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-กจดหมายนาส่ งรายงาน
วันที่
เรื่ อง ขอส่ งรายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา

25 กรกฎาคม 2556

เรี ยน อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษา ภาควิชาการตลาด
อาจารย์ วราภรณ์ ลิ้มเปรมวัฒนา
ตามที่ดิฉัน นางสาวพิมลอร พึ่งสมบุญ นักศึกษาภาควิชาการตลาด คณะบริ หารธุ รกิ จ
มหาวิทยาลัยสยาม ได้ไปปฏิ บตั ิ งานสหกิ จศึ กษา ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึ ง
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ในตาแหน่ งพนักงานธุ รการขาย ณ บริ ษทั วี.พี.ออโต้ เอ็นเต
อรไพรส์ จากัด สาขาปิ่ นเกล้าและได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึ กษาให้ศึกษาและทา
รายงานเรื่ อง “การศึกษาแนวทางการพัฒนาการให้บริ การจดทะเบียนรถยนต์ของบริ ษทั วี.
พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (รถยนต์ฟอร์ ด สาขาปิ่ นเกล้า)
บัดนี้การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาได้สิ้นสุ ดลงแล้วดิฉนั จึงขอส่ งรายงานดังกล่าวมา
พร้อมกันนี้ จานวน 1 เล่ม เพื่อขอรับคาปรึ กษาต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
นางสาวพิมลอร พึ่งสมบุญ
นักศึกษาสหกิจศึกษาภาควิชาการตลาด

-ขกิตติกรรมประกาศ
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บริ ษ ัท วี .พี . ออโต้ เอ็ น เตอร์ ไ พรส์ จ ากัด เป็ นบริ ษ ัท ตัว แทนจ าหน่ า ยและ
ศูนย์บริ ก ารซ่ อมรถยนต์ FORD เนื่ องจากปั จจุ บนั จานวนรถที่ จดทะเบี ยนมี ป ริ มาณเพิ่ ม
สู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง จึงทาให้ฝ่ายงานทะเบียนมีความล้าช้า เนื่ องจากลูกค้าให้หลักฐานไม่
ครบ จึงไม่สามารถดาเนิ นการขั้นต่อไปได้ จึงต้องรอหลักฐานครบก่อน จึงเกิดความล้าช้า
และบางรายไม่มีความรู ้เรื่ องการจดทะเบียนรถยนต์ เนื่องจากไม่มีการชี้แจ้งรายละเอียด
จากปั ญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว ผูท้ าโครงงานจึงสนใจที่จะศึกษาระบบการให้บริ การ
การจดทะเบียนรถของศูนย์บริ การรถยนต์ FORD สาขาปิ่ นเกล้า เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าใจถึ ง
ระบบการให้บริ การของการจดทะบียนรถมากขึ้นและศูนย์บริ การรถยนต์ FORD สามารถ
นาไปปรับปรุ งระบบการให้บริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
หลังจากที่ ได้ช้ ี แจงขั้นตอนการให้บริ การการจดทะเบียนรถยนต์ ให้ลูกค้าทราบ
อย่างละเอียดทาให้ จานวนของลูกค้าที่มาจดทะเบียนรถยนต์เกิดปั ญหาลดลง เมื่อสอบถาม
ลูกค้าที่เข้ารับบริ การส่ วนใหญ่ มีความเข้าใจในระบบของการรับจดทะเบียนรถยนต์มากขึ้น
และทาให้การทางานของบริ ษทั วี.พี.ออโต้ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (รถยนต์ฟอร์ ด สาขาปิ่ น
เกล้า)เกิดประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
VP Auto Enterprise Co., Ltd. is a company car FORD dealers and repair
centers, as the current number of vehicles registered, the volume increases continuously.
The Registration Department is Delay. Because the customer does not provide evidence.
Can not proceed further. Some customers do not know where the car is registered. Since
there's no point to the letter.Of such problems. The project is interested in the education
system to provide vehicle registration center Cars FORD Pinklao. So that customers
understand the service system of registration of the vehicle and Bjorn FORD Car Service
can improve the service system more efficient.After having explained the process of
vehicle registration services. Carefully to the customer. Number of customers registered
vehicle crashes decreased.When questioned, most customers are not permitted.
Understanding of the system of registration of the vehicle. And the Company., P.
Autobahn. Enterprise Limited (cars Ford Pinklao) more effectively.
Keywords: Services / car registration / VP Auto Enterprise Co., Ltd. (cars Ford Pinklao).

สารบัญ
หน้ า
จดหมายนาส่ งรายงาน

ก

กิตติกรรมประกาศ

ข

บทคัดย่อ

ค

บทที่ 1 บทนา
1.1ชื่อและที่ต้ งั บริ ษทั วี.พี.ออโต้เอ็นเตอรไพรส์จากัด

1

1.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้บริ การหลักขององค์กร

2

1.3 รู ปแบบการจัดองค์การและบริ หารงานขององค์กร

9

1.4 ตาแหน่งและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย

10

บทที่ 2 รายละเอียดการปฏิบัติงาน
2.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา

11

2.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

11

2.3 ขอบเขตของโครงงาน

12

2.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

12

2.5 ขั้นตอนและวิธีการดาเนิ นงาน

15

2.6 รายละเอียดของโครงงาน

15

บทที่ 3 สรุ ปผลการปฏิบัติงาน
3.1 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน

27

3.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

28

สารบัญดาราง
หน้ า
ตารางที่ 2.1 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามรุ่ นรถที่ใช้

20

ตารางที่2.2แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ

20

ตารางที่ 2.3 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ

21

ตารางที่ 2.4 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับการศึกษา

21

ตารางที่ 2.5 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอาชีพ

22

ตารางที่ 2.6 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามรายได้ส่วนบุคคลต่อ 22
เดือน
ตารางที่ 2.7 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามความพึงพอใจของ 23
ผูร้ ับบริ การจดทะเบียนรถยนต์

สารบัญรู ปภาพ
รู ปที่ 1.1 สัญลักษณ์ของฟอร์ ด

หน้ า
1

รู ปที่ 1.2 สถานที่ต้ งั ของบริ ษทั วี.พี.ออโต้ เอ็นเตอรไพรส์ จากัด สาขาปิ่ นเกล้า

1

รู ปที่ 1.3 ฟอร์ ด โซลูชนั่ ส์

3

รู ปที่ 1.4 โปรแกรมขับขี่ปลอดภัย

4

รู ปที่ 1.5 บริ การช่วยเหลือฉุ กเฉิ นทัว่ ประเทศจากฟอร์ ด
รู ปที่ 1.6 อุ่นใจ ปลอดภัย ดูแลคุม้ ค่าทั้งรถฟอร์ ดและคุณ

5
6

รู ปที่ 2.1 เขียนรายชื่อลูกค้าบนป้ ายวงกลม

16

รู ปที่ 2.2 ตรวจสอบ เลขทะเบียนรถกับเล่มทะเบียนรถ

17

รู ปที่ 2.3 ติดป้ ายวงกลม เล่มทะเบียนกับป้ ายทะเบียน

18

บทที่ 1
บทนา
1.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอรไพรส์ จากัด

รู ปที่ 1.1 สัญลักษณ์ของฟอร์ ด
ทีต่ ้งั สถานประกอบการ :
800/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบารุ ง เขตบางพลัด กรุ งเทพมหานคร 10700
โทร .02-8864466-77 แฟกซ์ 02-6968214

รู ปที่ 1.2 สถานที่ต้ งั ของบริ ษทั วี.พี.ออโต้ เอ็นเตอรไพรส์ จากัด สาขาปิ่ นเกล้า

1.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร

เฮนรี ฟอร์ ด เป็ นผูก้ ่ อตั้งบริ ษ ัท ฟอร์ ดมอเตอร์ และได้ชื่ อว่าเป็ นผูห้ นึ่ งที่ มี ส่ วน
ก่อให้เกิด "ชนชั้นกลาง" ขึ้นมาในสังคมอเมริ กนั ฟอร์ ดเป็ นผูแ้ รกที่ประยุกต์ระบบสายพาน
การผลิตเข้ากับการผลิ ตยานยนต์ในจานวนมาก ๆ ความสาเร็ จนี้ ไม่เพียงแต่ปฏิ วตั ิการผลิ ต
เชิ งอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยงั มี อิทธิ พลอย่างมากกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ โดยนักทฤษฎี
สังคมหลายคนถึ งกับ เรี ยกช่ วงประวัติศาสตร์ เศรษฐกิ จและสั งคมช่ วงนี้ ว่า "แบบฟอร์ ด"
ฟอร์ ด เป็ นวิศวกรของบริ ษทั เอดิสัน ในเมืองดี ทรอยต์ เขาได้รับมอบหมายให้ศึกษาและ
พัฒนาเครื่ องยนต์ที่ ใช้เชื้ อเพลิ งจากน้ ามัน จนกระทัง่ สามารถพัฒนารถยนต์สี่ล้อคันแรก
สาเร็ จในปี 2412 เขาตั้งชื่ อว่า "ฟอร์ ด ควอดริ ไซเคิล" (Ford Quadricycle) ต่อมา ในปี 2446
เขาได้ต้ งั "บริ ษ ทั ฟอร์ ด มอเตอร์ " (Ford Motor Company) ร่ วมกับ เพื่ อน ๆ นักประดิ ษ ฐ์
พ.ศ. 2446 เขาริ เริ่ ม นาระบบสายพานมาใช้ในการผลิต โดยให้อุปกรณ์ไหลไปตามสายพาน
และให้คนงานประกอบรถยนต์ทีละส่ วน และทาให้ผลิ ตรถยนต์หนึ่ งคันเพียงชั่วโมงครึ่ ง
เขาผลิ ต รถยนต์ ฟอร์ ด โมเดล ที จากเดิ ม ราคา 850 ดอลลาร์ เหลื อ เพี ย ง 360 ดอลลาร์
ออกจาหน่ายเป็ นครั้งแรก ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากอเมริ กนั ชนเป็ นอย่างดี เพราะเป็ น
รถยนต์ที่สวยงาม มีความแข็งแรงทนทาน และมีราคาถูกกว่ารถยนต์ยี่ห้ออื่นในตลาดเกือบ
ครึ่ ง รถยนต์รุ่นนี้ผลิตจนถึงปี 2470 จาหน่ายได้ท้ งั หมดราว 15 ล้านคัน
ต่อมาเกิ ดสงครามโลกครั้งที่ 1 บริ ษทั ฟอร์ ดก็ยงั ประสบความสาเร็ จในการผลิ ต
เครื่ องบิน "ฟอร์ ด 4เอที ไตรมอเตอร์ "ฟอร์ ด มีส่วนในการพัฒนาอุ ตสาหกรรมรถยนต์ให้
ก้าวหน้าขึ้นกลายเป็ นธุ รกิจที่ใหญ่ที่สุดในช่วงต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 20 ฟอร์ ดถึ งแก่กรรม 7
เมษายน 2490 ฟอร์ ดได้รับการยกย่องให้เป็ น "บิดาแห่ งการผลิ ตระบบสายพาน" ปั จจุบนั
บริ ษทั ฟอร์ ด มอเตอร์ ได้ขยายกิจการธุ รกิจรถยนต์ไปทัว่ โลก โดยเป็ นเจ้าของธุ รกิจรถยนต์
แบรนด์อเมริ กนั คือ "ฟอร์ ด" (Ford) "ลินคอล์น" (Lincoln) และ "เมอร์ คิวรี " (Mercury) แบ
รนด์สวีเดนคือ "วอลโว่" (Volvo) นอกจากนี้ ยงั ร่ วมลงทุนกับบริ ษทั ผลิ ตรถยนต์ของญี่ ปุ่น
คือ "มาสด้า" (Mazda) และ Ford มอเตอร์ ท ารายได้ต่อปี ประมาณ 12.6 พัน ล้านบาท (ปี
2549) มีคนพนักงานทัว่ โลกราว 280,000 คน (ปี 2549)

บริ ษทั วี.พี.ออโต้ เอ็นเตอรไพรส์ จากัด เป็ นกลุ่มบริ ษทั ไทยชั้นนาในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ซ่ ึ งมีความเชี่ยวชาญในการผลิตรถยนต์ และชิ้นส่ วนรถยนต์ การขายรถยนค์ ฟอร์ ด
โซลูชนั่ ส์ การบริ การการขาย รวมถึงสร้างเครื อข่ายด้านการตลาด

รู ปที่ 1.3 ฟอร์ ด โซลูชนั่ ส์
โปรแกรมการบารุ งรักษารถยนต์ ตามระยะ
ฟอร์ ดได้มอบความอุ่นใจที่คุม้ ค่าในราคาไม่แพง โดยพร้อมมอบบริ การดูแลรักษา
รถยนต์เพื่ อ ให้ เจ้าของรถยนต์ฟ อร์ ดใช้ทุ ก กิ โลเมตรในการขับ ขี่ อย่างมี ค วามสุ ข ฟอร์ ด
ตระหนักดี ว่าสิ่ งสาคัญที่ลูกค้าต้องการ คื อ ความมัน่ ใจในการเดิ นทางในทุกเส้นทางและ
การให้บริ การทั้งรถทั้งคุ ณอย่างอบอุ่นและคุ ม้ ค่า ฟอร์ ด โซลู ชั่นขอเสนอ โปรแกรมการ
บารุ งรักษารถยนต์ตามระยะ (Scheduled Service Plan) ที่พร้อมดูแลบารุ งรักษารถยนต์ฟอร์
ดตามระยะเวลา ที่ ก าหนดในหน้ า ตารางการบ ารุ ง รั ก ษาตามคู่ มื อ การใช้ ร ถ (Owner's
Manual) ในทุ ก บริ การที่ คุ ณ มัน่ ใจได้ ด้วยประสิ ท ธิ ภาพของการบริ การอันทัน สมัยของ
ฟอร์ ด อะไหล่แท้ที่ติดตั้งโดยช่างผูเ้ ชี่ ยวชาญ ค่าใช้จ่ายของอะไหล่ ของเหลว (สารหล่อลื่น)
และค่าบริ การในอัตราที่คุม้ ค่ากว่า เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในอัตราปกติ ซึ่ งรายละเอียดของ
การบริ การจะปรากฏในหน้าตารางการบ ารุ งรั กษาตามคู่มือการใช้รถ (Owner's Manual)
เพื่ อการขับ ขี่ ที่ ส ะดวก มัน่ ใจ และการดู แลรั ก ษารถยนต์ที่ คุ ้ม ค่ า ให้ ฟ อร์ ดดู แลคุ ณ และ
ครอบครัวอย่างดีที่สุด ฟอร์ ดให้ทุกวันเป็ นวันของคุณ

สิ ทธิประโยชน์ มากมายทีท่ ่านจะได้ รับ
 ตรวจเช็คระยะในราคาคุม
้ ค่า ประหยัดกว่า
 ลดความกังวลเรื่ องค่าใช้จ่ายที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 มัน
่ ใจทุกครั้งที่ใช้งาน ด้วยคุณภาพอะไหล่แท้ 100%
ั ศูนย์บริ การฟอร์ ดที่ได้รับแต่งตั้งทัว่ ประเทศ
 สะดวก สบาย สามารถใช้ได้กบ
 อบอุ่ น มัน
่ ใจ ด้วยการตรวจเช็ ค จากช่ างผูช้ านาญ พร้ อ มเครื่ องมื อทัน สมัย จาก
ฟอร์ด
ั เจ้าของรถคนใหม่ได้
 ท่านสามารถโอนสิ ทธิ ประโยชน์น้ ี ให้กบ
 สามารถผ่อ นค่ า โปรแกรมร่ ว มกับ ค่ า งวดรถใหม่ ไ ด้ (เฉพาะบริ ษ ท
ั ลิ ส ซิ่ ง ที่ ร่วม
รายการ)
โปรแกรมการบารุ งรักษารถยนต์ ตามระยะ
 โปรแกรมการบารุ งรักษารถยนต์ตามระยะ Ford Fiesta
 โปรแกรมการบารุ งรักษารถยนต์ตามระยะ Ford Focus
 โปรแกรมการบารุ งรักษารถยนต์ตามระยะ Ford Escape
 โปรแกรมการบารุ งรักษารถยนต์ตามระยะ Ford Everest
 โปรแกรมการบารุ งรักษารถยนต์ตามระยะ Ford Ranger
 โปรแกรมการบารุ งรักษารถยนต์ตามระยะ Ford Territory

รู ปที่ 1.4 โปรแกรมขับขี่ปลอดภัย
โปรแกรมขับขี่ปลอดภัย
1. โปรแกรมที่พร้อมจะขยายเวลารับประกันความคุม้ ครองตามความต้องการของ
คุณทันที เมื่อการรับประกันรถใหม่สิ้นสุ ดลง นอกจากสมรรถนะอันยอดเยี่ยมของรถยนต์

ฟอร์ ดที่ คุณสัมผัสได้แล้ว ความอุ่นใจที่ ติดมากับรถยนต์ฟอร์ ดยังเป็ นสิ่ งสาคัญที่ เรามอบ
ให้กบั คุณอีกด้วย นัน่ คือการรับประกันนานสู งสุ ดถึง 5 ปี หรื อ 140,000 กม.* พร้อมทั้งการ
บริ การหลังการขายของทีมงานฟอร์ ดที่ พร้ อมจะดูแลทุ กความต้องการของคุ ณอย่างเต็มที่
ภายใต้เครื อข่ายศูนย์บริ การมาตรฐานฟอร์ ดทัว่ ประเทศ
2. ช่วยเพิ่มความอบอุ่นใจในการขับขี่รถยนต์ให้คุณทุกเส้นทาง โดยไม่ตอ้ งกังวล
กับค่าใช้จ่ายหรื อการซ่อมแซมที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยช่างผูช้ านาญที่ได้รับ
การฝึ กอบรมจากฟอร์ ด พร้อมมอบความคุ ม้ ครองอะไหล่แท้ 14 กลุ่มหลัก มากกว่า 8,000
รายการ และเหนื อกว่าการดูแลอย่างพิเศษสุ ดที่เรามอบให้แล้ว คุณยังมัน่ ใจได้อีกว่าคุณจะ
ได้ รั บ การดู แ ลด้ ว ยโปรแกรมบริ การช่ ว ยเหลื อ ฉุ กเฉิ น 24 ชั่ ว โมง Ford Roadside
Assistance ตลอดระยะเวลาการรับประกันที่เพิ่มขึ้น
3. อบอุ่นใจกับฟอร์ ดคันเดิมและยังได้เพิ่มมูลค่าให้รถ เพราะโปรแกรมนี้ สามารถ
โอนถ่ายสิ ทธิ ประโยชน์ให้กบั เจ้าของรถคันต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย ด้วยสิ ทธิ ประโยชน์
ที่ครอบคลุมดังนี้
 ครอบคลุมรายการอะไหล่ได้ใกล้เคียงกับการรับประกันคุณภาพรถใหม่
 ครอบคลุมค่าแรงที่เกิดจากการซ่ อม
 ได้อะไหล่แท้มีคุณภาพจากฟอร์ ดและการบริ การจากช่ างผูช
้ านาญงานที่ผา่ น
การฝึ กอบรมจากฟอร์ ดเท่านั้น
 ได้รับความคุม
้ ครองต่อเนื่องทันทีที่การรับประกันคุณภาพรถใหม่สิ้นสุ ดลง
 เลือกเงื่อนไขความคุม
้ ครอง ได้ตามความเหมาะสม
 เพิ่มราคาขายต่อรถ (โปรแกรมจะติดไปกับรถ แม้เปลี่ยนเจ้าของ)
 เคลมได้สูงสุ ดเท่าราคารถ (ณ วันที่ซ้ื อ)
 ไม่จากัดจานวนครั้งในการเคลม
 รับสิ ทธิ ประโยชน์ Ford Roadside Assistance ตลอดระยะเวลาการรับประกัน
ที่เพิ่มขึ้น

รู ปที่ 1.5 บริ การช่วยเหลือฉุ กเฉิ นทัว่ ประเทศจากฟอร์ ด
บริการช่ วยเหลือฉุ กเฉินทัว่ ประเทศจากฟอร์ ด
รถยนต์ที่ สตาร์ ท ไม่ติดในชั่วโมงเร่ งรี บ รถเสี ยต้องการใช้บ ริ การลากรถ น้ ามัน
หมดระหว่างทาง กุญ แจหายหรื อทิ้ งค้างไว้ในรถ หลงทางหรื อมี ปั ญ หาเกี่ ยวกับ รถยนต์
ต่างๆ ที่ เป็ นเหตุ ให้การเดิ นทางของท่ านต้องสะดุ ดกลางคัน หากเหตุ การณ์ ที่ สร้ างความ
ลาบากเหล่ านี้ เกิ ดขึ้ นกับท่ าน บริ การช่ วยเหลื อฉุ กเฉิ น 24 ชั่วโมงจากฟอร์ ด ช่ วยท่านได้
เป็ นที่ทราบกันดีวา่ ฟอร์ ด ผลิ ตรถยนต์ทุกรุ่ นให้มีสมรรถนะแข็งแรง คงทนต่อสภาวะการ
ใช้งาน เพื่อทุกสภาพถนนในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ดีเหตุการณ์หรื อปั จจัยภายนอกอื่นๆ
อัน ไม่ ค าดฝั น ก็ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้ต ลอดเวลา ฟอร์ ด ได้ค านึ ง ถึ ง ความปลอดภัย และความ
สะดวกสบายของผู้ใ ช้ร ถยนต์ฟ อร์ ด เป็ นอัน ดับ ต้น ๆ เสมอมา เราจึ ง ได้พ ัฒ นาบริ ก าร
ช่ วยเหลื อฉุ ก เฉิ น 24 ชั่วโมง เฉพาะส าหรั บ ลู ก ค้าฟอร์ ด เพื่ อความอุ่ น ใจในทุ ก เวลาทุ ก
สถานที่ทวั่ ไทย
1. ขอบเขตการให้ บริการ
ไม่ว่าสถานการณ์ และปั ญหารู ปแบบไหนที่ตอ้ งเผชิ ญหน้า บริ การ ฟอร์ ด โรด
ไซด์ แอสซิ ส แตนซ์ พร้ อมให้ความช่ วยเหลื อและแก้ไขในทุ กสถานการณ์ ฉุก เฉิ น หรื อ
แม้แต่งานบริ การพื้นฐานทัว่ ไป บริ การต่างๆครอบคลุมถึง
 ฟรี บริ การให้คาปรึ กษาทางด้านเทคนิ คตลอด 24 ชม. ในกรณี ที่เกิ ดอุบต
ั ิเหตุ
หรื อรถเสี ย
 ฟรี บริ การช่วยเหลือรถเสี ยฉุ กเฉิ นไม่จากัดจานวนครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี
 ฟรี บริ การยก/ลากรถ ไม่จากัดจานวนครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี
 ฟรี บริ การยก/ลากรถไปยังศูนย์บริ การอย่างเป็ นทางการที่ใกล้ที่สุด ไม่จากัด
ระยะทาง หรื อยก/ลากไปยังสถานที่อื่นๆ ฟรี ระยะทาง 15 กิ โลเมตรแรก กิ โลเมตรถัดไป
กิโลเมตรละ 25 บาท โดยลูกค้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่เพิ่มขึ้น

สาหรั บ การยก/ลากรถระยะไกล (เกิ นกว่า 50 กม.) ทางศูนย์บริ ก ารจะแจ้ง
ราคาเหมาจ่ายกับลูกค้า โดยจะต้องรับความยินยอมจากลูกค้าก่อน
 ในกรณี ที่ ลื ม กุ ญ แจไว้ใ นรถหรื อ กรณี ล็ อ กรถโดยไม่ ต้ ัง ใจ เจ้า หน้ า ที่ จ ะ
ประสานงานนากุญแจสารองเพื่อทาการเปิ ดรถให้แก่ลูกค้า โดยการประสานงานนั้นภายใต้
ระยะทาง 20 กิ โลเมตร (ระยะทางระหว่างสถานที่ รับ กุ ญ แจส ารองถึ งจุ ดเกิ ดเหตุ ) หาก
ประสานงานในระยะทางที่ ไกลกว่า 20 กิ โลเมตร คิ ดค่าบริ การกิ โลเมตรละ 25 บาท ใน
กรณี ที่ลูกค้าต้องการช่างกุญแจเฉพาะทาง ลูกค้าจะต้องเป็ นผูเ้ สี ยค่าใช้จ่ายเอง
 ฟรี บริ การเติมน้ ามัน 1 ครั้งต่อปี จานวนไม่เกิ น 5 ลิ ตร ในกรณี เกิ ดเหตุน้ ามัน
หมดฉุ กเฉิ น เพื่อให้ลูกค้าขับเคลื่ อนไปยังสถานี น้ ามันที่ใกล้ที่สุด การเรี ยกใช้บริ การครั้ง
ต่อไป ค่าน้ ามันนั้นลูกค้าเป็ นผูช้ าระค่าใช้จ่าย
 ฟรี ประสานงานรถทดแทน : ในกรณี ที่รถยนต์ของลูกค้าต้องถูกยกลากจากที่
เกิดเหตุ ทางศูนย์คอลเซนเตอร์ จะทาการประสานงานจัดหารถทดแทนให้แก่ลูกค้า ในกรณี
ที่ตอ้ งการ โดยลูกค้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการเช่ ารถและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่บริ ษทั
รถเช่ากาหนด


2. บริการเสริม
 บริ การสายด่วนทางการแพทย์ 24 ชม.
 บริ การส่ งข้อความเร่ งด่วน (ส่ งผ่านข้อความในนามของลูกค้า)
 บริ การจองเที่ยวบินและเช็คตารางเที่ยวบิน
 บริ การจองโรงแรม
 บริ การจองรถลีมูซีน
 บริ การจองรถเช่า
 บริ การจองภัตตาคาร
 บริ การจองสนามกอล์ฟ
3. อัตราค่ าสมาชิก
 ลูกค้าที่ซ้ื อรถฟอร์ ดใหม่ทุกคัน จะได้สิทธิ์ รับบริ การ โรดซิ สด์ แอสซิ สแตนซ์
ฟรี ตลอด 3 ปี แรก
 อัตราค่าธรรมเนี ยมสมาชิ ก สาหรับลูกค้าที่ตอ
้ งการต่ออายุ หรื อสมัครสมาชิ ก
ใหม่ (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
อายุรถ 1-6 ปี
o สมัคร 1 ปี ราคา 1,790 บาทต่อปี
o สมัคร 2 ปี เพียง 3,400 บาท

อายุรถ 6-10 ปี
o สมัคร 1 ปี ราคา 2,495 บาทต่อปี
o สมัคร 2 ปี เพียง 4,740 บาท
เพื่อคงสิ ทธิ ประโยชน์ในการรับบริ การ ท่านต้องนารถเข้าตรวจเช็คและซ่ อมบารุ ง
กับศูนย์บริ การมาตรฐานอย่างเป็ นทางการของฟอร์

รู ปที่ 1.6 อุ่นใจ ปลอดภัย ดูแลคุม้ ค่าทั้งรถฟอร์ ดและคุณ
อุ่นใจ ปลอดภัย ดูแลคุ้มค่ าทั้งรถฟอร์ ดและคุณ
Ford Ensure เป็ นอีกหนึ่งบริ การจากฟอร์ ดที่ร่วมกับทิสโก้และบริ ษทั ประกันภัยชั้น
นาเพื่ อนาเสนอประกันภัยประเภท 1 ที่ สามารถเข้าซ่ อมที่ ศูนย์บริ การซ่ อมสี และตัวถังที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานจากฟอร์ด* เพื่อลูกค้าคนพิเศษที่ตอ้ งการความมัน่ ใจจากคุณภาพ
การซ่อมสี และตัวถังที่ได้มาตรฐานพร้อมรับสิ ทธิ พิเศษต่างๆมากมาย
สิ ทธิพเิ ศษสาหรับ Ford Ensure
 อัต ราเบี้ ย ประกัน ภัย ชั้น 1 ราคาพิ เศษ พร้ อ มโปรแกรมช าระเบี้ ย ประกัน ภัย ที่
เหมาะสมกับคุณ
 รับบริ การที่ศูนย์ซ่อมสี และตัวถังของฟอร์ ดทัว
่ ประเทศพร้อมรับประกันคุณภาพ
งานสี 1 ปี ไม่จากัดระยะทาง*
 มัน
่ ใจด้วยอะไหล่แท้ฟอร์ ด 100% พร้อมรับประกันคุณภาพอะไหล่ 1 ปี / 20,000
กม.
 สามารถคุม
้ ครองรถที่มีอายุสูงสุ ดถึง 5 ปี
 ฟรี ความคุ ้ม ครองการโจรกรรมทรั พ ย์สิ น ส่ ว นบุ ค คลภายในรถ เช่ น กระเป๋ า
สะพาย โทรศัพท์มือถือ สู งสุ ดถึง 20,000 บาท
 ช่วยเพิ่มมูลค่าของรถในกรณี ที่ขายต่อ

บริ ก ารให้ ค าแนะน า ปรึ ก ษาและประสานงานด้า นสิ นไหมทดแทน โดย
เจ้าหน้าที่ผเู้ ชี่ยวชาญ
บริษัทประกันภัยทีเ่ ข้ าร่ วมโปรแกรม
 บริ ษท
ั กรุ งเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
 บริ ษท
ั วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)
 บริ ษท
ั ประกันคุม้ ภัย จากัด (มหาชน)
 บริ ษท
ั แอกซ่าประกันภัย จากัด (มหาชน)
 บริ ษท
ั แอลเอ็มจีประกันภัย จากัด (มหาชน)


1.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

1.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย :
1.4.1 ตาแหน่ งพนักงานแผนกธุรการขาย ทาหน้าที่ดงั นี้
1.4.1.1 จัดเก็ บข้อมู ลลู ก ค้า Daly Traffic/ Bookimg จากธุ รการขายประจาวัน
เพื่อส่ งเข้า Ford Thailand
1.4. 1.2 รับรถในระบบ DMS
1.4. 1.3 รถลงเทรเลอร์ รับรถเข้า Excel Stock VP Group
1.4. 1.4 ทาเอกสารการโอนรถ ระหว่าง Dealer
1.4. 1.5 คียข์ อ้ มูลขายใน TMC
1.4. 1.6 ทาเอกสารทาเบิกรถเตรี ยมส่ งมอบให้ลูกค้า
1.4. 1.7 รับป้ ายขาวจากตัวแทน บันทึกรับป้ ายทะเบียน เล่มทะเบีนยในสมุดคุม
ป้ ายทะเบียนและเซ็ค
1.4. 1.8 จัดส่ งป้ ายทะเบียน พร้อมป้ ายวงกลม สาหรับลูกค้า
1.4. 1.9 พิมพ์รายชื่อลูกค้าทั้งหมด เพื่อส่ งเล่มให้กบั ทางธนาคารทิสโก้
1.4. 1.10 แนบใบเซ็คมัดจาป้ ายแดงคืนห็กบั ลูกค้า
1.4. 1.11 แพ็คเล่มทะเบียนส่ ง EMS ให้กบั ธนาคารทิสโก้
1.4.2 พนักงานจัดส่ งป้ายทะเบียน ทาหน้าที่ดงั นี้
1.4.2.1 รั บ ป้ ายขาวจากตัว แทนบัน ทึ ก รายละเอี ย ดการรั บ ป้ ายทะเบี ย น เล่ ม
ทะเบียนในสมุดคุมป้ ายทะเบียนและเซ็ค
1.4.2.2 แจ้งให้ธุรการขายทราบ และจัดส่ งป้ ายทะเบี ยน / เล่ มทะเบี ยน พร้ อม
เซ็คคืนค่ามัดจาป้ ายแดงให้กบั ธุ รการ
1.4.2.3 จัดส่ งป้ ายทะเบี ยนให้ก ับ ลู ก ค้า พร้ อมหาง. และป้ ายวงกลม และเล่ ม
ทะเบียน
1.4.2.4 พิมพ์รายชื่ อลูกค้าทั้งหมด เพื่อส่ งเล่มให้กบั ทางธนาคารทิสโก้ (สาหรับ
ลูกค้าจัดไฟแนนท์)
1.5 ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
พนักงานที่ปรึ กษาชื่อ : นางสาว เมฑิณี เสตะจิต
ตาแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ธุรการขาย
1.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
4 มีนาคม 2556 – 21 มิถุนายน 2556 เป็ นระยะเวลาประมาณ 4 เดือน

บทที่ 2
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
2.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
บริ ษทั วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด เป็ นหนึ่ งในกลุ่ มไทยรุ่ ง ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.
2535 กระทัง่ ในปี 2541 ได้รับ การแต่ ง ตั้งให้ เป็ นตัวแทนจาหน่ ายและศู น ย์บ ริ ก ารซ่ อ ม
รถยนต์ ฟ อร์ ด ต่ อ มาในปี 2549 ได้ ผ่ า นการรั บ รองมาตราฐานสากล Blue Oval
Certification จาก บริ ษทั ฟอร์ ด เซลส์ แอนด์ เซอร์ วิส (ประเทศไทย) จากัด เป็ นแห่ งแรก
และแห่งเดียวในเขตกรุ งเทพฯ และ ปริ มณฑลมีบทบาทสาคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ใน
ประเทศไทย “ดีทรอยต์แห่งเอเชีย” และตั้งใจที่จะเพิ่มการผลิตขึ้นอีกเพื่อทาให้ธุรกิจเติบโต
และสร้ างความพึงพอใจสู งสุ ดให้ลูกค้า และริ เริ่ มการคิดค้นพัฒนาที่ สาคัญ ทาการลงทุน
อย่างต่อเนื่ องและร่ วมรักษาสิ่ งแวดล้อมเพื่อสังคม เป็ นผูบ้ ุกเบิกด้านเทคโนโลยีแกสโซฮอล์
ของโลก และบริ ษ ัท ที เพื่ อ เปิ ดตัว เทคโนโลยี ดัง กล่ า วในประเทศไทยในอนาคตเพื่ อ
ประโยชน์ของลูกค้าในประเทศไทย
บริ ษัท วี . พี . ออโต้ เอ็ น เตอร์ ไ พรส์ จ ากั ด เป็ นบริ ษ ั ท ตัว แทนจ าหน่ า ยและ
ศูนย์บริ ก ารซ่ อมรถยนต์ FORD เนื่ องจากปั จจุ บนั จานวนรถที่ จดทะเบี ยนมี ป ริ มาณเพิ่ ม
สู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง จึงทาให้ฝ่ายงานทะเบียนมีความล้าช้า เนื่ องจากลูกค้าให้หลักฐานไม่
ครบ จึงไม่สามารถดาเนินการขั้นต่อไปได้ ซึ่ งลูกค้าบางรายนาเอกสารที่เป็ นหลักฐานมายื่น
ให้ชา้ ทางศูนย์บริ การรถยนต์ FORD จึงต้องรอหลักฐานครบก่อน จึงเกิดความล้าช้า
จากปั ญหาที่เกิ ดขึ้นดังกล่าว ผูท้ าโครงงานจึงสนใจที่จะศึกษาระบบการให้บริ การ
การจดทะเบียนรถของศูนย์บริ การรถยนต์ FORD สาขาปิ่ นเกล้า เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าใจถึ ง
ระบบการให้บริ การของการจดทะบียนรถมากขึ้นและศูนย์บริ การรถยนต์ FORD สามารถ
นาไปปรับปรุ งระบบการให้บริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
2.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
2.2.1 เพื่อศึกษาการให้บริ การจดทะเบียนรถยนต์
2.2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การจดทะเบียนรถยนต์
2.2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการให้บริ การจดทะเบียนรถยนต์ที่มีประสิ ทธิภาพ

2.3 ขอบเขตของโครงงานและกรอบแนวคิด
2.3.1 ขอบเขตของโครงการ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาการให้บริ การจดทะเบียนรถยนต์ของบริ ษทั วี.พี. ออโต้
เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (รถยนต์ฟอร์ด สาขาปิ่ นเกล้า)
2.3.2 กรอบแนวคิด
กระบวนการให้บริ การจดทะเบียนรถยนต์
ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
จดทะเบียนรถยนต์

แนวทางการพัฒนาการให้บริ การ
จดทะเบียนรถยนต์ให้มีประสิ ทธิภาพ

2.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
2.4.1 ลูกค้าเข้าใจกระบวนการให้บริ การจดทะเบียนรถยนต์ฟอร์ดมากขึ้น
2.4.2 ฝ่ ายจดทะเบี ยนรถยนต์ ทราบถึ งระดับความพึงพอใจของลูกค้าในการรับ
บริ การจดทะเบียนรถยนต์ฟอร์ดมากขึ้น
2.4.3 ทราบแนวท างการพั ฒ น าการให้ บ ริ การ จดท ะเบี ยน รถยนต์ ใ ห้ มี
ประสิ ทธิภาพ
2.5 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
2.5.1 เก็บรวบรวมข้ อมูล
2.5.1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 ส่ วนดังนี้
- การสัมภาษณ์ พนักงานที่ปรึ กษาในหัวข้อที่เกี่ ยวข้องกับการทารายงาน
เช่น สัมภาษณ์เกี่ยวกับกระบวนการให้บริ การจดทะเบียน การส่ งมอบป้ ายทะเบียน เป็ นต้น
- การสอบถามลู กค้าเกี่ ยวกับ ความพึ งพอใจในการั บบริ การจดทะเบี ยน
รถยนต์ จานวน 20 คน
โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บ รวบรวม
ข้อมูล
2.5.1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ เก็บข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทารายงาน เช่น ข้อมูลการทางานของแผนกธุรการขาย โครงสร้างแผนกธุรการขาย เป็ นต้น

2.5.2 วิธีการดาเนินงาน
2.5.2.1 ศึกษากระบวนการให้ บริ การจดทะเบียนรถยนต์ โดยการสัมภาษณ์ จาก
พนักงานที่ ป รึ กษา และเก็บ ข้อมูล จากเอกสารต่างๆ ของบริ ษ ทั ในเรื่ องการส่ งมอบป้ าย
ทะเบียนให้กบั ลูกค้า
2.5.2.2 ศึ ก ษาความพึ งพอใจของลู กค้ า โดยวิธี การสอบถามเกี่ ยวกับ ความพึ ง
พอใจในการรับบริ การจดทะเบียนรถยนต์ จานวน 20 คน โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างโดยไม่
อาศัยความน่ าจะเป็ น (Non-probability sampling) จากจานวนลูกค้าทั้งหมดจานาน 60 คัน
ที่ ใช้บริ ก ารจดทะเบี ยนรถยนต์ก ับ บริ ษทั ช่ วงเดื อนเมษายน – พฤษภาคม 2556 และใช้
วิ ธี ก ารเลื อ กตัว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive sampling) เนื่ อ งจากเรื่ องของเวลาและ
งบประมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั และเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้
จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่ มตัวอย่างจานวน 20 ตัวอย่าง จะท าการลงรหัส และ
วิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติเพื่อการวิจยั ดังนี้
- วิ ธีก ารคิ ดค่ าร้ อยละ (Percentage) เพื่ อการวิเคราะห์ และเปรี ย บเที ย บ
ข้อมูลโดยแสดงความสัมพันธ์และแจกแจงค่าของตัวแปรของข้อมูลตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไป
โดยมีสูตรในการคานวณ ดังนี้
P

X × 100

=

N

โดยที่ P

=

ค่าเฉลี่ยร้อยละ

X

=

จานวนตัวอย่างที่ตอบแบบคาถามนั้น

N

=

จานวนตัวอย่างของกลุ่มนั้น

- การหาค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) โดยใช้ ก ับ การวัด มาตราตามวิ ธี ข องไลเกิ ร์ ต (Likert Scale) โดยแบ่ ง เป็ น 5
อันดับ และให้คะแนนจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ดังนี้
มากที่สุด
คะแนน 5 คะแนน
มาก

คะแนน 4

คะแนน

ปานกลาง

คะแนน 3

คะแนน

น้อย

คะแนน 2

คะแนน

น้อยที่สุด

คะแนน 1

คะแนน

โดยมีเกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนน ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51- 5.00 หมายถึง มีความสาคัญในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความสาคัญในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความสาคัญในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51– 2.50 หมายถึง มีความสาคัญในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถึง มีความสาคัญในระดับน้อยที่สุด
จากนั้นนาคะแนนที่ ได้มาทาการวิเคราะห์ โดยใช้ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย
เลขคณิ ต (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยหลักเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์จะพิจารณาจากค่าเฉลี่ย (Mean)
โดยมีสูตรการหาค่าเฉลี่ย (Mean) คือ
X

= X
N

โดยที่

X

=

X =
N

ค่าเฉลี่ย
คะแนนรวมทั้งหมดของคาถาม

= จานวนผูต้ อบและแบบสอบถาม

ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.6 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้ :
ขั้นตอนการดาเนินงาน

มี.ค. 55

เม.ย. 55

พ.ค. 55

มิ.ย. 55

1. รวบรวมข้อมูล
2. ศึกษาระบบการให้บริ การของ
บริ ษทั
3. ค้นหาปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
4. จัดทาข้อมูลระบบการให้บริ การ
5. จัดเตรี ยมเอกสารประกอบโครงงาน
6. จัดทาโครงงานและสรุ ปผล
ฮาร์ ดแวร์
1. Computer
2. Printer Canon
3. Scanner Canon
4. เครื่ องแฟ็ กซ์
ซอฟต์ แวร์
1. โปรแกรม Microsoft Office 2007
2. โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
2.7 รายละเอียดของโครงงาน
2.7.1 กระบวนการให้ บริการจดทะเบียนรถยนต์
การจดทะเบี ยนรถยนต์ บริ ษทั ซึ่ งเป็ น Dealer ในการจาหน่ ายรถยนต์ให้ลูกค้า
จะต้องทาการจดเบียนรถยนต์ให้กบั ลูกค้าทุกราย ซึ่ งจะมีการแยกออกเป็ น 2 กรณี ดังนี้
2.1 กรณีซื้อเงินสด ลูกค้าสามารถนาชุดจดทะเบียนจากบริ ษทั ผูเ้ ป็ นตัวแทนการ
จาหน่ายรถยนต์ไปจดทะเบียนรถยนต์เองที่กรมขนส่ งได้ (กรณี ที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะ
จดทะเบียนรถยนต์เอง)
2.2 กรณี ซื้ อ เงิ น ผ่ อ น ลู ก ค้า ไม่ ส ามารถที่ จ ะน าชุ ด จดทะเบี ย นไปท าการจด
ทะเบียนรถยนต์เองได้ ทางบริ ษทั ผูเ้ ป็ นตัวแทนในการจาหน่ ายรถยนต์จะต้องเป็ นตัวแทน

ในการจดทะเบียนรถยนต์ให้ลูกค้าเท่านั้น เนื่ องจากลูกค้าเป็ นผูค้ รอบครองรถยนต์เท่านั้น
แต่ยงั ไม่ได้เป็ นผูถ้ ื อกรรมสิ ทธิ์ เนื่ องจากต้องผ่อนชาระผ่านกับทางบริ ษทั ผูใ้ ห้สินเชื่ อ มี
หลักฐานที่จาเป็ นดังนี้
1) สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อหนังสื อ
รับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล
2) หลักฐานการได้มาของรถ ได้แก่ สัญญาซื้ อขาย สัญญาเช่าซื้ อ
ใบเสร็ จรับเงินและใบกากับภาษี
3) หนังสื อแจ้งการจาหน่ายจากบริ ษทั ผูผ้ ลิต กรณี เป็ นรถนาเข้าต้องใช้
หลักฐานการนาเข้าได้แก่ ใบรับรอง
4) หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังให้บริ การอื่นๆ เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า
ของฟอร์ ด ได้แก่ การจดทะเบียนรถใหม่ป้ายแดง การยื่นสลับป้ าย การโอนทะเบียน การ
เปลี่ ย นที่ อ ยู่ ชื่ อ หรื อ ชื่ อ สกุ ล การย้า ยรถออก การย้า ยรถเข้า และการมอบอ านาจ มี
รายละเอียดหลักฐานที่ใช้ในแต่ละประเภทดังนี้
1) การจดทะเบียนรถใหม่ ป้ายแดง มีหลักฐานที่ใช้ดงั นี้
- หนังสื อรับรองการโอนสิ ทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้
- หนังสื อแสดงสิ ทธิเลขหมายทะเบียน (ใบเสร็ จรับเงินของกรมการ
ขนส่ งทางบก)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของเจ้าของสิ ทธิเลขหมายประมูล
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมรับรองสาเนา)
- สาเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสาเนา)
2) การยืน่ สลับป้าย มีหลักฐานที่ใช้ดงั นี้
- สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมรับรองสาเนา)
- สาเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสาเนา)
- กรอกเอกสารใน ใบคาขอ (อื่นๆ) ระบุเพื่อขอทาการสลับป้ ายทะเบียน
รถจากหมายเลขทะเบียน........................เป็ น..........................
- หนังสื อรับรองการโอนสิ ทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้
- ใบเสร็ จรับเงินของกรมการขนส่ งทางบก
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของเจ้าของสิ ทธิเลขหมายประมูล

3) การโอนทะเบียน มีหลักฐานที่ใช้ดงั นี้
- ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
- ภาพถ่ายสัญญาเช่าซื้ อ
- ใบเสร็ จรับเงิน ซึ่ งปิ ดอากรแสตมป์ ครบถ้วน ถูกต้องทุกฉบับ สาหรับ
กรณี ผขู ้ ายเป็ นผูท้ ี่จดทะเบียนอยูใ่ นระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้หลักฐานใบกากับภาษีค่าเช่า
ซื้ องวดสุ ดท้ายและหนังสื อรับ รองจากผูข้ ายว่าได้มีก ารออกใบกากับภาษี ให้แก่ ผูเ้ ช่ าซื้ อ
ครบถ้วนแล้ว
- หลักฐานประจาตัวผูโ้ อนและผูร้ ับโอน ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจาตัว
และสาเนาหรื อภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรื อหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคลแล้วแต่
กรณี
4) การเปลี่ยนทีอ่ ยู่ ชื่ อ หรือชื่ อสกุล มีหลักฐานที่ใช้ดงั นี้
- ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
- หลัก ฐานแสดงการแก้ไ ข ที่ อ ยู่ ชื่ อ หรื อ ชื่ อ สกุ ล เช่ น ส าเนา หรื อ
ภาพถ่ายทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส แล้วแต่กรณี เป็ นต้น
- การแจ้งย้ายรถไปใช้ในจังหวัดอื่น
5) กรณีย้ายรถออก มีหลักฐานที่ใช้ดงั นี้
- ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
- ต้องแจ้งก่อนวันถึงกาหนดเสี ยภาษี มิฉะนั้นจะต้องเสี ยภาษีที่คา้ งชาระ
ก่อน
6) กรณีย้ายเข้ า มีหลักฐานที่ใช้ดงั นี้
- ใบคู่มือจดทะเบียนรถ และแผ่นป้ ายทะเบียนรถเดิม
- บันทึกการแจ้งย้ายรถ (ส่ วนที่ 3 )
- หลัก ฐานประจ าตัว เจ้า ของรถ ได้แ ก่ ภาพถ่ า ยบัต รประจ าตัว และ
สาเนาหรื อภาพถ่ายทะเบียนบ้านหรื อหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคลแล้ว แต่กรณี
7) การมอบอานาจ มีหลักฐานที่ใช้ดงั นี้
- กรณี เจ้าของรถไม่ไปดาเนิ นการด้วยตนเอง ต้องมีหนังสื อมอบอานาจ
ให้ไปทาการแทน โดยต้องแนบหลักฐานภาพถ่ายบัตรประจาตัวและสาเนา หรื อภาพถ่าย
ทะเบี ยนบ้านของผูม้ อบอานาจ และภาพถ่ ายบัตรประจาตัวของผูร้ ั บ มอบอานาจ เว้นแต่
กรณี เสี ยภาษีประจาปี

กระบวนการจดทะเบียนรถยนต์ มีระบบการให้บริ การจดทะเบียน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) การรั บป้ายทะเบียน จะรับป้ ายขาวจากตัวแทนรับจดทะเบี ยนรถยนต์
บันทึกรายละเอียดการรับป้ ายทะเบียนในสมุด “คุมป้ ายทะเบียนและเช็ค”
2) การเขียนรายชื่ อลูกค้ าที่ป้ายวงกลม จะเขียนรายชื่อลูกค้าบนป้ ายวงกลม
พร้อมหาเช็คคืนเงินค่ามัดจาป้ ายแดงให้ลูกค้า

รู ปที่ 2.1 เขียนรายชื่อลูกค้าบนป้ ายวงกลม

รู ปที่ 2.2 ตรวจสอบ เลขทะเบียนรถกับเล่มทะเบียนรถ

รู ปที่ 2.3 ติดป้ ายวงกลม เล่มทะเบียนกับป้ ายทะเบียน
3) การจั ดส่ งป้ายทะเบียนให้ กับลูกค้ า จะตรวจสอบ เลขทะเบียนรถกับ
เล่ม ทะเบียนรถ จากนั้นจัดส่ งป้ ายทะเบียน ป้ ายวงกลม เล่มทะเบียน และแนบเช็ดมัดจาป้ าย
แดงให้กบั ลูกค้า
4) การพิ ม พ์ รายชื่ อ เล่ ม ทะเบี ย นลู ก ค้ า เพื่ อส่ งเล่ ม ทะเบี ย นให้ ก ับ ทาง
บริ ษทั ไฟแนนซ์ (สาหรับลูกค้าจัดไฟแนนซ์)
6) การจัดส่ งเล่ มทะเบียนรถยนต์ ให้ กับธนาคารทิสโก้ ในกรณี ลูกค้าซื้ อ
รถยนต์เป็ นเงิ นผ่อน จะดาเนิ นการจัดส่ งเล่มทะเบียนรถยนต์ให้กบั ธนาคารทิสโก้ ซึ่ งเป็ น
ธนาคารหลักในการจัดไฟแนนซ์ของบริ ษทั
2.7.2 ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการจดทะเบียนรถยนต์
ผลที่ ไ ด้จากการสอบถามความพึ งพอใจของผูร้ ั บ บริ ก ารจดทะเบี ย นรถยนต์
จานวน 20 คน ได้ผลการวิจยั ดังนี้
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 รายชื่อลูกค้าที่ตอบแบบสอบถาม จานวน 20 คน มีดงั นี้
1) คุณ กนกวรรณ
หรัญวรรณ์
2) คุณ กริ ช
ฉันท์วริ ิ ยะกุล
3) คุณ กัญจนา
อนุเวช
4) คุณ ธนินวัฒน์
เจริ ญทรัพย์
5) คุณ ธวัชชัย
ครวินพฤกษ์
6) คุณ ธัญญาภัก
อินพินิจ
7) คุณ พัทธนัน
ทรัพย์กลิ่น
8) คุณ นภดล
น้อยอิ่ม
9) คุณ นภาเพ็ญ
วรธาดา
10) คุณ เกริ กชัย
เอี่ยมสายโศก

11) คุณ ไพบูลย์
12) คุณ รุ ้งฟ้ า
13) คุณ วิทยาสิ นธุ์
14) คุณ วิชิต
15) คุณ ศราวุธ
16) คุณ สิ ทธิชยั
17) คุณ สุ ทธิ ศกั ดิ์
18) คุณ สุ มารี
19) คุณ อธิภทั ร
20) คุณ บุญวัฒน์

สุ พิพฒั น์
ธนาไพศาล
ปรี ดาโชติสุทธิ
ทองดี
สมัยเทิดศักดิ์
ชัยวงศ์
สุ วรรณภักดี
ปฐมวรวงศ์
นิติพน
เสื อคา

ตารางที่ 2.1 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่ ม ตัวอย่างที่ ต อบแบบสอบถาม
จาแนกตาม รุ่ นรถที่ใช้
รุ่ นรถทีใ่ ช้
Fiesta
Focus
Ranger
รวม

จานวน (คน)
5
4
11
20

ร้ อยละ
25.0
20.0
55.0
100.0

จากตารางที่ 2.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้รถรุ่ น Ranger มากที่สุด จานวน
11 คน คิดเป็ นร้อยละ 55 รองลงมาคือ รถรุ่ น Fiesta จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 25 และ
รถรุ่ น Focus จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 20 ตามลาดับ

ตารางที่ 2.2 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน (คน)
14
6
20

ร้ อยละ
70.0
30.0
100.0

จากตารางที่ 2.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้เป็ นเพศชายมากที่สุด จานวน 14
คน คิดเป็ นร้อยละ 70 รองลงมาคือ เพศหญิง จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 30 ตามลาดับ

ตารางที่ 2.3 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่ ม ตัวอย่างที่ ตอบแบบสอบถาม
จาแนกตามอายุ
อายุ
21 - 25 ปี
26 - 30 ปี
31 - 35 ปี
36 - 40 ปี
41 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)
4
4
4
6
2
20

ร้ อยละ
20.0
20.0
20.0
30.0
10.0
100.0

จากตารางที่ 2.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุ 36 – 40 ปี มากที่สุด จานวน 6
คน คิดเป็ นร้อยละ 30 รองลงมาคือ อายุ 21 – 25 ปี , 26 – 3 0 ปี และ 31 – 35 ปี เท่ากัน
จานวน 4 คน คิดเป็ น ร้อยละ 20 และ อายุ 41 ปี ขึ้นไป จานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10
ตามลาดับ
ตารางที่ 2.4 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่ ม ตัวอย่างที่ ตอบแบบสอบถาม
จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
รวม

จานวน (คน)
3
3
12
2
20

ร้ อยละ
15.0
15.0
60.0
10.0
100.0

จากตารางที่ 2.4 พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างมีการศึก ษาระดับ ปริ ญญาตรี มาก
ที่สุด จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 60 รองลงมาคือ ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เท่ากัน จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 15 และปริ ญญาโท จานวน 2
คน คิดเป็ นร้อยละ 10 ตามลาดับ

ตารางที่ 2.5 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่ มตัวอย่างที่ ตอบแบบสอบถาม จาแนกตาม
อาชีพ
อาชีพ
นักเรี ยน หรื อ นักศึกษา
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ธุ รกิจส่ วนตัว
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
แม่บา้ น หรื อ พ่อบ้าน
ข้าราชการ
รวม

จานวน (คน)
1
8
6
1
1
3
20

ร้ อยละ
5.0
40.0
30.0
5.0
5.0
15.0
100.0

จากตารางที่ 2.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน,มาก
ที่สุด จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 40 รองลงมาคือ ธุ รกิจส่ วนตัว จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 30 ข้าราชการ จานวน 3 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 15 นัก เรี ย น หรื อ นัก ศึ ก ษา พนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ และแม่บา้ น หรื อ พ่อบ้าน เท่ากัน จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 5 ตามลาดับ
ตารางที่ 2.6 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่ ม ตัวอย่างที่ ตอบแบบสอบถาม
จาแนกตามรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน
รายได้ ส่วนบุคคลต่ อเดือน
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001 - 10,000 บาท
10,001 - 20,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท
30,001 - 40,000 บาท
รวม

จานวน (คน)
1
1
12
4
2
20

ร้ อยละ
5.0
5.0
60.0
20.0
10.0
100.0

จากตารางที่ 2.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน 10,001 - 20,000
บาท มากที่สุด จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 60 รองลงมาคือ มีรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน
20,001 - 30,000 บาท จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 20 มีรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน 30,001
- 40,000 บาท จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 10 มีรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือนต่ากว่า 5,000
บาท และ 5,001 - 10,000 บาท เท่ากัน จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 5 ตามลาดับ

ตารางที่ 2.7 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่ ม ตัวอย่างที่ ตอบแบบสอบถาม
จาแนกตามความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การจดทะเบียนรถยนต์

ความพึงพอใจในการใช้
บริการจดทะเบียนรถยนต์
ฟอร์ ด สาขาปิ่ นเกล้ า
1. มี ร ะบบการให้ บ ริ ก าร
จดทะเบี ย นรวดเร็ ว ไม่
ซับซ้อน เข้าใจง่าย
2. ก าร จั ด ส่ ง เอ ก ส า ร
ถูกต้อง รวดเร็ ว
3. อัตราค่าธรรมเนี ยมการ
ให้บริ การเหมาะสม
4. มี ก า ร แ จ้ ง อั ต ร า
ค่ า ธ ร ร ม เนี ย ม ก า ร
ให้บริ การ
5. ส ถ าน ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
สะดวก และปลอดภัย
6. มี ส ถ าน ที่ จ อ ด ร ถ ที่
สะดวกและเพียงพอ

ระดับความคิดเห็น
มาก
ทีส่ ุ ด
12
(60.00
)
2
(10.00
)
6
(10.00
)
8
(10.00
)
4
(20.00
)
2
(20.00
)
3
(20.00
)
4

มาก

ปาน น้ อย
กลาง
7
1
0
(35.00 (5.00) (0.00)
)
17
1
0
(85.00 (5.00) (0.00)
)
6
8
0
(85.00 (5.00) (0.00)
)
8
4
0
(85.00 (5.00) (0.00)
)
8
7
1
(40.00 (35.00 (5.00)
)
)
1
11
6
(40.00 (35.00 (5.00)
)
)
12
5
0
(40.00 (35.00 (5.00)
)
)
7
9
0

น้ อย
ทีส่ ุ ด
0
(0.00
)
0
(0.00
)
0
(0.00
)
0
(0.00
)
0
(0.00
)
0
(0.00
)
0
(0.00
)
0

7. ช่ ว ง เว ล า ใ น ก า ร
ใ ห้ บ ริ ก า ร มี ค ว า ม
เหมาะสม
8. มี ก ารประชาสั ม พัน ธ์
ข้อ มู ล ผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ เช่ น (20.00 (40.00 (35.00 (5.00) (0.00
แ ผ่ น พั บ ใ บ ป ลิ ว
)
)
)
)
โปสเตอร์ สังคมออนไลน์
เป็ น ต้ น รวมถึ ง การจั ด
กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม เพื่ อ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดี

M

เกณฑ์
S.D.
การ
ประเมิน

4.55

0.60

4.05

0.39

3.90

0.85

4.20

0.77

3.75

0.85

2.95

0.89

3.90

0.64

3.75

0.79

มาก
ที่สุด
มาก

มาก

มาก

มาก
ปาน
กลาง
มาก

มาก

ความพึงพอใจในการใช้
บริการจดทะเบียนรถยนต์
ฟอร์ ด สาขาปิ่ นเกล้ า
9.มี ก ารโฆษณาผ่ า นสื่ อ
ต่างๆ เช่ น นิ ต ยสาร วิท ยุ
โทรทั ศ น์ ห นั ง สื อพิ ม พ์
เป็ นต้น
10. มี การส่ งเสริ มการขาย
เช่ น การแจกของที่ ระลึ ก
ให้ กั บ ลู ก ค้า การยกเว้น
ค่ าธ ร ร ม เนี ย ม ก าร ใ ช้
บริ การ เป็ นต้น
11. มี พ นั ก ง า น ใ ห้
คาแนะนาการใช้บริ การที่
ถู ก ต้อ ง เข้า ใจง่ า ย ท าให้
การรับบริ การสะดวกและ
รวดเร็ วมากขึ้น
12. พนักงานมี บุคลิกภาพ
และการแต่งกายที่ดี

ระดับความคิดเห็น
มาก
ทีส่ ุ ด
3

มาก
10

ปาน
กลาง
7

น้ อย
0

น้ อย M
ทีส่ ุ ด
0 3.80

เกณฑ์
S.D.
การ
ประเมิน
0.70

(20.00 (40.00 (35.00 (5.00) (0.00
)
)
)
)
8

4

6

2

0

มาก
3.90

1.07

(40.00 (20.00 (30.00 (10.00 (0.00
)
)
)
)
)

5

13

2

0

0

มาก

4.15

0.59

(40.00 (20.00 (30.00 (10.00 (0.00
)
)
)
)
)

8

9

3

0

0

(40.00 (20.00 (30.00 (10.00 (0.00
)
)
)
)
)
13. พ นั ก ง าน มี ม นุ ษ ย์ 7
12
1
0
0
สั ม พั น ธ์ เป็ น กั น เอ ง (40.00 (20.00 (30.00 (10.00 (0.00
สุ ภ า พ แ ล ะ เต็ ม ใ จ
)
)
)
)
)
ให้บริ การ
14. พ นั ก งาน มี ค วาม รู ้ 9
9
2
0
0
และความเข้าใจในบริ การ (40.00 (20.00 (30.00 (10.00 (0.00
จดทะเบียนเป็ นอย่างดี
)
)
)
)
)
15. พนักงานสามารถตอบ 7
9
4
0
0
คาถาม ให้คาแนะนา และ (40.00 (20.00 (30.00 (10.00 (0.00
แก้ ไ ขปั ญหาได้ ถู ก ต้ อ ง
)
)
)
)
)
รวดเร็ ว
16. พนักงานให้ บ ริ การมี 7
9
4
0
0
จานวนเพี ยงพอต่ อ ความ (40.00 (20.00 (30.00 (10.00 (0.00
ต้องการ
)
)
)
)
)

มาก

4.25

0.72

4.30

0.57

มาก

มาก

4.35

0.67

4.15

0.75

มาก

มาก

4.15

0.75

มาก

ความพึงพอใจในการใช้
บริการจดทะเบียนรถยนต์
ฟอร์ ด สาขาปิ่ นเกล้ า

ระดับความคิดเห็น
มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด

17. พ นั ก ง า น มี ค ว า ม
7
3
0
0
รับผิดชอบและดูแลลูกค้า 10
ตั้ งแต่ เริ่ มต้ น จนสิ้ นสุ ด
(40.00 (20.00 (30.00 (10.00 (0.00
กระบวนการ
)
)
)
)
)
18. มี กระบวนการทางาน 9
9
2
0
0
ที่ถูกต้อง เชื่อถือได้
(40.00 (20.00 (30.00 (10.00 (0.00
)
)
)
)
)
19. มี ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร 10
6
4
0
0
ตามลาดับ
(40.00 (20.00 (30.00 (10.00 (0.00
)
)
)
)
)
20. ส ถ าน ที่ ให้ บ ริ ก าร 5
9
6
0
0
สะอาด การตกแต่ ง และ (25.00 (45.00 (30.00 (0.00) (0.00
การวางของ เป็ นระเบียบ
)
)
)
)

M

เกณฑ์
S.D.
การ
ประเมิน

4.35

0.75

4.35

0.67

4.30

0.80

3.95

0.76

มาก

มาก

มาก

มาก

21. อุปกรณ์และเครื่ องมือ 6
9
5
0
0
ที่ ใช้มี ค วามทัน สมัย เช่ น
การใช้คอมพิวเตอร์ ระบบ (25.00 (45.00 (30.00 (0.00) (0.00
)
)
)
)
การให้บริ การทันสมัย
22. มี ร ะบบรั ก ษาความ 5
10
5
0
0
ปลอดภัยที่ดี
(25.00 (45.00 (30.00
(0.00
(0.00)
)
)
)
)
23. มี สิ่ ง อ าน ว ย ค ว าม 3
7
9
1
0
ส ะ ด ว ก ใ ห้ กั บ ลู ก ค้ า
ระหว่างรอรับบริ การ เช่น (25.00 (45.00 (30.00
(0.00
(0.00)
เก้าอี้ น้ าดื่ม นิ ตยสาร เป็ น
)
)
)
)
ต้น

4.05

รวม

4.03

0.76
มาก

4.00

0.73
มาก

3.60

0.82

มาก
0.73

มาก

จากตารางที่ 2. 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความพึงพอใจในการใช้
บริ การจดทะเบียนรถยนต์ฟอร์ ดสาขาปิ่ นเกล้าในระดับมาก (M = 4.03 , S.D. = 0.73) และ
เมื่อแยกเป็ นรายข้อพบว่า ให้ความสาคัญกับการมีระบบการให้บริ การจดทะเบียนรวดเร็ ว
ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่ ายมากที่ สุด (M = 4.55 , S.D. = 0.60) รองลงมาคือ พนักงานมีความรู้

และความเข้าใจในบริ การจดทะเบียนเป็ นอย่างดี (M = 4.35 , S.D. = 0.67) พนักงานมีความ
รับผิดชอบและดูแลลูกค้าตั้งแต่เริ่ มต้นจนสิ้ นสุ ดกระบวนการ (M = 4.35 , S.D. = 0.75) มี
กระบวนการทางานที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ (M = 4.35 , S.D. = 0.67) พนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์
เป็ นกันเอง สุ ภาพ และเต็มใจให้บริ การ (M = 4.30 , S.D. = 0.57) มีการให้บริ การตามลาดับ
(M = 4.30 , S.D. = 0.80) พนัก งานมี บุ ค ลิ ก ภาพและการแต่ ง กายที่ ดี (M = 4.25 , S.D. =
0.72) มี การแจ้งอัตราค่าธรรมเนี ยมการให้บริ การ (M = 4.20 , S.D. = 0.77) มีพ นักงานให้
คาแนะนาการใช้บริ การที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย ทาให้การรับบริ การสะดวกและรวดเร็ วมากขึ้น
(M = 4.15 , S.D. = 0.59) พนักงานสามารถตอบคาถาม ให้คาแนะนา และแก้ไขปั ญหาได้
ถู ก ต้อง รวดเร็ ว (M = 4.15 , S.D. = 0.75) พนัก งานให้ บ ริ ก ารมี จานวนเพี ยงพอต่ อความ
ต้อ งการ (M = 4.15 , S.D. = 0.75) การจัดส่ ง เอกสารถู ก ต้อ ง รวดเร็ ว (M = 4.05 , S.D. =
0.39) อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้มี ค วามทัน สมัย เช่ น การใช้ค อมพิ ว เตอร์ ระบบการ
ให้บริ การทันสมัย (M = 4.05 , S.D. = 0.76) มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี (M = 4.00 ,
S.D. = 0.73) สถานที่ ให้ บ ริ การสะอาด การตกแต่ ง และการวางของ เป็ นระเบี ยบ (M =
3.95 , S.D. = 0.76) อัตราค่าธรรมเนี ยมการให้บ ริ การเหมาะสม (M = 3.90 , S.D. = 0.85)
ช่วงเวลาในการให้บริ การมีความเหมาะสม (M = 3.90 , S.D. = 0.64) มีการส่ งเสริ มการขาย
เช่ น การแจกของที่ระลึ กให้กบั ลูกค้า การยกเว้นค่าธรรมเนี ยมการใช้บริ การ เป็ นต้น (M =
3.90 , S.D. = 1.07) มี การโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ เช่ น นิ ตยสาร วิทยุ โทรทัศน์หนังสื อพิมพ์
เป็ นต้น (M = 3.80 , S.D. = 0.70) สถานที่ให้บริ การสะดวก และปลอดภัย (M = 3.75 , S.D.
= 0.85) มี การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลผ่านสื่ อต่างๆ เช่ น แผ่นพับ ใบปลิ ว โปสเตอร์ สังคม
ออนไลน์ เป็ นต้น รวมถึงการจัด กิ จกรรมเพื่อสังคม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ที่ดี (M = 3.75 ,
S.D. = 0.79) มีสิ่งอานวยความสะดวกให้กบั ลู กค้าระหว่างรอรับบริ การ เช่ น เก้าอี้ น้ าดื่ ม
นิตยสาร เป็ นต้น (M = 3.60 , S.D. = 0.82) และมีสถานที่จอดรถที่สะดวกและเพียงพอ (M
= 2.95 , S.D. = 0.89 ) ตามลาดับ

บทที่ 3
สรุปผลการปฏิบัติงาน
3.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงาน
3.1.1 สรุ ปผลจากเข้ าร่ วมโครงการสหกิจศึกษา
จากการที่ได้เข้าร่ วมโครงการสหกิจศึกษาและเลือกสถานที่ฝึกปฏิบตั ิงานร่ วมกับ
บริ ษทั วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด สาขาปิ่ นเกล้า ในส่ วนของแผนกธุ รการขาย ทาให้
ได้เรี ยนรู้ ถึงโครงสร้ างและหลักการทางานของบริ ษทั วี.พี . ออโต้ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด
กระบวนการให้บริ การจดทะเบียนรถยนต์ให้กบั ลูกค้า รายละเอียด ทั้งด้านทฤษฎี และการ
ปฏิ บตั ิ จริ ง ทาให้ได้สื่อสารกับบุคคลอื่นมากขึ้น รู ้ จกั การเรี ยนรู ้การวางตัวที่เหมาะสมกับ
ท างานร่ วมกับ ผูอ้ ื่ น ได้เรี ย นรู ้ ก ารบริ ห ารเวลาในการท างาน แก้ไขปั ญ หาเฉพาะหน้า ที่
เกิ ดขึ้ น ซึ่ งทาให้ตวั นักศึ กษาเกิ ดการเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ จริ งในการทางาน เพื่อที่ จะ
สามารถไปปฏิบตั ิใช้จริ งในการทางาน
3.1.2 สรุ ปผลจากโครงงาน
การทาโครงงานหัวข้อ “การศึกษาแนวทางการพัฒนาการให้บริ การจดทะเบียน
รถยนต์ของบริ ษทั วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (รถยนต์ฟอร์ ด สาขาปิ่ นเกล้า) สามารถ
สรุ ปผลได้ 2 ส่ วนดังนี้
3.1.2.1 สรุ ปผลกระบวนการให้ บริ การจดทะเบี ยนรถยนต์ เป็ นการสรุ ปผลจาก
ข้อมูลทุติยภูมิ โดยการสัมภาษณ์ และเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสารจากแผนกธุ รการขาย
สามารถสรุ ป กระบวนการให้บริ การจดทะเบี ยนรถยนต์ได้ 5 ขั้นตอน คือ 1) การรับป้ าย
ทะเบียน 2) การเขียนรายชื่ อลูกค้าที่ป้ายวงกลม 3) การจัดส่ งป้ ายทะเบี ยนให้กบั ลูกค้า 4)
การพิมพ์รายชื่ อลูกค้าจดทะเบียน 5) การจัดส่ งเล่ มทะเบี ยนรถยนต์ให้กบั ธนาคารทิ สโก้
(ในกรณี จดั ไฟแนนซ์)
3.1.2.2 สรุ ปผลความพึงพอใจของลูกค้ า เป็ นการสรุ ปผลจากข้อมูลปฐมภูมิ โดย
ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
1) ข้ อมู ลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่
เป็ นเพศชาย มีอายุ 36 – 40 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน
รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท และใช้รถยนต์ฟอร์ ดรุ่ น Ranger มากที่สุด

2) ข้ อมู ลด้ านความพึงพอใจของผู้รับบริ การจดทะเบียนรถยนต์ พบว่า
กลุ่ มตัวอย่างให้ระดับ ความพึ งพอใจในการใช้บริ การจดทะเบี ยนรถยนต์ฟ อร์ ดสาขาปิ่ น
เกล้า ในระดับ มาก และเมื่ อ แยกเป็ นรายข้อ พบว่ า ให้ ค วามส าคัญ กับ การมี ร ะบบการ
ให้ บ ริ ก ารจดทะเบี ยนรวดเร็ ว ไม่ ซับ ซ้ อน เข้าใจง่ ายมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ พนัก งานมี
ความรู ้ และความเข้าใจในบริ การจดทะเบียนเป็ นอย่างดี พนักงานมีความรับผิดชอบและ
ดูแลลู กค้าตั้งแต่เริ่ มต้นจนสิ้ นสุ ดกระบวนการ มีกระบวนการทางานที่ถูกต้อง เชื่ อถื อได้
พนั ก งานมี ม นุ ษ ย์สั ม พัน ธ์ เป็ นกัน เอง สุ ภาพ และเต็ ม ใจให้ บ ริ ก าร มี ก ารให้ บ ริ ก าร
ตามล าดับ พนัก งานมี บุ ค ลิ ก ภาพและการแต่ งกายที่ ดี มี การแจ้งอัตราค่ าธรรมเนี ยมการ
ให้บริ การ มีพนักงานให้คาแนะนาการใช้บริ การที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย ทาให้การรับบริ การ
สะดวกและรวดเร็ วมากขึ้น พนักงานสามารถตอบคาถาม ให้คาแนะนา และแก้ไขปั ญหาได้
ถูกต้อง รวดเร็ ว พนักงานให้บริ การมีจานวนเพียงพอต่อความต้องการ การจัดส่ งเอกสาร
ถูกต้อง รวดเร็ ว อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้มีความทันสมัย เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ ระบบ
การให้ บ ริ ก ารทัน สมัย มี ระบบรั ก ษาความปลอดภัย ที่ ดี สถานที่ ให้ บ ริ ก ารสะอาด การ
ตกแต่ง และการวางของ เป็ นระเบียบ อัตราค่าธรรมเนี ยมการให้บริ การเหมาะสม ช่วงเวลา
ในการให้บริ การมีความเหมาะสม มี การส่ งเสริ มการขาย เช่ น การแจกของที่ ระลึ กให้กบั
ลู ก ค้า การยกเว้น ค่ าธรรมเนี ย มการใช้บ ริ ก าร เป็ นต้น มี ก ารโฆษณาผ่านสื่ อต่ างๆ เช่ น
นิ ตยสาร วิทยุ โทรทัศน์หนังสื อพิมพ์ เป็ นต้น สถานที่ให้บริ การสะดวก และปลอดภัย มี
การประชาสัมพันธ์ ขอ้ มูลผ่านสื่ อต่างๆ เช่ น แผ่นพับ ใบปลิ ว โปสเตอร์ สังคมออนไลน์
เป็ นต้น รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี มีสิ่งอานวยความสะดวก
ให้กบั ลูกค้าระหว่างรอรับบริ การ เช่น เก้าอี้ น้ าดื่ม นิตยสาร เป็ นต้น และมีสถานที่จอดรถที่
สะดวกและเพียงพอ ตามลาดับ
3.2 ปัญหาและข้ อเสนอแนะ
3.2.1 ประเด็นปัญหาทีค่ ้ นพบ
3.2.1.1 ประเด็นปั ญหาที่ค้นพบจากกระบวนการให้ บริ การ มีประเด็นปั ญหาที่
สาคัญดังนี้
1) ปั ญหาด้านการจดทะเบียนรถยนต์ ปั ญหาที่ พบคือ การจดทะเบี ยน
รถยนต์บ างครั้ งจะมี ก ารล็อกเลข การจดทะเบี ย นรถยนต์แบบทันที แต่ลู กค้าบางรายให้
เอกสารไม่ครบ ทาให้เกิดความล้าช้าในการทางาน
2) ปั ญหาด้านบุคลากร ปั ญหาที่พบคือ เนื่ องจากพนักงานแผนกธุ รการ
ขายนั้นมีเพียงสามคน ซึ่ งแต่ละคนจะมีหน้าที่ภาระของตนอยู่ แต่ปริ มาณการจดทะเบี ยน
รถยนต์เพิ่มขึ้น จึงไม่จานวนผูใ้ ห้บริ การไม่เพียงพอ

3.2.1.2 ประเด็นปั ญหาที่พบจากการสอบถามข้ อมูลจากผู้รับบริ การจดทะเบียน
รถยนต์ มีประเด็นปั ญหาที่สาคัญดังนี้
เนื่ องจากบริ ษทั มีนโยบายให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสู งสุ ด ดังนั้น การที่ลูกค้าให้ความ
พึงพอใจระดับปานกลาง นัน่ ไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่บริ ษทั กาหนดไว้ (ซึ่ งเกณฑ์มาตรฐาน
ที่บริ ษทั กาหนดไว้คือ ลูกค้าต้องให้ความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป นัน่ เอง ในการพิจารณา
ความพึงพอใจในการได้รับการบริ การจากบริ ษทั วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (รถยนต์
ฟอร์ ด สาขาปิ่ นเกล้า) มีสถานที่จอดรถอยูใ่ นระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า ลูกค้าที่เข้ามา
ใช้บริ การยังไม่เกิดความประทับใจ เนื่ องจากที่จอดรถยังไม่สะดวกเท่าที่ควร ถ้าการบริ การ
ด้านนี้ไม่สนองความต้องการของผูร้ ับบริ การแล้ว จะมีผลต่อเจตคติและจิตสานึกของลูกค้า
ที่มีต่อบริ ษทั วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (รถยนต์ฟอร์ ด สาขาปิ่ นเกล้า) ซึ่ งจะส่ งผล
กระทบต่อคุ ณภาพและภาพลักษณ์ ของบริ ษทั วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (รถยนต์
ฟอร์ ด สาขาปิ่ นเกล้า)

3.2.2 ข้ อ เสนอแนะส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการเพื่ อ ใช้ เป็ นแนวทางในการพั ฒ นาการ
ให้ บริการให้ มีประสิ ทธิภาพ
1) ควรท าคู่ มื อการจดทะเบี ยนหรื อให้เบอร์ โทรศัพ ท์ของสาขา เพื่ อ ให้ลู ก ค้า
สอบถามข้อมูลการจดทะเบียนรถยนต์ได้สะดวกมากขึ้น
2) ควรรั บ พนัก งานประจาหรื อ นัก ศึ ก ษาช่ วยงานเพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อให้ เพี ยงพอต่ อ
ปริ มาณความต้องการจดทะเบียนรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น
3) ควรมีสถานที่จอดรถ ที่สะดวกและเพียงพอสาหรับลูกค้าที่มาใช้บริ การ
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