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บทคดัย่อ 
 

จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ท่ีบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั 
คณะผูจ้ดัท าพบว่าลูกคา้บางท่านยงัไม่สามารถเขา้ถึงการให้บริการรถเช่าของบริษทั ดงันั้นจึงได้
จดัท าโครงงาน “การประชาสัมพนัธ์บริการรถเช่าของบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทราน
สปอร์ต จ ากดั ผ่านเพจเฟสบุ๊ค เช่ารถตูว้ีไอพี เช่ารถบสัวีไอพี” ซ่ึงไดส้ร้างโฆษณาในการโปรโมท
บริการ โดยโพสตข์อ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบับริการรถเช่าทั้ง 3 ประเภท คือ รถตู ้VIP รถมินิบสั VIP 
และรถบสั 2 ชั้น VIP ผา่นเพจ เช่ารถตูว้ีไอพี เช่ารถบสัวีไอพี โดยมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อเพิ่มโอกาส
ทางการขายและเพิ่มจ านวนลูกคา้ให้รู้จกับริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั     
2) เพื่อเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่บริษทั ผา่นเพจเช่ารถตูว้ไีอพี เช่ารถบสัวไีอพี  

การประชาสัมพนัธ์บริการรถเช่าของบริษทั ผา่นเพจเฟสบุ๊ค เช่ารถตูว้ีไอพี เช่ารถบสัวีไอพี 
ใช้ระยะเวลาเพียง 16 สัปดาห์ ท าให้ไดรั้บผลตอบรับจากผูใ้ช้เฟสบุ๊ค ดงัน้ี มีลูกคา้ส่งขอ้ความมา
สอบถามขอ้มูลและได้ตกลงซ้ือบริการจ านวน 2 ราย รวมเป็นเงินประมาณ 8,000 บาท ปัจจุบนั                   
เพจเฟสบุ๊คมีจ านวนคนสนใจมากข้ึน ในวนัท่ี 24 เมษายน 2563 มีจ านวนคนกดถูกใจเพจทั้งหมด                    
505 คน และมีคนติดตามเพจ 517 คน โดยไม่ไดเ้สียค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพนัธ์ ผลสรุปเป็น                 
ไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
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Abstract 
 

From the cooperative education internship at Sawasdee Travel Group and Transport 
Co.Ltd., the team found that some customers don’t have access to car rental services of                        
the company. The team created an advertisement to promote service by posting information about 
3 types of car rental services, VIP van, VIP mini bus and VIP bus via the Facebook fan page.                    
The objectives of the project were: 1) To increase sales opportunities and number of customer                    
to acquaint Sawasdee Travel Group and Transport Co.Ltd; 2) To increase income to the company 
via Facebook.  

Public relations for car rental services of the company via Facebook over 16 weeks 
showed positive results. Two customers sent a message to inquire more information, and 
purchased services, totaling 8,000 Baht. On 24 April 2020, there were 505 people who liked                      
the Facebook page and 517 new followers at no cost to public relations.  
 
Keywords: Facebook page, VIP van rental VIP bus rental, Promote, Advertisement 



ข 
 

 

กติติกรรมประกาศ 
(Acknowledgement) 

 
 การท่ีคณะผูจ้ดัท า ไดม้าปฏิบติังานในโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป 
แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั ตั้งแต่ วนัท่ี วนัท่ี 13 มกราคม 2563 ถึง 30  เมษายน 2563 ส่งผลให้คณะ
ผูจ้ดัท าได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการปฏิบติังานใน
อนาคต  เก่ียวกบัการปฏิบติังานต าแหน่งผูช่้วยพนกังานขาย ณ บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์
ทรานสปอร์ต จ ากดั สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นการประกอบอาชีพในอนาคตโดยไดรั้บความ
ร่วมมือจาก บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั ได้สอน ได้เรียนรู้งาน และ
ปัญหาท่ีพบในการท างานในแผนกต่างๆ จึงขอขอบคุณมา ณ ท่ีน้ี และสนบัสนุนจากหลายฝ่าย ดงัน้ี 

1. คุณนภทัร     มีประสงค ์ (ประธานบริษทั) 
2. คุณชุมพล     สิงห์เมืองพล      (ผูอ้  านวยการฝ่ายขาย) 
3. คุณทศพล     ค  าสุวรรณ          (เจา้หนา้ท่ีประสานงานขาย) 
4. อาจารยศุ์ภตัรา    ฮวบเจริญ (อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา) 

และบุคคลท่านอ่ืนๆท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีไดใ้หค้  าแนะน าช่วยเหลือในการจดัท ารายงาน  
คณะผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลและ

เป็นท่ีปรึกษาในการท าโครงงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเขา้ใจใน
ชีวติของการท างานจริงซ่ึงคณะผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
 

 
 
 

คณะผูจ้ดัท า 
นางสาววรรณิภา      พวงพนัธ์  
นางสาววรรณนิษา   เฟสูงเนิน 

8 มีนาคม 2563 



 

สารบัญ 
 หน้า 

 

จดหมายน าส่งรายงาน ก 
กิตติกรรมประกาศ ข 
บทคดัยอ่ ค 
Abstract ง 
 
บทที ่1  บทน า  

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา ................................................................ 1 
1.2 วตัถุประสงคข์องโครงงาน .................................................................................... 2 
1.3 ขอบเขตของโครงงาน ........................................................................................... 2 
1.4 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ................................................................................... 2 

 
บทที ่2  การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

2.1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจการเช่ารถยนต ์............................................................. 3 
2.2 แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด .............................................................. 5 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์ ....................................................................... 7 
2.4 แนวคิดเก่ียวกบัส่ือสังคมออนไลน์ ........................................................................ 8 
2.5 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัจิตวิทยาบริการ ................................................................. 9 
2.6 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ ................................ 12 
2.7 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง .............................................................................................. 13 

 
บทที ่3  รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

3.1 ช่ือและท่ีตั้งของสถานประกอบการ .................................................................... 15 
3.2 ลกัษณะการประกอบการ .................................................................................... 16 
3.3 รูปแบบการจดัองคก์ารและการบริหารงานขององคก์ร ....................................... 19 
3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย ......................................... 20 
3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนกังานท่ีปรึกษา ............................................................... 20 
3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานสหกิจศึกษา...................................................................... 20 
3.7 ขั้นตอนและวธีิด าเนินงาน ................................................................................... 21 
3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ ................................................................................... 22 



 

สารบัญ (ต่อ) 

 
บทที ่4  ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

4.1 การสร้างความน่าเช่ือถือและความน่าสนใจ ........................................................ 23 
4.2 มีร้านคา้บนเฟสบุค๊ (Facebook shop section) ...................................................... 25 
4.3 โปรโมทบริการผา่นทางเฟสบุค๊ .......................................................................... 29 
4.4 การส่ือสารและการบริการ .................................................................................. 33 
4.5 ผลการปฏิบติังาน ................................................................................................ 36 

 
บทที ่5  สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการจดัท าโครงงาน .................................................................................. 39 
5.2 ขอ้เสนอแนะการจดัท าโครงงาน ......................................................................... 39 
5.3 สรุปผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ...................................................................... 40 
5.4 ขอ้เสนอแนะการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ............................................................. 40 

 
บรรณานุกรม ........................................................................................................................... 41 
 
ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก ภาพการปฏิบติังาน 
ภาคผนวก ข บทสัมภาษณ์ของพนกังานท่ีปรึกษา 
ภาคผนวก ค บทความวชิาการ 
ภาคผนวก ง โปสเตอร์ 
ภาคผนวก จ แบบรายงานผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
ภาคผนวก ฉ ประวติัคณะผูจ้ดัท า 

  



 

สารบัญตาราง 
  หน้า 

ตารางท่ี 3.1 แสดงรายละเอียดระยะเวลาการด าเนินงาน .......................................................... 21 
  



 

สารบัญรูปภาพ 
 หน้า 

ภาพท่ี 3.1 ตราสัญลกัษณ์ (Logo) บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั ...... 15 
ภาพท่ี 3.2 แผนท่ี บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั ............................... 15 
ภาพท่ี 3.3 จดัโปรแกรมน าเท่ียว ............................................................................................... 16 
ภาพท่ี 3.4 จดักิจกรรม Team Building..................................................................................... 16 
ภาพท่ี 3.5 จดักิจกรรม Outing ประจ าปี ................................................................................... 17 
ภาพท่ี 3.6 บริการเช่ารถตู ้VIP ................................................................................................. 17 
ภาพท่ี 3.7 บริการเช่ารถมินิบสั VIP ......................................................................................... 18 
ภาพท่ี 3.8 บริการเช่ารถบสั 2 ชั้น VIP ..................................................................................... 18 
ภาพท่ี 3.9 แผนภูมิการจดัองคก์รและการบริหารงาน .............................................................. 19 
ภาพท่ี 3.10 พนกังานท่ีปรึกษา (คุณชุมพล) .............................................................................. 20 
ภาพท่ี 4.1 หนา้เพจ และ ขอ้มูลท่ีตั้ง ช่ือเวบ็ไซต ์หมายเลขโทรศพัท ์....................................... 24 
ภาพท่ี 4.2 หนา้ปกเพจเช่ารถตูv้ip เช่ารถบสัvip ....................................................................... 24 
ภาพท่ี 4.3 ร้านคา้บนเฟสบุค๊เพจ เช่ารถตูv้ip เช่ารถบสัvip ....................................................... 25 
ภาพท่ี 4.4 ตวัอยา่งบริการรถตู ้VIP ในร้านคา้บนเฟสบุค๊ ........................................................ 26 
ภาพท่ี 4.5 ตวัอยา่งบริการรถมินิบสั VIP ในร้านคา้บนเฟสบุค๊ ................................................ 27 
ภาพท่ี 4.6 ตวัอยา่งบริการรถบสั 2 ชั้น VIP ในร้านคา้บนเฟสบุค๊ ............................................ 28 
ภาพท่ี 4.7 ตวัอยา่งรูปภาพรถเช่า และขอ้ความโฆษณา............................................................ 29 
ภาพท่ี 4.8 ตวัอยา่งการโพสตส์ถานท่ีท่องเท่ียว We Flower Village ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ .......... 30 
ภาพท่ี 4.9 ตวัอยา่งการแชร์สถานท่ีท่องเท่ียว ผาฮ้ี วลัเลย ์ท่ีจงัหวดัเชียงราย ............................ 30 
ภาพท่ี 4.10 ตวัอยา่งการโพสตเ์ทศกาลวนัตรุษจีนและวนัวาเลนไทน์ ...................................... 31 
ภาพท่ี 4.11 ตวัอยา่งการโพสตข์อบคุณลูกคา้ท่ีใชบ้ริการรถเช่าของทางบริษทั ........................ 31                                            
ภาพท่ี 4.12 ตวัอยา่งลูกคา้เขียนค าแนะน าและรีววิประสบการณ์ใชบ้ริการรถเช่าผา่นเพจ ....... 32 
ภาพท่ี 4.13 ตวัอยา่งโฆษณาลดราคาบริการรถเช่าผา่นเพจเช่ารถตูv้ip เช่ารถบสัvip ................ 32 
ภาพท่ี 4.14 ตวัอยา่งการสอบถามความตอ้งการของลูกคา้ ....................................................... 33 
ภาพท่ี 4.15 ตวัอยา่งการแนะน าบริการและลดค่าบริการแก่ลูกคา้ ............................................ 34 
ภาพท่ี 4.16 ตวัอยา่งสรุปผลการน าเสนอขายบริการ ................................................................ 35 
ภาพท่ี 4.17 ตวัอยา่งการประสานงานลูกคา้กบัคนขบัและสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้ .. 36 
ภาพท่ี 4.18 ตวัอยา่งลูกคา้ส่งขอ้ความมาสอบถามขอ้มูลจากทางแฟนเพจ ............................... 37 
ภาพท่ี 4.19 ตวัอยา่งลูกคา้ท าการจองบริการรถเช่าและโอนเงินค่ามดัจ า .................................. 37 
ภาพท่ี 4.20 ตวัอยา่งลูกคา้คุณแบนเหมารถตูV้IP 1 คนั และคุณฟ้าใสเช่ารถมินิบสัVIP 1 คนั.. 38 
ภาพท่ี 4.21 ตวัอยา่งยอดคนกดถูกใจและกดติดตามเพจเช่ารถตูv้ip เช่ารถบสัvip .................... 38 



 

 

บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
    รถยนต์จดัเป็นสินทรัพยท่ี์ท ารายไดป้ระเภทหน่ึง แต่ในขณะเดียวกนัก็ก่อให้เกิดค่าใชจ่้าย
ต่าง ๆ เช่นกนั เร่ิมตั้งแต่การจดัซ้ือรถยนต ์ติดตามค่าประกนัภยัค่าซ่อมบ ารุงรักษา และภาษีประจ าปี 
ซ่ึงนับวนัค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเพิ่มสูงข้ึน ดั้ งนั้นในการด าเนินธุรกิจหลายแห่งจึงใช้บริการรถเช่า
แทนท่ีจะท าการจดัซ้ือรถยนต์ไวใ้ช้เอง ซ่ึงท าให้ไดรั้บความสะดวกสบาย ลดความยุ่งยากและลด
ตน้ทุนในการบริหารรถยนต ์โดยยกภาระดงักล่าวใหบ้ริษทัรถเช่าท่ีมีประสบการณ์สูงไปด าเนินการ
แทน การใหเ้ช่ารถชัว่คราวระยะสั้น (Rental) เป็นการให้เช่าท่ีให้สิทธิลูกคา้เลือกท่ีจะใชบ้ริการเป็น
รายวนั รายสัปดาห์ หรือรายเดือน โดยมีรถยนต์ให้เลือกใช้งานหลายประเภททั้งรถยนต์นั่งส่วน
บุคคล รถตู ้และรถปิคอพัท่ีมีให้เลือกหลายรุ่นหลายขนาด พร้อมทั้งให้บริการคนขบั หรือเลือกขบั
เอง ปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการรถเช่าประมาณ 180 ราย ส่วนใหญ่จะเป็นผูป้ระกอบการขนาดเล็กท่ี
ใหบ้ริการเช่ารถยนตช์ัว่คราว ขณะท่ีผูป้ระกอบการรายใหญ่จะใหเ้ช่าเพื่อการด าเนินงาน 

ในปัจจุบนับริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั เป็นผูใ้ห้บริการในดา้น
การท่องเท่ียว ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศรูปแบบการบริการท่ีครบวงจรโดยมุ่งเน้นการ
บริการลูกคา้เป็นอนัดบัหน่ึงท่ีตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ เช่น รับจดัโปรแกรมน าเท่ียว 
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน จดักิจกรรม Team Building, Walk rally, CSR บริการจองท่ีพกั จองตัว๋
เคร่ืองบิน และบริการรถเช่าชั่วคราวระยะสั้ นหรือรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถโดยให้บริการ
บ ารุงรักษารถยนตแ์บบครบวงจรในระดบัมาตรฐานสากล ประเภทของรถเช่าท่ีให้บริการ ไดแ้ก่ รถ
ตู ้VIP รถมินิบสั VIP และรถบสั 2 ชั้น VIP นอกจากนั้นยงัเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกบับริษทัท่ีเป็น
พนัธมิตรทางธุรกิจใหบ้ริการรถเช่าดว้ยรถหลากหลายประเภทหลายราคาใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 

จากปัญหาหรือโอกาสขา้งตน้ ทางคณะผูจ้ดัท า จึงไดน้ าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลยัมาปรับใช้ และได้จดัท าการประชาสัมพนัธ์ภายใต ้โครงงาน “การประชาสัมพนัธ์
บริการรถเช่าของบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั ผา่นเพจเฟสบุ๊ค เช่ารถตูว้ี
ไอพี เช่ารถบสัวไีอพี” ข้ึน จากเพจเฟสบุค๊ของบริษทัท่ีมีอยูแ่ลว้น ามาพฒันาต่อยอดและเปล่ียนแปลง
เพิ่มเติมในดา้นการประชาสัมพนัธ์รถเช่าของบริษทั เน่ืองจากคณะผูจ้ดัท าพบวา่ปัญหาของลูกคา้ท่ี
ตอ้งการใช้บริการรถเช่าของบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั แต่ลูกคา้บาง
ท่านยงัไม่สามารถเขา้ถึงการใหบ้ริการ ดงันั้นจึงประชาสัมพนัธ์รายละเอียดการให้บริการรถเช่าของ
บริษทั ทั้งเร่ืองของราคา ขนาดรถท่ีใหบ้ริการ ส่ิงอ านวยความสะดวก และขอ้ตกลงในการเช่ารถ ซ่ึง
ลูกคา้ส่วนมากจะคน้หาการบริการรถเช่าผา่นอินเทอร์เน็ต หรือเฟสบุ๊ค (Facebook) ซ่ึงเป็นเวบ็ไซต์
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เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบนั นอกจากนั้นยงัเป็นการสร้างรายได ้
และสร้างโอกาสทางการขายเพราะในปัจจุบนันั้นทางบริษทัให้บริการรถเช่าผา่นทางลูกคา้โดยตรง 
อีกทั้งการให้บริการรถเช่าของบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั ยงัไม่เป็นท่ี
รู้จกัมากนกั จึงเปรียบเสมือนเป็นการประชาสัมพนัธ์ ผา่นเพจเฟสบุ๊ค เช่ารถตูว้ีไอพี เช่ารถบสัวีไอพี 
อีกดว้ย 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขายและเพิ่มจ านวนลูกคา้ใหรู้้จกับริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป  
          แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
1.2.2 เพื่อเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่ บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั ผา่นเพจ 
         เฟสบุค๊ เช่ารถตูว้ไีอพี เช่ารถบสัวไีอพี 

 
1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
- เป็นการศึกษาขอ้มูลในเร่ืองของหลกัการประชาสัมพนัธ์ การตลาด ส่ือสังคม 
ออนไลน์ จิตวิทยาบริการ คุณภาพการให้บริการ  และงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์บริการรถเช่าของบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทราน สปอร์ต 
จ ากดั ผา่นเพจเฟสบุค๊ เช่ารถตูว้ไีอพี เช่ารถบสัวไีอพี 

1.3.2 ขอบเขตดา้นประชากร 
- ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชเ้ฟสบุค๊และลูกคา้ท่ีมา 
ใช้บริการรถเช่าของบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทราน สปอร์ต จ ากดั ผ่าน 
เพจเฟสบุค๊ เช่ารถตูว้ไีอพี เช่ารถบสัวไีอพี 

1.3.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา  
- เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 13 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 

1.3.4 ขอบเขตดา้นสถานท่ี  
- บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 

 
1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.4.1 บริษทัมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 
1.4.2 บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั เป็นท่ีรู้จกัเพิ่มมากข้ึน 
1.4.3 ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการรถเช่าของบริษทัมีจ านวนมากข้ึน 
1.4.4 ผูจ้ดัท าไดมี้ความรู้เก่ียวกบัการใหบ้ริการลูกคา้ผา่นส่ือออนไลน์ 



 

 

บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
จากการน าเสนอโครงงาน เร่ือง “การประชาสัมพนัธ์บริการรถเช่าของบริษทั สวสัดี ทราเวล 

กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั ผา่นเพจเฟสบุค๊ เช่ารถตูว้ีไอพี เช่ารถบสัวีไอพี” ทางคณะผูจ้ดัท า จึง
ไดศึ้กษาขอ้มูล แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจการเช่ารถยนต ์
2. แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
3. แนวคิดเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์ 
4. แนวคิดเก่ียวกบัส่ือสังคมออนไลน์ 
5. แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัจิตวทิยาบริการ 
6. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ  
7. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

  
2.1 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัธุรกจิการเช่ารถยนต์ 

รถยนต์จดัเป็นสินทรัพยท่ี์ท ารายไดป้ระเภทหน่ึง แต่ในขณะเดียวกนัก็ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ เช่นกนั เร่ิมตั้งแต่การจดัซ้ือรถยนต์ ติดตามด้วยค่าประกนัภยั ค่าซ่อมบ ารุงรักษา และภาษี
ประจ าปี ซ่ึงนบัวนัค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเพิ่มสูงข้ึน ดงันั้นในการด าเนินธุรกิจหลายแห่งจึงใช้บริการ
รถเช่าแทนท่ีจะท าการจดัซ้ือรถยนตไ์วใ้ชเ้อง ซ่ึงท าให้ไดรั้บความสะดวกสบาย ลดความยุง่ยากและ
ลดต้นทุนในการบริหารรถยนต์ โดยยกภาระดังกล่าวให้บริษัทรถเช่าท่ีมีประสบการณ์สูงไป
ด าเนินการแทน  

ลกัษณะทัว่ไปของธุรกจิรถเช่า 
    ลกัษณะทัว่ไปของการประกอบกิจการธุรกิจรถเช่า จ  าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ  

1. การให้เช่ารถยนตเ์พื่อการด าเนินงาน (Operatin Lease) เป็นการให้เช่าท่ีท าเป็น
สัญญาเช่าให้สิทธิลูกคา้ใช้รถยนต์เป็นระยะนับปี โดยลูกคา้จะจ่ายค่าเช่าเป็น
รายเดือน และรับผิดชอบในส่วนของค่าน ้ ามนัท่ีใช ้ส่วนผูใ้ห้เช่ารับผิดชอบใน
ค่าบ ารุงรักษา ค่าประกนัภยั ตลอดจนค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ และเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า
แล้ว ผูใ้ห้เช่าสามารถน าทรัพยสิ์นดงักล่าวออกให้ผูอ่ื้นเช่าได้อีก กลุ่มลูกค้า
ส่วนใหญ่จะเป็นบริษทัเอกชน หน่วยงานราชการ และรัฐวสิาหกิจ  

2. การให้เช่ารถยนต์ชั่วคราวระยะสั้ น (Rental) เป็นการให้เช่าท่ีให้สิทธิลูกคา้
เลือกท่ีจะใช้บริการเป็นรายวนั รายสัปดาห์ หรือรายเดือน โดยมีรถยนต์ให้
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เลือกใช้งานหลายประเภททั้งรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล รถตูแ้ละรถกระบะท่ีมีให้
เลือกหลายรุ่นหลายขนาดพร้อมทั้ งให้บริการคนขับหรือเลือกขับเองก็ได ้
ปัจ จุบันมีผู ้ประกอบการรถเ ช่ าประมาณ 180  ราย  ส่วนใหญ่จะ เ ป็น
ผูป้ระกอบการขนาดเล็กท่ีใหบ้ริการเช่ารถยนตช์ัว่คราวเป็นรายวนั รายสัปดาห์ 
และรายเดือน ขณะท่ีผูป้ระกอบการรายใหญ่จะใหเ้ช่าเพื่อการด าเนินงาน 

ประโยชน์จากบริการรถยนต์เช่า 
1. ลดภาระทางการเงิน ซ่ึงไม่ตอ้งลงทุนจ่ายเงินกอ้นใหญ่เพื่อซ้ือรถยนต ์
2. ค่าเช่ารถยนต์ถือเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กร สามารถน าไปลงรายการในบญัชี  

ค่าใชจ่้ายได ้
3. มีบริการซ่อมบ ารุงและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ตามระยะทางตลอดอายุสัญญา

การใช้งาน ซ่ึงจะช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษารถยนต์ รวมทั้งยงั
ช่วยลด ภาระในดา้นบุคลากรท่ีตอ้งท าหนา้ท่ีในส่วนน้ีดว้ย 

4. ได้รับบริการท่ีสะดวกและคล่องตัวในกรณีรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ ซ่ึง
ผูป้ระกอบการรถเช่าจะมีพนกังานให้ค  าแนะน าพร้อมช่างฉุกเฉิน และรถซ่อม 
บ ารุงเคล่ือนท่ีออกให้ความช่วยเหลือ ขณะเดียวกันยงัมีรถยนต์ให้บริการ
ระหวา่งการซ่อมบ ารุงท่ีใชเ้วลามากกวา่ 1 วนัดว้ย 

ธุรกิจรถเช่าในปัจจุบนัมีการแข่งขนัสูง ผูป้ระกอบการรายใหม่สามารถเขา้สู่ธุรกิจได้ง่าย 
ประกอบกบัรัฐบาลมีนโยบายเปิดเสรีอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและโรงแรม ดงันั้นนกัลงทุนและ Chain 
จาก ต่างประเทศจึงสามารถเข้ามาลงทุนประกอบกิจการมากข้ึน ส าหรับกลยุทธ์ทางการตลาดท่ี
ผูป้ระกอบการรถเช่าน ามาใชเ้พื่อแยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาด มีดงัน้ี 

1. สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ดว้ยบริการท่ีมีคุณภาพ ความสะดวกรวดเร็ว 
ตลอดจน การใหค้วามส าคญัและความต่อเน่ืองของการบริการ  

2. ให้บริการท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย โดย
จดัซ้ือรถยนต์ ตามประเภท ยี่ห้อ รุ่น และติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ตามการ
เรียกร้อง 

3. มีบริการหลงัการให้เช่าครบวงจร เช่น การดูแลรักษารถยนต์ การจดัการซ่อม
บ ารุง บริการรถฉุกเฉิน บริการรถยนตท์ดแทน บริการพนกังานขบัรถและการ
ประกนัภยัรถยนต ์เป็นตน้ 

4. ให้ความส าคญักับการบริหารต้นทุนในการจัดหารถยนต์ให้เช่า โดยสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดี กบัตวัแทนจ าหน่ายรถยนต ์ซ่ึงจะท าให้ไดรั้บส่วนลดในการ
จดัซ้ือรถยนต ์ค่าอะไหล่รถยนต ์และค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนต ์
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5. สร้างภาพลกัษณ์ของกิจการผา่นส่ือโฆษณาต่าง ๆ เช่น แผน่พบั นิตยสาร วิทย ุ
โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต รวมถึงรายการส่งเสริมการขายและร่วมออกงานกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่องเท่ียว เช่น การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

6. สร้างเครือข่ายศูนยบ์ริการให้เช่า และบริการหลงัการเช่าครอบคลุมในภูมิภาค
ต่าง ๆ ทัว่ประเทศ  

ปัจจุบนัองค์กรธุรกิจภาคเอกชน หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่างหนัมาใชบ้ริการรถ
เช่าในการการด าเนินงานมากข้ึน เพื่อลดความยุ่งยากและลดต้นทุนในการบริหารรถยนต ์
ขณะเดียวกนัค่าเช่ายงัสามารถน าไปบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการช าระภาษีประจ าปีได้
ดว้ย ธุรกิจน้ีจะเติบโตไดก้็ต่อเม่ือผูป้ระกอบการจะตอ้งมีความพร้อมในดา้นการบริการดว้ยความเอา
ใจใส่ ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ ศูนยบ์ริการครอบคลุมทัว่ประเทศ และจ านวนรถส ารอง เพื่อทดแทน
ระหวา่งการซ่อมบ ารุง เพื่อท าใหผู้เ้ช่าเกิดความเช่ือมัน่ท่ีจะใชบ้ริการ (สมาคมรถเช่าไทย, 2563) 

 
2.2 แนวคิดทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 

ตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1990 ธุรกิจต่างๆ ไดใ้ช้ส่วนประสมการตลาดแบบดั้งเดิมในการออกแบบ
กลยุทธ์ทางการตลาด ประกอบไปดว้ย 4Ps ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย (place) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) (The Chartered Institute 
Marketing: CIM, 2015) 

1. ผลิตภณัฑ์ หมายถึง ผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีจบัตอ้งไม่ได ้การคน้หาจากความ
จ าเป็นหรือความตอ้งการของ ลูกคา้เป็นอนัดบัแรก แลว้จึงพฒันาคุณภาพสินคา้ 
ความคาดหวงัของผูบ้ริโภค โดยคุณสมบติัท่ีดีของผลิตภณัฑ์ไม่ จ  าเป็นจะตอ้ง
จับต้องได้ ซ่ึงผลิตภัณฑ์ท่ีสมบูรณ์แบบนั้ นจะมีคุณค่าในสายตาผู ้บริโภค 
(Rakesh, Srinath & Naveen, 2016) 

2. ราคา หมายถึง ความคุม้ค่าต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงผูบ้ริโภคจะท าการ
เปรียบเทียบการจ่ายกบั ผลิตภณัฑ์นั้น ราคาจะตอ้งสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได ้
แต่จะตอ้งไม่มีราคาท่ีถูกท่ีสุดในตลาด การเพิ่มมูลค่าหรือคุ้มค่ากับ เงิน ซ่ึง
จะตอ้งสร้างก าไรได ้โดยตอ้งค านึงถึงบญัชี ตน้ทุนของวตัถุดิบ และค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ (Al-Badi, 2015; Isoraite, 2016) 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีถูกน าเสนอขายในสถานท่ีท่ี
ถูกตอ้งในเวลาท่ีถูกตอ้งและปริมาณท่ี ถูกตอ้ง ในระหว่างท่ีผลิตภณัฑ์นั้นยงั
เป็นสินค้าคงคลังจะเกิดเป็นต้นทุนทางการจัดเก็บ ดังนั้ น ช่องทางการจัด
จ าหน่ายจึง จะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการซ้ือและความสะดวกของ
ผูบ้ริโภค และสามารถกระจายผลิตภณัฑไ์ปในสถานท่ี นั้นไดส้ะดวก อีกทั้งใน
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ปัจจุบนัตอ้งให้ความส าคญักบัช่องทางอินเตอร์เน็ต (Vidhya & Thenmozhi, 
2016) 

4. การส่งเสริมการตลาด หมายถึง ช่องทางการส่ือสารของบริษทักบัผูบ้ริโภค เพื่อ
ช่วยในการตอบสนองความ ตอ้งของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์หรือบริการ ซ่ึง
ประกอบดว้ย แบรนด ์โฆษณา การประชาสัมพนัธ์ เอกลกัษณ์ของ องคก์ร การ
เผยแพร่ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ การจัดการการขาย และต้องส่ือสารไปใน
ทิศทางเดียวกนัเพื่อช่วยเพิ่ม เหตุผลในการตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑ์มากกวา่คู่แข่ง
รายอ่ืน ๆ (Al-Badi, 2015; Todorova, 2015) 

แต่ส่วนประสมการตลาดบริการถูกพฒันาข้ึนเพื่อเสนอทางเลือกให้กบัลูกคา้ โดยเพิ่มเติม
จากเดิมอีก 3 องค์ประกอบ ท่ีเก่ียวข้องกับสินค้าท่ีจับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ของบริการท่ีมี
ความส าคญักว่าผลิตภณัฑ์ทางกายภาพ ได้แก่ บุคลากร (People) กระบวนการ (Process) และ 
ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) (Sravana, 2015) 

1. บุคลากร หมายถึง ทุกๆ คนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการส่งมอบผลิตภณัฑ์หรือ
บริการให้แก่ผูบ้ริโภค โดยจะต้องสร้างความประทบัใจให้แก่ผูบ้ริโภคได ้
เน่ืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่ไม่สามารถแยกแยะผลิตภณัฑ์กบับริการจาก บุคลากร
ผูใ้ห้บริการได ้เพราะว่าบุคลากรจะผลกระทบต่อความอารมณ์ความรู้สึกทั้ง
ดา้นบวกและลบต่อความพึงพอใจ ของผูบ้ริโภค (Ahuja, 2016; Sareshkeh, 
Razavi, Soufi, & Safania, 2016) 

2. กระบวนการใหบ้ริการ หมายถึง การใหบ้ริการแก่ผูบ้ริโภคจะตอ้งไม่ใชเ้วลาใน
การซ้ือผลิตภณัฑ์หรือ บริการยาวนานเกินไป เน่ืองจากผูบ้ริโภคลงทุนท่ีเขา้มา
ใช้บริการนั้นจะมีความรู้สึกและประสบการณ์ท่ีไม่ดีต่อ กระบวนการซ้ือท่ียืด
ยาว ซ่ึงรวมถึงกระบวนการส่งมอบผลิตภณัฑห์รือบริการและพฤติกรรมในการ
ส่งมอบนั้นมีผล ต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก (Rakesh, Srinath 
& Naveen, 2016; Abbasi & Dahiya, 2016) 

3. ลกัษณะทางกายภาพ หมายถึง ตวัเลือกท่ีช่วยลดความเส่ียงกบัความไม่คุน้เคย
กบัผลิตภณัฑ์หรือบริการของ ผูบ้ริโภคได้ เพราะว่า ผูบ้ริโภคไม่มีความรู้ว่า
ผลิตภณัฑ์และบริการอนัไหนดีกว่ากนัและดีกว่าอย่างไรจนกระทัง่ ตดัสินใจ
ซ้ือไปแลว้ ซ่ึงลกัษณะทางกายภาพนั้นจะช่วยลดความไม่แน่ใจของผูบ้ริโภคลง
ได ้โดยการช่วยเหลือจากติด ป้ายบอกต าแหน่งให้ผูบ้ริโภคเห็นวา่ส่ิงท่ีตอ้งการ
ซ้ืออยูต่  าแหน่งใด (Anusha, 2016; Ampah, 2016) 
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Kumar & Prasad. (2016) โดยการตลาดบริการเป็นการรวมเคร่ืองมือทางธุรกิจท่ีมุ่งเน้น 
ลูกคา้และบริการ เช่น การให้บริการระดบัมืออาชีพ บริการทางโทรคมนาคม บริการทางการเงิน 
บริการตอ้นรับ บริการรถ เช่า บริการการท่องเท่ียวและการบริการดา้นสุขภาพ (ศศินา ลมลอย, 2562) 

 
2.3 แนวคิดเกีย่วกบัการประชาสัมพนัธ์ 
 การประชาสัมพนัธ์ หมายถึง การส่ือสารความคิดเห็น ข่าวสาร ขอ้เท็จจริงต่างๆ ไปสู่กลุ่ม
ประชาชน เป็นการเสริมสร้างความสัมพนัธ์และความเขา้ใจอนัดีระหวา่งหน่วยงาน  องคก์าร สถาบนั
กบักลุ่ม ประชาชนเป้าหมายและประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อหวงัผลในความร่วมมือ สนบัสนุนจาก
ประชาชน รวมทั้งมีส่วนช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์ ท่ีดีใหแ้ก่หน่วยงาน องคก์าร  สถาบนัด้วย  ท าให้
ประชาชน เกิดความนิยม เล่ือมใส ศรัทธาต่อหน่วยงาน ตลอดจนคน้หาและก าจดัแหล่งเขา้ใจผิด 
ช่วยลบลา้งปัญหา เพื่อสร้างความส าเร็จในการด าเนินงานของหน่วยงานนั้น 

องค์ประกอบของการประชาสัมพนัธ์ 
ถ้าหากพิจารณาจากกระบวนการส่ือสารเพื่อการประชาสัมพนัธ์แล้ว ก็สามารถ

จ าแนกองคป์ระกอบ ส าคญัของการประชาสัมพนัธ์ออกเป็น 4 ประการ  คือ 
1. องคก์ร สถาบนัหรือหน่วยงาน ไดแ้ก่  กิจการท่ีบุคคลหรือคณะบุคคลไดจ้ดัท า

ข้ึน เป็นแหล่งข่าว  แหล่งขอ้มูลในการเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ โดยมีวตัถุประสงค์
ท่ีจะด าเนินการใด ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  กิจการเหล่าน้ีอาจจะเป็นกิจการ
ของรัฐบาล  รัฐวสิาหกิจ  องคก์ารสาธารณกุศล  และธุรกิจเอกชน  เช่น  รัฐบาล  
กระทรวง  ทบวง กรม  หน่วยราชการหรือหน่วยรัฐวิสาหกิจต่างๆ มูลนิธิ  
บริษทัหา้งร้าน ธนาคารพาณิชย ์ เป็นตน้ 

2. ข่าวสารประชาสัมพนัธ์ เป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีองค์กร สถาบนัหรือหน่วยงาน
ตอ้งการเผยแพร่ได้แก่ เร่ืองราวท่ีเป็นเน้ือหา สาระ รูปภาพ สัญลกัษณ์ หรือ
เคร่ืองหมาย ท่ีสามารถส่ือสารความเขา้ใจได ้

3. ส่ือประชาสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ เร่ืองราวท่ีเป็นเน้ือหา สาระ รูปภาพ สัญลกัษณ์ หรือ
เคร่ืองหมาย อาจจะเป็นส่ือค าพูด เช่น การสนทนา การประชุม การสัมมนา  
การอภิปราย  การปาฐกถา  ฯลฯ ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น จดหมาย บตัรอวยพร แผ่น
ปลิว หนงัสือ วารสาร หรือส่ือภาพและเสียง เช่น ถ่ายภาพ สไลด์  แผน่โปร่งใส 
วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ เทปเสียง ภาพยนตร์ คอมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็นส่ือท่ี
สามารถส่ือสารความเข้าใจได้  การเลือกใช้ส่ือในการประชาสัมพันธ์มี
ความส าคัญ ถ้าเป็นบุคคลภายในอาจใช้โทรทัศน์วงจรปิด เสียงตามสาย  
ประกาศข่าว จดหมายข่าว ถา้เป็นประชาชนทัว่ไป ส่ือประชาสัมพนัธ์จะตอ้ง
เผยแพร่ขอ้มูลไดใ้นวงกวา้ง เช่น วทิย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์
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4. กลุ่มประชาชนเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ กลุ่มบุคคลหรือ
ประชาชนท่ีเป็นเป้าหมายในการส่ือสารประชาสัมพนัธ์คร้ังนั้นๆ ดงัน้ี  

4.1 กลุ่มประชาชนภายใน หมายถึง กลุ่มบุคลากร เจ้าหน้าท่ี พนักงาน  
ขององคก์ร สถาบนัหรือหน่วยงาน  

4.2 กลุ่มประชาชนภายนอก หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีอยู่ภายนอกองค์กร 
สถาบันหรือหน่วยงาน อันได้แก่ กลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวข้องกับ
หน่วยงาน องค์การหรือสถาบนัโดยตรง กลุ่มประชาชนในท้องถ่ิน   
และกลุ่มประชาชนทัว่ไป (ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร, 2563) 

กระบวนการประชาสัมพนัธ์ในงานบริการสารสนเทศ 
มี 4 ขั้นตอนดงัน้ี 
1. การวิจยั หรือการรับฟัง เป็นการศึกษาคน้ควา้อย่างมีระบบ เพื่อน าความรู้ท่ี

ไดม้าจากการวจิยันั้นไปใชใ้นการปรับปรุงการปฏิบติังาน 
2. การวางแผน หรือการตัดสินใจ เป็นการน าเอาเจตคติ ความคิดเห็น และ

ปฏิกิริยาต่างๆท่ีรวบรวมมาได้มาพิจารณาประกอบการวางแผนก าหนด
นโยบาย 

3. การส่ือสาร เป็นการปฏิบติัการส่ือสารกบักลุ่มชนท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. การประเมินผล เป็นการประเมินผลงานคร้ังสุดท้าย เป็นการวดัผลว่าการ

ด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ท่ีเราท าไปแลว้ทั้งหมดนั้น 
ประเภทของการประชาสัมพนัธ์ในงานบริการสารสนเทศ  

การประชาสัมพนัธ์ภายนอก คือ ความพยายามท่ีหน่วยงานท่ีให้บริการสารสนเทศ
พยายามท่ีจะส่ือวารขอ้มูลท่ีเก่ียวกบับริการท่ีจดัสรรใหผู้ใ้ชบ้ริการสารสนเทศ 

การประชาสัมพนัธ์ภายใน คือ ความพยายามท่ีจะให้บุคลากร ได้รับรู้ถึงความ
เป็นไปของระบบงานท่ีด าเนินอยู ่  

ส่ือท่ีใช้ในการประชาสัมพนัธ์ในงานบริการได้แก่ ค  าพูด ส่ิงพิมพ์ ภาพโฆษณา 
ภาพยนตร์ วทิยกุระจายเสียง โทรทศัน์ นิทรรศการ (สุภสัสร โกสุมสม, 2556) 
 
2.4 แนวคิดเกีย่วกบัส่ือสังคมออนไลน์ 
 ปัจจุบนัการส่ือสารของมนุษยไ์ดรั้บการพฒันาให้ส่ือสารถึงกนัอย่างรวดเร็ว อนัเป็นผลมา
จากความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ีไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของมนุษยม์าก
ข้ึน ส่ือชนิดหน่ึงท่ีผูใ้ช้สามารถมีส่วนร่วม สร้าง และแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตได้ คือ social media ค าน้ีคณะกรรมการจดัท าพจนานุกรมศพัท์คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ราชบณัฑิตยสถาน บญัญติัศพัท์ว่า ส่ือสังคม หรือท่ีคนทัว่ไปเรียกว่า ส่ือ
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ออนไลน์ หรือ ส่ือสังคมออนไลน์ ในทางเทคนิค ส่ือสังคม จะหมายถึง โปรแกรมกลุ่มหน่ึงท่ีท างาน
โดยใชพ้ื้นฐานและเทคโนโลยขีองเวบ็ตั้งแต่รุ่น ๒.๐ เช่น บีโบ มายสเปซ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ วิกิพีเดีย 
ไฮไฟฟ์ และบล็อกต่าง ๆ ในทางธุรกิจเรียกส่ือสังคมวา่ ส่ือท่ีผูบ้ริโภคสร้างข้ึน (consumer-generated 
media หรือ CGM) (ราชบณัฑิตยสภา,2558) 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social networks) คือ เวบ็ไซตห์รือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีช่วย
ให้คน สามารถการส่ือสารและแบ่งปันข้อมูล  บนอินเทอร์เน็ตโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือ
โทรศพัทมื์อถือ (แคมบริด, 2563) 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) คือ รูปแบบของเวบ็ไซต์ ในการสร้างเครือข่าย
สังคม ส าหรับผูใ้ชง้านในอินเทอร์เน็ต เขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการท่ีไดท้  า และเช่ือมโยง
กับความสนใจและกิจกรรมของผูอ่ื้น ในบริการเครือข่ายสังคมมกัจะประกอบไปด้วย การส่ง
ขอ้ความ ส่งอีเมล ์วดีิโอ เพลง อพัโหลดรูป บล็อก การท างานคือ คอมพิวเตอร์เก็บขอ้มูลพวกน้ีไวใ้น
รูปฐานขอ้มูล sql ส่วน video หรือ รูปภาพ อาจเก็บเป็นไฟล์ได ้บริการเครือข่ายสังคมท่ีเป็นท่ีนิยม
ไดแ้ก่ ไฮไฟว ์มายสเปซ เฟสบุ๊ค ออร์กตั มลัติพลาย โดยเวบ็เหล่าน้ีมีผูใ้ชม้ากมาย เช่น เฟสบุ๊คเป็น
เว็บไซต์ท่ีคนไทยใช้มากท่ีสุด ในขณะท่ีออร์กัตเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในประเทศอินเดีย ปัจจุบนั 
บริการเครือข่ายสังคม มีผลประโยชน์คือหาเงินจากการโฆษณา การเล่นเกมโดยใชบ้ตัรเติมเงิน (วิกิพี
เดีย,2563) 

ความหมายของส่ือสังคมออนไลน์ 
รูปแบบของส่ือท่ีช่วยให้คน สามารถส่ือสารและแบ่งปันข้อมูล ด้วยการใช้

อินเทอร์เน็ตหรือโทรศพัทมื์อถือ (ราชบณัฑิตสถาน, 2558) 
ส่ือชนิดหน่ึงท่ีผูใ้ช้สามารถมีส่วนร่วม สร้าง และแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่าง ๆ 

ผา่นระบบอินเทอร์เน็ตได ้(แคมบริด, 2563) 
ส่ือสังคม ( social media) หมายถึง ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นส่ือกลางท่ีให้บุคคล

ทัว่ไปมีส่วนร่วมสร้างและแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได ้ส่ือเหล่าน้ีเป็นของ
บริษทัต่างๆ ท่ีให้บริการผ่านเว็บไซต์ของตน เช่น เฟสบุ๊ค ไฮไฟว์ ทวิตเตอร์ วิกิพีเดีย (วิกิพีเดีย, 
2563) 
   
2.5 แนวคิดพืน้ฐานเกีย่วกบัจิตวทิยาบริการ 

การบริการ (Service or Hospitality) หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการด าเนินการอยา่งใด
อยา่งหน่ึงของบุคคล หรือ องคก์าร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคลอ่ืนและก่อให้เกิดความพึง
พอใจจากผลของการกระท านั้น  
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จิตวิทยา (Psycho + Logos) = (Phychology) หมายถึง วิชาท่ีศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษย์
และสัตว ์โดยมีวตัถุประสงคส์ าคญัท่ีมุ่งท าความเขา้ใจพฤติกรรมของมนุษยแ์ละปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การท าใหเ้กิดพฤติกรรมหรือการกระท าต่างๆของอินทรีย ์

จิตวิทยาบริการ (Service psychology) หมายถึง การศึกษาพฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กับกระบวนการยริการและการจัดระบบบริการ เพื่อให้ได้มาซ่ึงการบริการท่ีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพโดยการศึกษาวิเคราะห์เพื่ออธิบาย ท านาย และควบคุมพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคคล 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาจิตวทิยาบริการ 
1. เพื่อใหเ้ขา้ใจ และยอมรับธรรมชาติของมนุษย ์
2. เพื่อประยุกต์ใช้หลักการและแนวคิดทางจิตวิทยาพฤติกรรมผูบ้ริโภคและ

การตลาดในการจดัการกระบวนการบริการ 
3. เพื่อพฒันาศักยภาพของผูท่ี้เก่ียวข้องกับการบริการให้เข้าใจบทบาทความ

รับผดิชอบ และสามารถปฏิบติัตนไดอ้ยา่งเหมาะสมในกระบวนการบริการ 
4. เพื่อยกระดบัมาตรฐานของการบริการ ด้วยกลยุทธ์การบริการท่ีสร้างความ

ประทบัใจและมีคุณธรรม 
5. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระบบการบริการ รวมทั้งปัญหาขอ้บกพร่องของ

การปฏิบติังานบริการเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขใหก้ารบริการด าเนินไปดว้ยดี 
6. เพื่อตระหนักถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงการบริการในอนาคต ในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบันโยบาย รูปแบบ และคุณภาพของการบริการท่ีสังคมตอ้งการ 
เจตคติ และความพงึพอใจในงานบริการ (Attitude and Satisfaction In Hospitality) 

เจตคติ (Attitude) ; (Allport) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง สภาวะความพร้อมทาง
ความคิดและความรู้สึก ซ่ึงก่อตวัจากผลของประสบการณ์ มีอิทธิพลในการก าหนดทิศทางของ 
ปฏิกิริยาตอบสนองของบุคคลท่ีมีต่อทุกส่ิง และทุกสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

เจตคติ (Attitude) ; (Fishbein and Aizen) หมายถึง ความโนม้เอียงท่ีเกิดจากการ
เรียนรู้ เพื่อท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด ดว้ยการแสดงออกถึงความชอบหรือไม่ชอบ ส่ิงนั้นอยา่ง
คงท่ี สม ่าเสมอ 

สรุป เจตคติ (Attitude) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ รอบตวั 
และมีความโนม้เอียงท่ีจะประพฤติปฏิบติัในทางใดทางหน่ึงต่อส่ิงนั้น ทั้งน้ีเจตคติของบุคคลแต่ละ
คนเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีก าหนดพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลนั้ น โดยได้รับอิทธิพลจาก
สภาพแวดลอ้ม วฒันธรรม ครอบครัว กลุ่มเพื่อน และส่ือมวลชน ซ่ึงพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจะเกิดเป็น
ประสบการณ์การเรียนรู้ของบุคคลท่ีส่งผลยอ้นกลบัไปสู่เจตคติต่อเน่ืองกนัไป 
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เจตคติในการบริการ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลในการประเมินการ
บริการ อนัส่งผลให้บุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการบริการท่ีมีความโน้มเอียงไปในทางใดทาง
หน่ึงดว้ยการแสดงออกทางบวก หรือทางลบได ้
 ความส าคัญของเจตคติในการบริการ 

การศึกษาเจตคติในการบริการเป็นเร่ืองส าคญั เพราะความเขา้ใจในเร่ืองน้ีจะน ามา
ซ่ึงการจดัการระบบการบริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากเจตคติเป็นตวัการส าคญั
ท่ีชกัจูงผูบ้ริโภคเขา้สู่ระบบการบริการ 

ความส าคัญของเจตคติต่อผู้ให้บริการ 
1. เป็นตวับ่งบอกความตอ้งการของลูกคา้หรือผูรั้บบริการ 
2. ใชใ้นการแบ่งส่วนตลาดและการเลือกส่วนตลาดท่ีเป็นตลาดเป้าหมาย 
3. เป็นตวัแปรส าคญัในการประเมินคุณภาพของการบริการ 

ความส าคัญของเจตคติต่อผู้รับบริการ 
1. เป็นตวัผลกัดนัความตอ้งการใหมี้การแสดงออก 
2. ช่วยก าหนดการตดัสินใจซ้ือบริการของบุคคล 

ความพงึพอใจในการบริการ (Satisfaction in Hospitality) 
  ความหมายและความส าคญัของความพึงพอใจในการบริการ 

การใหค้วามส าคญักบัลูกคา้หรือผูรั้บบริการและคน้หาความตอ้งการเพื่อสนอง การ
บริการท่ีถูกใจลูกคา้นบัวา่เป็นหวัใจส าคญัของการบริการ เพราะเป็นเป้าหมายสูงสุดของการบริการ
คือ การสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 

 ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ระดบัความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อส่ิง
ใดส่ิงหน่ึง 

ความส าคัญของความพงึพอใจในการบริการ  
ความส าคัญต่อผู้ให้บริการ 

1. ความพึงพอใจของลูกคา้เป็นตวัก าหนดคุณลกัษณะของการบริการ 
2. ความพึงพอใจของลูกคา้เป็นตวัแปรส าคญัในการประเมินคุณภาพของการ

บริการ 
3. ความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานบริการเป็นตวัช้ีคุณภาพและความส าเร็จ

ของงานบริการ 
ความส าคัญต่อผู้รับบริการ 

1. ความพึงพอใจของลูกคา้เป็นตวัผลกัดนัคุณภาพชีวติท่ีดี 
2. ความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานบริการช่วยพฒันาคุณภาพงานบริการและ

อาชีพบริการ 
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สรุป ความพึงพอใจในการบริการเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อบริการ และ
ความพึงพอใจในงานของผูป้ฏิบติังานบริการ ซ่ึงนบัว่าความพึงพอใจทั้งสองลกัษณะมีความส าคญั
ต่อการพฒันาคุณภาพของการบริการและการด าเนินงานการบริการให้ประสบความส าเร็จ เพื่อสร้าง
และรักษาความรู้สึกท่ีดีต่อบุคคลทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 
กล่าวไดว้่า ความสัมพนัธ์ระหวา่งการสร้างความพึงพอใจภายในองคก์รและความ

พึงพอใจภายนอกให้การเช่ือมโยงกนั โดยความพึงพอใจของลูกคา้จะเป็นผลมาจากความพึงพอใจ
ของผูใ้ห้บริการ โดยความพึงพอใจของผูบ้ริโภคจะเป็นแรงจูงใจโดยตรงต่อการปฏิบติังานบริการ
อยา่งมีคุณภาพซ่ึงส่งผลให้ผูบ้ริการเกิดความพึงพอใจ สรุปคือ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการและผู ้
ให้บริการต่างมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานบริการ ผูบ้ริการการบริการจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
สร้างและรักษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการและผูใ้ห้บริการท่ีมีต่อการบริการอย่างเท่าเทียมกนั 
ความพึงพอใจในการบริการจึงจะบงัเกิดข้ึนอยา่งแทจ้ริง (Elfms, 2020) 
 
2.6 แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจในคุณภาพการบริการ  

Hamari, Hanner, & Koivisto. (2017) ไดใ้ห้ความหมายของ ความพึงพอใจในคุณภาพการ
บริการ (Service Quality Satisfaction)หมายถึง คุณภาพการให้บริการเป็นความตอ้งการและความ
คาดหวงัของนกัท่องเท่ียวหรือนกัเดินทางลูกคา้หรือผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บหลงัจากการใชบ้ริการแลว้ 

Hanks, Line, & Kim. (2017) การให้บริการในดา้นดูแลนกัท่องเท่ียวหรือนกัเดินทาง ลูกคา้
หรือผูบ้ริโภค บุคคลหรือกลุ่มคนทัว่ไปท่ีองคก์รธุรกิจการให้บริการตอ้งการการเอาใจใส่ในคุณภาพ
ของการให้บริการจากองค์ ไม่ว่าจะเป็นจากธุรกิจองค์กรท่องเท่ียว บริษทัน าเท่ียว บริษทัท่องเท่ียว 
หรืออุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว หรือการให้บริการทางด้านผลิตภณัฑ์สินค้า และ 
บริการทางการท่องเท่ียวเป็นการให้กบันกัท่องเท่ียวหรือนกัเดินทาง ลูกคา้หรือผูบ้ริโภค บุคคลหรือ
กลุ่มคนทัว่ไป เพื่อท าใหเ้กิดความเช่ือถือในดา้นคุณภาพของบริการ 

Munoz, G. (2017) ไดใ้ห้ความหมายของ ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ (Service 
Quality Satisfaction) หมายถึง เป็นการบริการท่ีมีคุณภาพท่ีเป็นการตอบสนองความตอ้งการและ
ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในขณะท่ี การรักษาคุณค่าของลูกคา้ คุณภาพการบริการหมายถึงการ
ประเมินระดบัการให้บริการโดยรวมขององค์กรและการประเมิน จะข้ึนอยู่กบัการรับรู้ในระหว่าง
การพบปะกบัผูใ้หบ้ริการเก่ียวกบัผลิตภณัฑสิ์นคา้และบริการ ความตอ้งการส่วนบุคคลประสบการณ์
ในอดีตและความพยายามทางการตลาดขององคก์ร   
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2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
จากการศึกษาคน้ควา้เอกสารและผลงานวจิยัท่ีผา่นมาพบวา่ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

ปรเมศ  บุญเป่ียม (2561) วิจยัเร่ือง การให้บริการรถโดยสารปรับอากาศระหว่าง 
กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่าง มีวตัถุประสงค์ท่ีใช้ในการบริการ เพื่อ
เดินทางกลบัภูมิล าเนา มนภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถโดยสาร
ปรับอากาศ ระหว่าง กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทุกดา้นมีความพึงพอใจระดบัปานกลาง โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใช้
บริการในดา้นพนกังานผูใ้ห้บริการบนรถมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นอตัราค่าบริการ ดา้นระยะเวลา
การเดินทาง ด้านความปลอดภยัในการใช้บริการ และด้านความสะดวกสบายในการใช้บริการ 
ตามล าดบั ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจโดยรวม
ของผูท่ี้มาใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศระหว่าง กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ปัจจยัเก่ียวกบัการเดินทาง ไดแ้ก่ บริษทัท่ีเลือกใชบ้ริการ ช่วงเวลาท่ี
ใช้ในการบริการ และระยะเวลาท่ีรอใช้บริการ ท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจโดยรวมของผูท่ี้มาใช้
บริการโดยสารปรับอากาศระหวา่ง กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 

อาริยา  หมดัลี (2559) วิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการรถโดยสารประจ า
ทางของบริษทั วีระกร จ ากัด เส้นทางหาดใหญ่-สุไหงโกลก ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการรถ
โดยสารประจ าทาง อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจด้าน
บุคลากรอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจากผูใ้ช้บริการโดยสารมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
พนกังานจ าหน่ายตัว๋ พนกังานขบัรถ นายตรวจตัว๋โดยสารซ่ึงมีความสุภาพเรียบร้อย ยิม้แยม้แจ่มใส
ใส่ใจการให้บริการต่อผูโ้ดยสาร ส่วนกระบวนการให้บริการ ดา้นความปลอดภยั และดา้นอาคาร
สถานท่ี อยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการไดค้  านึงถึงระยะเวลาในการซ้ือตัว๋โดยสาร การจอดรถ
ท่ีจุดพกัรถระหวา่งทาง ความปลอดภยัจากการเกิดอุบติัเหตุสภาพตวัรถมีความมัน่คงแข็งแรง และ
ความสะดวกปลอดภยัของสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ตามล าดบั ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผูใ้ช้บริการรถโดยสารประจ าทางของ บริษัท วีระกร จ ากดั เส้นทางหาดใหญ่-สุไหงโกลก จ าแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการรถโดยสารประจ าทางส่วน
อาชีพท่ีต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทางอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

อุษา  กิตติพนัธ์โสภณ (2559) ได้ศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ตวัตนบนเครือข่าย
สังคมท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผลการวิจยัพบวา่ (1) การรับรู้ตวัตน
บนเครือข่ายสังคมสามารถวดัไดจ้ากความรู้สึกถึงการอยูร่่วมกนัในสถานท่ีเดียวกนัขณะส่ือสาร (Co-
presence) ความรู้สึกถึงความสามารถในการเขา้ใจผูอ่ื้น (Psychological Involvement) ความรู้สึกถึง
พฤติกรรมท่ีมีความผกูพนักนั การติดต่อสัมพนัธ์กนัหรือมีการโตต้อบในการกระท าซ่ึงกนัและกนัทั้ง
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สองฝ่าย (Behavioral Engagement) และมีอิทธิพลทางบวก (2) ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้ายมี
อิทธิพลทางบวกต่อความคุน้เคยและความเช่ือมัน่ในตวัผูข้าย (3) ความคุน้เคยไม่มีอิทธิพลทางบวก
และทางลบ (NS) ต่อความเช่ือมัน่ในตวัผูข้าย แต่มีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจซ้ือ (4) ความ
เช่ือมัน่ในตวัผูข้ายท่ีสามารถวดัไดจ้าก ความมัน่ใจในความสามารถของผูข้าย (Ability) ความเอ้ือเฟ้ือ
มีน ้ าใจของผูข้าย (Benevolence) ความซ่ือสัตยข์องผูข้าย (Integrity) และมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
ตั้งใจซ้ือ โดยมีอิทธิพลในระดบัต ่ากวา่ความคุน้เคยต่อความตั้งใจซ้ือ 



 

 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ                                                                                                                                                                                                                                                                         

สถานประกอบการ    : บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั 
ทีต่ั้ง          : 88: /147 หมู่บา้นภทัราวรรณ หมู่ 2 ต าบลละหาร  

         อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 11110 
โทรศัพท์         : 02 0760466, 097-1050466, 097-1617366 
เวบ็ไซต์         : www.sawasdeethailandtravel.com 
Facebook        SAWASDEE THAILAND TRAVEL 

 
ภาพท่ี 3.1 ตราสัญลกัษณ์ (Logo) บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 

ท่ีมา : บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 

 
ภาพท่ี 3.2 แผนท่ี บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 

ท่ีมา : บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ 
3.2.1 การให้บริการของบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต  จ ากัด เป็นผู ้

ให้บริการในด้านการท่องเท่ียว ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศรูปแบบการบริการท่ีครบวงจร
โดยมุ่งเน้นการบริการลูกค้าเป็นอันดับหน่ึงท่ีตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เช่น รับจัด
โปรแกรมน าเท่ียว อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน จดักิจกรรม Team Building, Walk rally, CSR, Sport 
day, Staff Party บริการจองท่ีพกั จองตัว๋เคร่ืองบิน 

 
ภาพท่ี 3.3 จดัโปรแกรมน าเท่ียว ล่องแก่งท่ี จงัหวดันครนายก 
ท่ีมา : บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 

 

 
ภาพท่ี 3.4 จดักิจกรรม Team Building ท่ีพทัยา จงัหวดัชลบุรี 
ท่ีมา : บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
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ภาพท่ี 3.5 จดักิจกรรม Outing ประจ าปี ในโรงแรมท่ีพทัยา จงัหวดัชลบุรี 

ท่ีมา : บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
 

3.2.2 บริการรถเช่าชั่วคราวระยะสั้ น หรือรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถโดยให้บริการ
บ ารุงรักษารถยนตแ์บบครบวงจรในระดบัมาตรฐานสากล ประเภทของรถท่ีใหเ้ช่า มีดงัน้ี 

3.2.2.1 รถตู้ VIP  

 
ภาพท่ี 3.6 บริการเช่ารถตู ้VIP ของบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 

ท่ีมา : บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
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3.2.2.2 รถมินิบัส VIP  

 
ภาพท่ี 3.7 บริการเช่ารถมินิบสั VIP ของบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 

ท่ีมา : บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
3.2.2.3 รถบัส 2 ช้ัน VIP 

 
ภาพท่ี 3.8 บริการเช่ารถบสั 2 ชั้น VIP ของบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 

ท่ีมา : บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
  

นอกจากนั้นยงัเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกบับริษทัท่ีเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจใหบ้ริการรถเช่าดว้ย
รถหลากหลายประเภทหลายราคาใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 
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คุณนภทัร มีประสงค ์
ประธานบริษทั 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
  
 
 
  
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 3.9 แผนภูมิการจดัองคก์รและการบริหารงาน 
บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 

ท่ีมา : บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
 

 
 
  

คุณชุมพล สิงห์เมืองพล 
ผูอ้  านวยการฝ่ายขาย 

 

คุณทศพล ค าสุวรรณ 
เจา้หนา้ท่ีประสานงานขาย 

 

 

คุณวชิระ สิงห์โตทอง 
ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

 

คุณณภทัร มีประสงค ์
ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

 

คุณชุมพร สิงห์เมืองพล 
ผูจ้ดัการการขนส่ง 

 

คุณสาคร สิงห์เมืองพล 
ผูจ้ดัการการขนส่ง 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
 3.4.1 ต าแหน่งทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

1. นางสาววรรณิภา พวงพนัธ์  
ต าแหน่ง : ผูช่้วยพนกังานขาย 

2. นางสาววรรณนิษา เฟสูงเนิน  
ต าแหน่ง : ผูช่้วยพนกังานขาย 

 3.4.2 ลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
1. ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีก่อนวนัด าเนินงานจริง 
2. เตรียมอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชก่้อนออกปฏิบติังานทวัร์ 
3. ปฏิบติังานเป็นผูช่้วยมคัคุเทศก ์ 
4. งานดา้นเอกสาร ประชาสัมพนัธ์ทริปท่องเท่ียวและบริการรถเช่า 

 
3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

ช่ือ-นามสกุล  : คุณชุมพล   สิงห์เมืองพล 
ต าแหน่งงาน  : ผูอ้  านวยการฝ่ายขาย 
โทรศพัท ์      : 097-1050466 
Email              : sawasdeethailandtravel@gmail.com 

 
ภาพท่ี 3.10 พนกังานท่ีปรึกษา (คุณชุมพล) 

ท่ีมา : บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
 
3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

เร่ิมฝึกปฏิบติังานวนัท่ี 13 มกราคม 2563 - 30 เมษายน 2563 
วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลา 09:00 น. - 17:00 น. 
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3.7 ขั้นตอนและวธีิด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน มกราคม กุมภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน 
1.ศึกษาขอ้มูลและเอกสาร
ภายในบริษทั 

    

2.คิดหวัขอ้น าเสนอกบั
อาจารยท่ี์ปรึกษา 

    

3.คน้หารายละเอียดเพิ่มเติมท่ี
ตอ้งใชใ้นการจดัท าโครงงาน 

    

4.น าเสนอโครงงานท่ีจดัท า
ต่อบริษทัเพื่อประชาสัมพนัธ์ 

    

5.จดัท าเอกสาร สรุปผล  
และน าเสนอ 

    

ตารางท่ี 3.1 แสดงรายละเอียดระยะเวลาการด าเนินงาน 
 

จากตารางท่ี 3.1 แสดงรายละเอียดระยะเวลาการด าเนินงาน 
3.7.1 ศึกษาขอ้มูลและเอกสารภายในบริษทั เพื่อท่ีจะไดน้ ามาจดัท าโครงการ 
3.7.2  คิดหวัขอ้และวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการท าโครงการ เสนอกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาและ 

พนกังานท่ีปรึกษา เพื่อขอค าปรึกษาและส่งเพื่อรอการพิจารณา 
3.7.3  คน้หารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีตอ้งใชใ้นการจดัท าโครงงาน เช่น       

          รายละเอียด รถตู ้VIP รถมินิบสั VIP และ รถบสั 2 ชั้น VIP 
3.7.4  น าเสนอโครงงานท่ีจดัท าต่อบริษทั เพื่อพิจารณาในการเผยแพร่ขอ้มูลเพื่อ      

         ประชาสัมพนัธ์การบริการรถเช่าของบริษทั 
3.7.5  จดัท าเอกสารรายงาน สรุปผลและจดัท าแบบการน าเสนองาน Power point 
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
3.8.1 อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ 

- โนต้บุก๊คอมพิวเตอร์ (Notebook)  
- คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Ipad)  
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
- เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
- กลอ้งถ่ายภาพ  
- โทรศพัทมื์อถือ  

3.8.2 อุปกรณ์ด้านซอฟต์แวร์ 
- โปรแกรม Canva 
- โปรแกรม Pinterest 
- เวบ็ไซต ์Facebook 
- แอพพลิเคชัน่ ตวัจดัการเพจ 
- แอพพลิเคชัน่ Line  
- โปรแกรม Microsoft Office Word 
- โปรแกรม Microsoft Office Excel  
- โปรแกรม Microsoft Office Power Point 

 
 



 

 

บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
 จากท่ีคณะผูจ้ดัท าได้เขา้รับการปฏิบติัสหกิจศึกษาท่ีบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์
ทรานสปอร์ต จ ากดั (Sawasdee Travel Group And Transport Co.Ltd.) ในต าแหน่งผูช่้วยพนกังาน
ขาย ตลอดระยะเวลา 16 สัปดาห์ คณะผูจ้ดัท าได้เรียนรู้ถึงกระบวนการท างานในด้านการขาย 
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การเตรียมอุปกรณ์ของท่ีต้องใช้ก่อนออกปฏิบัติงานทัวร์ การ
ปฏิบติังานเป็นผูช่้วยมคัคุเทศก ์การประชาสัมพนัธ์โปรแกรมท่องเท่ียวและบริการรถเช่าของบริษทั 
ดงันั้น จึงไดจ้ดัท ารูปเล่มโครงงาน การประชาสัมพนัธ์บริการรถเช่าของบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป 
แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั ผ่านเพจเฟสบุ๊ค เช่ารถตูว้ีไอพี เช่ารถบสัวีไอพี จากเพจเฟสบุ๊คของ  
บริษทัท่ีมีอยูแ่ลว้น ามาพฒันาต่อยอดและเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมในดา้นการประชาสัมพนัธ์บริการรถ
เช่าของบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั ซ่ึงรายละเอียดและขอ้มูล ขั้นตอน
การประชาสัมพนัธ์ทั้งหมดไดร้วบรวมไว ้ดงัน้ี 

1. การสร้างความน่าเช่ือถือและความน่าสนใจ 
2. มีร้านคา้บนเฟสบุค๊ (Facebook shop section) 
3. โปรโมทบริการผา่นทางเฟสบุค๊ 
4. การส่ือสารและการบริการ 
5. ผลการปฏิบติังาน 

 
4.1 การสร้างความน่าเช่ือถือและความน่าสนใจ 
 ขั้นตอนการสร้างหนา้เพจใหมี้ความน่าเช่ือถือและน่าสนใจนั้น ผูจ้ดัท าไดท้  าการปรึกษากบั
พนักงานท่ีปรึกษา เก่ียวกับวิธีการสร้างความน่าเช่ือถือและสามารถดึงดูดลูกค้าได้ ซ่ึงได้ให้
ค  าแนะน าในส่วนของการท าหน้าเว็บไซต์มีดีไซน์ท่ีสวยงามท าให้เวบ็ไซต์มีความน่าสนใจหรือ
ดึงดูดสายตาได ้นอกจากนั้นยงัเป็นเอกลกัษณ์ท่ีน่าจดจ า  
 4.1.1 ความน่าเช่ือถือ 
  การใส่ขอ้มูลท่ีตั้ง ช่ือเวบ็ไซต ์หมายเลขโทรศพัทข์องบริษทั เพื่อสร้างความ
น่าเช่ือถือของเพจเฟสบุค๊ เช่ารถตูv้ip เช่ารถบสัvip 
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ภาพท่ี 4.1 หนา้เพจ และ ขอ้มูลท่ีตั้ง ช่ือเวบ็ไซต ์หมายเลขโทรศพัท ์ 

ของ  บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
ท่ีมา : Facebook Page เช่ารถตูv้ip เช่ารถบสัvip  

4.1.2 ความน่าสนใจ 
  การท าหน้าปกเพจท่ีมีดีไซน์สวยงาม มีความน่าดึงดูด ออกแบบหน้าปกเฟสบุ๊ค 
ผา่นโปรแกรม Canva โดยใช้ภาพพื้นหลงัท่ีเป็นเอกลกัษณ์แบบไทย ประกอบดว้ยภาพรถทั้ง 3 
ประเภทท่ีให้บริการ คือ รถตู  ้ VIP รถมินิบสั VIP และ รถบสั 2 ชั้น VIP ให้มีความโดดเด่น เพื่อ
ต้องการท่ีจะส่ือถึงการให้บริการรถเช่าอย่างตรงไปตรงมา มีโลโก้บริษัท ท่ีตั้ ง เว็บไซต์ และ
หมายเลขโทรศพัทข์องบริษทัในหนา้ปกเพจเป็นส่วนประกอบดว้ย 

 
ภาพท่ี 4.2 หนา้ปกเพจเช่ารถตูv้ip เช่ารถบสัvip 
ท่ีมา : Facebook Page เช่ารถตูv้ip เช่ารถบสัvip  
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4.2 มีร้านค้าบนเฟสบุ๊ค (Facebook shop section) 
 การมีบริการแสดงอยูใ่นส่วนแรกของเพจ ท าให้ลูกคา้ท่ีเขา้มาหนา้แฟนเพจเห็นบริการได้
ง่ายข้ึน เม่ือกดเขา้ไปท่ีตวัสินคา้หรือบริการจะมีขอ้มูลเก่ียวกบัราคา รายละเอียดของบริการ และ
รูปภาพ เพิ่มโอกาสทางการขายให้สูงข้ึน และเพิ่มเปอร์เซ็นตท่ี์ลูกคา้จะสอบถามเขา้มายงัเพจ  เพื่อ
ความสะดวกสบายในการใหข้อ้มูลรายละเอียดต่างๆ และรูปภาพของรถ 

 
ภาพท่ี 4.3 ร้านคา้บนเพจเฟสบุค๊ เช่ารถตูv้ip เช่ารถบสัvip 

ท่ีมา : Facebook Page เช่ารถตูv้ip เช่ารถบสัvip  
4.2.1 การโพสต์ขายบน Facebook Shop  

1. การโพสต์ผ่าน “เมนู Shop” ใน Facebook จะท าให้ลูกคา้เห็นบริการใน
ลกัษณะเป็นหมวดหมู่อยูบ่นสุดของเพจอยู่เสมอ แลว้ใช้วิธีสไลด์ภาพสินคา้
จากขวาไปซา้ย  

2. มีปุ่มใหส่้งขอ้ความ หาผูข้ายไดโ้ดยตรง ท าให้เพิ่มโอกาสลูกคา้ติดต่อเขา้มาท่ี
ร้านโดยตรงมากข้ึน มีโอกาสขายบริการเพิ่มมากข้ึน 

3. โฆษณาบริการไดน่้าสนใจและคุม้ค่ามากข้ึน ท าให้การลงโฆษณาบนเฟสบุ๊ค 
อยูภ่ายในโพสตเ์ดียว สามารถแสดงบริการไดห้ลายแบบหลายประเภท 
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4.2.2 ประเภทของรถทีใ่ห้เช่า  
4.2.2.1 รถตู้ VIP  

   รายละเอียดสินคา้ 
 รถ Toyota Commutor 
 ระบบแอร์ไฟฟ้า 
 ระบบ GPS 
 ระบบเบรก ABS 
ส่ิงอ านวยความสะดวก 
 รถตูโ้ดยสารนัง่ได ้9-13 ท่ีนัง่ 
 ประกนัอุบติัเหตุชั้น 1 
 USB ชาร์จแบตในรถ 
 เบาะปรับเอนนอน 
 บริการถงัน ้าแขง็ 
 เคร่ืองเสียง 
 ไฟส่องสวา่ง 
 ตกแต่งหรูหราแบบ VIP 
อตัราค่าบริการ 
 ค่าเช่าราคา 1,800 บาท / วนั 
 ค่าท่ีพกัคนขบั 300 บาท / คืน (ในกรณีคา้งคืนแบบไม่มีท่ีพกั) 
 ใชบ้ริการได ้12 ชัว่โมง (หากเกิน OT ชัว่โมงละ150 บาท) 
 ไม่รวมค่าน ้ามนั ค่าทางด่วน ค่าท่ีจอดรถและค่าภาษี 

 
ภาพท่ี 4.4 ตวัอยา่งบริการรถตู ้VIP ในร้านคา้บนเฟสบุค๊ 

ท่ีมา : Facebook Page เช่ารถตูv้ip เช่ารถบสัvip  
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4.2.2.2 รถมินิบัส VIP  
รายละเอียดสินคา้ 
 รถ Mercedes - Benz  
 ระบบแอร์ไฟฟ้า 
 ระบบ CCTV 4 จุด 
 ระบบกลอ้ง 360 องศา 
 ระบบ GPS 

 ระบบเบรก ABS 
 ระบบทรงตวัอจัฉริยะ 
 ระบบข้ึนทางชนัและลงเขา 
 ระบบวสัดุป้องกนัลามไฟ

ส่ิงอ านวยความสะดวก 
 รถมินิบสัแบบ Exclusive  
 นัง่ได ้20 ท่ีนัง่ 
 ประกนัอุบติัเหตุชั้น 1 
 Free Wi-Fi  
 USB ชาร์จแบตทุกท่ีนัง่ 
 เบาะปรับเอนนอน 

 ท่ีวางทานอาหารส่วนตวั 
 บริการถงัน ้าแขง็ 
 เคร่ืองเสียงคาราโอเกะ 
 ไฟส่องสวา่งอ่านหนงัสือ 
 ตกแต่งหรูหราแบบ VIP 

อตัราค่าบริการ  
 ค่าเช่าราคา 4,500 บาท / วนั 
 ค่าท่ีพกัคนขบั 400 บาท/ คืน (ในกรณีคา้งคืนแบบไม่มีท่ีพกั) 
 ใชบ้ริการได ้12 ชัว่โมง (หากเกิน OT ชัว่โมงละ 300 บาท) 
 ไม่รวมค่าน ้ามนั ค่าทางด่วน ค่าท่ีจอดรถและค่าภาษี 

 
ภาพท่ี 4.5 ตวัอยา่งบริการรถมินิบสั VIP ในร้านคา้บนเฟสบุค๊ 

ท่ีมา : Facebook Page เช่ารถตูv้ip เช่ารถบสัvip  
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4.2.2.3 รถบัส 2 ช้ัน VIP 
รายละเอียดสินคา้ 
 รถ SCANIA  
 ระบบแอร์ไฟฟ้า 
 ระบบ CCTV 4 จุด 
 ระบบ GPS 
 ระบบเบรก ABS 
 ระบบทรงตวัอจัฉริยะ 
 ระบบข้ึนทางชนัและลงเขา 
 ระบบวสัดุป้องกนัลามไฟ 
ส่ิงอ านวยความสะดวก 
 รถบสั 2 ชั้นแบบ Exclusive 45-50 ท่ีนัง่ 
 ประกนัอุบติัเหตุชั้น 1 
 USB ชาร์จแบตทุกท่ีนัง่ 
 เบาะปรับเอนนอนสบายกาย 
 บริการถงัน ้าแขง็ 
 เคร่ืองเสียงคาราโอเกะ 
 ตกแต่งหรูหราแบบ VIP 
อตัราค่าบริการ 
 ค่าเช่าราคา เร่ิมตน้ 12,000 บาท / วนั (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเส้นทาง) 
 ไม่รวมค่าน ้ามนั ค่าทางด่วน ค่าท่ีจอดรถและค่าภาษี 

 
ภาพท่ี 4.6 ตวัอยา่งบริการรถบสั 2 ชั้น VIP ในร้านคา้บนเฟสบุค๊ 

ท่ีมา : Facebook Page เช่ารถตูv้ip เช่ารถบสัvip  
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4.3 โปรโมทบริการผ่านทางเฟสบุ๊ค 
 4.3.1 โปรโมทบริการอย่างสม ่าเสมอ 
  การโพสต์รูปบริการลงในเพจอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงจะช่วยให้เกิดการกด Like, 
Comment และ แชร์ได ้ผูติ้ดตามเพจก็จะรู้ความเคล่ือนไหว ท าให้ลูกคา้เกิดความสนใจ และยงัช่วย
ใหเ้พจเฟสบุค๊ไม่เงียบเกินไป  
 4.3.2 รูปภาพและข้อความ 
  ใชรู้ปภาพในการโปรโมทบริการ รูปภาพท่ีมองเห็นตวับริการชดัเจน ภาพชดั สวย 
ดูดี น่าสนใจ ดูเป็นธรรมชาติ และใชข้อ้ความโฆษณาท่ีทนัสมยัโดดเด่น น่าดึงดูดและน่าสนใจ ใส่
รายละเอียดบริการเพิ่มไปบนรูปภาพ เช่น ราคา ขนาด ส่ิงอ านวยความสะดวก ประเภทรถ และช่ือ
บริษทั เพราะนอกจากจะไดโ้ปรโมทบริการแลว้ ยงัไดโ้ฆษณาบริษทัใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 
 

 
ภาพท่ี 4.7 ตวัอยา่งรูปภาพรถเช่า และขอ้ความโฆษณา 

ในการโปรโมทบริการรถเช่าผา่นเพจ 
ท่ีมา : Facebook Page เช่ารถตูv้ip เช่ารถบสัvip  

 4.3.3 เนือ้หา หรือ Content เกีย่วข้องกบักลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเป้าหมายหลกัคือ นกัท่องเท่ียวและผูท่ี้ตอ้งการเช่ารถเพื่อเดินทาง ดงันั้นจึง
โพสหรือแชร์เน้ือหาในเฟสบุ๊คผา่นเพจเช่ารถตูv้ip รถบสัvip เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว เทศกาล
ต่างๆ เพื่อดึงดูดให้ผูค้นเขา้มาดูเพจมากท่ีสุด เป็นการจูงใจให้อยากเดินทางท่องเท่ียว และแนะน า
สถานท่ีท่องเ ท่ียวใหม่ๆให้เป็นท่ี รู้จัก จึงเลือกเน้ือหาเ ก่ียวกับสถานท่ีท่องเ ท่ียวท่ีตรงกับ
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กลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งส่ิงท่ีตอ้งการจะส่ือสารในเน้ือหาท่ีมีประโยชน์หรือเก่ียวขอ้งกบับริการรถ
เช่าในการเดินทาง และมีความน่าสนใจในโพสต ์ช่วยเพิ่มยอดในการเขา้ชมเพจ และเพิ่มยอดขายได ้
 

 
ภาพท่ี 4.8 ตวัอยา่งการโพสตส์ถานท่ีท่องเท่ียว We Flower Village ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่  

และ ชุมชนแสนตอ ท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ท่ีมา : Facebook Page เช่ารถตูv้ip เช่ารถบสัvip  

 

 
ภาพท่ี 4.9 ตวัอยา่งการแชร์สถานท่ีท่องเท่ียว ผาฮ้ี วลัเลย ์ท่ีจงัหวดัเชียงราย  

และ River Tales ริเวอร์เทลแก่งกระจาน ท่ีจงัหวดัเพชรบุรี 
ท่ีมา : Facebook Page เช่ารถตูv้ip เช่ารถบสัvip  
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ภาพท่ี 4.10 ตวัอยา่งการโพสตเ์ทศกาลวนัตรุษจีนและวนัวาเลนไทน์  

ท่ีมา : Facebook Page เช่ารถตูv้ip เช่ารถบสัvip  
 4.3.4 ประสบการณ์การใช้บริการ 
  โพสต์เน้ือหาและรูปภาพผ่านเพจเฟสบุ๊ค เช่ารถตู้vip รถบสัvip เก่ียวกับ
ประสบการณ์การใช้บริการของลูกคา้ เพื่อขอบคุณลูกคา้ท่ีมาใช้บริการรถเช่าของทางบริษทั และ
อพัเดทการให้บริการอยู่ตลอด รวมทั้งลูกคา้ท่ีเคยใช้บริการเขียนค าแนะน าและรีวิวประสบการณ์
การใช้บริการ ความคิดเห็นของลูกคา้หลงัจากท่ีได้รับบริการ เพื่อเพิ่มช่องทางในการโปรโมท
บริการรถเช่าและท าให้บริษทัมีความน่าเช่ือถือเพิ่มข้ึน นอกจากน้ีลูกค้าท่ีไม่เคยรับบริการแต่
ตอ้งการใชบ้ริการสามารถน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจได ้

 
ภาพท่ี 4.11 ตวัอยา่งการโพสตข์อบคุณลูกคา้ท่ีใชบ้ริการรถเช่าของทางบริษทั                                              

ท่ีมา : Facebook Page เช่ารถตูv้ip เช่ารถบสัvip  
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ภาพท่ี 4.12 ตวัอยา่งลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการเขียนค าแนะน าและรีววิประสบการณ์ใชบ้ริการรถเช่า 

ผา่นเพจ เช่ารถตูv้ip เช่ารถบสัvip 
ท่ีมา : Facebook Page เช่ารถตูv้ip เช่ารถบสัvip  

4.3.5 โฆษณาดึงดูดลูกค้า 
  การยื่นขอ้เสนอพิเศษให้กบัลูกคา้ ด้วยการลดราคาบริการรถเช่า เป็นขอ้ความท่ี
ดึงดูดความสนใจจากลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี เพิ่มอตัราการซ้ือของลูกคา้มากข้ึน เพื่อให้ลูกคา้รู้สึกวา่ได้
ส่วนลดในโอกาสพิเศษและไม่กระทบต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั 

 
ภาพท่ี 4.13 ตวัอยา่งโฆษณาลดราคาบริการรถเช่าผา่นเพจเช่ารถตูv้ip เช่ารถบสัvip 

ท่ีมา : Facebook Page เช่ารถตูv้ip เช่ารถบสัvip  
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4.4 การส่ือสารและการบริการ                    
การขายสินคา้หรือบริการผา่นส่ือออนไลน์ ควรใหค้วามส าคญัในการส่ือสารเป็นอยา่งมาก 

เพราะการขายบริการออนไลน์ลูกคา้จะติดต่อผา่นช่องทางการส่งขอ้ความ ไม่ไดเ้จอกนัหนา้ต่อหนา้
หรือแบบ Face To Face ดงันั้น การใส่ใจรายละเอียดในการสนทนาโตต้อบกบัลูกคา้ จึงเป็นส่ิงท่ีไม่
ควรมองขา้ม จะขายสินคา้หรือบริการนั้นได ้การส่ือสารก็เป็นตวัแปรส าคญั ท่ีสามารถสร้างความ
พึงพอใจใหก้บัลูกคา้และน ามาซ่ึงการปิดยอดขาย 
 4.4.1 ความเร็วในการตอบข้อความลูกค้า 
  ตอบขอ้ความลูกคา้ใหร้วดเร็วทนัใจและให้ประทบัใจลูกคา้มากท่ีสุด เม่ือลูกคา้ส่ง
ขอ้ความเขา้มาสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัการบริการรถเช่า ตอบค าถามในส่ิงท่ีลูกคา้อยากรู้โดย
ใชภ้าษาแบบสุภาพและเป็นกนัเองกบัลูกคา้ 
 4.4.2 การให้บริการลูกค้า  
  4.4.2.1 ความต้องการของลูกค้า 
   การรับรู้ว่าลูกค้าคือใคร การตั้ งค  าถามหรือการท าความเข้าใจความ
ตอ้งการของลูกคา้ และส่งมอบบริการไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้  
 

 
ภาพท่ี 4.14 ตวัอยา่งการสอบถามความตอ้งการของลูกคา้ 

ท่ีมา : Facebook Page เช่ารถตูv้ip เช่ารถบสัvip  
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4.4.2.2 การให้บริการทีส่ร้างความประทบัใจ 
   การแนะน าบริการ ใหข้อ้มูลและรายละเอียดเก่ียวกบับริการรถเช่าท่ีลูกคา้
ตอ้งการทราบ รวมทั้งรูปภาพของรถท่ีให้บริการ ช่วยแกไ้ขปัญหาของลูกคา้หรือยื่นขอ้เสนอแก่
ลูกคา้ เช่น การให้ส่วนลดพิเศษ เปรียบเทียบราคาบริการ เป็นตน้ แนะน าบริการท่ีดีท่ีสุดและคุม้ค่า
แก่ลูกคา้จนลูกคา้รู้สึกประทบัใจ ท าใหลู้กคา้ไวว้างใจและมีความน่าเช่ือถือ 
 

 
ภาพท่ี 4.15 ตวัอยา่งการแนะน าบริการและลดค่าบริการแก่ลูกคา้ 

ท่ีมา : Facebook Page เช่ารถตูv้ip เช่ารถบสัvip  
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4.4.3 การปิดการขาย 

  การสรุปผลการน าเสนอขายบริการ ภายหลงัจากลูกคา้ตกลงตอ้งการใชบ้ริการรถ
เช่าผา่นเพจเฟสบุค๊ เช่ารถตูv้ip เช่ารถบสัvip 
 

 
ภาพท่ี 4.16 ตวัอยา่งสรุปผลการน าเสนอขายบริการ หรือ ปิดการขาย 

ท่ีมา : Facebook Page เช่ารถตูv้ip เช่ารถบสัvip  
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4.4.4 สอบถามความพงึพอใจ  
การบริการหลงัการขาย ติดตามผลและการใหบ้ริการเอาใจใส่ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการไป

แลว้ โดยใหค้วามช่วยเหลืออยา่งจริงใจและเตม็ใจ คอยเป็นผูป้ระสานงาน รวมทั้งแจง้ข่าวสารต่างๆ 
หรือรายละเอียดอ่ืนๆท่ีเป็นประโยชน์แก่ลูกคา้ ซ่ึงจะน าไปสู่ความพึงพอใจและใช้บริการซ ้ าของ
ลูกคา้ 

 
ภาพท่ี 4.17 ตวัอยา่งการประสานงานลูกคา้กบัคนขบัและสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้ 

ท่ีมา : Facebook Page เช่ารถตูv้ip เช่ารถบสัvip  
 
4.5 ผลการปฏิบัติงาน 
 หลงัจากคณะผูจ้ดัท าไดโ้พสตโ์ฆษณาเพื่อโปรโมทบริการลงทางแฟนเพจ เช่ารถตูv้ip เช่า
รถบสัvip ไดมี้ลูกคา้ส่งขอ้ความเขา้มาติดต่อสอบถามขอ้มูลจากทางแฟนเพจเก่ียวกบัการให้บริการ
รถเช่า จากรูปภาพท่ี 4.5 ได้ท าการโพสบริการรถมินิบสั VIP ในร้านคา้บนเฟสบุ๊ค ท าให้ลูกคา้
สนใจสอบถามขอ้มูลการบริการ 
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ภาพท่ี 4.18 ตวัอยา่งลูกคา้ส่งขอ้ความมาสอบถามขอ้มูลจากทางแฟนเพจ 

ท่ีมา : Facebook Page เช่ารถตูv้ip เช่ารถบสัvip  
 

 
ภาพท่ี 4.19 ตวัอยา่งลูกคา้ท าการจองบริการรถเช่าและโอนเงินค่ามดัจ า 

ท่ีมา : Facebook Page เช่ารถตูv้ip เช่ารถบสัvip  
 จากรูปภาพท่ี 4.19 ลูกคา้ไดต้กลงท าการจองบริการรถเช่าและโอนเงินค่ามดัจ าเช่ารถมินิ
บสั VIP กบัทางบริษทัเป็นจ านวน 1 คนั ในราคาเช่า 4,500 บาท ต่อวนั ไม่รวมค่าน ้ ามนั ค่าทางด่วน 
และค่าภาษี 
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ภาพท่ี 4.20 ตวัอยา่งลูกคา้คุณแบนเหมารถตูV้IP 1 คนั  

และ คุณฟ้าใสเช่ารถมินิบสัVIP 1 คนั  
ท่ีมา : Facebook Page เช่ารถตูv้ip เช่ารถบสัvip  

หลงัจากท่ีผูจ้ดัท าได้ท าการโฆษณาเพื่อโปรโมทบริการมีลูกคา้ส่งขอ้ความมาสอบถาม
ขอ้มูลและไดต้กลงซ้ือบริการจ านวน  2 ราย เป็นรถตู ้VIP 1 คนั ในราคาเหมา 3,500 บาท และรถ
มินิบสั VIP 1 คนั ในราคาเช่า 4,500 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 8,000 บาท  

 

 
ภาพท่ี 4.21 ตวัอยา่งยอดคนกดถูกใจและกดติดตามเพจ 

ท่ีมา : Facebook Page เช่ารถตูv้ip เช่ารถบสัvip  
 สรุปเพจ เช่ารถตูv้ip เช่ารถมินิบสัvip มีการโพสตท์ั้งหมด 67 โพสต ์ระยะเวลาด าเนินการ 
16 สัปดาห์ ในการประชาสัมพนัธ์บริการรถเช่าท าให้ไดรั้บผลตอบรับจากผูใ้ชเ้ฟสบุ๊ค ดงัน้ี จาก
วนัท่ี 14 มกราคม 2563 มีจ านวนคนกดถูกใจเพจ 253 คน และมีคนติดตามเพจ 260 คน ปัจจุบนั เพจ
เฟสบุ๊คมีจ านวนคนสนใจมากข้ึน ในวนัท่ี 24 เมษายน 2563 มีจ านวนคนกดถูกใจเพจทั้งหมด                        
505 คน และมีคนติดตามเพจ 517 คน โดยไม่ไดเ้สียค่าใชจ่้ายในการประชาสัมพนัธ์ 



 

 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการจัดท าโครงงาน 

จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 13 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 
ระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์ ในต าแหน่งผูช่้วยพนกังานขาย ท่ีบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์
ทรานสปอร์ต จ ากดั คณะผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าโครงงาน “การประชาสัมพนัธ์บริการรถเช่าของบริษทั 
สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั ผา่นเพจเฟสบุค๊ เช่ารถตูว้ไีอพี เช่ารถบสัวีไอพี” โดย
ก าหนดวตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขาย เพิ่มจ านวนลูกคา้ให้รู้จกับริษทั สวสัดี ทราเวล 
กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั และเพื่อเพิ่มรายไดใ้ห้แก่บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทราน
สปอร์ต จ ากดั โดยมีขอบเขตด้านประชากร คือ ผูใ้ช้เฟสบุ๊คและลูกคา้ท่ีมาใช้บริการรถเช่าของ 
บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทราน สปอร์ต จ ากดั ผา่นเพจ เช่ารถตูว้ไีอพี เช่ารถบสัวไีอพี  

ทางคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งวางแผนการด าเนินงาน เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ
ให้แก่บริษทั ผลประโยชน์ด้านรายได้และมีจ านวนลูกคา้ท่ีมาใช้บริการรถเช่าของบริษทัมากข้ึน 
โครงงานเล่มน้ีจึงน าเสนอการประชาสัมพนัธ์บริการรถเช่า ผา่นเพจเฟสบุ๊ค เช่ารถตูว้ีไอพี เช่ารถบสั
วีไอพี มีผลตอบรับจากผูใ้ช้เฟสบุ๊ค ดงัน้ี มีลูกคา้ส่งขอ้ความมาสอบถามขอ้มูลและได้ตกลงซ้ือ
บริการจ านวน 2 ราย รวมเป็นเงินประมาณ 8,000 บาท จากวนัท่ี 14 มกราคม 2563 มีจ านวนคนกด
ถูกใจเพจ 253 คน และมีคนติดตามเพจ 260 คน ปัจจุบนั เพจเฟสบุ๊คมีจ านวนคนสนใจมากข้ึน ใน
วนัท่ี 24 เมษายน 2563 มีจ านวนคนกดถูกใจเพจทั้งหมด 505 คน และมีคนติดตามเพจ 517 คน โดย
ไม่ไดเ้สียค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพนัธ์ เป็นผลสรุปการประชาสัมพนัธ์บริการรถเช่าของบริษทั 
สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั ผา่นเพจเฟสบุ๊ค เช่ารถตูว้ีไอพี เช่ารถบสัวีไอพี ผล
การด าเนินการเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 
5.2 ข้อเสนอแนะการจัดท าโครงงาน 

1. มีการเตรียมความพร้อมและศึกษาขอ้มูลก่อนจดัท าโครงงานอยา่งนอ้ย 2 - 3 สัปดาห์ 
2. การโปรโมทโพสต์ผ่านเพจเฟสบุ๊คตอ้งท าอย่างสม ่าเสมอ อย่างน้อยวนัละ 2 โพสต ์                   

เพื่อใหเ้พจมีความเคล่ือนไหวอยูต่ลอด 
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5.3 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

-  ไดเ้รียนรู้กระบวนการท างาน ขั้นตอนด าเนินงานต่างๆ  
-  พฒันาทกัษะความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
-  ไดเ้รียนรู้และเขา้ใจหลกัการของงานบริการ 
-  ฝึกระเบียบวนิยัและมีความรับผดิชอบในหนา้ท่ี 
-  ฝึกความอดทน ควบคุมอารมณ์ไดดี้ อ่อนนอ้มถ่อมตน และรู้จกักาลเทศะ 
-  มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ และรับมือกบัค าวพิากษว์จิารณ์ของ   
   ลูกคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
-  ไดฝึ้กการเตรียมความพร้อมในการใหบ้ริการเสมอ 
-  สามารถใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่างๆได ้
-  ฝึกความกระตือรือร้น และพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆตลอดเวลา 
-  ได้ฝึกการเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะจบการศึกษา และสามารถท างานได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพ 

-  สามารถเล่ือนเป็นพนกังานประจ าท่ีพร้อมปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพใหก้บัทาง 
   บริษทัท่ีไดเ้ขา้ไปปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

5.4 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
1. นกัศึกษาควรให้ความส าคญักบัเร่ืองความตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี 

ท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นอยา่งมาก 
2. ถา้มีการสงสัยในเร่ืองงานท่ีได้รับมอบหมาย หรือ ไม่เขา้ใจเก่ียวกบังานควรปรึกษา                                                                                 

พนกังานท่ีปรึกษาโดยเร็วท่ีสุด เพื่อท่ีจะไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและช่วยลดขอ้ผดิพลาด 
3. ในการประสานงานบางคร้ังการส่ือสารและความเขา้ใจไม่ตรงกนั ท าให้ในบางคร้ัง

งานจึงเกิดปัญหาบา้ง ขอ้เสนอแนะคือ สอบถามเจา้ของงานและจดบนัทึกตามส่ิงท่ี
ไดรั้บมาใหถู้กตอ้งและครบถว้น 

4. ควรศึกษาเก่ียวกับหน่วยงานท่ีจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาก่อน เพื่อความเข้าใจ
เก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีจะไปปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

5. ตั้งใจฝึกประสบการณ์และเก็บเก่ียวความรู้ใหม้ากท่ีสุด  
6. ควรปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์และผูค้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ของบริษทั สวสัดี  ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
 

  
ภาพมคัคุเทศก ์Staff และนกัศึกษาสหกิจศึกษา  

ของบริษทั สวสัดี  ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 



 

 

 
ภาพการท าความสะอาดบริษทั 

 

 
ภาพการท าเอกสารส าคญัต่างๆและโทรหาลูกคา้ 



 

 

 
ภาพการซ้ือของเตรียมไวก่้อนออกปฏิบติังาน 

 

 
ภาพการจดัเตรียมของประจ าแต่ละบสัก่อนวนัออกทวัร์ 



 

 

 
ภาพการตรวจนบัจ านวนเส้ือ 

  

 
ภาพการติดป้ายช่ือกระเป๋าให้ลูกคา้  



 

 

 
ภาพการบริการกาแฟ และของวา่งตอนเชา้ใหลู้กคา้ 

 

 
ภาพการแนะน าตวับนรถบสั 

 
 



 

 

 
ภาพการแจกอาหาร น ้า ขนม ผา้เยน็ และลูกอม ใหแ้ก่ลูกคา้ 

 

 
ภาพการท ากิจกรรมเล่นเกมส์บนรถบสักบัลูกคา้ และแจกของรางวลั 

 
 
 



 

 

 
 

 
ภาพการบริการลูกคา้ในงานเล้ียงตอนเยน็ 

 

 
ภาพการบริการกระดาษช าระใหแ้ก่ลูกคา้ 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
ภาคผนวก ข 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 
  



 

 

บทสัมภาษณ์ของพนักงานทีป่รึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพพนักงานทีป่รึกษา (คุณชุมพล สิงห์เมืองพล) 
ข้อดีของนักศึกษา  

1. มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจในการท างาน 
2. มีความพยายามเรียนรู้ในส่ิงใหม่ๆ 
3. มีความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4. มีความอดทน อดกลั้น และมีจิตสาธารณะ 

ส่ิงทีต้่องพฒันาเพิม่ขึน้ 
1. เพิ่มเติมความสามารถในดา้นการแสดงออก 
2. เพิ่มเติมความรู้ดา้นกิจกรรมสันทนาการ และการท ากิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 
3. เพิ่มเติมความรู้ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 

กล่าวถึงประโยชน์ของโครงงาน 
‚การประชาสัมพนัธ์บริการรถเช่าของบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต 

จ ากดั ผา่นเพจเฟสบุค๊ เช่ารถตูว้ไีอพี เช่ารถบสัวไีอพี‛    ท่ีมีต่อสถานประกอบการ 
คือ  1. ท าใหน้กัศึกษา ไดเ้รียนรู้การท างานอยา่งแทจ้ริง 

2. บริษทั มีลูกคา้เพิ่มมากข้ึน จากช่องทาง ผา่นเพจเฟสบุค๊ เช่ารถตู ้vip เช่ารถบสั vip  
       3. ลูกคา้ประทบัใจในการให้บริการ 
  
 
 
 

                .............................................พนกังานท่ีปรึกษา 
                                                                                                          (ชุมพล สิงห์เมืองพล) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาคผนวก ค 

บทความวชิาการ 
  



 

 

การประชาสัมพนัธ์บริการรถเช่าของบริษัท สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์                                                  
ทรานสปอร์ต จ ากดั ผ่านเพจเฟสบุ๊ค เช่ารถตู้วไีอพ ีเช่ารถบัสวไีอพ ี

Public Relations for Car Rental Services of Sawasdee Travel Group and                                 
Transport Co.Ltd. via Facebook Page Named VIP Van Rental VIP Bus Rental 

นางสาววรรณิภา    พวงพนัธ์ และ นางสาววรรณนิษา    เฟสูงเนิน 
ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 
Email : wannipapungpan@gmail.com, looknam011039@hotmail.com 

 
บทคดัย่อ 

จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ท่ีบริษัท 
สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั คณะ
ผูจ้ดัท าพบว่าลูกคา้บางท่านยงัไม่สามารถเขา้ถึงการ
ให้บริการรถเ ช่าของบริษัท ดังนั้ นจึงได้จัดท า
โครงงาน ‚การประชาสัมพนัธ์บริการรถเช่าของ
บริษัท สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต 
จ ากดั ผ่านเพจเฟสบุ๊ค เช่ารถตูว้ีไอพี เช่ารถบสัวีไอ
พี‛ ซ่ึงไดส้ร้างโฆษณาในการโปรโมทบริการ โดย
โพสต์ขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกับบริการรถเช่าทั้ ง 3 
ประเภท คือ รถตู ้VIP รถมินิบสั VIP และรถบสั 2 
ชั้น VIP ผา่นเพจ เช่ารถตูว้ีไอพี เช่ารถบสัวีไอพี โดย
มีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการขายและ
เพ่ิมจ านวนลูกคา้ให้รู้จกับริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป 
แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั 2) เพ่ือเพ่ิมรายไดใ้ห้แก่
บริษทั ผา่นเพจเช่ารถตูว้ไีอพี เช่ารถบสัวไีอพี  

การประชาสมัพนัธ์บริการรถเช่าของบริษทั 
ผ่านเพจเฟสบุ๊ค เช่ารถตู ้วีไอพี เช่ารถบัสวีไอพี ใช้
ระยะเวลาเพียง 16 สัปดาห์ ท าให้ไดรั้บผลตอบรับ
จากผูใ้ชเ้ฟสบุ๊ค ดงัน้ี มีลูกคา้ส่งขอ้ความมาสอบถาม
ขอ้มูลและไดต้กลงซ้ือบริการจ านวน 2 ราย รวมเป็น
เงินประมาณ 8,000 บาท ปัจจุบัน เพจเฟสบุ๊คมี
จ านวนคนสนใจมากข้ึน ในวนัท่ี 24 เมษายน 2563 มี
จ านวนคนกดถูกใจเพจทั้ งหมด 505 คน และมีคน
ติดตามเพจ 517 คน โดยไม่ไดเ้สียค่าใช้จ่ายในการ

ประชาสมัพนัธ์ ผลสรุปเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้ง
ไว ้

 
ค าส าคญั : เพจเฟสบุ๊ค / เช่ารถตูว้ีไอพี เช่ารถบสัวีไอ
พี / การโปรโมท / โฆษณา 
 
Abstract 
 From the cooperative education internship 
at Sawasdee Travel Group and Transport Co.Ltd., 
the team found that some customers don’t have 
access to car rental services of the company. The 
team created an advertisement to promote service 
by posting information about 3 types of car rental 
services, VIP van, VIP mini bus and VIP bus via 
the Facebook fan page. The objectives of the 
project were: 1) To increase sales opportunities and 
number of customer to acquaint Sawasdee Travel 
Group and Transport Co.Ltd; 2) To increase income 
to the company via Facebook. 

Public relations for car rental services of 
the company via Facebook over 16 weeks showed 
positive results. Two customers sent a message to 
inquire more information, and purchased services, 
totaling 8,000 Baht. On 24 April 2020, there were 
505 people who liked the Facebook page and 517 
new followers at no cost to public relations. 

mailto:wannipapungpan@gmail.com
mailto:looknam011039@hotmail.com
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
    รถยนต์จัด เ ป็น สินท รัพย์ ท่ีท ารายได้
ประ เภทหน่ึง  แต่ ในขณะเ ดียวกัน ก็ ก่อให้ เ กิด
ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เช่นกนั เร่ิมตั้งแต่การจดัซ้ือรถยนต ์
ติดตามค่าประกันภัยค่าซ่อมบ ารุงรักษา และภาษี
ประจ าปี ซ่ึงนบัวนัค่าใชจ่้ายดงักล่าวจะเพ่ิมสูงข้ึน ดั้ง
นั้นในการด าเนินธุรกิจหลายแห่งจึงใชบ้ริการรถเช่า
แทนท่ีจะท าการจัดซ้ือรถยนต์ไวใ้ช้เอง ซ่ึงท าให้
ได้รับความสะดวกสบาย ลดความยุ่งยากและลด
ตน้ทุนในการบริหารรถยนต ์โดยยกภาระดงักล่าวให้
บริษทัรถเช่าท่ีมีประสบการณ์สูงไปด าเนินการแทน 
การให้เช่ารถชัว่คราวระยะสั้น (Rental) เป็นการให้
เช่าท่ีให้สิทธิลูกคา้เลือกท่ีจะใช้บริการเป็นรายวนั 
รายสัปดาห์ หรือรายเดือน โดยมีรถยนตใ์ห้เลือกใช้
งานหลายประเภททั้งรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล รถตู ้และ
รถปิคอพัท่ีมีให้เลือกหลายรุ่นหลายขนาด พร้อมทั้ง
ให้บ ริการคนขับ  หรือ เ ลือกขับ เอง  ปัจ จุบัน มี
ผูป้ระกอบการรถเช่าประมาณ 180 ราย ส่วนใหญ่จะ
เป็นผูป้ระกอบการขนาดเล็กท่ีให้บริการเช่ารถยนต์
ชัว่คราว ขณะท่ีผูป้ระกอบการรายใหญ่จะให้เช่าเพ่ือ
การด าเนินงาน 

ในปัจจุบันบริษัท สวัสดี  ทราเวล กรุ๊ป 
แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากัด เป็นผูใ้ห้บริการในดา้น
การท่องเท่ียว ทั้ งภายในประเทศและต่างประเทศ
รูปแบบการบริการท่ีครบวงจรโดยมุ่งเนน้การบริการ
ลูกคา้เป็นอนัดบัหน่ึงท่ีตอบสนองความพึงพอใจของ
ลูกคา้ เช่น รับจัดโปรแกรมน าเท่ียว อบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน จดักิจกรรม Team Building, Walk rally, 
CSR บริการจองท่ีพกั จองตัว๋เคร่ืองบิน และบริการ
รถเช่าชัว่คราวระยะสั้นหรือรถเช่าพร้อมพนกังานขบั
รถโดยใหบ้ริการบ ารุงรักษารถยนตแ์บบครบวงจรใน
ระดบัมาตรฐานสากล ประเภทของรถเช่าท่ีให้บริการ 
ไดแ้ก่ รถตู ้VIP รถมินิบสั VIP และรถบสั 2 ชั้น VIP 

นอกจากนั้นยงัเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกบับริษทัท่ีเป็น
พันธ มิตรทา ง ธุร กิ จ ให้บ ริก า รรถ เ ช่ าด้วยรถ
หลากหลายประเภทหลายราคาใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 

จากปัญหาหรือโอกาสข้างต้น ทางคณะ
ผูจ้ ัดท า จึงได้น าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาภายใน
มห าวิ ท ย า ลัย ม า ป รั บ ใ ช้  แ ล ะ ไ ด้ จั ด ท า ก า ร
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ภ า ย ใ ต้  โ ค ร ง ง า น  ‚ก า ร
ประชาสัมพนัธ์บริการรถเช่าของบริษทั สวสัดี ทรา
เวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั ผ่านเพจเฟสบุ๊ค 
เช่ารถตูว้ีไอพี เช่ารถบสัวีไอพี‛ ข้ึน จากเพจเฟสบุ๊
คของบริษัทท่ีมีอยู่แล้วน ามาพัฒนาต่อยอดและ
เปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมในด้านการประชาสัมพนัธ์รถ
เช่าของบริษทั เน่ืองจากคณะผูจ้ดัท าพบวา่ปัญหาของ
ลูกคา้ท่ีต้องการใช้บริการรถเช่าของบริษัท สวสัดี 
ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากัด แต่ลูกคา้
บางท่านยงัไม่สามารถเขา้ถึงการให้บริการ ดงันั้นจึง
ประชาสัมพนัธ์รายละเอียดการให้บริการรถเช่าของ
บริษัท ทั้ งเร่ืองของราคา ขนาดรถท่ีให้บริการ ส่ิง
อ านวยความสะดวก และขอ้ตกลงในการเช่ารถ ซ่ึง
ลูกค้าส่วนมากจะค้นหาการบริการรถเ ช่าผ่าน
อินเทอร์เน็ต หรือเฟสบุ๊ค (Facebook) ซ่ึงเป็น
เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีได้รับความนิยม
สูงสุดในปัจจุบนั นอกจากนั้นยงัเป็นการสร้างรายได ้
และสร้างโอกาสทางการขายเพราะในปัจจุบันนั้ น
ทางบริษทัใหบ้ริการรถเช่าผา่นทางลูกคา้โดยตรง อีก
ทั้ งการให้บริการรถเช่าของบริษทั สวสัดี ทราเวล 
กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมาก
นกั จึงเปรียบเสมือนเป็นการประชาสมัพนัธ์ ผ่านเพจ
เฟสบุ๊ค เช่ารถตูว้ไีอพี เช่ารถบสัวไีอพี อีกดว้ย 
 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

จากการน าเสนอโครงงาน เ ร่ือง ‚การ
ประชาสัมพนัธ์บริการรถเช่าของบริษทั สวสัดี ทรา
เวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั ผ่านเพจเฟสบุ๊ค 
เช่ารถตูว้ีไอพี เช่ารถบสัวีไอพี‛ ทางคณะผูจ้ดัท า จึง



 

 

ได้ศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ท่ี
เก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจการเช่ารถยนต ์
2. แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
3. แนวคิดเก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ์ 
4. แนวคิดเก่ียวกบัส่ือสงัคมออนไลน์ 
5. แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบัจิตวทิยาบริการ 
6. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจใน 
    คุณภาพการบริการ  
7. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
1. เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการขาย และเพ่ิมจ านวนลูกคา้
ให้รู้จักบริษัท สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทราน
สปอร์ต จ ากดั 
2. เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป 
แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั ผา่นเพจเฟสบุ๊ค เช่ารถตูว้ี
ไอพี  เช่ารถบสัวไีอพี 
 
ขอบเขตของโครงงาน 
1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  

เป็นการศึกษาขอ้มูลในเร่ืองของหลกัการ
ประชาสัมพันธ์  การตลาด ส่ือสังคมออนไลน์ 
จิตวิทยาบริการ คุณภาพการให้บริการ และงานวิจยั
ต่างๆเพื่อประชาสัมพนัธ์บริการรถเช่าของบริษัท 
สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทราน สปอร์ต จ ากดั ผ่าน
เพจเฟสบุ๊ค เช่ารถตูว้ไีอพี เช่ารถบสัวไีอพี 
2. ขอบเขตดา้นประชากร 

ประชากรและก ลุ่มตัวอ ย่ า ง ท่ี ใ ช้ ใน
การศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูใ้ช้เฟสบุ๊คและลูกค้าท่ีมาใช้
บริการรถเช่าของบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์
ทราน สปอร์ต จ ากดั ผ่านเพจเฟสบุ๊ค เช่ารถตูว้ีไอพี 
เช่ารถบสัวไีอพี 
3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา  

เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 13 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 
30 เมษายน 2563 

4. ขอบเขตดา้นสถานท่ี  
บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทราน

สปอร์ต จ ากดั 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. บริษทัมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 
2. บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต 

จ ากดั เป็นท่ีรู้จกัเพ่ิมมากข้ึน 
3. ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการรถเช่าของบริษทัมีจ านวนมาก

ข้ึน 
4. ผูจ้ ัดท าได้มีความรู้เก่ียวกับการให้บริการลูกคา้

ผา่นส่ือออนไลน์ 
 
ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
1. การสร้างความน่าเช่ือถือและความน่าสนใจ 
2. มีร้านคา้บนเฟสบุ๊ค  

(Facebook shop section) 
3. โปรโมทบริการผา่นทางเฟสบุ๊ค 
4. การส่ือสารและการบริการ 
 
สรุปผลการจดัท าโครงงาน 

จากการปฏิบัติสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 13 
มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 ระยะเวลา
ทั้งหมด 16 สัปดาห์ ในต าแหน่งผูช่้วยพนักงานขาย 
ท่ีบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต 
จ ากัด  คณะผู ้จัดท า ได้จัดท า โค รง ง าน  ‚การ
ประชาสัมพนัธ์บริการรถเช่าของ บริษทั สวสัดี ทรา
เวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั ผ่านเพจเฟสบุ๊ค 
เช่ารถตูว้ไีอพี เช่ารถบสัวไีอพี‛  

ทางคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
วางแผนการด าเนินงาน เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ
ให้แก่บริษทั ผลประโยชนดา้นรายไดแ้ละมีจ านวน
ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการรถเช่าของบริษทัมากข้ึน โครงงาน
เล่มน้ีจึงน าเสนอการประชาสัมพนัธ์บริการรถเช่า 
ผ่านเพจเฟสบุ๊คเช่ารถตูว้ีไอพี เช่ารถบสัวีไอพี มีผล
ตอบรับจากผูใ้ชเ้ฟสบุ๊ค ดงัน้ี มีลูกคา้ส่งขอ้ความมา



 

 

สอบถามขอ้มูลและไดต้กลงซ้ือบริการจ านวน 2 ราย 
รวมเป็นเงินประมาณ 8,000 บาท จากวันท่ี  14 
มกราคม 2563 มีจ านวนคนกดถูกใจเพจ 253 คน และ
มีคนติดตามเพจ 260 คน ปัจจุบัน เพจเฟสบุ๊คมี
จ านวนคนสนใจมากข้ึน ในวนัท่ี 24 เมษายน 2563 มี
จ านวนคนกดถูกใจเพจทั้ งหมด 505 คน และมีคน
ติดตามเพจ 517 คน โดยไม่ไดเ้สียค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ เป็นผลสรุปการประชาสัมพันธ์
บริการรถเช่าของบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์
ทรานสปอร์ต จ ากดั ผ่านเพจเฟสบุ๊ค เช่ารถตูว้ีไอพี 
เ ช่ารถบัสวีไอพี ผลการด า เนินการเป็นไปตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 
กติตกิรรมประกาศ 
 การท่ีคณะผู ้จัดท า ได้มาปฏิบัติงานใน
โครงการสหกิจศึกษา ณ บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป 
แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั ตั้งแต่ วนัท่ี 13 มกราคม 
2563 ถึง 30 เมษายน 2563 ส่งผลให้คณะผูจ้ ัดท า
ไดรั้บความรู้และประสบการณ์ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการเรียนและการปฏิบติังานในอนาคต  เก่ียวกบั
การปฏิบติังานต าแหน่งผูช่้วยพนกังานขาย ณ บริษทั 
สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากัด 
สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใชใ้นการประกอบอาชีพ
ในอนาคตโดยไดรั้บความร่วมมือจาก บริษทั สวสัดี 
ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั ไดส้อน ได้
เรียนรู้งาน และปัญหาท่ีพบในการท างานในแผนก
ต่างๆ จึงขอขอบคุณมา ณ ท่ีน้ี และสนับสนุนจาก
หลายฝ่าย ดงัน้ี 
1. คุณนภทัร     มีประสงค ์  
ต าแหน่งประธานบริษทั 
2. คุณชุมพล     สิงห์เมืองพล       
ต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายขาย 
3. คุณทศพล     ค  าสุวรรณ           
ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีประสานงานขาย 
4. อาจารยศุ์ภตัรา    ฮวบเจริญ  
อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา 

และบุคคลท่านอ่ืนๆท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีไดใ้ห้
ค  าแนะน าช่วยเหลือในการจดัท ารายงาน  

คณะผู ้จัดท าขอขอบพระคุณผู ้ท่ี มีส่วน
เ ก่ียวข้องทุกท่านท่ี มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล                   
และเป็นท่ีปรึกษาในการท าโครงงานฉบับน้ีจน               
เสร็จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความ         
เข้าใจในชีวิตของการท างานจริงซ่ึงคณะผู ้จัดท า
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
 
ข้อเสนอแนะการจดัท าโครงงาน 
1. มีการเตรียมความพร้อมและศึกษาขอ้มูลก่อน
จดัท าโครงงานอยา่งนอ้ย 2 - 3 สปัดาห์ 
2. การโปรโมทโพสต์ผ่านเพจเฟสบุ๊คตอ้งท าอย่าง
สม ่าเสมอ อย่างน้อยวนัละ 2 โพสต์ เพื่อ ให้เพจมี
ความเคล่ือนไหวอยูต่ลอด 
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