท่าทางต่างๆมีทั้งสต๊ิกเกอร์แบบคล่ือนไหวและสต๊ิกเกอร์แบบมีเสียง  

6. ไทมไ์ลน์ เป็นพื้นท่ีการแบ่งปันรูปภาพ วิดีโอ ขอ้ความและแสดงความคิดเห็น เป็นตน้ 

7. กลุ่ม รองรับสมาชิกในห้องสนทนากลุ่มไดสู้งสุด 200 คน 

แอพพลเิคช่ันต่างๆของไลน์ 

ศิริพร แซ่ล้ิม(2548) ไดก้ล่าวไวว้า่  

1.ไลน์ เพย ์(LINE Pay) บริการชาํระเงินออนไลน์ผา่นบตัรเครดิต เพื่อชาํระเงินในการใช้

บริการต่างๆของไลน์ เช่น ซ้ือสต๊ิกเกอร์ ซ้ือธีม และร้านคา้ออนไลน์ (LINE Shop) เม่ือสมคัรใช้

บริการไลน์เพย ์ ผูใ้ชบ้ริการตอ้งลงทะเบียนบตัรเครดิต จึงจะสามารถใชบ้ริการได้ 

2. ไลน์ สโตร์ (LINE Store) ร้านคา้ท่ีผูใ้ชส้ามารถเลือกซ้ือ เกม สต๊ิกเกอร์ ธีม  

3. ไลน์ เอา้ท ์(LINE Out)  สามารถโทรเขา้เบอร์โทรศพัทบ์า้นได ้อตัราค่าโทร

ภายในประเทศ โทรเขา้เบอร์บา้นและมือถือราคา 0.64บาท/นาที 

4. ไลน์เกม (LINE Game) ผูใ้ชส้ามารถร่วมเล่นเกมดว้ยกนัได ้

5. ไลน์ แฟมิล่ี (Family App)  
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2.8 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ไลน์ (LINE) หมายถึง แอพพลิเคชัน่สาํหรับการสนทนาบนอุปกรณ์การส่ือสารรูปแบบ

ต่างๆ เช่น สมาร์ตโฟน คอมพิวเตอร์ และแทบ็เล็ต (Tablet) ผูใ้ชส้ามารถส่ือสารดว้ยการพิมพ์

ขอ้ความจากอุปกรณ์ การส่ือสารเคร่ืองหน่ึงไปสู่อีกเคร่ืองหน่ึง ไดรั้บการพฒันาใหมี้ความสามารถ

หลากหลายเพื่อรองรับการใช ้งานของผูใ้ชห้ลายๆ ดา้น จุดเด่นท่ีทาํใหไ้ลน์แตกต่างกบัแอพพลิเคชัน่

สาํหรับการสนทนารูปแบบอ่ืนๆ คือ รูปแบบของ “สต๊ิกเกอร์” (Sticker) ท่ีแสดงอารมณ์และ

ความรู้สึกของผูใ้ชท่ี้หลากหลาย เช่น สต๊ิกเกอร์ แสดงความรู้สึกขั้นพื้นฐาน สต๊ิกเกอร์ตามเทศกาล

และวนัสาํคญั สต๊ิกเกอร์ของตราสินคา้ต่างๆ และสต๊ิกเกอร์การ์ตูนท่ีมีช่ือเสียง เป็นตน้อยา่งไรก็ตาม 

ไลน์ยงัคงเป็นแอพพลิเคชัน่ใหม่ในอุตสาหกรรมสมาร์ตโฟนท่ี เพิ่งเปิดใหบ้ริการตั้งแต่ปี 2554 เป็น

ตน้มา นอกจากไลน์ จะเป็นแอพพลิเคชัน่ท่ีใหบ้ริการแบบ Instant Messaging คือสามารถส่ง

ขอ้ความ โตต้อบหากนัทาํนองเดียวกบัแอพพลิเคชัน่ WhatsApp หรือโปรแกรม MSN Messenger 

ไดแ้ลว้ยงัมี บริการแบบ Free Voice Call ดว้ย คือสามารถโทรศพัทห์ากนัผา่นเครือข่าย 

3G,EDGE,Wi-Fi ไดทุ้กท่ี ทุกเวลาโดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆ เพิ่มเติม จนมีคนกล่าววา่ ไลน์เป็น

แอพพลิเคชัน่ท่ีรวมความสามารถ ของ WhatsApp และ Wi-Fi เอาไวใ้นหน่ึงเดียว ปัจจุบนัน้ี ไลน์ ยงั

ไดเ้พิ่มฟีเจอร์ Timeline ซ่ึงมีลกัษณะการใชง้านคลา้ยคลึงกบั Timeline ของ Facebook คือคุณ

สามารถแบ่งปันขอ้มูล อพัเดทสถานการณ์ต่างๆ ผา่นการโพสรูปภาพ และการตั้ง สถานะ โดยท่ี

เพื่อนสามารถเขา้มาคอมเมน้ได ้นบัวา่ ไลน์ เป็นแอพพลิเคชัน่ท่ีมีฟังกช์ัน่การใชง้านครบ ครันใน

หน่ึงเดียว ตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลข์องคนรุ่นใหม่ไดอ้ยา่งครบถว้น จึงไม่น่าแปลกใจเลยท่ี ไลน์จะ

ไดรั้บ ความนิยมอยา่งลม้หลาม  

 ประชุมสัมมนาวชิาการระดบัชาติ ประจาํปี 2559 คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (1 ก.ค. 2559) 

 

 



 

 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 
           ช่ือ   : PWT Express   บริษทัทวัร์ พีดบับลิวที เอก็ซ์เพรส (สาขาภาษีเจริญ) 
            ทีต่ั้ง :  68/2 ซอย เพชรเกษม 42 แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 
           โทร  : 02-117-3489 , 061-867-0787 Fax : 02-117-3488  
            อเีมล์    : phasicharoen@premierworld.co.th 
            เวบ็ไซต์ : www.pwtphasicharoen.com หรือ www.pwtexpress.com/Phasicharoen 
 

 
รูปท่ี 3.1 แผนท่ีและท่ีตั้งของบริษทัทวัร์ พีดบับลิวที เอก็ซ์เพรส (สาขาภาษีเจริญ 

ท่ีมา : www.pwtexpress.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:phasicharoen@premierworld.co.th
http://www.pwtphasicharoen.com/
http://www.pwtexpress.com/Phasicharoen
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3.2 ลกัษณะประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการขององค์กร 
        สถานท่ีประกอบการธุรกิจเชิงการคา้ เพื่ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ทุกๆท่าน ท่ีมาใชบ้ริการ
ของ ใหเ้กิดความพึ่งพอใจในการบริการและใหค้วามสะดวกสบายผูท่ี้ตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวทั้งในและ
ต่างประเทศและการแนะนาํบริการท่ีตรงตามความตอ้งการของลูกคา้รายบุคคลหรือเป็นหมู่คณะ รวมทั้งการ
ใหบ้ริการการจองตัว๋เคร่ืองบินและทาํประกนัภยัการเดินทาง ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีสะดวกต่อการติดต่อของลูกคา้
โดยเปิดใหบ้ริการเป็นอาคารพาณิชยจ์าํนวน 1ห้อง 
        3.2.1 วสัิยทัศน์ 
                 NO.1 IN WORLD TOURISM 
        3.2.2  พนัธกจิ 
                  ONE STOP EXCELLENT SERVICES FOR THE HIGHEST CUSTOME 
SATISFACTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.2.1 บริเวณขา้งหนา้บริษทั 
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รูปท่ี 3.2.2 จุดใหลู้กคา้นัง่รอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.2.3 ออฟฟิศดา้นใน 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารองค์กร 
 

 
 
 
 
 
  

นุชนภา เน่ืองชมภู 

ผูจ้ดัการ 

นุจรินทร์ งามองัสกุล 

นกัศึกษาสหกิจศึกษา 

สุธิดา จนัละบุตร 

นกัศึกษาสหกิจศึกษา 

เครือวลัย ์ศรีลาศกัด์ 

ตาํแหน่ง เลขานุการ 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับหมอบหมาย 
          ตาํแหน่งท่ีไดรั้บจากท่ีพนกังานท่ีปรึกษาคือ ผูช่้วยประสานงาน 
ลกัษณะงานท่ีไดรั้บหมอบหมาย 
  1.นาํโปรแกรมทวัร์ต่างๆลงหนา้เวบ็ 

 2.จดัทาํเอกสาร 
 3.ตรวจเช็คอีเมล์, Official line@, Facebook Fanpage ทุกวนัเพื่อถาม-ตอบลูกคา้ท่ีติดต่อหรือสนใจ

ในการบริการของบริษทั  
4.หากมีลูกคา้สนใจก็จะนาํขอ้มูลของลูกคา้ท่ีสนใจไปใหฝ่้ายเลขาหรือผูจ้ดัการเพื่อดาํเนินการต่อ

เก่ียวกบัเรืองราคาหรือรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆ 
5.จดัเรียงแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลโปรแกรมท่องเท่ียวของบริษทั 

 
3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

     
              
  
คุณ  เครือวลัย ์ศรีลาศกัด์ิ 
ตาํแหน่ง เลขานุการ  
 
   
 
 

รูปท่ี 3.5 พนกังานท่ีปรึกษา 
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3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
       14 พฤษภาคม- 31 สิงหาคม 2561 
3.7 ขั้นตอนและวธีิด าเนินงาน 

ตารางท่ี 3.1 แสดงเวลาระยะเวลาดาํเนินโครงงาน 
ขั้นตอนการดาํเนินงาน พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 
1.กาํหนดหวัขอ้โครงงาน      
2. ศึกษาและเก็บขอ้มูล      
3. วเิคราะห์ขอ้มูล      
4.จดัทาํเล่มโครงงาน      
5. นาํเสนอโครงงาน      

 
 3.7.1 กาํหนดหวัขอ้โครงงาน 
  ผูจ้ดัทาํเร่ิมปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาและพี่เล้ียง โดยนาํขอ้มูลของการปฏิบติังานมา
กาํหนดหวัขอ้โครงงาน 
 3.7.2 ศึกษาและเก็บขอ้มูลโดยปรึกษากบัพนกังานท่ีปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษา 
  ในระหวา่งการปฏิบติังานไดเ้รียนรู้การปฏิบติังานในบริษทั และมีการศึกษาขอ้มูลขั้นตอน
ต่างๆและรวบรวมขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตมาปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษา 
 3.7.3 วเิคราะห์ขอ้มูล 
  ผูจ้ดัทาํวเิคราะห์ขอ้มูล,ขั้นตอนต่างๆของการปฏิบติังาน เพื่อนาํไปประกอบเล่มโครงงาน 
 3.7.4 จดัทาํเล่มโครงงาน 
  ผูจ้ดัทาํเร่ิมทาํเล่มโครงงาน โดยนาํขอ้มูลจากการปฏิบติังานจริง ขอ้มูลต่างๆจาก
อินเตอร์เน็ตและสอบถามจากพนกังานมาประกอบเป็นเล่มโครงงาน 
 3.7.5 นาํเสนอโครงงาน 
  นาํเสนอโครงงานกบัคณะกรรมการและอาจาร์ยท่ีปรึกษา 
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช ้
 3.8.1 อุปกรณ์ 
  3.8.1.1เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
  3.8.1.2 เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
  3.8.1.3 เคร่ืองปร้ินเตอร์ 
  3.8.1.4 กลอ้งโทรศพัทมื์อถือ 

3.8.2 ซอฟแวร์  
3.8.2.1 โปรแกรม Microsoft Word 2016 
3.8.2.2โปรแกรม Microsoft Power Point 2016 
3.8.2.3โปรแกรม Pastel keyboard 1.5 
3.8.2.4โปรแกรม Line Studio 2.0.0 
3.8.2.5โปรแกรม Photoshop CC 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

ผลของการปฏิบติัสหกิจศึกษา บริษทั PWT Express ภาษีเจริญ เร่ืองการเพิ่มช่องทางการตลาดผา่นไลน์

สต๊ิกเกอร์แอพพลิเคชัน่ มีขั้นตอนการท าดงัน้ี 

4.1 ขั้นตอนการท าสต๊ิกเกอร์ผา่นแอพพลิเคชัน่ไลน์  

 

รูปภาพท่ี 4.1 รูปแอพพลิเคชัน่ท่ีแสดงบนโทรศพัทส์มาร์ตโฟน 

เป็นรูปท่ีแสดงแอพพลิเคชัน่ไลน์บนมือถือ จากการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ผา่น app store และ android ก็

จะปรากฏข้ึนท่ีหนา้จอโทรศพัท ์
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รูปภาพท่ี 4.2 การเขา้ถึงแอพพลิเคชัน่ไลน์ 

เม่ือดาวน์โหลด แอพพลิเคชัน่ไลน์แลว้ จะเขา้สู่หนา้ต่างน้ี ซ่ึงเป็นหนา้หลกัของไลน์ หนา้จอจะแสดงตวัเลือก

ต่างๆมีใหเ้ลือกหลากหลาย เม่ือกดเขา้ท่ีแชทกบัไลน์ของบริษทัก็จะมีขอ้ความตอบกลบัอตัโนมติั 

 

รูปภาพท่ี 4.3 รูปตวัอยา่งท่ีจะมาท าสต๊ิกเกอร์ 

เลือกรูปท่ีจะน ามาท าสต๊ิกเกอร์ไลน์เป็นของตวัเอง เลือกเอารูปท่ีเก่ียวกบัการเดินทางการท่องเท่ียว เพื่อจะได้

ใชง้านไดจ้ริงกบับริษทั 
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รูปภาพท่ี 4.4 เลือกรูปไปสแกน 

สแกนรูปจากเคร่ืองสแกน  สแกนรูปเอาเฉพาะรูปท่ีจะใชท้  าสต๊ิกเกอร์ 

 

 

รูปภาพท่ี 4.5 รูปท่ีตดัแลว้ในโปรแกรม Photoshop 

เม่ือสแกนไดรู้ปท่ีจะใชแ้ลว้ น ารูปไปcropในโปรแกรมphotoshop cropใหเ้หลือขอบขาว เพื่อเวลาเอารูปไป

ตดัท าสต๊ิกเกอร์จะสะดวกในการท า 
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รูปภาพท่ี 4.6 เขียนขอ้ความในโปรแกรม Paint 

จะใชโ้ปรแกรม Paint ในการวางรูปและใส่ขอ้ความเพื่อท่ีจะเตรียมไปท าเป็นสต๊ิกเกอร์ไลน์ 

 

รูปภาพท่ี 4.7 โปรแกรมการตดัสต๊ิกเกอร์ 

จะใชโ้ปรแกรม Line Studio ในการตดัสต๊ิกเกอร์ไลน์เพื่อไปขาย 
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รูปภาพท่ี 4.8 เขียนขอ้ความท่ีจะใส่ในสต๊ิกเกอร์ 

เขียนค าท่ีจะน าไปใส่ในตวัสต๊ิกเกอร์ไลน์ 
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รูปภาพท่ี 4.9 ตกแต่งรูปท่ีเลือก 

เลือกรูปท่ีจะใชท้  าสต๊ิกเกอร์แลว้เขียนขอ้ความใส่ลงไปในตวัรูป 
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รูปภาพท่ี 4.10 ลงขายสต๊ิกเกอร์ในไลน์ 

เม่ือใส่ขอ้ความจนครบทุกรูปท่ีตอ้งการแลว้ ก็น าสต๊ิกเกอร์ท่ีเสร็จแลว้ไปขายใน Application 
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4.2 กลุ่มตวัอยา่งของบุคลากรจ านวน 4 คน ในบริษทั PWT Express มีความคิดเห็นดงัน้ี 

คนท่ี 1 นางสาว นุชนภา เน่ืองชมภู มีความคิดเห็นวา่ รูปในสต๊ิกเกอร์ไลน์มีความน่ารักและสามารถ
ใชง้านไดจ้ริง 

คนท่ี 2 นางสาว เครือวลัย ์ศรีลาศกัด์ิ มีความคิดเห็นวา่ สามารถใชง้านไดจ้ริงและเป็นการเพิ่ม

ลูกเล่นในการส่ือสารโตต้อบกบัลูกคา้ผา่นสต๊ิกเกอร์ไลน์ เพราะตวัสต๊ิกเกอร์มีหลากหลายและมีความเป็น

บริษทัทวัร์  

คนท่ี 3 นางสาว สุธิดา จนัละบุตร มีความคิดเห็นวา่ ตวัสต๊ิกเกอร์มีความน่ารักและบ่งบอกถึงความ

ชดัเจนของการเป็นบริษทัท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวไดม้ากยิง่ข้ึน 

คนท่ี 4 นางสาว ภูษิตา ช่ืนสมบูรณ์ มีความคิดเห็นวา่ สต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีผูจ้ดัท าไดท้  าข้ึนมานั้น มีขนาด

เล็กไปหน่อยแต่มีจ านวนของรูปภาพเยอะท าใหส้ามารถใชใ้นการส่ือสารกบัลูกคา้ไดห้ลากหลายอารมณ์ 

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

 5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

 สามารถเรียนรู้และเขา้ใจวธีิการท างานและการท าโปรโมท ประชาสัมพนัธ์ จากการใช ้แอพพลิเคชัน่ไลน์ 

มากยิง่ข้ึน ท าใหช่ื้อบริษทัติดหู ติดตลาด มีผูบ้ริโภคเพิ่มมากข้ึนจากการใช ้sticker line ผลการประเมินงาน

ของบุคคลากรจ านวน 4 คน ในบริษทั PWT Express ภาษีเจริญ มีความพึงพอใจเป็นอยา่งมาก ตวัสต๊ิกเกอร์

บ่งบอกถึงความชดัเจนในการใชง้านกบับริษทัทวัร์ 

  5.1.2 ปัญหาของโครงงาน 

1.มีระยะเวลาสั้นในการคน้ควา้หาขอ้มูลท่ีจะมาเขียนในโครงงาน 

 5.1.3 ข้อเสนอแนะ 

1.ควรจดัหาขอ้มูลศึกษาเอกสารต่างๆท่ีจะน ามาจดัท าโครงงาน 

2.ควรเขา้ใจระบบในการท างานและมีขอ้มูลอยา่งละเอียดเพื่อไม่ใหเ้กิดความชา้ในการท าโครงงานสหกิจ

ศึกษา 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 สรุปผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

1.ไดเ้รียนรู้และเขา้ใจในการท างานในส่วนของการใหบ้ริการและการขายโปรแกรมทวัร์ 

2. เกิดความเขา้ใจในการจดัท าโปรแกรมการท่องเท่ียวและเสนอขายลูกคา้ผา่นทาง Application  ต่างๆ  

3. สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้
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5.2.2 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1.เกิดการเรียนรู้และไดรั้บประสบการณ์ใหม่ๆกบัการท างานในรูปแบบจริงและไดเ้ขา้ใจลกัษณะการท างาน

ในส่วนต่างๆ 

2.ไดค้วามรู้ ความอดทนในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและรู้จกัวธีิการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน จะท า

ใหเ้รามีประสิทธิภาพท่ีพร้อมจะออกท างานจริง 

3.เกิดความรับผดิชอบต่องานท่ีไดท้  าซ่ึงต่างจากการเรียนและสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการท างานจริงใน

อนาคตได ้

5.3 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

  5.3.1ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา  

1.ดา้นการปรับตวัท่ีจะตอ้งท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในช่วงแรกๆยงัปรับตวัไม่ทนั 

2.ความรู้และความเขา้ใจในเร่ืองของโปรแกรมท่ีใชท้  างานยงัไม่เช่ียวชาญพอท าใหใ้นช่วงแรกๆอาจท างาน

ชา้ 

5.3.2 ขอ้เสนอแนะ 

1. ควรมีความพร้อมท่ีจะปรับตวัใหเ้ขา้กบัการท างานร่วมกนักบัผูอ่ื้น และพร้อมท่ีจะปฏิบติัตาม กฎเกณฑ ์

ระเบียบต่างๆท่ีบริษทัตั้งไว ้อยา่งรวดเร็วเพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการท างาน  

2. ควรมีความรู้และทกัษะในการใชโ้ปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานมากกวา่น้ีเพื่อให้เกิดความถูกตอ้ง

และรวดเร็วในการท างาน  
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ภาคผนวก ก 
บทสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

ผลการทอดเทปการสัมภาษณ์ความพงึพอใจต่อโครงงาน 
 

คนท่ี 1 นางสาว นุชนภา เน่ืองชมภ ูมีความคิดเห็นว่า รูปในสต๊ิกเกอร์ไลน์มีความน่ารักและ
สามารถใชง้านไดจ้ริง 

คนท่ี 2 นางสาว เครือวลัย ์ศรีลาศกัด์ิ มีความคดิเห็นว่า สามารถใชง้านไดจ้ริงและเป็นการ

เพ่ิมลูกเล่นในการส่ือสารโตต้อบกบัลูกคา้ผา่นสต๊ิกเกอร์ไลน์ เพราะตวัสต๊ิกเกอร์มีหลากหลายและมี

ความเป็นบริษทัทวัร์  

คนท่ี 3 นางสาว สุธิดา จนัละบุตร มีความคิดเห็นว่า ตวัสต๊ิกเกอร์มีความน่ารักและบ่งบอก

ถึงความชดัเจนของการเป็นบริษทัท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวไดม้ากยิง่ขึ้น 

คนท่ี 4 นางสาว ภษิูตา ช่ืนสมบูรณ์ มีความคิดเห็นว่า สต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีผูจ้ดัทาํไดท้าํขึ้นมา

นั้น มีขนาดเลก็ไปหน่อยแต่มีจาํนวนของรูปภาพเยอะทาํให้สามารถใชใ้นการส่ือสารกบัลูกคา้ได้

หลากหลายอารมณ์ 
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ภาพการฝึกปฏิบัติงาน 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

1)สถานท่ีปฏิบติัสหกิจศึกษา 

 
1.1 ตวัอยา่งรูป บริษทั PWT Express ภาษีเจริญ สถานท่ีปฏิบตัิงานประจาํวนั 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

2)งานดา้นเอกสารของบริษทั 

       เอกสารสาํคญัของบริษทัคดัแบ่งตามแฟ้มงาน เรียนรู้เอกสารทั้งหมด ทาํความเขา้ใจและ

สามารถแบ่งประเภทของเอกสารได ้โดยแต่ละแฟ้มจะถูกจาํกดัชนิดของเน้ืองานในเอกสาร และ

แบ่งแยกขอ้มูลอกตามแต่ละเดือนท่ีลูกคา้จองโปรแกรมทวัร์ 

 

1.2 ตวัอยา่งรูป การทาํงานดา้นเอกสาร จดัเรียงเอกสารของบริษทัตามเดือนท่ีลูกคา้จองโปรแกรม

ท่องเท่ียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3)งานดา้นการติดต่อประสานงาน 

จดัทาํโปรแกรมท่องเท่ียวเพื่อเสนอขายต่อลูกคา้และติดต่อขอขอ้มูลกบัสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ี

พกั โรงแรม ตัว๋เคร่ืองบิน รวมถึงติดต่อและให้ขอ้มลูกบัลูกคา้เพื่อไม่ให้เกิดขอ้ผดิพลาดท่ี

อาจจะเกิดข้ึนได ้โดยขอ้มูลท่ีส่ือสารนั้นตอ้งถูกตอ้ง ทั้งในเร่ืองราคาและกฎขอ้ตกลงต่างๆ   

 

 

 

1.3 ตวัอยา่งรูป การทาํเอกสาร โปรแกรทวัร์ 



 

 

4)ลงขายโปรแกรมทวัร์ผา่นหนา้เวป็ของบริษทัและให้ขอ้มูลคอยตอบคาํถามกบัลูกคา้ท่ีติดต่อเขา้มา

ไม่ว่าจะเป็นทางเฟซบุ๊คหรือไลน์   

    

1.4 ตวัอยา่งรูป การติดต่อกบัลูกคา้ผา่นทางไลน์แอพพลิเคชัน่และลงขายโปรแกรมทวัร์ผา่นเวป็ไซต ์

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ความคดิเห็นพนักงานทีป่รึกษา 

 

 

โครงงานของนกัศึกษาสหกิจในเร่ือง การเพ่ิมช่องทางการตลาดผา่นไลน์สต๊ิกเกอร์

แอพพลิเคชัน่มีประโยชน์มาก เน่ืองจากบริษทัมีช่องทางการตลาดไม่มาก การท่ีนกัศึกษาเขา้มาช่วย

ในจุดน้ีถือเป็นการประชาสัมพนัธ์บริษทัอีกช่องทางหน่ึง ทาํใหบ้ริษทัมีช่องทางการตลาดเพ่ิมข้ึน

และมีกลุ่มผูบ้ริโภครู้จกัและเขา้ถึงมากข้ึน ตวัสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีนกัศึกษาทาํมีความน่ารักเหมาะแก่การ

ใชง้านเพราะเป็นรูปเก่ียวกบับริษทัทวัร์สามารถใชง้านไดจ้ริงและเป็นการเพิ่มลกูเล่นในการส่ือสาร

โตต้อบกบัลูกคา้ผา่นสต๊ิกเกอร์  

 เครือวลัย ์ศรีลาศกัด์ิ  
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