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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
บริ ษทั PWT Express ภาษีเจริ ญ เป็ นบริ ษทั ที่ให้บริ การทางด้านธุ รกิจนาเที่ยวทั้งในและ
ต่างประเทศรวมไปถึงการจองตัว๋ เครื่ องบิน การทาวีซ่า บริ การอย่างครบถ้วน กล่าวคือ บริ ษทั จะ
เสนอโปรแกรมทัวร์ ที่ทางบริ ษทั ได้จดั ทาขึ้นแล้วส่ งต่อให้บริ ษทั ทัวร์ อื่นๆนาไปขายต่อและยังให้
บริ การทางด้านตัวแทนบริ ษทั นาเที่ยว คือ ทาหน้าที่จดั การทุกสิ่ งเกี่ยวกับการเดินทางและการ
ท่องเที่ยวให้กบั ตัวแทนจาหน่ายบริ ษทั นาเที่ยว บริ ษทั ทัวร์ ไม่วา่ จะเป็ น ทาวีซ่า จองตัว๋ เครื่ องบิน
จองโรงแรมที่พกั และรวมไปถึงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เส้นทางที่บริ ษทั เปิ ดให้บริ การ
ส่ วนใหญ่เป็ นเส้นทางการเดินทางต่างประเทศ หากเป็ นเส้นทางภายในประเทศจะเน้นเส้นทาง
ภาคเหนือและอีสาน
ปั จจุบนั อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้มีการพัฒนาและเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วมาก ซึ่ งถือ
ได้วา่ เป็ นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาลให้กบั ประเทศก็วา่ ได้ เหล่า
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจนาเที่ยวต่างก็ผลิตสิ นค้าและบริ การออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวในรู ปแบบใหม่ๆและน่าสนใจอยูเ่ สมอ ซึ่งในปัจจุบนั สื่ อ Internet และ Social Media
เริ่ มเข้ามามีบทบาทและกาลังได้รับความนิยมเป็ นอย่างมาก ทาให้นกั ท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้ อ
สิ นค้าและบริ การต่างๆตามความต้องการผ่านช่องทาง Internet ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว อีกทั้งยังช่วย
ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการเลือกซื้ อสิ นค้าบริ การได้เป็ นอย่างดี (การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย
2554)
บริ ษทั PWT Express ภาษีเจริ ญ เป็ นอีกหนึ่งบริ ษทั ธุ รกิจนาเที่ยวที่มีความเชี่ยวชาญ มี
ประสบการณ์จริ งเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก จากการที่ผจู ้ ดั ทาได้สังเกตและสอบถาม
พนักงานที่ทางานในบริ ษทั PWT Express เกี่ยวกับช่องทางการจัดจาหน่ายโปรแกรมทัวร์ และการ
จองตัว๋ เครื่ องบิน ส่ วนใหญ่แล้วลูกค้าที่ติดต่อเข้ามามาจากการโทรศัพท์ ติดต่อผ่าน line@ ผ่าน
ตัวแทนจาหน่ายบริ ษทั นาเที่ยว Website หลากหลายช่องทางที่บริ ษทั ได้ทาไว้เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ดังนั้นผูจ้ ดั ทาจึงมีความสนใจที่จะนา Social Media เข้ามามีส่วนร่ วมในการเสนอ
ขายโปรแกรมทัวร์ การจองตัว๋ เครื่ องบินของบริ ษทั PWT Express ภาษเจริ ญ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการ
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บริ การที่ครบถ้วนและเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า อีกทั้งลูกค้ายังสามารถติดต่อ
กลับมาทางบริ ษทั
เพือ่ สอบถามข้อมูล รายละเอียดผ่าน Application Line ได้ทนั ที และยังเป็ นการเพิ่มช่องทางการขาย
และการทาการตลาดโดยใช้แอพพลิเคชัน่ ไลน์สติ๊กเกอร์ เพื่อการประชาสัมพันธ์บริ ษทั อีกด้วย
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อศึกษาข้อมูลกลยุทธ์ทางการตลาดของบริ ษทั PWT Express
1.2.2 ศึกษาช่องทางการตลาดเพื่อเพิม่ ยอดขายให้แก่บริ ษทั โดยใช้ สติ๊กเกอร์ ไลน์
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ขอบเขตด้านประชากร: พนักงานของบริ ษทั PWT Express ภาษีเจริ ญจานวน 4 คน
1.3.2 ขอบเขตด้านเนื้ อหา: การสื บค้นข้อมูลจากห้องสมุด ข้อมูลทุติยภูมิ และการ
สังเกตการณ์ การปฏิบตั ิงาน การทาการตลาดทาง Social Media ของบริ ษทั PWT Express
1.3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่: บริ ษทั PWT Express ภาษีเจริ ญ
1.3.4 ขอบเขตด้านเวลา: วันที่ 14 พฤษภาคม- 31สิ งหาคม 2561
1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.4.1 บริ ษทั ทัวร์ได้พฒั นารู ปแบบการให้บริ การและการประชาสัมพันธ์แก่ลูกค้าได้ดีข้ ึน
ทาให้มียอดการขายเพิ่มมาก
1.4.2 ลูกค้ามีความสะดวกรวดเร็ วและมีช่องทางการใช้บริ การกับบริ ษทั ทัวร์ มากขึ้น
1.4.3 บริ ษทั มีชื่อติดหู ติดตลาด มีผบู ้ ริ โภคเข้าถึงมากขึ้น

บทที่ 2
แนวคิดและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
เพื่อให้การศึกษาค้นคว้าเรื่ อง การเพิ่มช่องทางการตลาดผ่านไลน์สติ๊กเกอร์ แอพพลิเคชัน่
ของบริ ษทั PWT Express ภาษีเจริ ญ ผูจ้ ดั ทําศึกษาจากเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั PWT Express ภาษีเจริ ญ
2.2 แนวคิดและทฤษฎีทางการตลาด
2.3 การใช้แอพพลิเคชัน่ ไลน์บนโทรศัพท์มือถือ
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ข้ อมูลทีเ่ กี่ยวข้ องกับบริษัท PWT Express ภาษีเจริญ
บริ ษทั PWT Express ภาษีเจริ ญ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2559 เป็ นอีกหนึ่งสาขาที่ขยายตัวออกมา
เปิ ดที่ภาษีเจริ ญและเป็ นที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็ นจํานวนมาก บริ ษทั PWT Express ภาษี
เจริ ญ เกิดขึ้นจากแนวคิดและความมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นบริ ษทั ทัวร์ที่ครอบคลุมทุกเรื่ องของการเดินทาง
คือการให้บริ การคิดและเสนอโปรแกรมทัวร์ ตามที่ลูกค้าต้องการหรื อตามที่จดั ไว้รวมไปถึงการรับ
จองตัว๋ เครื่ องบิน ทําวีซ่า จองที่พกั โรงแรม และการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ให้แก่บริ ษทั
ทัวร์ outbound ทุกขนาด ทุกระดับ ได้ประสบความสําเร็ จในการขายเป็ นอย่างมาก เส้นทางที่เปิ ด
ให้บริ การของบริ ษทั PWT Express ภาษีเจริ ญมีท้ งั ในและต่างประเทศ ให้บริ การครอบคลุมทุก
เส้นทางในการเดินทาง ควบคู่กบั การบริ การที่ครบครันในครั้งเดียว เรี ยกได้วา่ มาที่เดียวได้ครบทุก
สิ่ ง และที่สาํ คัญบริ ษทั ยังให้ความสําคัญในเรื่ องของความปลอดภัยในการเดินทางและความคุม้ ค่า
คุม้ ราคากับโปรแกรมการเดินทางการท่องเที่ยวที่จะต้องมีราคาดีที่สุด จึงมัน่ ใจได้วา่ ท่องเที่ยวกับ
บริ ษทั PWT Express ภาษีเจริ ญ ลูกค้าจะได้ท่องเที่ยวโปรแกรมที่ดีที่สุดและได้รับความประทับใจ
กลับไปอย่างแน่นอน
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีทางการตลาด
2.2.1 สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริ กา (2553) ได้ให้ความหมายคําว่า" Marketing"ไว้ดงั นี้
การตลาด คือ การกระทํากิจกรรมต่างๆ ในทางการค้าขายธุรกิจที่มีผลให้เกิดการนําสิ นค้า
หรื อบริ การจากผูผ้ ลิตไปสู่ ผบู ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้บริ การนั้นๆ ให้ได้รับความพึงพอใจ ขณะเดียวกัน ก็
บรรลุวตั ถุประสงค์ของกิจการ
องค์ประกอบของการตลาด
1.มีส่ิ งที่จะโอนเปลี่ยนกรรมสิ ทธิ์ คือ สิ นค้าหรื อบริ การ
2.มีตลาด คือ ผูช้ ้ื อที่ตอ้ งการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ
3.มีผขู้ ายสิ นค้าหรื อบริ การ
4.มีการแลกเปลี่ยน
ตลาดตามความหมายทางธุ รกิจทัว่ ๆไป
ตลาด หมายถึง สถานที่ ซึ่ งผูซ้ ้ือและผูข้ ายมาพบปะกันเพื่อทําธุรกิจ หรื อที่ซ่ ึ งมีสินค้าหรื อ
บริ การเสนอขาย และมีการโอนเปลี่ยนมือกันทางกรรมสิ ทธ์ เช่น เมืองใหญ่ๆ ในสมัยกลางจะมี
จัตุรัสเป็ นที่ซ่ ึ งผูข้ ายจะนําสิ นค้ามาเสนอขายและผูซ้ ้ือก็จะมาเลือกซื้ อสิ นค้าเหล่านั้น แต่ในปัจจุบนั
การค้าต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะเกิดในบริ เวณย่านการค้ามากกว่าในตลาด (วิมล จิโรจพันธุ์ 2538 : หน้า3)
ตลาดตามความหมายของนักธุ รกิจหรื อนักการตลาด
ตลาด คือ ประกอบด้วยบุคคลหรื อองค์กรธุรกิจ ทั้งที่เป็ นลูกค้าในปัจจุบนั และมีแนวโน้มที่
จะเป็ นลูกค้าในอนาคต ที่มีความจําเป็ นที่จะต้องได้รับการตอบสนอง มีอาํ นาจในการซื้ อ และมี
ความเต็มใจที่จะใช้อาํ นาจในการซื้ อนั้น (Etzel, Malker, Bruce J and Stanton, William J, 2001 : 5)

5

2.3 ความสาคัญของการตลาด
การตลาดมีความสําคัญต่อบุคคล องค์กรธุรกิจ และสังคมในแง่มุมต่างๆ สามารถอธิบายได้
ดั้งนี้
2.3.1 ความสําคัญต่อบุคคล
ความสําคัญต่อบุคคล ทุกวันนี้การตลาดได้เข้ามาผสมผสานเป็ นส่ วนหนึ่งในการดําเนิน
ชีวติ ของบุคคล และทําให้บุคคลมีความเป็ นอยูท่ ี่สุขสบายขึ้น มีผลิตภัณฑ์หรื อบริ การสนองความ
ต้องการ ในเวลาที่ตอ้ งการ และในสถานที่ที่สะดวกที่ผบู้ ริ โภคจะทําการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
นอกจากนี้ การตลาดยังสร้างโอกาสในการจ้างงานด้วยการก่อให้เกิดหน้าที่งานต่างๆ มากมายจาก
การดําเนิ นกิจกรรมการตลาด เช่น การวิเคราะห์ฐานข้อมูล การออกแบบทางด้านกราฟฟิ ก การ
ดําเนินการเกี่ยวกับงานคลังสิ นค้า และการขนส่ ง เป็ นต้น (ภาวิณี กาญจนาภา 2554 : หน้า6-7)
2.3.2 ความสําคัญต่อองค์กรธุ รกิจ
การตลาดสามารถช่วยสร้างรายได้และกําไรให้กบั บริ ษทั ธุรกิจ องค์กร เมื่อเจ้าของกิจการ
ผลิตสิ นค้าออกสู่ ตลาดและจําหน่ายจะทําให้เกิดรายได้ยอ้ นกลับ ทําให้สามารถลงทุนสร้างรายได้
และกําไรเพิ่มมากขึ้น ทําให้เกิดการหมุนเวียน นอกจากนี้ การตลาดยังทําให้เกิดองค์กรธุรกิจใหม่ๆ
ในรู ปแบบที่แตกต่างขึ้น เช่น ร้านค้าขายปลีก นายหน้า พ่อค้าคนกลางเพื่อต่อรองราคาสิ นค้า การ
ขนส่ ง และอีกมากมาย ทําให้เกิดทางเลือกให้ผปู้ ระกอบอาชีพได้เลือกสรรคและเกิดการขยายตัวใน
ระบบตลาด สิ่ งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากการกระทําหน้าที่ทางการตลาดทั้งสิ น นักการตลาดจะ
ทําการศึกษาถึงความจําเป็ นและความต้องการของผูบ้ ริ โภคในส่ วนตลาดต่างๆ และเจาะลึกถึงความ
ต้องการที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ มีการประสานงานหน้าที่ระหว่างแผนกการตลาดและแผนกอื่นๆทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรในแนวทางที่ก่อให้เกิดการเพิ่มคุณค่าต่อผูบ้ ริ โภค ทําให้เกิดความมัน่ ใจ
ว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาตรงกับความจําเป็ นและต้องการของลูกค้า มีการจัดจําหน่ายไปยังผูบ้ ริ โภค
ซึ่งอยูใ่ นพื้นที่ต่างๆทัว่ โลกอย่างมีประสิ ทธิภาพ มีการดําเนินกิจกรรมการสื่ อสารการตลาดที่ทาํ ให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ จนเกิดการยอมรับใน
ผลิตภัณฑ์ ตรายีห่ อ้ ผลิตภัณฑ์ และองค์กรธุรกิจในที่สุด (ภาวิณี กาญจนาภา 2554 : หน้า6-7)
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2.3.3 ความสําคัญต่อเศรษฐกิจและสังคม
การตลาดก่อให้เกิดการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ช่วยยกระดับมาตรฐานการดําเนิน
ชีวติ ของบุคคลให้สูงขึ้น ทําให้เกิดการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจ ทําให้บุคคลมีผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การตอบสนองความต้องการในราคาที่ต่าํ ลง นอกจากนี้ การดําเนินกลยุทธ์การตลาดและการ
สื่ อสารการตลาดยังก่อให้เกิดการใส่ ใจในสิ่ งแวดล้อมแก่สารธารณชน นักการตลาดมีการดําเนินกล
ยุทธ์การตลาดด้วยจิตสํานึกของความรับผิดชอบทั้งต่อองค์กรธุรกิจเองและสังคม เช่น
ห้างสรรพสิ นค้าต่างๆมีการรณรงค์ให้นาํ บรรจุภณั ฑ์กลับมาใช้ใหม่หรื อการให้ผบู้ ริ โภคหันมาใช้ถุง
ผ้า ซูเปอร์ มาร์ เก็ตต่างเลือกใช้บรรจุภณั ฑ์ชนิดย่อยสลายง่าย เป็ นต้น (ภาวิณี กาญจนาภา 2554 : หน้า
6-7)
2.4 กลยุทธ์ การตลาด
คือ วิธีดาํ เนินงานทางการตลาดเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาํ หนดขององค์กร โดยกลยุทธ์
การตลาด จะประกอบด้วยองค์ประกอบสําคัญ เป็ นอาวุธที่มีประสิ ทธิภาพอย่างหนึ่งในการทําธุรกิจ
ซึ่งปั จจุบนั ก็มีหลากหลายกลยุทธ์ให้เลือกนํามาปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมกับธุรกิจของตัวเอง
ไม่วา่ จะเป็ นแบบ 4P ที่โดดเด่น รวมทั้งกลยุทธ์สมัยใหม่ ที่นกั ธุรกิจจากทัว่ โลกต่างให้การยอมรับว่า
มีประสิ ทธิ ภาพในการตลาดที่สามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจน และนอกจากนั้นยังมีกลยุทธ์แนวใหม่
ในยุคที่อินเตอร์เน็ตครองโลก กลยุทธ์แบบ 4P สําหรับผูท้ ี่ตอ้ งการนํากลยุทธ์แบบ 4P มาใช้เป็ น
แนวทางในการสร้างการตลาดให้กบั สิ นค้าและบริ การ สามารถหยิบเอากลยุทธ์น้ ีมาประยุกต์ใช้ได้
ดังนี้ (ศรี สุภา สหชัยเสรี 2546 : หน้า85)
2.4.1 Product Strategy (กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์) คือ เราจะต้องบอกให้ได้วา่ อะไรคือจุดเด่น
ของผลิตภัณฑ์ของคุณ ที่ตอ้ งการจะสื่ อให้ลูกค้าได้รับรู้ ซึ่ งการที่เราสามารถบอกได้ถึงจุดเด่นของ
ผลิตภัณฑ์ของตัวเอง ว่าส่ งผลดีต่อผูบ้ ริ โภคได้มากกว่าคู่แข่งเท่าไหร่ ก็ยงิ่ จะทําให้ผลิตภัณฑ์ประสบ
ความสําเร็ จได้มากยิง่ ขึ้น
2.4.2 Pricing Strategy (กลยุทธ์ดา้ นราคา) คือ เราจะต้องรู้วา่ ราคาเท่าไหร่ จึงจะเหมาะสมกับ
ตัวสิ นค้าที่ลูกค้ายินดีและสามารถจ่ายได้ ในขณะที่ผขู้ ายสิ นค้านั้นก็ตอ้ งคิดว่าควรจะบวกราคาเพิ่ม
เท่าไหร่ ถึงจะทําให้ตวั เองสามารถอยูร่ อดได้
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2.4.3 Place Strategy (กลยุทธ์ดา้ นสถานที่จดั จําหน่าย) หมายถึงสถานที่วางจําหน่ายสิ นค้า
โดยจุดนี้เราจะต้องรู ้ก่อนว่ากลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของเราคือใคร และเราสามารถพบเจอพวกเขาได้ที่
ไหน เพื่อที่จะได้นาํ สิ นค้าไปวางจําหน่ายได้อย่างตรงจุดและส่ งผลดีต่อยอดขายในอนาคต
2.4.4 Promotion Strategy (กลยุทธ์ดา้ นการส่ งสริ มการขาย) เนื่องจากการทําโปรโมชัน่ จะ
ช่วยดึงดูดให้ลูกค้าอยากซื้อสิ นค้าของเรามากขึ้น อีกทั้งวิธีการนี้ยงั ช่วยให้สินค้าของเราเป็ นที่รู้จกั ใน
วงกว้างมากยิง่ ขึ้นจากปากต่อปาก
กลยุทธ์แบบ 4C คือ การนําอินเทอร์เน็ตมาเป็ นเครื่ องมือสําคัญ เพื่อส่ งเสริ มให้การตลาดแข็งแกร่ ง
ยิง่ ขึ้น นอกจากนั้นยังสมารถนําไปใช้ควบคู่กบั กลยุทธ์การตลาดแบบ 4P ได้ (Advertising Age โดย
Bob Lauterborn ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย นอร์ท )
1. Consumer Strategy กลยุทธ์ที่เน้นความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก เพื่อผลักดันให้
ผลิตภัณฑ์ของเราเข้าถึงใจผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
2. Cost Strategy คือ กลยุทธ์ที่ทาํ ให้ตน้ ทุนสิ นค้ามีราคาตํ่าที่สุด เพื่อที่จะกําหนดราคาขาย
ไม่ให้แพงจนเกินไป ซึ่ งกลยุทธ์น้ ีจะทําให้เกิดการได้เปรี ยบทางด้านการแข่งขันเรื่ องราคากับคู่แข่ง
3. Convenience Strategy เรื่ องช่องทางการจัดจําหน่ายก็เป็ นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ไม่ควรพลาด
เช่นกัน คือคุณต้องทําอย่างไรก็ได้ให้ผบู้ ริ โภคสามาถซื้อสิ นค้าได้อย่างสะดวกมากที่สุด โดยการนํา
อินเทอร์ เน็ตเข้ามามีส่วนชาวยในเรื่ องนี้
4. Communications Strategy ข้อนี้ถือเป็ นเรื่ องสําคัญ นัน่ ก็คือการสื่ อสารกับลูกค้าที่จะต้อง
สะดวก ง่าย รวดเร็ ว และสามารถสร้างการรับรู ให้แก่ลูกค้าได้อย่างตรงจุด ซึ่ งกลยุทธ์ขอ้ นี้ก็จะ
รวมถึงการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย เป็ นต้น
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2.5 5 ส่ วนประสมการส่ งเสริมการตลาด (Promotion Mix)
การส่ งเสริ มการตลาดในปั จจุบนั ไม่ได้มุ่งเน้นการลด แลก แจก แถม เช่นในอดีต กระทัง่
เป็ นคํากล่าว “ลดแลก แจกสะบัด” เมื่อจะกล่าวถึงการส่ งเสริ มการตลาดในช่วงเวลาหนึ่ ง หากแจ่จะ
มุ่งเน้นการยํ้าเตือนให้ผบู ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายได้ทราบถึงการมีอยูข่ องผลิตภัณฑ์ในตลาดและกระตุน้
ให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ เป็ นสําคัญ โดยผ่านเครื่ องมือต่างๆ คือ การโฆษณา การขาย
โดยใช้พนักงานขาย การประชาสัมพันธ์ มีรายละเอียด ดังนี้ (ศรี สุภา สหชัยเสรี 2546 : หน้า159)
2.5.1 การโฆษณา (Advertising)
เป็ นวิธีการเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และองค์กรไปสู่ ผบู้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย
ผ่านสื่ อสาธารณะต่างๆ เช่น โทรศัพท์ วิทยุ อินเทอร์ เน็ต นิตยสาร หรื อการส่ งผ่านสื่ อเฉพาะมางโดย
การจัดทําเอกสาร แผ่นผับ หรื อรายการผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น และการจัดส่ งทางไปรษณี ยใ์ ห้แก่
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายได้ (ศรี สุภา สหชัยเสรี 2546 : หน้า159)
2.5.2 การขายโดยพนักงานขาย (Personal selling)
จัดเป็ นเครื่ องมืออีกหนึ่งในส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาด และมีความเกี่ยวกับ
การตลาดโดยตรง คือ เป็ นการเสนอผลิตภัณฑ์ขององค์กรให้แก่ผบู้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย หรื อผูท้ ี่คาด
ว่าจะเป็ นผูซ้ ้ือผลิตภัณฑ์ขององค์ในอนาคต ด้วยการพบปะโดยตรงหรื อผ่านการติดต่อทางโทรศัพท์
การขายโดยพนักงานคือการขายภายในสถานที่จดั จําหน่ายขององค์กร เช่น ห้างสรรพสิ นค้า การขาย
โยพนักงานนี้ นอกจากจะเป็ นการขายที่สามารถปิ ดการขายได้ทนั ทียงั ถือเป็ นช่องทางการสร้าง
ภาพลักษณ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์หรื อองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ (ศรี สุภา สหชัยเสรี 2546 : หน้า160)
2.5.3 การส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion)
เป็ นกิจกรรมการส่ งเสริ มการตลาด ในอันที่จะกระตุน้ และเร่ งเร้าให้ผบู้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ขององค์กร ซึ่ งได้แก่ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ การสาธิต รวมถึงการ ลด แลก แจก แถม แต่
ผูบ้ ริ หารการตลาดควรกําหนดเงื่อนไขที่น่าสนใจและดึงดูดให้ผบู้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายข้าร่ วม
กิจกรรมดังกล่าวขององค์กร ดังนั้น การส่ งเสริ มการขายจึงไม่ควรจัดให้เป็ นประจํา เพราะจะทําให้
ความน่าสนใจของกิจกรรมการส่ งเสริ มการขายลดทอนลง แต่ควรจัดกิจกรรมในลักษณะการตลาด
ตามสถานการณ์ หรื อ Event Marketing จะมีความเหมาะสมและกระตุน้ ความน่าสนใจของผูบ้ ริ โภค

9

และกลุ่มเป้ าหมาย นอกจากนี้ การส่ งเสริ มการขาย ยังสามารถใช้เป็ นเนื้อหาหรื อข่าวสาร
ประกอบการดําเนินการของส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาดด้านอื่นๆ ได้เป็ นอย่างดีเช่นกัน ไม่วา่
จะเป็ นการโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย หรื อการประชาสัมพันธ์ (ศรี สุภา สหชัยเสรี 2546 :
หน้า160)
2.5.4 การประชาสัมพันธ์ (Publicity)
การประชาสัมพันธ์ เริ่ มมีบทบาทมากขึ้นต่อการส่ งเสริ มการตลาดในปั จจุบนั ที่นกั การ
ตลาดทัว่ ไปเริ่ มเล็งเห็นถึงความสําคัญของการกําหนดตําแหน่งทางการตลาด และบุคลิกลักษณะ
ให้แก่ผลิตภัณฑ์ เพราะการประชาสัมพันธ์ คือ เครื่ องมือในการสื่ อสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์หรื อองค์กรในมุมมองที่ผบู้ ริ หารการตลาดกําหนด ไปสู่ ผบู้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายโดยไม่
เป็ นการบังคับให้ได้รับรู ้ข่าวสารนั้นๆ แต่จะให้พบเห็นได้ทวั่ ไปในชีวติ ประจําวันของผูบ้ ริ โภคแต่
ละคน การประชาสัมพันธ์ จึงถือเป็ นเครื่ องมือการส่ งเสริ มการตลาด ในด้านการสร้างภาพลักษณ์อนั
ดีให้แก่ผลิตภัณฑ์และองค์กรที่สาํ คัญ และยังสามารถปรับใช้เพื่อแก้ไขหรื อปรับปรุ งภาพลักษณ์เดิม
ให้ดีข้ ึนในการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย
นอกจากส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาดทั้ง 4 ข้างต้น ในปัจจุบนั ผูบ้ ริ หารการตลาดยังสามารถ
กําหนดส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาด ด้วยเครื่ องมือและวิธีการต่างๆที่สนใจ และมีผลต่อการ
กระตุน้ ผูบ้ ริ โภคให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ขององค์กรได้อีกหลากหลาย อาทิ การนํา
ผลิตภัณฑ์ไปเป็ นส่ วนประกอบหนึ่งในสื่ ออื่นๆ เช่น รถยนต์ BMW หรื อโทรศัพท์เคลื่อนที่ เหล่านี้
ล้วนมีส่วนกระตุน้ และการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่มีประสิ ทธิภาพเช่นกัน (ศรี สุภา สหชัยเสรี
2546 : หน้า161)
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2.6 กลยุทธ์ การตลาดในยุคดิจิตอล
กลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิตอล การทําธุรกิจในยุคดิจิตอลนี้จะต้องใช้กลยุทธ์การตลาด
รู ปแบบใหม่ เนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั โดยเฉพาะอินเทอร์ เน็ตนั้น บริ ษทั ก็อยู่
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนโดยใช้การปฏิวตั ิอุตสาหกรรมใหม่ หากต้องการอยู่
รอดและรุ่ งเรื องในยุคนี้ ผูบ้ ริ หารจําเป็ นต้องใส่ กฎใหม่เข้าไปในสมอง ซึ่ งหมายถึงการปรับปรุ ง
ตัวเองให้เข้ากับการบริ หารงานผ่านเว็ป นอกจากนี้อินเทอร์เน็ตกําลังปฏิวตั ิระบบวิธีการคิดของ
นักการตลาด วิธ๊การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูข้ ายปัจจัยการผลิตและลูกค้า วิธีการสร้างคุณค่า
ให้กบั คนเหล่านั้น และทําอย่างไหร่ จึงจะได้กาํ ไรจากการทําสิ่ งเหล่านั้น สิ่ งเหล่านั้นเรี ยกว่า
การตลาดแบบปฏิวตั ิ นักวางแผนกลยุทธ์มองเห็นภาพของการซื้ อและการขายว่ามีความเกี่ยวข้องกับ
การเชื่อมต่อโดยตรงทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างบริ ษทั กับลูกค้า สิ่ งเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงมุมมอง
ของผูบ้ ริ โภคในด้านต่างๆคือ ความสะดวก ความรวดเร็ ว ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริ การ ข้อมูล
ด้านราคา ข้อมูลการตลาดอื่นๆ การดําเนินธุ รกิจในยุคดิจิตอลหรื อยุคอินเทอร์เน็ตในปั จจุบนั นี้
นักการตลาดได้นาํ เครื่ องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายเข้ามาใช้เพื่อให้กลยุทธ์การตลาดของบริ ษทั
มีความแข็งแกร่ ง และสามารถสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันให้มากขึ้น โดยเครื่ องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวประกอบด้วย (ปณิ ศา ลัญชานนท์ 2548 : หน้า284-285)
2.6.1 ธุ รกิจอิเล็กทรอนิกส์
จะเกี่ยวข้องกับการดําเนินธุ รกิจหรื อการทําธุรกรรมต่างๆ ทั้งที่มุ่งหวังกําไรและไม่หวัง
กําไร ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการพาณิ ชย์หรื อการค้าระหว่างองค์กรธุรกิจด้วยกันเองโดยอาศัย
เครื่ องมืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย อินเทอร์ เน็ต
2.6.2 อินเทอร์ เน็ต (Internet)
เป็ นเครื่ องข่ายสารธารณะขนาดใหญ่ที่เชื่อมระหว่างผูใ้ ช้ได้ทว่ั โลก ประกอบด้วยกิจกรรม
คืออีเมล์และเว็ปไซต์ ซึ่ งสามารถเปิ ดเผยข้อมูลได้ทวั่ โลก อินเทอร์ เน็ตจะทําให้เกิดเส้นทางของ
ข้อมูลข่าวสารสนเทศจากที่ใดที่หนึ่งไปทัง่ โลกได้อย่างรวดเร็ ว การใช้อินเทอร์ เน็ตส่ งผลต่อ
ความสามารถในการดําเนินงานของธุรกิจ ดังนี้ 1.มีความรวดเร็ ว 2.มีความถูกต้อง 3.มีคอบเขตของ
เวลาและพื้นที่กว้างขวางมากขึ้น 4.ช่วยลดต้นทุน 5.สามารถเข้าถึงลูกค้าได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น
ดังนั้นบริ ษทั
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จํานวนมากได้จดั ทําเว็ปไซต์เพื่อแจ้งข่าวสารและส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์และบริ การของตน (Lovelock
and Wright, 2002 : 357)
2.6.3 การเชื่อมต่อกับลูกค้า (Connecting with customers)
เนื่องจากมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้น จึงทําให้วิธีการสร้างความสัมพันธ์กบั
ลูกค้าในปัจจุบนั เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในอดีตบริ ษทั จะใช้การตลาดมวลชน ไปยังลูกค้าทุกคนที่บริ ษทั
เข้าถึงได้ แต่ปัจจุบนั บริ ษทั จะสร้างความสัมพันธ์ที่ยง่ั ยืนกับลูกค้าได้โดยตรง อีกทั้งยังสามารถเลือก
ลูกค้าได้อย่างเจาะจงด้วย (Today’s marketing connections) (Kotler and Armstrong, 2004 : 23)
2.6.4 การทําธุ รกิจผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผูบ้ ริ โภคกับผูบ้ ริ โภค (Consumer-to-Consumer)
เป็ นเครื อข่ายออนไลน์ของสิ นค้าและข้อมูลสารสนเทศระหว่างผูบ้ ริ โภคกับผูบ้ ริ โภค ซึ่ งมี
ลักษณะของการขายสิ นค้ารายย่อย หรื อการค้าปลีกระหว่างบุคคลทัว่ ไปที่เปิ ดขายตามเว็ปไซต์ต่างๆ
บนอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งสิ นค้าอาจจะเป็ นซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นเอง สิ่ งของเครื่ องใช้ส่วนตัวที่ตอ้ งการนํา
ออกมาขาย ผูค้ า้ อาจเป็ นนักเรี ยน-นักศึกษา หรื อคนทํางานทัว่ ไปที่มีความรู้ดา้ นเทคโนโลยีและทํา
เป็ นอาชีพเสริ มส่ วนตัว
2.6.5 การทําธุ รกิจผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผูบ้ ริ โภคกับธุรกิจ (Consumer-to-Business)
เป็ นการแลกเปลี่ยนออนไลน์ ซึ่งผูบ้ ริ โภคค้นหาผูข้ าย เรี ยนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการซื้ อ
สิ นค้าผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตจากผูบ้ ริ โภคไปยังธุรกิจ ผูบ้ ริ โภคจะสามารถสื่ อสารกับบริ ษทั ได้
โดยง่ายและรวดเร็ ว ซึ่ งบริ ษทั จะมีการกระตุน้ ให้เกิดการสื่ อสารโดยการเชิญกลุ่มเป้ าหมายและ
ผูบ้ ริ โภคให้จดั ส่ งคําถาม ข้อเสนอแนะ และคําติชมผ่านสื่ อทางโซเชี่ยว เว็ปไซต์บางแห่งได้
จัดเตรี ยมปุ่ ม Call me ให้กบั ลูกค้าที่มีปัญหาในการใช้งาน ซึ่ งสามารถใส่ หมายเลขโทรศัพท์ของตน
เพื่อให้ตวั แทนในการให้บริ การลูกค้าจะติดต่อกกลับมาหาลูกค้าได้ทนั ที ทําให้ตวั แทนการ
ให้บริ การลูกค้าสามารถตอบสนองต่อข่าวสารต่างๆของผูบ้ ริ โภคได้อย่างรวดเร็ ว(ปณิ ศา ลัญชานนท์
2548 : หน้า289-290)
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2.7 การใช้ แอพพลิเคชั่นไลน์ บนโทรศัพท์มือถือ
ศิริพร แซ่ลิ้ม(2548) ได้กล่าวไว้วา่ ปัจจุบนั เป็ นยุคของการทําธุรกิจที่ตอ้ งใช้เทคโนโลยีเข้า
มามีบทบาทในการทํางานร่ วมกันกับตัวบุคคลไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ องของการติดต่อสื่ อสารหรื อการ
โฆษณา เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการซื้ อหรื อเข้ามาใช้บริ การ และในยุคนี้ที่โซเชี่ยวเป็ นสําคัญต่อชีวติ
ทําให้เกิดความง่ายและสะดวกสบายต่อการใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ ไลน์จึงเป็ นอีกหนึ่งแอพพลิเคชัน่
ที่สาํ คัญต่อการทํางาน เพราะนอกจากจะทําไว้เพื่อติดต่อ พูดคุย ยังเป็ นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถโป
รโมท โฆษณาและติดต่อกัน ทําให้ง่ายต่อการเจรจาธุรกิจอีกทั้งยังสะดวกสบายรวดเร็ วและง่ายต่อ
การใช้บริ การ ปัจจุบนั ไลน์ได้มอบนวัตกรรมเพื่อการสื่ อสาร ทั้งในรู ปแบบของสติ๊กเกอร์ จนถึงเกม
และลักษณะการทํางานอีกมากมาย ไลน์ แอพพลิเคชัน่ เป็ นสื่ อสังคมออนไลน์ ประเภทเว็ปไซต์
เครื อข่ายสังคม มีลกั ษณะเป็ นแบบเปิ ด ดังนั้น ไลน์
1. ผูใ้ ช้สามารถเลือกรับเพื่อนได้หลายวิธี ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์มือ รายชื่อ สแกนคิวอาร์
โคท ไลน์ไอดี
2. ผูใ้ ช้สามารถเลือกรู ปแบบการสนทนาแบบแชทลับ โดยไลน์จะทําการลบข้อความโดย
อัตโนมัติภายหลังจากผูใ้ ช้ได้อ่านข้อความแล้ว ผูใ้ ช้สามารถตั้งค่าจับเวลาลบข้อความตั้งแต่ 2 วินาที
ถึง 1 สัปดาห์
3.กรณี ผใู้ ช้ไม่ตอ้ งการสนทนาหรื อรับข้อความจากบุคคลที่ไม่ตอ้ งการสนทนา ผูใ้ ช้
สามารถบล๊อก หรื อปิ ดการแจ้งเตือน
LINE Application มีลกั ษณะการทางานดังนี้
1. ตัวตน (Identity) ผูใ้ ช้สามารถสร้างประวัติส่วนตัว ได้แก่ ชื่อผูใ้ ช้ รู ปภาพประจําตัว และ
ข้อความสั้นเพื่ออัพเดทสถานะ เช่น อารมณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็น เป็ นต้น นอกจากนี้ ผใู้ ช้สามารถ
โพสต์ ข้อความ รู ปภาพ ความคิดเห็นต่างๆของตนเองบนไทม์ไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้กบั บุคคลอื่น
เกี่ยวกับตนเอง
2. สนทนา (Conversation) แบบส่ วนบุคคลและกลุ่ม ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถเลือกสนทนาได้
หลากหลายรู ปแบบ ได้แก่ การสนทนาผ่านข้อความตัวอักษร การสนทนาผ่านข้อความเสี ยง และ
การสนทนาแบบแชทลับ โดยไลน์จะทําการลบข้อความโดยอัตโนมัติหลังจากผูใ้ ช้ได้อ่านข้อความ
แล้ว นอกจากนี้บทสนทนาสามารถบันทึกเพื่อเรี ยกดูซ้ าํ ภายหลังได้ การสนทนาเกิดขึ้นตามเวลาจริ ง
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3. แบ่งปั น (Sharing) ผูใ้ ช้สามารถแบ่งปันข้อความตัวอักษร ข้อความเสี ยง สติ๊กเกอร์
รู ปภาพ วีดิโอ ไฟล์เอกสาร ตําแหน่งสถานที่ โดยผูใ้ ช้สามารถเลือก วิธีการแบ่งปั นได้หลากหลาย
รู ปแบบ ได้แก่ การโพสต์บนไทม์ไลน์ การโพสต์บนหน้าจอหลักของตนเอง รวมถึงการแบ่งปันใน
ห้องสนทนาส่ วนบุคคลและกลุ่ม
4. ความสัมพันธ์ (Relationship) ผูใ้ ช้สามารถสร้างกลุ่มตามความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้ เช่น
กลุ่มครอบครัว กลุ่มเพื่อนที่ทาํ งาน กลุ่มเพื่อนมหาวิทยาลัย เป็ นต้น ไลน์รองรับการสนทนากลุ่ม
สู งสุ ด 200 คน
5. นําเสนอ (Presence) ไลน์ไม่มีรูปภาพการทํางานหรื อแสดงสถานการณ์ออนไลน์ ของ
ผูใ้ ช้ ผูใ้ ช้บุคคลอื่น จะไม่สามารถทราบได้วา่ บุคคลใดออนไลน์อยูใ่ นขณะนั้น จะทราบได้เมื่อมีการ
สนทนาเกิดขึ้น ซึ่ ง เฟซบุค๊ (Facebook) ที่เป็ นเว็ปไซต์เครื อข่ายสังคมประเภทเดียวกัน ผูใ้ ช้สามารถ
แสดงสถานะทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ได้
6. ความมีชื่อเสี ยง (Reputation) เป็ นการใช้เพื่อการโฆษณา การตลาดและประชาสัมพันธ์
ของบริ ษทั องค์กร หน่วยงานร้านค้าต่างๆในรู ปแบบของบัญชีทางการ วัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
เข้าถึง และกระจายข้อมูลข่าวสารแก่ผบู้ ริ โภค โดยวัดจากยอดผ็ใช้งานที่รับเป็ นเพื่อน เมื่อผูใ้ ช้เป็ น
เพื่อกับบัญชีทางการแล้ว ผูใ้ ช้จะได้รับสติ๊กเกอร์ใช้ฟรี รวมถึงรับทราบข้อมูลข่าวสาร ข้อเสนอต่างๆ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั หน่วยงาน ร้านค้า เหล่านี้
7. กลุ่ม (Group) เป็ นลักษณะของการเข้าร่ วมกลุ่มสนทนา เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มสามารถ
ติดต่อ สื่ อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีสมาชิกในกลุ่มสู งสุ ด 200 คน
ศิริพร แซ่ ลมิ้ (2548) คุณสมบัติของ LINE Application มีดังนี้
1. สามารถใช้งานได้ทุกระบบปฏิบตั ิการของโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน ได้อแก่
Ios,Android, Windows Phone, และแท็บแล็ต ได้แก่ Ios Android รวมถึง PC ได้แก่ Windows, Mac
Os
2. การเพิ่มเพื่อน Add friend) สามารถเพิ่มเพื่อนได้หลายวิธีได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
สแกนคิวอาร์ โคท ไลน์ไอดี
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3. การส่ งข้อความฟรี (Free Messaging) สามารถส่ งข้อความในรู ปแบบข้อความตัวอักษร
ข้อความเสี ยง รู ปภาพ วีดิโอ ไฟล์เสี ยง ถึงกันได้ฟรี ตามเวลาจริ ง
4. การโทรแบบเสี ยงและแบบเห็นหน้า (Free Voice & Video Calls) สามารถโทรแบบเสี ยง
และแบบเห็นหน้า ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศฟรี ตามเวลาจริ ง
5. ไลน์สติ๊กเกอร์ ข้อความตัวการ์ตูน หรื อสติ๊กเกอร์การ์ ตูน เป็ นสัญลักษณ์แสดงอารมณ์
และความรู ้สึก กริ ยาท่าทางต่างๆมีท้ งั สติ๊กเกอร์แบบคลื่อนไหวและสติ๊กเกอร์ แบบมีเสี ยง
6. ไทม์ไลน์ เป็ นพื้นที่การแบ่งปันรู ปภาพ วิดีโอ ข้อความและแสดงความคิดเห็น เป็ นต้น
7. กลุ่ม รองรับสมาชิกในห้องสนทนากลุ่มได้สูงสุ ด 200 คน
แอพพลิเคชั่นต่ างๆของไลน์
ศิริพร แซ่ลิ้ม(2548) ได้กล่าวไว้วา่
1.ไลน์ เพย์ (LINE Pay) บริ การชําระเงินออนไลน์ผา่ นบัตรเครดิต เพื่อชําระเงินในการใช้
บริ การต่างๆของไลน์ เช่น ซื้ อสติ๊กเกอร์ ซื้ อธีม และร้านค้าออนไลน์ (LINE Shop) เมื่อสมัครใช้
บริ การไลน์เพย์ ผูใ้ ช้บริ การต้องลงทะเบียนบัตรเครดิต จึงจะสามารถใช้บริ การได้
2. ไลน์ สโตร์ (LINE Store) ร้านค้าที่ผใู้ ช้สามารถเลือกซื้อ เกม สติ๊กเกอร์ ธีม
3. ไลน์ เอ้าท์ (LINE Out) สามารถโทรเข้าเบอร์ โทรศัพท์บา้ นได้ อัตราค่าโทร
ภายในประเทศ โทรเข้าเบอร์ บา้ นและมือถือราคา 0.64บาท/นาที
4. ไลน์เกม (LINE Game) ผูใ้ ช้สามารถร่ วมเล่นเกมด้วยกันได้
5. ไลน์ แฟมิลี่ (Family App)
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2.8 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ไลน์ (LINE) หมายถึง แอพพลิเคชัน่ สําหรับการสนทนาบนอุปกรณ์การสื่ อสารรู ปแบบ
ต่างๆ เช่น สมาร์ ตโฟน คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต (Tablet) ผูใ้ ช้สามารถสื่ อสารด้วยการพิมพ์
ข้อความจากอุปกรณ์ การสื่ อสารเครื่ องหนึ่งไปสู่ อีกเครื่ องหนึ่ง ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถ
หลากหลายเพื่อรองรับการใช้ งานของผูใ้ ช้หลายๆ ด้าน จุดเด่นที่ทาํ ให้ไลน์แตกต่างกับแอพพลิเคชัน่
สําหรับการสนทนารู ปแบบอื่นๆ คือ รู ปแบบของ “สติ๊กเกอร์ ” (Sticker) ที่แสดงอารมณ์และ
ความรู ้สึกของผูใ้ ช้ที่หลากหลาย เช่น สติ๊กเกอร์ แสดงความรู้สึกขั้นพื้นฐาน สติ๊กเกอร์ตามเทศกาล
และวันสําคัญ สติ๊กเกอร์ ของตราสิ นค้าต่างๆ และสติ๊กเกอร์การ์ตูนที่มีชื่อเสี ยง เป็ นต้นอย่างไรก็ตาม
ไลน์ยงั คงเป็ นแอพพลิเคชัน่ ใหม่ในอุตสาหกรรมสมาร์ตโฟนที่ เพิ่งเปิ ดให้บริ การตั้งแต่ปี 2554 เป็ น
ต้นมา นอกจากไลน์ จะเป็ นแอพพลิเคชัน่ ที่ให้บริ การแบบ Instant Messaging คือสามารถส่ ง
ข้อความ โต้ตอบหากันทํานองเดียวกับแอพพลิเคชัน่ WhatsApp หรื อโปรแกรม MSN Messenger
ได้แล้วยังมี บริ การแบบ Free Voice Call ด้วย คือสามารถโทรศัพท์หากันผ่านเครื อข่าย
3G,EDGE,Wi-Fi ได้ทุกที่ ทุกเวลาโดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ เพิม่ เติม จนมีคนกล่าวว่า ไลน์เป็ น
แอพพลิเคชัน่ ที่รวมความสามารถ ของ WhatsApp และ Wi-Fi เอาไว้ในหนึ่งเดียว ปัจจุบนั นี้ ไลน์ ยัง
ได้เพิ่มฟี เจอร์ Timeline ซึ่งมีลกั ษณะการใช้งานคล้ายคลึงกับ Timeline ของ Facebook คือคุณ
สามารถแบ่งปั นข้อมูล อัพเดทสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการโพสรู ปภาพ และการตั้ง สถานะ โดยที่
เพื่อนสามารถเข้ามาคอมเม้นได้ นับว่า ไลน์ เป็ นแอพพลิเคชัน่ ที่มีฟังก์ชน่ั การใช้งานครบ ครันใน
หนึ่งเดียว ตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์ของคนรุ่ นใหม่ได้อย่างครบถ้วน จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ ไลน์จะ
ได้รับ ความนิยมอย่างล้มหลาม
ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2559 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (1 ก.ค. 2559)

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั สถานประกอบการ
ชื่อ : PWT Express บริ ษทั ทัวร์ พีดบั บลิวที เอ็กซ์เพรส (สาขาภาษีเจริ ญ)
ทีต่ ้งั : 68/2 ซอย เพชรเกษม 42 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริ ญ กทม. 10160
โทร : 02-117-3489 , 061-867-0787 Fax : 02-117-3488
อีเมล์ : phasicharoen@premierworld.co.th
เว็บไซต์ : www.pwtphasicharoen.com หรื อ www.pwtexpress.com/Phasicharoen

รู ปที่ 3.1 แผนที่และที่ต้ งั ของบริ ษทั ทัวร์ พีดบั บลิวที เอ็กซ์เพรส (สาขาภาษีเจริ ญ
ที่มา : www.pwtexpress.com
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3.2 ลักษณะประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการขององค์ กร
สถานที่ประกอบการธุ รกิจเชิ งการค้า เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าทุกๆท่าน ที่มาใช้บริ การ
ของ ให้เกิดความพึ่งพอใจในการบริ การและให้ความสะดวกสบายผูท้ ี่ตอ้ งการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในและ
ต่างประเทศและการแนะนําบริ การที่ตรงตามความต้องการของลูกค้ารายบุคคลหรื อเป็ นหมู่คณะ รวมทั้งการ
ให้บริ การการจองตัว๋ เครื่ องบินและทําประกันภัยการเดินทาง ซึ่ งเป็ นบริ เวณที่สะดวกต่อการติดต่อของลูกค้า
โดยเปิ ดให้บริ การเป็ นอาคารพาณิ ชย์จาํ นวน 1ห้อง
3.2.1 วิสัยทัศน์
NO.1 IN WORLD TOURISM
3.2.2 พันธกิจ
ONE STOP EXCELLENT SERVICES FOR THE HIGHEST CUSTOME
SATISFACTION

รู ปที่ 3.2.1 บริ เวณข้างหน้าบริ ษทั
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รู ปที่ 3.2.2 จุดให้ลูกค้านัง่ รอ

รู ปที่ 3.2.3 ออฟฟิ ศด้านใน
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารองค์ กร

นุชนภา เนื่องชมภู
ผูจ้ ดั การ

เครื อวัลย์ ศรี ลาศักด์
ตําแหน่ง เลขานุการ

นุจริ นทร์ งามอังสกุล

สุ ธิดา จันละบุตร

นักศึกษาสหกิจศึกษา

นักศึกษาสหกิจศึกษา
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับหมอบหมาย
ตําแหน่งที่ได้รับจากที่พนักงานที่ปรึ กษาคือ ผูช้ ่วยประสานงาน
ลักษณะงานที่ได้รับหมอบหมาย
1.นําโปรแกรมทัวร์ ต่างๆลงหน้าเว็บ
2.จัดทําเอกสาร
3.ตรวจเช็คอีเมล์, Official line@, Facebook Fanpage ทุกวันเพื่อถาม-ตอบลูกค้าที่ติดต่อหรื อสนใจ
ในการบริ การของบริ ษทั
4.หากมีลูกค้าสนใจก็จะนําข้อมูลของลูกค้าที่สนใจไปให้ฝ่ายเลขาหรื อผูจ้ ดั การเพื่อดําเนินการต่อ
เกี่ยวกับเรื องราคาหรื อรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆ
5.จัดเรี ยงแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลโปรแกรมท่องเที่ยวของบริ ษทั
3.5 ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา

คุณ เครื อวัลย์ ศรี ลาศักดิ์
ตําแหน่ง เลขานุการ

รู ปที่ 3.5 พนักงานที่ปรึ กษา
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3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
14 พฤษภาคม- 31 สิ งหาคม 2561
3.7 ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน
ตารางที่ 3.1 แสดงเวลาระยะเวลาดําเนินโครงงาน
ขั้นตอนการดําเนิ นงาน
พ.ค. 61
มิ.ย. 61
1.กําหนดหัวข้อโครงงาน
2. ศึกษาและเก็บข้อมูล
3. วิเคราะห์ขอ้ มูล
4.จัดทําเล่มโครงงาน
5. นําเสนอโครงงาน

ก.ค. 61

ส.ค. 61

ก.ย. 61

3.7.1 กําหนดหัวข้อโครงงาน
ผูจ้ ดั ทําเริ่ มปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาและพี่เลี้ยง โดยนําข้อมูลของการปฏิบตั ิงานมา
กําหนดหัวข้อโครงงาน
3.7.2 ศึกษาและเก็บข้อมูลโดยปรึ กษากับพนักงานที่ปรึ กษาและอาจารย์ที่ปรึ กษา
ในระหว่างการปฏิบตั ิงานได้เรี ยนรู้การปฏิบตั ิงานในบริ ษทั และมีการศึกษาข้อมูลขั้นตอน
ต่างๆและรวบรวมข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ตมาปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานที่ปรึ กษา
3.7.3 วิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูจ้ ดั ทําวิเคราะห์ขอ้ มูล,ขั้นตอนต่างๆของการปฏิบตั ิงาน เพื่อนําไปประกอบเล่มโครงงาน
3.7.4 จัดทําเล่มโครงงาน
ผูจ้ ดั ทําเริ่ มทําเล่มโครงงาน โดยนําข้อมูลจากการปฏิบตั ิงานจริ ง ข้อมูลต่างๆจาก
อินเตอร์ เน็ตและสอบถามจากพนักงานมาประกอบเป็ นเล่มโครงงาน
3.7.5 นําเสนอโครงงาน
นําเสนอโครงงานกับคณะกรรมการและอาจาร์ยที่ปรึ กษา
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3.8 อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้
3.8.1 อุปกรณ์
3.8.1.1เครื่ องคอมพิวเตอร์
3.8.1.2 เครื่ องถ่ายเอกสาร
3.8.1.3 เครื่ องปริ้ นเตอร์
3.8.1.4 กล้องโทรศัพท์มือถือ
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

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
ผลของการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา บริ ษทั PWT Express ภาษีเจริ ญ เรื่ องการเพิ่มช่องทางการตลาดผ่านไลน์
สติ๊กเกอร์ แอพพลิเคชัน่ มีข้ นั ตอนการทาดังนี้
4.1 ขั้นตอนการทาสติ๊กเกอร์ ผา่ นแอพพลิเคชัน่ ไลน์

รู ปภาพที่ 4.1 รู ปแอพพลิเคชัน่ ที่แสดงบนโทรศัพท์สมาร์ ตโฟน
เป็ นรู ปที่แสดงแอพพลิเคชัน่ ไลน์บนมือถือ จากการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ ผ่าน app store และ android ก็
จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอโทรศัพท์
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รู ปภาพที่ 4.2 การเข้าถึงแอพพลิเคชัน่ ไลน์
เมื่อดาวน์โหลด แอพพลิเคชัน่ ไลน์แล้ว จะเข้าสู่ หน้าต่างนี้ ซึ่ งเป็ นหน้าหลักของไลน์ หน้าจอจะแสดงตัวเลือก
ต่างๆมีให้เลือกหลากหลาย เมื่อกดเข้าที่แชทกับไลน์ของบริ ษทั ก็จะมีขอ้ ความตอบกลับอัตโนมัติ

รู ปภาพที่ 4.3 รู ปตัวอย่างที่จะมาทาสติ๊กเกอร์
เลือกรู ปที่จะนามาทาสติ๊กเกอร์ ไลน์เป็ นของตัวเอง เลือกเอารู ปที่เกี่ยวกับการเดินทางการท่องเที่ยว เพื่อจะได้
ใช้งานได้จริ งกับบริ ษทั
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รู ปภาพที่ 4.4 เลือกรู ปไปสแกน
สแกนรู ปจากเครื่ องสแกน สแกนรู ปเอาเฉพาะรู ปที่จะใช้ทาสติ๊กเกอร์

รู ปภาพที่ 4.5 รู ปที่ตดั แล้วในโปรแกรม Photoshop
เมื่อสแกนได้รูปที่จะใช้แล้ว นารู ปไปcropในโปรแกรมphotoshop cropให้เหลือขอบขาว เพื่อเวลาเอารู ปไป
ตัดทาสติ๊กเกอร์จะสะดวกในการทา
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รู ปภาพที่ 4.6 เขียนข้อความในโปรแกรม Paint
จะใช้โปรแกรม Paint ในการวางรู ปและใส่ ขอ้ ความเพื่อที่จะเตรี ยมไปทาเป็ นสติ๊กเกอร์ ไลน์

รู ปภาพที่ 4.7 โปรแกรมการตัดสติ๊กเกอร์
จะใช้โปรแกรม Line Studio ในการตัดสติ๊กเกอร์ไลน์เพื่อไปขาย
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รู ปภาพที่ 4.8 เขียนข้อความที่จะใส่ ในสติ๊กเกอร์
เขียนคาที่จะนาไปใส่ ในตัวสติ๊กเกอร์ไลน์
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รู ปภาพที่ 4.9 ตกแต่งรู ปที่เลือก
เลือกรู ปที่จะใช้ทาสติ๊กเกอร์แล้วเขียนข้อความใส่ ลงไปในตัวรู ป
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รู ปภาพที่ 4.10 ลงขายสติ๊กเกอร์ในไลน์
เมื่อใส่ ขอ้ ความจนครบทุกรู ปที่ตอ้ งการแล้ว ก็นาสติ๊กเกอร์ ที่เสร็ จแล้วไปขายใน Application
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4.2 กลุ่มตัวอย่างของบุคลากรจานวน 4 คน ในบริ ษทั PWT Express มีความคิดเห็นดังนี้
คนที่ 1 นางสาว นุชนภา เนื่องชมภู มีความคิดเห็นว่า รู ปในสติ๊กเกอร์ไลน์มีความน่ารักและสามารถ
ใช้งานได้จริ ง
คนที่ 2 นางสาว เครื อวัลย์ ศรี ลาศักดิ์ มีความคิดเห็นว่า สามารถใช้งานได้จริ งและเป็ นการเพิ่ม
ลูกเล่นในการสื่ อสารโต้ตอบกับลูกค้าผ่านสติ๊กเกอร์ไลน์ เพราะตัวสติ๊กเกอร์มีหลากหลายและมีความเป็ น
บริ ษทั ทัวร์
คนที่ 3 นางสาว สุ ธิดา จันละบุตร มีความคิดเห็นว่า ตัวสติ๊กเกอร์มีความน่ารักและบ่งบอกถึงความ
ชัดเจนของการเป็ นบริ ษทั ที่ให้บริ การด้านการท่องเที่ยวได้มากยิง่ ขึ้น
คนที่ 4 นางสาว ภูษิตา ชื่นสมบูรณ์ มีความคิดเห็นว่า สติ๊กเกอร์ไลน์ที่ผจู้ ดั ทาได้ทาขึ้นมานั้น มีขนาด
เล็กไปหน่อยแต่มีจานวนของรู ปภาพเยอะทาให้สามารถใช้ในการสื่ อสารกับลูกค้าได้หลากหลายอารมณ์

บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
สามารถเรี ยนรู้และเข้าใจวิธีการทางานและการทาโปรโมท ประชาสัมพันธ์ จากการใช้ แอพพลิเคชัน่ ไลน์
มากยิง่ ขึ้น ทาให้ชื่อบริ ษทั ติดหู ติดตลาด มีผบู้ ริ โภคเพิ่มมากขึ้นจากการใช้ sticker line ผลการประเมินงาน
ของบุคคลากรจานวน 4 คน ในบริ ษทั PWT Express ภาษีเจริ ญ มีความพึงพอใจเป็ นอย่างมาก ตัวสติ๊กเกอร์
บ่งบอกถึงความชัดเจนในการใช้งานกับบริ ษทั ทัวร์
5.1.2 ปัญหาของโครงงาน
1.มีระยะเวลาสั้นในการค้นคว้าหาข้อมูลที่จะมาเขียนในโครงงาน
5.1.3 ข้ อเสนอแนะ
1.ควรจัดหาข้อมูลศึกษาเอกสารต่างๆที่จะนามาจัดทาโครงงาน
2.ควรเข้าใจระบบในการทางานและมีขอ้ มูลอย่างละเอียดเพื่อไม่ให้เกิดความช้าในการทาโครงงานสหกิจ
ศึกษา
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1.ได้เรี ยนรู ้และเข้าใจในการทางานในส่ วนของการให้บริ การและการขายโปรแกรมทัวร์
2. เกิดความเข้าใจในการจัดทาโปรแกรมการท่องเที่ยวและเสนอขายลูกค้าผ่านทาง Application ต่างๆ
3. สามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้
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5.2.2 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1.เกิดการเรี ยนรู ้และได้รับประสบการณ์ใหม่ๆกับการทางานในรู ปแบบจริ งและได้เข้าใจลักษณะการทางาน
ในส่ วนต่างๆ
2.ได้ความรู ้ ความอดทนในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นและรู้จกั วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบตั ิงาน จะทา
ให้เรามีประสิ ทธิภาพที่พร้อมจะออกทางานจริ ง
3.เกิดความรับผิดชอบต่องานที่ได้ทาซึ่ งต่างจากการเรี ยนและสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานจริ งใน
อนาคตได้
5.3 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.3.1ปั ญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1.ด้านการปรับตัวที่จะต้องทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นในช่วงแรกๆยังปรับตัวไม่ทนั
2.ความรู ้และความเข้าใจในเรื่ องของโปรแกรมที่ใช้ทางานยังไม่เชี่ยวชาญพอทาให้ในช่วงแรกๆอาจทางาน
ช้า
5.3.2 ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีความพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับการทางานร่ วมกันกับผูอ้ ื่น และพร้อมที่จะปฏิบตั ิตาม กฎเกณฑ์
ระเบียบต่างๆที่บริ ษทั ตั้งไว้ อย่างรวดเร็ วเพื่อไม่ก่อให้เกิดปั ญหาในการทางาน
2. ควรมีความรู ้และทักษะในการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทางานมากกว่านี้เพื่อให้เกิดความถูกต้อง
และรวดเร็ วในการทางาน
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ภาคผนวก ก
บทสั มภาษณ์

ผลการทอดเทปการสั มภาษณ์ ความพึงพอใจต่ อโครงงาน
คนที่ 1 นางสาว นุ ชนภา เนื่องชมภู มีความคิดเห็นว่า รู ปในสติ๊กเกอร์ไลน์มีความน่ารักและ
สามารถใช้งานได้จริ ง
คนที่ 2 นางสาว เครื อวัลย์ ศรี ลาศักดิ์ มีความคิดเห็นว่า สามารถใช้งานได้จริ งและเป็ นการ
เพิ่มลูกเล่นในการสื่ อสารโต้ตอบกับลูกค้าผ่านสติ๊กเกอร์ ไลน์ เพราะตัวสติ๊กเกอร์ มีหลากหลายและมี
ความเป็ นบริ ษทั ทัวร์
คนที่ 3 นางสาว สุ ธิดา จันละบุตร มีความคิดเห็นว่า ตัวสติ๊กเกอร์ มีความน่ ารักและบ่งบอก
ถึงความชัดเจนของการเป็ นบริ ษทั ที่ให้บริ การด้านการท่องเที่ยวได้มากยิง่ ขึ้น
คนที่ 4 นางสาว ภูษิตา ชื่นสมบูรณ์ มีความคิดเห็นว่า สติ๊กเกอร์ไลน์ที่ผจู้ ดั ทําได้ทาํ ขึ้นมา
นั้น มีขนาดเล็กไปหน่ อยแต่มีจาํ นวนของรู ปภาพเยอะทําให้สามารถใช้ในการสื่ อสารกับลูกค้าได้
หลากหลายอารมณ์

ภาคผนวก ข
ภาพการฝึ กปฏิบัติงาน

1)สถานที่ปฏิบตั ิสหกิจศึกษา

1.1 ตัวอย่างรู ป บริ ษทั PWT Express ภาษีเจริ ญ สถานที่ปฏิบตั ิงานประจําวัน

2)งานด้านเอกสารของบริ ษทั
เอกสารสําคัญของบริ ษทั คัดแบ่งตามแฟ้ มงาน เรี ยนรู้เอกสารทั้งหมด ทําความเข้าใจและ
สามารถแบ่งประเภทของเอกสารได้ โดยแต่ละแฟ้ มจะถูกจํากัดชนิดของเนื้องานในเอกสาร และ
แบ่งแยกข้อมูลอกตามแต่ละเดือนที่ลูกค้าจองโปรแกรมทัวร์

1.2 ตัวอย่างรู ป การทํางานด้านเอกสาร จัดเรี ยงเอกสารของบริ ษทั ตามเดือนที่ลูกค้าจองโปรแกรม
ท่องเที่ยว

3)งานด้านการติดต่อประสานงาน
จัดทําโปรแกรมท่องเที่ยวเพื่อเสนอขายต่อลูกค้าและติดต่อขอข้อมูลกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่
พัก โรงแรม ตัว๋ เครื่ องบิน รวมถึงติดต่อและให้ขอ้ มูลกับลูกค้าเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยข้อมูลที่สื่อสารนั้นต้องถูกต้อง ทั้งในเรื่ องราคาและกฎข้อตกลงต่างๆ

1.3 ตัวอย่างรู ป การทําเอกสาร โปรแกรทัวร์

4)ลงขายโปรแกรมทัวร์ ผา่ นหน้าเว็ปของบริ ษทั และให้ขอ้ มูลคอยตอบคําถามกับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา
ไม่ว่าจะเป็ นทางเฟซบุ๊คหรื อไลน์

1.4 ตัวอย่างรู ป การติดต่อกับลูกค้าผ่านทางไลน์แอพพลิเคชัน่ และลงขายโปรแกรมทัวร์ผา่ นเว็ปไซต์

ภาคผนวก ค
บทสั มภาษณ์ พนักงานที่ปรึกษา

ความคิดเห็นพนักงานทีป่ รึกษา

โครงงานของนักศึกษาสหกิจในเรื่ อง การเพิ่มช่องทางการตลาดผ่านไลน์สติ๊กเกอร์
แอพพลิเคชัน่ มีประโยชน์มาก เนื่องจากบริ ษทั มีช่องทางการตลาดไม่มาก การที่นกั ศึกษาเข้ามาช่วย
ในจุดนี้ถือเป็ นการประชาสัมพันธ์บริ ษทั อีกช่องทางหนึ่ง ทําให้บริ ษทั มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น
และมีกลุ่มผูบ้ ริ โภครู ้จกั และเข้าถึงมากขึ้น ตัวสติ๊กเกอร์ไลน์ที่นกั ศึกษาทํามีความน่ ารักเหมาะแก่การ
ใช้งานเพราะเป็ นรู ปเกี่ยวกับบริ ษทั ทัวร์สามารถใช้งานได้จริ งและเป็ นการเพิ่มลูกเล่นในการสื่ อสาร
โต้ตอบกับลูกค้าผ่านสติ๊กเกอร์
เครื อวัลย์ ศรี ลาศักดิ์
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