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บทคดัย่อ 

 การจดัท าโครงงานสหกิจเร่ืองการสร้างความเช่ือมัน่ในการบริการรถเช่าของบริษทั สวสัดี 
ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อจดัท าส่ือการประชาสัมพนัธ์
บริการรถเช่าผ่านส่ือออนไลน์ในรูปแบบ E-Book ของ บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทราน
สปอร์ต จ ากดั 2) เพือ่สร้างความเช่ือมัน่การบริการรถเช่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า โดยการใช้รางวลัและมาตรฐานการรับรองถึงคุณภาพในการบริการและความ
ปลอดภยัของ บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั ทางผูจ้ดัท  าไดจ้ดัท าส่ือการ
สร้างความเช่ือมัน่ในบริการรถเช่าผา่นส่ือออนไลน์ในรูปแบบ E-Book และไดโ้พสตป์ระชาสมัพนัธ์
ผา่นทางเพจเฟสบุค๊เช่ารถตู ้VIP เช่ารถบสั VIP ของบริษทัสวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต 
จ ากดั  
 พบวา่มียอดผูติ้ดตามเพจและกดถูกใจเพจเพิม่ขึ้นมาจากตอนแรก โดยยอดจ านวนผูท้ี่กดถูกใจ
เพจเพิ่มขึ้นจ านวน 28 คน ยอดผูติ้ดตามเพจเพิ่มขึ้นจ านวน 30 คน จากขอ้มูลเชิงลึกของโพตส์ที่มี
ส่วนร่วมมากที่สุด ในระยะเวลา 1 เดือน มียอดจ านวนการเขา้ถึง 215 คน และจ านวนของการมีส่วน
ร่วม 31 คน ผูจ้ดัท  าไดท้  าแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างแน่นอน (Structured Interviews) ผ่านช่องทาง 
Google form โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสมัภาษณ์จ านวน 12 คน โดยก าหนดขอบเขตดา้น
ประชากร คือ บุคคลที่เคยใชบ้ริการและบุคคลที่ไม่เคยใชบ้ริการรถเช่าของบริษทั พบวา่ ผูต้อบแบบ
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่พึงพอใจต่อส่ือการสร้างความเช่ือมั่นในบริการรถเช่าผ่านส่ือออนไลน์ใน
รูปแบบ E-Book โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.72 ผลสรุปเป็นไปตามวตัถุประสงค์
ที่ตั้งไว ้
 
ค ำส ำคญั ความเช่ือมัน่/บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั/ส่ือ E-Book



ง 
 

Project Title : Confidence Levels for Car Rental Services of Sawasdee 
Travel Group and Transport Co. /Ltd. 

Credits  : 5 Units 
By    : Miss Dwangmaniee Wallaomg 
Advisor    : Miss Suphatra Huabcharoen 
Major    : Tourism and Hospitality Industry 
Faculty    : Liberal Arts 
Semester / Academic Year : 3/2020 

Abstract 

 The objectives of this project were: 1) to create PR media for car rental services via electronic 
media in type of e-book for Sawasdee Travel Group and Transport Co.Ltd.; and 2) to create 
confidence in car rental service during the Coronavirus pandemic situation by using rewards and 
standard for acceptance of service quality to increase and safety of Sawasdee Travel Group and 
Transport Co.Ltd. The intern created media to increase confidence in car rental service for the 
Facebook page “VIP Van Rent, VIP Bus Rent of Sawasdee Travel Group and Transport Co.Ltd.” 
 The results showed an increase if followers and likes’28 people liked this page and increased 
to 30 followers from a post that was online in 1 month. 215 people accessed this page, and 31 
people were engaged. The student performed structured interviews via Google Form’ by using 12 
people as sample group for interview. The scope of population were people who never previously 
use car rental service of the company. Most respondents were satisfied on creating confidence in 
car rental service via the e-book at the most level with a mean, 4 . 7 2 .  The conclusion was in 
accordance with objectives set. 
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บทที ่1  

บทน ำ 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

ธุรกิจรถเช่า คลา้ยกบัการปล่อยเช่าบา้นหรือคอนโด แต่ธุรกิจรถเช่าใชร้ถเป็นช่องทางใน
การสร้างรายได้ โดยผูป้ล่อยเช่าหรือเจา้ของรถน ารถที่ตนเองเป็นเจา้ของปล่อยให้ผูอ่ื้นเช่า การ
ประกอบกิจการธุรกิจรถเช่า จ  าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 1. การให้เช่ารถยนตเ์พื่อการด าเนินงาน 
เป็นการเช่าที่ท  าเป็นสญัญาเช่าใหสิ้ทธิลูกคา้ใชร้ถยนตเ์ป็นระยะนบัปีโดยลูกคา้จะจ่ายค่าเช่าเป็นราย
เดือนและรับผิดชอบในส่วนของค่าน ้ ามนั 2. การให้เช่ารถยนตช์ัว่คราวระยะสั้น เป็นการเช่าที่ให้
สิทธิลูกคา้เลือกที่จะใชบ้ริการเป็นรายวนั รายสัปดาห์ หรือรายเดือน โดยมีรถยนตใ์ห้เลือกใชง้าน
หลายประเภท ตวัแปรส าคญัที่จะท าให้ธุรกิจรถเช่าด าเนินต่อไปไดอ้ยา่งราบร่ืน คือ ลูกคา้ เพราะ
รายไดจ้ากธุรกิจน้ีมาจากผูเ้ช่ารถ (ธุรกิจรถเช่า ช้ีช่องทางสร้างรายได,้ 2564) 
 ปัจจุบนับริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั เป็นผูใ้หบ้ริการในดา้นการ
ท่องเที่ยว ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษทัมีรูปแบบการให้บริการรับจดัโปรแกรมน า
เที่ยว อบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน บริการจองที่พกั จองตัว๋เคร่ืองบิน และบริการรถเช่าพร้อมพนกังาน
ขบัรถโดยให้บริการเส้นทางท่องเที่ยวทัว่ประเทศ ประเภทของรถเช่าที่ให้บริการ ไดแ้ก่ รถตู ้VIP 
รถมินิบสั VIP และรถบสั 2 ชั้น VIP ซ่ึงบริษทัมีช่องทางการติดต่อหลากหลายช่องทาง เช่น เบอร์
โทรศพัท ์เวบ็ไซตข์องบริษทั แอปพลิเคชนัไลน์ เพจเฟซบุ๊ก ในการใชติ้ดต่อกบัลูกคา้ที่ตอ้งการใช้
บริการรถเช่าของบริษทั แต่ปัจจุบนัเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า หรือ 
Covid-19 มีการแพร่กระจายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทางรัฐบาลไดก้  าหนดมาตรการการล็อก
ดาวน์ห้ามไม่ให้ประชาชนเดินทางออกนอกพื้นที่ จึงส่งผลท าให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทาง
ท่องเที่ยวไดใ้นขณะน้ี ท าใหลู้กคา้เกิดความกงัวลเก่ียวกบัเร่ืองของโรคระบาดและไม่กลา้ใชบ้ริการ
รถเช่า (วรรณิภา พวงพนัธ ์และ วรรณนิษา เฟสูงเนิน, 2563) 

จากปัญหาหรือโอกาสขา้งตน้ ทางผูจ้ดัท  าไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของปัญหา จึงไดจ้ดัท า
โครงงาน “การสร้างความเช่ือมัน่ในบริการรถเช่า ของ บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทราน
สปอร์ต จ ากดั” เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า ทางรัฐบาลไดก้  าหนด
มาตรการการล็อกดาวน์ห้ามไม่ใหป้ระชาชนเดินทางออกนอกพื้นที่ จึงส่งผลท าให้นกัท่องเที่ยวไม่
สามารถเดินทางท่องเที่ยวไดใ้นขณะน้ี ท าใหลู้กคา้เกิดความกงัวลเก่ียวกบัเร่ืองของโรคระบาดและ
ไม่กลา้ใชบ้ริการรถเช่า จึงเป็นเร่ืองส าคญัอยา่งยิง่ที่จะสร้างความมัน่ใจและแจง้ใหลู้กคา้ทราบว่าจะ
พบมาตรการดา้นคุณภาพในการบริการเก่ียวกบัรถเช่า ความสะอาด ความปลอดภยัใดบา้ง เพื่อให้
สามารถดึงดูดความตอ้งการที่มีอยูแ่ละช่วยใหลู้กคา้คลายความกงัวลลง ทางผูจ้ดัท  าจึงท าการเรียบ
เรียงขอ้มูลรถเช่าของบริษทัและภาพประกอบส่ือจากเพจเฟซบุก๊เช่ารถตู ้VIP เช่ารถบสั VIP ของ
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บริษทั โดยจดัท าเป็นรูปแบบการให้ขอ้มูลเกี่ยวกับบริการรถเช่าของบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป 
แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั ในเน้ือหาของหนังสือ E-Book นั้นจะประกอบไปดว้ย ความเป็นมาของ
บริษทั ทีมบริหารและพนกังาน ช่องทางการติดต่อ ขอ้มูลและส่ิงอ านวยความสะดวกเก่ียวกบัรถเช่า 
มาตรฐานการป้องกนั Covid-19 รางวลัต่างๆที่รับรองถึงคุณภาพในการบริการและความปลอดภยั
เก่ียวกบัการรับมือกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่าที่บริษทัเคยไดรั้บรวมไปถึง
กิจกรรมช่วยเหลือสังคม และลูกคา้ที่น ารถเช่าไปใชบ้ริการเดินทางไปในจงัหวดัต่างๆ ผ่านส่ือการ
ประชาสัมพนัธอ์อนไลน์ในรูปแบบ E-Book ทางผูจ้ดัท  าไดส้ร้าง Link และ QR CODE เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่การเขา้ถึงขอ้มูลการบริการรถเช่า เพื่อสร้างความเช่ือมัน่การบริการรถเช่าในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า และ เพื่อจดัท าส่ือการประชาสัมพนัธ์บริการรถ
เช่าผ่านส่ือออนไลน์ในรูปแบบ E-Book ท  าใหบ้ริษทัให้มีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นและโดยไม่
เสียค่าใชจ่้ายแต่อยา่งใด นอกจากน้ีเพื่อให้ลูกคา้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลการบริการรถเช่าและสะดวก
ต่อการคน้หาอีกดว้ย 

1.2 วัตถุประสงค์ 

 1.2.1 เพื่อจดัท าส่ือการประชาสัมพนัธ์บริการรถเช่าผ่านส่ือออนไลน์ในรูปแบบ E-Book 

ของ บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 

 1.2.2 เพื่อสร้างความเช่ือมั่นการบริการรถเช่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรน่า โดยการใชร้างวลัและมาตรฐานการรับรองถึงคุณภาพในการบริการและความ

ปลอดภยัของ บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั  

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

- ศึกษาหาขอ้มูลเก่ียวกบัการท าส่ือออนไลน์ในรูปแบบ E-Book 

- ศึกษาหาขอ้มูลเก่ียวกบัรถเช่าของบริษทัผา่นเพจเฟซบุก๊ช่ือ เช่ารถตู ้VIP เช่ารถบสั VIP 

1.3.2 ขอบเขตดา้นสถานที่ 

- บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 

1.3.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

- ระหวา่งวนัที่ 17 พฤษภาคม – 28 สิงหาคม 2564 

1.3.4 ขอบเขตดา้นประชากร 

- บุคคลที่เคยใชบ้ริการและบุคคลที่ไม่เคยใชบ้ริการรถเช่าของบริษทั จ านวน 12 คน 
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1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 บริษทัมีส่ือการประชาสมัพนัธใ์นรูปแบบ E-Book 

1.4.2 สามารถเพิม่ความเช่ือมัน่การบริการรถเช่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรน่าของบริษทัใหแ้ก่ลูกคา้ผา่นส่ือออนไลน์ในรูปแบบ E-Book 

1.4.3 ลูกคา้สามารถเข้าถึงข้อมูลรถเช่าและสะดวกต่อการค้นหามากขึ้ น โดยที่ไม่ตอ้ง

ยอ้นกลบัไปหาขอ้มูลในเพจเฟซบุก๊ 
 



 
 

 

บทที ่2 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

2.1 ช่ือและที่ต้ังสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.1 โลโก ้บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 

ที่มา : บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั  

ช่ือสถานประกอบการ   : บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 

ที่ต้ังสถานประกอบการ : 99/19 หมู่บา้นเอกสิริน หมู่ที่ 4 ต  าบลล าโพ อ าเภอบางบวัทอง  

  จงัหวดันนทบุรี 11110 

โทรศัพท์   : 02-0760466 , 097-105-0466 

เว็บไซต์    : www.sawasdeethailandtravel.com 

Facebook   : SAWASDEE THAILAND TRAVEL 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.2 ภาพแผนที่บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
ที่มา : บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั  

http://www.sawasdeethailandtravel.com/
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เกี่ยวกับบริษัท 

ประเทศไทยของเรานั้น นบัเป็นประเทศที่เตม็ไปดว้ยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มากมาย ทั้งใน
ด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม รวมถึงธรรมชาติที่สวยงาม ท าให้ทั้งชาวไทย และ
ชาวต่างชาติ เดินทางท่องเที่ยวทัว่ประเทศไทย ซ่ึงนั้นท าให้เกิดรายไดเ้ขา้สู่ประเทศไทยเป็นอยา่ง
มากรวมถึงท าใหท้ัว่โลกไดรู้้จกัประเทศไทยมากขึ้น ผา่นทางช่องทางการท่องเที่ยว 

คุณชุมพล สิงห์เมืองพล พร้อมทีมงานที่มีความช านาญและมีประสบการณ์ทางดา้นการจดั
ธุรกิจ ท่องเที่ยวมานานนับสิบปี ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการท่องเที่ยว ซ่ึงจะเป็นประตูด่านแรกที่
คนทัว่โลกจะคิดถึง ประเทศไทย จึงไดเ้ปิดด าเนินการธุรกิจดา้นการท่องเที่ยวจดทะเบียนถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย ในนาม “สวสัดีไทยแลนด์ ทราเวล” เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาว
ต่างประเทศ ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวอยา่งมากมาย 

เราให้การบริการทางด้านการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบ และทีมงานของเรา “สวสัดีไทย
แลนด์ ทราเวล” ยงัมีนโยบายอยา่งแน่วแน่ที่จะช่วยส่งเสริม อนุรักษ ์รักษา ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วฒันธรรม ของผูค้นในท้องถ่ิน รวมถึงธรรมชาติที่สวยงามของเมืองไทยเอาไวเ้พื่อให้เป็นการ
ท่องเที่ยวที่ย ัง่ยนืสืบต่อไป และในปัจจุบนัไทยไดเ้ขา้รวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ซ่ึงนั้นก็หมายถึง 
ความส าคญัของประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ี้จะมีมากขึ้นและมี
การหมุนเวยีนแลกเปล่ียนทางดา้นการท่องเที่ยวซ่ึงกนัและกนัอยา่งเขม้ขน้นัน่เอง 

เรา “สวสัดีไทยแลนด์ ทราเวล” หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีโอกาสได้บริการน าพาท่าน 
ครอบครัวของท่าน รวมถึงองคก์รของท่าน เดินทางท่องเที่ยวทัว่ไทย และทัว่โลก ดว้ยความมุ่งมัน่ 
ที่วา่ ทวัร์ คุณภาพ เพือ่คุณในโอกาสอนัใกลน้ี้ 

2.2 ลักษณะการให้บริการของบริษัท 

 รับจัดท่องเที่ยว อบรม สัมมนา กิจกรรม Team Building, Walk Rally, Sport Day CSR, 
Party 

 รับจดัท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 บริการรถตู ้VIP 6 - 13 ที่นัง่ 

 บริการรถมินิบสั VIP 20 ที่นัง่ 

 บริการรถบสั 2 ชั้น VIP Free Wi-Fi แสง สี เสียง ครบวงจร 

 บริการจองตัว๋เคร่ืองบิน 

 บริการรับจองหอ้งพกั โรงแรม รีสอร์ท บา้นพกั โฮมสเตย ์
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2.3 รูปแบบการจัดองค์กรและบริหารงานขององค์กร 

รูปที่ 2.3 ภาพแผนภูมิการจดัการองคก์รและการบริหารงาน  

บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานปอร์ต จ ากดั 

ที่มา : บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 



7 
 

 

2.4 ต าแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

นางสาวดวงมณี วรรอรณ์ 

รูปที่ 2.4 รูปนกัศึกษาสหกิจ 
ที่มา : ผูจ้ดัท  า 

2.4.1 ช่ือนักศึกษาฝึกงาน : นางสาวดวงมณี วรรอรณ์ 

2.4.2 ต าแหน่งงาน : นกัศึกษาฝึกงานและประสานงาน (Trainee & Coordinator) 

หน้าที่รับผิดชอบ 
จดัการดา้นเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับบริษทั ติดต่อประสานงานหาที่พกัและสถานที่เที่ยว

ประชาสัมพนัธ์ทริปท่องเที่ยวและบริการรถเช่า จดัรายการสต๊อกและเตรียมของที่ตอ้งใชใ้น
การออกปฏิบตัิงานทวัร์ 

2.5 ช่ือและต าแหน่งหัวหน้าที่ปรึกษา 
 

 

 

  

 
 

รูปที่ 2.5 รูปภาพหวัหนา้ที่ปรึกษา 
ที่มา : บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 

ช่ือพนักงานหัวหน้าที่ปรึกษา : นายชุมพล สิงห์เมืองพล 
ต าแหน่งงาน : Director of Sale & Trip Specialist 
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2.6 ช่ือและต าแหน่งพนักงานทีป่รึกษา 

 

รูปที่ 2.6 รูปภาพพนกังานที่ปรึกษา 

ที่มา : บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
ช่ือพนักงานที่ปรึกษา : นายอคัรเดช   เส้ียนเสริญ 
ต าแหน่งงาน : Admin & Sales Coordinator 

2.7 ตารางระยะเวลาการด าเนินงาน 

ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงรายละเอียดระยะการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 

1.ศึกษาหวัขอ้โครงงานและ
น าเสนอหวัขอ้โครงงาน 

     

2.ศึกษาหาขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง 
 

     

3.วางแผนและด าเนินงานท า
หนงัสือ E-Book 

     

4.เก็บรวบรวมขอ้มูลการ
เขา้ถึงและผลตอบรับ 

     

5.สรุปผลและจดัท ารูปเล่ม
โครงงาน 

     

2.8 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

เร่ิมฝึกปฏิบติังานวนัที่ 17 พฤษภาคม 2564 – 28 สิงหาคม 2564 
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2.9 ข้ันตอนและวิธีการด าเนินงาน 

 2.9.1 ศึกษาขอ้มูลภายในบริษทัเพือ่คิดหวัขอ้โครงงานและน ามาจดัท าโครงงานสหกิจศึกษา 
2.9.2 น าเสนอหวัขอ้โครงงานและน าหวัขอ้โครงงานเสนอแก่อาจารยท์ี่ปรึกษาโครงงานเพือ่รับ

ฟังค  าแนะน าและด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
2.9.3 ด าเนินการศึกษารายละเอียดเพิม่เติมเก่ียวกบัขอ้มูลที่ตอ้งใชใ้นการจดัท าโครงงานโดยเร่ิม

จากการเป็น Admin เพจเฟซบุก๊ เช่ารถตูว้ไีอพ ีเช่ารถบสัวไีอพขีองบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์
ทรานสปอร์ต จ ากดั 
 2.9.4 วางแผนและด าเนินการออกแบบส่ือออนไลน์ E-Book การบริการรถเช่า ของ บริษทั 
สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั โดยการเขา้ถึงขอ้มูลของ E-Book นั้นสามารถเขา้ได้
ทั้งแบบ Link และ QR Code 
 2.9.5 เก็บรวบรวมสรุปผลที่ไดจ้ากการด าเนินโครงงานมาท าการสรุปและเรียบเรียงให้ถูกตอ้ง
ตามหวัขอ้โครงงานใหแ้ก่บริษทัเพือ่พจิารณาในการเผยแพร่ขอ้มูล 
 2.9.6 จดัท าเอกสารเพื่อน าเสนอโครงงานน้ีโดยจดัท าเป็นรูปเล่มรายงานเรียงตามล าดับทั้ง 5 
บท รวมถึงเอกสารอ่ืนๆที่เก่ียวขอ้งพร้อมน าเสนอในรูปแบบ Power point 

2.10 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
2.10.1 อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ 

 Notebook 
 โทรศพัทมื์อถือ 
 เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

 2.10.2 อุปกรณ์ด้านซอฟต์แวร์ 

 แอปพลิเคชนั Facebook 
 แอปพลิเคชนั Line 
 โปรแกรม Canva 
 โปรแกรม Microsoft Office Word 
 โปรแกรม Microsoft Office Power Point 
 โปรแกรม Microsoft Office Excel 
 โปรแกรม QR Code Generator 
 โปรแกรม Google Form 
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2.11 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
2.11.1 ไดน้ าความรู้จากการเรียนมาฝึกใชใ้นการปฏิบตัิงานจริง 
2.11.2 ท าใหรั้บรู้ศกัยภาพของตนเองเพือ่เลือกสายอาชีพไดต้รงกบัความถนดัของตนเอง 
2.11.3 ไดเ้รียนรู้ทราบถึงขอ้บกพร่องของตนเองและปรับเปล่ียนแกไ้ขพฒันาศกัยภาพใหดี้ขึ้น 
2.11.4 มีมนุษยส์มัพนัธแ์ละการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ยิง่ขึ้น 
2.11.5 ไดเ้รียนรู้กระบวนการท างาน ขั้นตอนด าเนินงานต่างๆ 

2.12 ข้อเสนอแนะของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 2.12.1 เพิม่เติมความรู้ดา้นสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย 
 2.12.2 เพิม่ความรับผดิชอบในการท างานใหล้ะเอียดและรอบคอบมากขึ้น 
 2.12.3 เพิม่ความรับผดิชอบในดา้นของเวลาเพราะเป็นเร่ืองที่ส าคญัมาก 
 2.12.4 เพิ่มความสามารถและไหวพริบในการตดัสินใจหรือแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ใหมี้ความ
รอบคอบและถูกตอ้งในทุกช่วงเวลาของการท างาน 



 
 

 

บทที ่3 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

จากการน าเสนอโครงงานเร่ือง การสร้างความเช่ือมัน่ในบริการรถเช่า ของ บริษทั สวสัดี 

ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั ทางคณะผูจ้ดัท  าไดศ้ึกษาขอ้มูลแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยั

ที่เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
3.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความเช่ือมัน่ 

3.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 
3.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ ์

3.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media) 

3.5 ขอ้มูลเก่ียวกบั Facebook 
3.6 งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

3.1 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับความเช่ือมั่น 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความเช่ือมัน่จากการศึกษาคน้ควา้งานเอกสารและแนวคิดทฤษฎี
ที่เก่ียวขอ้งกบัความเช่ือมั่นผูบ้ริโภคและมีผูว้ิจยัหลายท่านได้ให้ความหมายแนวคิดและทฤษฎีไว ้
ดงัน้ี 

ความหมายของความเช่ือมั่น  
ความเช่ือมั่น หรือ ความไวว้างใจ (Trust) เป็นความคาดหวงัที่พฒันาขึ้นภายในบุคคล 

ดงันั้นบุคคลต่าง ๆ จึงมีความแปรผนัตามความเช่ือมัน่ของเขาความไวว้างใจในแต่ละบุคคลจะท าให้
เกิดปฏิกิริยาซ ้ า ๆ กบัผูท้ี่เขาไวว้างใจ (Trustor) เพื่อแสดงให้รับรู้ถึงความน่าไวว้างใจความซ่ือสัตย์
ของผูบ้ริโภคที่ได้รับความไว้วางใจ (Trustee) ระดับของความไว้วางใจของบุคคลขึ้ นอยู่กับ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล บุคลิกภาพ และพื้นเพของวฒันธรรมเดิมของบุคคลนั้ น ความ
ไวว้างใจค่อนขา้งคงที่และเปล่ียนแปลงไปเล็กน้อยในสถานการณ์ที่แตกต่างกนั แต่ความไวว้างใจ
ระหว่างบุคคลยงัคงมีความแตกต่างกันไป มีหลายปัจจยัที่สนับสนุนการรับรู้ความไวว้างใจของ
บุคคล โดย ทฤษฎีของความเช่ือมั่นในตราสินคา้ (Brand trust) ประกอบดว้ย 3 มิติ คือ ความน่า
ไวว้างใจ (Credibility) ความเมตตากรุณา (Benevolence) และความซ่ือสัตย ์(Integrity) (Rempel, 
Holmes & Zanna, 1985 อา้งถึงใน ชยัยทุธ อรัญสุคนธ,์2557) 

ความไวว้างใจ คือ ความเต็มใจที่จะวางใจต่อหุ้นส่วน การแลกเปล่ียนของบุคคลหน่ึงดว้ย
ความเช่ือมัน่ ซ่ึงมีกรอบแนวคิดคือการรับรู้วา่ผูบ้ริโภคตอ้งมีความเช่ือมัน่ต่อองคก์รธุรกิจดว้ยความ
สนใจอย่างที่สุด ในระหว่างการใช้บริการอยู่นั้ นความเช่ือมั่นดังกล่าวจะเกิดขึ้นเม่ือผูบ้ริโภค
พจิารณาผูใ้หบ้ริการที่เป็นทางเลือก 2 ประการ คือ ความน่าเช่ือถือมากที่สุด และมีความซ่ือสตัย์
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จริงใจอย่างสูง (Moorman, Deshpande and Zaltman, 1992 อ้างถึงใน จิรัญญา วุฑฒิพงษ์พิพฒัน์ , 
2559) 

ความไวว้างใจ (Trust) หมายถึง ความเช่ือมัน่ที่มาจากความสัมพนัธ์ที่ดีระหว่างผูซ้ื้อและ
ผูข้ายซ่ึงค  านิยามดงักล่าวมุ่งเน้นถึงความส าคญัหรือความรู้สึกที่มาจากความเช่ือมัน่ (Confidence) 
ความน่าเช่ือถือ (Reliability) และความซ่ือสัตย ์(Integrity) กบั บุคคลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง (Morgan, R. 
M., and Hunt, S. D., 1994) 

ความไวว้างใจเป็นความรู้สึกขั้นพื้นฐาน โดยแต่ละบุคคลหรือจะรู้สึกถึงความไวว้างใจที่มี
ต่อบุคคลอ่ืน ๆ หรือองค์กรก่อนที่จะส่ือสาร หรือด าเนินการทางธุรกรรมต่าง ๆ เม่ือเกิดความ
ไวว้างใจแลว้ความมัน่ใจก็จะเกิดขึ้นตามมา (Shaw, C., 2007) 

ความไวว้างใจ สามารถก าหนดไดว้่าเป็นความเต็มใจที่มาจากผูบ้ริโภคที่มีความเช่ือมัน่ต่อ
องค์กรหรือตราสินค้าที่แสดงออกถึงหน้าที่ตามที่ก  าหนดไว ้ซ่ึงสามารถช่วยลดความไม่แน่นอน 
หรือความเส่ียงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยความไวว้างใจนั้น เป็นกระบวนการทางความคิดในการ
ตดัสินใจที่มีความรอบคอบ และอาจมีการตอบสนองต่อตราสินคา้ไดโ้ดยฉบัพลนั (Zikmund,W. G., 
McLeod Jr., R., ans Gilbert, F. W., 2003) 

ความไวว้างใจ เป็นการยอมรับในความเส่ียงที่อาจเป็นไปไดใ้นทิศทางอ่ืน ซ่ึงเป็นสภาวะ
ทางจิตวิทยาในการตั้งใจที่จะยอมรับความเส่ียงตามความคาดหวงัในเชิงบวกผ่านความตั้งใจหรือ
พฤติกรรมของผูอ่ื้น โดยเป็นทางเลือกที่อาจมีความเส่ียง ซ่ึงเป็นตวัขบัเคล่ือนที่มีความส าคญัในการ
สร้างความสัมพนัธ์และยงัที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการสร้างความสัมพนัธ์ให้เพิ่มมากยิง่ขึ้นเพื่อลด
ความเส่ียงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นผา่นการรับรู้มากกวา่ส่ิงอ่ืน ๆ (Egan, J., 2011) 

ความไวว้างใจ คือ พื้นฐานของความสัมพนัธ์ทางการติดต่อส่ือสารในการให้บริการแก่
ลูกค้า องค์กรจ า เป็นต้องเรียนรู้ทฤษฎีความสัมพันธ์ใกล้ชิดความคุ้นเคยเพื่อครองใจลูกค้า
ประกอบดว้ย 5 C คือ  

1.การส่ือสาร (Communication: Self-disclosure and sympathetic listening) 
2.ความใส่ใจ และการให ้(Caring and giving)  
3.การใหข้อ้ผกูมดั (Commitment)  
4.การใหค้วามสะดวกสบาย (Comfort) หรือความสอดคลอ้ง (Compatibility)  
5.การแกไ้ขสถานการณ์ขดัแยง้ (Conflict resolution) และการไวว้างใจ (Trust) (Stern, 1997 

อา้งถึงใน วรารัตน์ สนัติวงษ,์ 2549) 
 การส่ือสาร โดยพนักงานควรจะส่ือ0สารกบัลูกคา้ในลกัษณะที่ท  าใหลู้กคา้อบอุ่น

ใจได้พนักงานควรแสดงความเปิดเผยจริงใจและพร้อมให้ความช่วยเหลือลูกคา้
เพือ่ใหท้ั้งสองฝ่ายเตม็ใจแสดงความรู้สึกและความคิดร่วมกนั 
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 ความใส่ใจและการให้ โดยความเอาใจใส่และความพร้อมที่จะให้กลายเป็น
คุณสมบตัิของความสัมพนัธใ์กลชิ้ด ประกอบดว้ยความเอ้ืออาทรความอบอุ่น และ
ความรู้สึกปกป้อง ซ่ึงมีผลใหลู้กคา้รู้สึกดี 

 การให้ขอ้ผูกมัดที่มีความเก่ียวพนักับลูกคา้ องค์กรควรจะยอมเสียผลประโยชน์
เพือ่คงไวซ่ึ้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัลูกคา้ 

 การให้ความสะดวกสบาย หรือความสอดคล้อง ซ่ึงความเอาใจใส่ลูกคา้จะท าให้
ลูกคา้รู้สึกถึงความสะดวกสบาย 

 การแกไ้ขสถานการณ์ขดัแยง้และการไวว้างใจ ถา้องคก์รสามารถท าให้ลูกคา้รู้สึก
สบายใจไดจ้ะดีกว่าการที่องคก์รตอ้งแกไ้ขสถานการณ์ความขดัแยง้กบัลูกคา้นั่น
คือองคก์รควรจะแสดงความรับผดิชอบดว้ยการออกตวัไวก่้อนวา่ถา้ลูกคา้พบส่ิงใด
ที่สงสัย ไม่ชอบใจในสินคา้ หรือบริการที่ลูกค้าคิดว่าตนเองจะเสียเปรียบ ขอให้
ลูกคา้รีบถามเพื่อใหพ้นักงานไดรี้บช้ีแจงโดยเร็วก่อนที่ลูกคา้จะรู้สึกโกรธ หรือไม่
พงึพอใจในสินคา้และบริการ  

นอกจากน้ีความไวว้างใจเป็นปัจจยัที่มีความส าคญัอยา่งมากต่อการสร้างความภกัดีและมี
ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกนัระหว่างความไวว้างใจและความภกัดีของลูกคา้การสร้างความมัน่ใจ
ของลูกคา้ และการส่งมอบคุณภาพการบริการน าไปสู่องคก์รที่ส่งผลต่อการเพิม่ความไวว้างใจของ
ลูกคา้ มีการศึกษาความไวว้างใจหลากหลายสาขา รวมทั้งทางดา้นจิตวิทยาและเศรษฐศาสตร์โดย
ดา้นจิตวทิยาจากการศึกษาที่ผา่นมา ความไวว้างใจโดยทัว่ไปมุ่งเนน้ในดา้นลกัษณะประจ าตวับุคคล 
(Personal characteristics) ไดแ้ก่ อุปนิสยั ทศันคติและแรงจูงใจ (Ndubisi, N.O., 2007) 

แนวคดิและทฤษฎีความเช่ือมั่น 
ลาเซลเลอร์ และฮสัตนั (Larzelere & Huston, 1980) ลกัษณะของความเช่ือมัน่ของพนกังาน

นั้น มีความส าคัญอย่างสูงที่จะน ามาซ่ึงความสม ่าเสมอ ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย ์ความ
ยตุิธรรม และความสามารถในการท างาน 

มิสชา (Mishra, 1996) ได้ให้ความหมายของความเช่ือมั่นไวว้่าความเช่ือมั่นนั้นสามารถ
ส่งผลดีต่อบุคลากรและองคก์รทั้งในปัจจุบนั และอนาคต ซ่ึงจะท าให้บุคลากรนั้นเกิดแรงจูงใจใน
การท างาน 

บูน และ โฮลเมส (Boon & Holmes, 1991) กล่าวถึงความเช่ือมั่นว่าเป็นสถานการณ์ที่
รวมถึงความมัน่ใจ และส่ิงที่คาดหวงัในทางบวกเพือ่เป็นก าลงัใจในการปฏิบติัหนา้ที่ นอกจากน้ีบูน 
และโฮลเมส ยงัได้กล่าวว่าความเช่ือมั่นนั้นสามารถเกิดจากนิสัยของตัวพนักงานเอง เกิดจาก
สถานการณ์ขององคก์รและเกิดจากความสมัพนัธข์ององคก์รที่มีต่อพนกังาน 



14 
 

 

มูร์แมน เดสช์แพนด์ และซอลทแ์มน (Moorman, Deshpande & Zaltman, 1992) กล่าวว่า
ความเช่ือมั่น คือความเต็มใจที่จะคอยรับรู้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคดว้ยความสนใจ และเต็มใจ
โดยมีทางเลือก 2 ประการคือความเช่ือมัน่ดา้นความซ่ือสตัยแ์ละความเช่ือมัน่ดา้นความสมัพนัธก์บั
ลูกคา้ 

มอร์แกน และฮันท์ (Morgan & Hunt,1994) ความเช่ือมั่นสามารถที่จะประเมินได้จาก
ผูรั้บบริการ ซ่ึงผูรั้บบริการแต่ละคนมีโอกาสได้รับความเช่ือมั่นจากพนักงานที่แตกต่างกันด้วย
ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดบวกกบับุคลิกภาพที่แสดงความจริงใจ นอกจากนั้น ความเช่ือมัน่ยงัแสดงถึง
ความซ่ือสัตยท์ี่ถูกสร้างขึ้นต่อการปฏิบติังานในองคก์ร อยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรม เช่น มีการ
บริการที่ดี การมีความจริงใจต่อการท างาน การมีความรับผิดชอบ การรักความยติุธรรม การมีน ้ าใจ
มุ่งเน้นถึงผลลพัธ์ในเชิงบวกให้กับองค์กร ยิ่งไปกว่านั้นความเช่ือมัน่ หมายถึงความจริงใจในเชิง
พนัธสัญญา ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ในระยะยาว และเป็นความสัมพนัธ์ที่ผูกมัดทั้ งพนักงานและ
องคก์รเขา้ดว้ยกนัซ่ึงก่อใหเ้กิดผลลพัธ์ที่ดีต่อทั้งสองฝ่าย ดงันั้น ความเช่ือมัน่จึงเป็นพลงัหรืออ านาจ
อย่างหน่ึงที่สามารถเอาชนะความกังวลใจและความไม่แน่นอนได้ส่งผลให้เกิดความเช่ือมั่น 4 
ประการ ดงัน้ี 

1. ความเช่ือมัน่ต่อองคก์ร 

2. ความเช่ือมัน่ต่อสินคา้และบริการ 
3. ความเช่ือมัน่ของการเป็นเจา้ของ 

4. ความเช่ือมัน่ในดา้นมนุษยส์มัพนัธ ์
สเติร์น (Stern, 1997) ความเช่ือมัน่ คือ พื้นฐานของความสัมพนัธ์ที่ดีต่อองคก์ร ซ่ึงองคก์ร

ควรให้ความดูแลและขอ้ผูกมดั ที่ดีการให้ความสะดวกสบาย การแก้ไขสถานการณ์ความขดัแยง้

เป็นตน้ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเช่ือมั่น 
Mayer, R. C.; Davis, J. H.; and Schoorman, F.D. (1995)  ได้ศึ กษา  รวบรวม ปัจจัย 

คุณลกัษณะ และจิตลกัษณะที่ก่อใหเ้กิดความไวว้างใจ พบวา่มีหลายปัจจยั ทีป่รากฏอยูใ่นตวัของผูท้ี่
ได้รับความไวว้างใจ (Trustee) ซ่ึงจะส่งผลก่อให้เกิดความไวว้างใจ จากผูท้ี่มอบความไวว้างใจ
(Trustor) ได้แก่ศกัยภาพหรือความสามารถ ประสบการณ์ความรอบคอบ ความยุติธรรม ความ
ซ่ือสัตย ์ความเมตตากรุณา ความเปิดเผยการรักษาสัญญาการเป็นมิตรความเอาใจใส่ เป็นต้น 
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั Burke, C., Shawn, S., Dana, E., Lazzara, E.H., and Salas, E. (2007) ได้
แสดงถึงองคป์ระกอบ หรือปัจจยัเหตุของความไวว้างใจมี 3 ปัจจยัเช่นเดียวกัน คือ ความสามารถ
ความเมตตากรุณาและการยดึหลกัคุณธรรม 
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Dietz, G. and D. N. Den Hartog (2006) เสนอว่าองค์ประกอบหรือปัจจยัที่มีผลต่อความ
ไวว้างใจ ประกอบดว้ย การยดึหลกั คุณธรรม ซ่ึงรวมถึงความเปิดเผย และความซ่ือสตัย ์ความเมตตา
กรุณา สมรรถนะและความสามารถพยากรณ์ได ้

หลักการ PDCA เพ่ือสร้างความเช่ือมั่น 

Nanosoft & Solution Ltd. (2016) P = Plan คือ การวางแผนการด าเนินงาน เป็นการหาขอ้มูล 
การก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน ก าหนดเป้าหมายของงานที่ชดัเจนถูกตอ้งตรงกนัทั้งองคก์ร 
เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมที่จะเดินไปในทิศทางเดียวกนั เพราะการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัโดย
ไม่มีแผนด าเนินงาน เป็นไปได้ยากและอาจก่อปัญหาในอนาคตได้ และแผนการด าเนินงานน้ี 
จะตอ้งมีความคล่องตวัที่จะสามารถปรับเปล่ียนได้ดว้ย เน่ืองจากสถานการณ์ต่างๆเปล่ียนแปลง 
อยา่งรวดเร็วมาก ซ่ึงผูป้ระกอบการตอ้งมีความพร้อมต่อทุกสถานการณ์ ทุกเหตุการณ์ ทุกเวลา 

D = Do คือการด าเนินการตามแผนงานที่วางไว ้
C = Check คือ การประเมินแผน เป็นการตรวจสอบว่า ผลการด าเนินงานเป็นไปตาม

เป้าหมายที่วางไวห้รือไม่ ตอ้งมีการปรับเปล่ียนหรือไม่อยา่งไร 
A = Action คือ การประเมินแผนเพื่อน าไปปรับปรุง พัฒนาแผนตามสภาวการณ์ที่

เปล่ียนแปลงไปในแต่ละขณะ 
เช่นในภาวการณ์ที่เกิดวิกฤติ ผูป้ระกอบการทราบดีวา่ ตลาดในการจ าหน่ายสินคา้จะลดลง

อยา่งแน่นอน ดงันั้น ในกรณีเร่งด่วน คือ การหาตลาดเพิ่ม แทนตลาดเดิม ที่อาจมีค  าสั่งซ้ือลดลง 
โดยเฉพาะผูป้ระกอบการที่เคยพึ่งตลาดสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ ทั้งน้ีการหาตลาดเพิ่มนั้น ควร
ท าทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ไม่ควรมองขา้มตลาดใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงผูป้ระกอบการจะ
ด าเนินการตามขั้นตอนขา้งตน้ คือ PDCA แต่มีส่ิงหน่ึงที่ผูป้ระกอบการตอ้งไม่ลืม คือ การสร้าง
ความเช่ือมัน่ สร้างความน่าเช่ือถือในสินคา้และบริการของตนเอง เพือ่ใหผู้ซ้ื้อเกิดความมัน่ใจในการ
บริโภค โดยการสร้างความเช่ือมั่น ความน่าเช่ือถือในสินค้า จ  าเป็นที่ผูป้ระกอบการ จะต้อง
ด าเนินการในทุกประเภทสินคา้ 

3.2 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 
 ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 

สุมาลี จันทรรักษ์ (2560) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นหนังสือซ่ึงจัดท าขึ้ นด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์และสามารถอ่านไดจ้ากหนา้จอคอมพวิเตอร์เหมือนเปิดอ่านจากหนงัสือโดยตรงที่เป็น
กระดาษแต่ไม่มีการเขา้เล่มเหมือนหนังสือที่เป็นกระดาษ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีความสามารถ
มากมาย คือ การเช่ือมโยง (LINK) กับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มอ่ืนๆ ไดเ้พราะอยู่บนเครือข่าย 
www. และมีเบราวเ์ซอร์ที่ท  าหนา้ที่ดึงขอ้มูลมาแสดงตามที่เราตอ้งการเหมือนการเล่นอินเตอร์เน็ต
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ทัว่ไปเพียงแต่เป็นหนังสือบนเครือข่ายเท่านั้น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแสดงข้อความ 
รูปภาพ เสียง และความเคล่ือนไหวได ้เราสามารถอ่านหนังสือ คน้หาขอ้มูลและสอบถามขอ้มูล
ต่างๆทั้งในและต่างประเทศทัว่โลกไดจ้ากอินเตอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์เพียงเคร่ืองเดียว หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นแฟ้มขอ้มูลประเภทขอ้ความ (Text file) ซ่ึงตอ้งเป็นไปตามหลกัของภาษา HTML 
(Hyper Text Mask Language) ที่ใช้เขียนโปรแกรมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ที่ใช้กับ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบนัมี 2 ประเภท คือซอฟแวร์ส าหรับการเขียนขอ้มูลให้ออกมาเป็น 
E-Book ซอฟต์แวร์ส าหรับการอ่านและไดมี้ผูใ้ห้ค  านิยามเก่ียวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไวห้ลาย
ท่าน ดงัน้ี  

รวีวรรณ ข าพล (2550) กล่าวว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Books - EBooks) เป็น
หนงัสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ผูอ่้านสามารถอ่านผา่นอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
พกพาอ่ืนๆ มีการบนัทึกและน าเสนอเน้ือหาสาระของหนังสือในรูปสัญญาณดิจิทลัมีการบนัทึกลง
ในส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ เช่นซีดี-รอม (CD-ROM) ปาล์มบุ๊ค(Plam Book)หนังสือใน
ระบบเครือข่าย (Online Book) และส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ 

ไพฑูรย์ ศรี ฟ้า  (2551)  กล่าวว่า  “อีบุ๊ค” (E-book, e-Book, eBOOK,EBOOK) เป็นค า
ภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากค าว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้ นด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มีลกัษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมกัจะเป็นแฟ้มขอ้มูลที่สามารถอ่านผา่น
ทางหนา้จอคอมพวิเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ 

วไิลพร วงศก์รวรศิลป์ (2551) กล่าวว่าหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงหนังสือที่สร้างขึ้น
ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลกัษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มขอ้มูลที่
สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์คุณลกัษณะ
ของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเช่ือมโยงจุดไปยงัส่วนต่างๆ ของหนงัสือเวบ็ไซตต์่างๆตลอดจน
มีปฏิสัมพนัธ์และโตต้อบกบัผูเ้รียนไดน้อกจากนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแทรกภาพเสียง
ภาพเคล่ือนไหวแบบทดสอบและสามารถสั่งพิมพเ์อกสารที่ตอ้งการออกทางเคร่ืองพิมพไ์ด้อีก
ประการหน่ึงที่ส าคญัก็คือหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงขอ้มูลใหท้นัสมยัไดต้ลอดเวลาซ่ึง
คุณสมบติัเหล่าน้ีจะไม่มีในหนงัสือธรรมดาทัว่ไป 

ทองสุข ค  าแก้ว (2553) ได้ให้ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ว่าเป็นการประยกุต์
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการอ่านเข้าด้วยกันโดยการน าเสนอในรูปแบบของส่ือประสมที่
หลากหลายโดยมีส่วนประกอบทั้งขอ้ความภาพน่ิงภาพเคล่ือนไหวและเสียงเขา้ดว้ยกนัด้วยการ
เช่ือมโยงขอ้มูลทั้งที่อยูใ่นแฟ้มเดียวกนัหรือคนละแฟ้มมีลกัษณะคลา้ยกบัหนงัสือสะดวกและง่ายใน
การศึกษา 
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สุรีย ์กลดับุปผา (2554) ไดส้รุปความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดงัน้ีคือรูปแบบการ
น าเสนอขอ้มูลผ่านส่ือที่ใชค้อมพวิเตอร์เป็นฐานการติดต่อส่ือสารระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ
ขอ้มูลในลกัษณะ E-Content เป็นส่ือการถ่ายทอดที่เปิดโลกการเรียนรู้แบบใหม่ที่สามารถน าเสนอ
ขอ้มูลตวัอกัษรจากการคลิกเปิดเอกสารในรูปแบบขอ้ความหลายมิติ (Hypertext) และขอ้มูลภาพน่ิง
เสียงและรวมถึงภาพเคล่ือนไหวเรียกว่าส่ือหลายมิติ (Hypermedia) โดยการประสานและการ
เช่ือมโยงสัมพนัธ์ของเน้ือหาอย่างไร้รอยต่อของขอ้มูลที่อยู่แฟ้มเดียวกนัหรืออยู่คนละแฟ้มเข้า
ดว้ยกนัเป็นหน่ึงเดียวซ่ึงผูเ้รียนสามารถที่จะเลือกเรียนไดต้ามความตอ้งการโดยไม่จ ากดัในเร่ืองของ
เวลาและสถานที่ท  าใหส้ามารถคน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

กล่าวโดยสรุป หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การน าหนังสือเล่มหน่ึงหลายๆ เล่มมา
ออกแบบใหม่ใหอ้ยูใ่นรูปของอิเล็กทรอนิกส์โดยปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลเหล่านั้นใหอ้ยูใ่น
รูปของตวัอกัษร ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียงลกัษณะที่ตอบโตก้นั (Interactive) การเช่ือมโยงแบบ
ไฮเปอร์เท็กซ์ สามารถท าบุ๊คมาร์ก (Book Mark) และหมายเหตุประกอบตามที่ผูใ้ชต้อ้งการไดโ้ดย
อาศยัพื้นฐานหนงัสือเป็นหลกั 

รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 
ส าหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผู ้ศึกษาได้ศึกษารูปแบบและประเภทของบทเรียน

คอมพิวเตอร์เป็นแนวทางและได้ใช้รูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ในการพฒันาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

1. รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์น้ีไดใ้ช้รูปแบบ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ซ่ึงบทเรียนคอมพิวเตอร์มีหลายรูปแบบหรือหลายลกัษณะ ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บั
กระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่รู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย (ไชยยศ 
เรืองสุวรรณ.2548:15-16) 

2. แบบบทเรียนโปรแกรม (Programmed-Instrucion based CAI) บทเรียนคอมพวิเตอร์แบบ
น้ีเป็นการน าเอาหลกัการ และวธีิของบทเรียนโปรแกรมพฒันามาเป็นบทเรียนคอมพวิเตอร์ โดยการ
เปล่ียนบทเรียนโปรแกรมที่เป็นเอกสารส่ิงพิมพ ์หรือวสัดุที่ใชเ้คร่ืองสาน (Teaching Maching) มา
เป็นโปรแกรมที่ใชก้บัเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์คอมพวิเตอร์ 

3. แบบปัญประดิษฐ ์(Artificiar-Intellingent Based CAI) ค าวา่ “แบบปัญประดิษฐ”์ ตรงกบั
ค  าภาษาอังกฤษว่า Artificiar-Intellingent: AI ซ่ึงหมายถึงการท าให้คอมพิวเตอร์มีความรู้และ
กระบวนการคิดแก้ปัญหาโดยการเลียนแบบมนุษย ์บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบน้ีบางคร้ังก็มีส่วน
คลา้ยบทเรียนคอมพวิเตอร์แบบบทเรียนโปรแกรม แต่ก็มีส่วนที่แตกต่างไปจากบทเรียน
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คอมพิวเตอร์แบบอ่ืน คือ สามารถแกปั้ญหาและแสดงกระบวนการในบางเร่ืองได ้โดยเลียนแบบ
ความคิดมนุษย ์เช่น การบวก การลบ การคูณ การหาร เป็นตน้ 

4. แบบจ าลองสถานการณ์ (Simulation-oriented CAI) บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบน้ีจ าลอง
สถานการณ์ สภาพแวดลอ้ม เง่ือนไขต่างๆ ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะอย่างใกล้เคียงกับความเป็นจริง 
ตวัอย่างบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบน้ี ได้แก่ โปรแกรมจ าลองการบิน (Flight Simulator) เพื่อฝึก
นกับินโดยโปรแกรมน้ีจะช่วยใหก้ารฝึกบินลดค่าใชจ่้าย เวลา ทรัพยสิ์น และชีวติ ไดม้ากกวา่การเร่ิม
ฝึกบินในระยะแรกกบัเคร่ืองบินจริง 

5. แบบใชเ้คร่ืองมือ (Tool Application) การใชค้อมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือจะสามารถเพิ่ม
คุณค่าในการเรียนการสอนได ้เช่น ใชค้อมพวิเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการช่วยพมิพ ์แทนพมิพดี์ด การ
ค านวณ ทดสอบ และใชว้เิคราะห์ค่าสถิติและกราฟที่ไดจ้ากขอ้มูลหรือเพือ่สืบคน้ขอ้มูลไดด้ว้ย เป็น
ตน้ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ คอมพวิเตอร์เป็นเคร่ืองมือยา่งหน่ึงที่น ามาใชใ้นการเรียนการสอนได ้

โปรแกรมที่นิยมใช้สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) 
ไพฑูรย ์ศรีฟ้า (2551) ไดก้ล่าวไวว้า่โปรแกรมที่นิยมใชส้ร้าง e-book มีอยูห่ลายโปรแกรม 

แต่ที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบนั มีอยู่ 3 โปรแกรม ซ่ึงชุดโปรแกรมทั้ง 3 จะตอ้งติดตั้งโปรแกรม
ส าหรับอ่าน e-book ดว้ยมิฉะนั้นจะเปิดอ่านเอกสารไม่ไดป้ระกอบดว้ย 

1.โปรแกรมชุด Flip Album ตวัอ่านคือ Flip Viewer 
2.โปรแกรมชุด Desktop ตวัอ่านคือ DNL Reader 
3.โปรแกรมชุด Flash Album Deluxe ตวัอ่านคือ Flash player 
ส าหรับท่านที่มีความช านาญในการใช้โปรแกรม FlashMX ก็สามารถสร้าง e-bookได้

เช่นกนั แต่ตอ้งมีความรู้เร่ืองการเขียน Action Scriptและ XML เพื่อสร้าง e-book ให้แสดงผลตามที่
ตอ้งการได ้

ความแตกต่างของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) กับหนังสือทั่วไป 
ไพฑูรย ์ศรีฟ้า (2551) ได้อธิบายถึงความแตกต่างของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กบัหนังสือ

ทัว่ไป ดงัน้ี 
 1. หนงัสือทัว่ไปใชก้ระดาษ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่ใชก้ระดาษ 
2. หนังสือทัว่ไปมีขอ้ความและภาพประกอบธรรมดาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถสร้าง

ภาพเคล่ือนไหวได ้
3. หนงัสือทัว่ไปไม่มีเสียงประกอบ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถใส่เสียงประกอบได ้
4. หนังสือทัว่ไปแก้ไขปรับปรุงยาก หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แก้ไขและปรับปรุงขอ้มูล 

(update) ง่าย 
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5. หนงัสือทัว่ไปสมบูรณ์ในตวัเองหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถสร้างจุดเช่ือมโยง (Links) 
ออกไปเช่ือมต่อกบัขอ้มูลภายนอกได ้

6. หนังสือทั่วไปใช้ตน้ทุนการผลิตสูง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตน้ทุนการผลิตหนังสือ
ประหยดั 

7. หนังสือทัว่ไปมีขีดจ ากัดในการพิมพ ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่มีขีดจ ากดัในการพิมพ ์
สามารถท าส าเนาไดง้่ายไม่จ ากดั 

8. หนังสือทัว่ไปเปิดอ่านจากเล่มหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตอ้งอ่านดว้ยโปรแกรมผ่านหน้า
จอคอมพวิเตอร์ 

9. หนังสือทัว่ไปอ่านไดอ้ยา่งเดียว หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์นอกจากอ่านไดแ้ลว้ยงัสามารถ
สัง่พมิพ ์(Print) 

10. หนงัสือทัว่ไปอ่านได ้1 คนต่อ 1 เล่ม หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 1 เล่ม สามารถอ่านพร้อม
กนัไดจ้  านวนมาก (อ่านออนไลน์ผา่นอินเตอร์เน็ต)  

11. หนงัสือทัว่ไปพกพาล าบาก (ตอ้งใช้พื้นที่) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์พกพาสะดวกไดค้ร้ัง
ละจ านวนมากในรูปแบบของไฟลค์อมพวิเตอร์ ใน Handy Dirve หรือ CD 

12. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นนวตักรรมเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
กล่าวโดยสรุป หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ นั้นแตกต่างจากหนังสือทัว่ไปในรูปแบบการสร้าง

การผลิตและการใช้งาน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช้กระดาษในการสร้าง สามารถสร้างให้มี
ภาพเคล่ือนไหวและเสียงประกอบไดร้วมทั้งแกไ้ขและปรับปรุงขอ้มูลสร้างจุดเช่ือมโยงออกไป
เช่ือมต่อกบัขอ้มูลภายนอก สามารถอ่านพร้อมกนัไดเ้ป็นจ านวนมากและพกพาสะดวก 

3.3 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 
การประชาสมัพนัธ ์เป็นกระบวนการและวธีิการในการส่ือสารเพื่อสร้างความสมัพนัธ์และ

สร้างภาพลกัษณ์ใหแ้ก่ตวับุคคลหรือองคก์รภาครัฐองคก์รเอกชน และองคก์รทางศาสนา ใหป้ระสบ
ความส าเร็จตามที่คาดหวงัอันเกิดมาจากองค์ประกอบการรับขอ้มูลข่าวสารการคุน้เคยและรู้จกั
ช่ือเสียงในทางที่ดีขององคก์รเป็นการท าใหผู้รั้บสาร (Receive) ใหท้ราบถึงโครงการกิจกรรมต่าง ๆ 
หรือเพื่อน าเสนอช่ือหรือสัญลักษณ์ตวัองค์กรเองก็ตาม ซ่ึงในปัจจุบนัเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มา
สนับสนุนการประชาสัมพนัธ์มีมากมายหลากหลายช่องทาง (Message) ด้วยกนั ตวัอย่าง เช่นส่ือ
โฆษณาทางหนังสือพิมพป้์ายโฆษณา ส่ือที่เป็นเสียง ส่ือที่เป็นทั้งภาพและเสียง (โฆษณาผ่านทาง
คล่ืนวิทยุวิทยุโทรทัศน์) ส่ือโฆษณาผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (Massage) ตลอดจนส่ือทาง
อินเตอร์เน็ตที่มีความสามารถส่งสารอยา่งรวดเร็ว เป็นตน้ ผูบ้ริโภคสามารถเลือกใช้ไดต้ามความ
เหมาะสมของแต่ละกลุ่มผูรั้บสาร (Receiver) และตามความสามารถรู้ของผูต้อ้งการส่งสารดว้ยการ
ประชาสมัพนัธส์ าคญัอยา่งหน่ึงทีห่น่วยงานหรือองคก์รในสงัคมปัจจุบนั ใหค้วามส าคญัที่
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นอกเหนือไปจากงานหลกัทีมี่การปฏิบตัิตามปกติโดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ใหเ้กิดการตอบสนองและ
การรับรู้หรือความตอ้งการของหน่วยงาน/องค์กรนั้น ๆ ตามที่ก  าหนดไวเ้พื่อประโยชน์ในการ
แข่งขนัในงานบริการหรืองานทางดา้นธุรกิจต่าง ๆ ปัจจุบนั 

ความสําคญัของการประชาสัมพันธ์ 
ถา้เราจะตั้งค  าถามวา่การประชาสมัพนัธน์ั้นมีความส าคญัมากนอ้ยเพยีงใดเราก็จะไดค้  าตอบ

ว่าการประชาสัมพนัธ์มีความส าคญัมากต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน องค์การ สถาบนับริษทั 
ห้างร้าน มูลนิธิและสมาคมต่าง ๆ ซ่ึงหน่วยงานที่มีอยูด่งักล่าวน้ีเป็นส่วนหน่ึงของระบบสังคมจึง
จ าเป็นอยา่งยิง่ที่จะตอ้งมีการปฏิสมัพนัธก์นั (Interaction) ซ่ึงอาจจะกระทบกระเทือนต่อสงัคม และ
ในขณะเดียวกนัทศันคติและพฤติกรรมของสังคมก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการท างานขององคก์ร
เหล่านั้น ดงันั้นการสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีระหว่างงานองคก์ารกบัสาธารณชนที่เก่ียวขอ้งจะเป็นส่ิง
ที่ช่วยท าให้ระบบต่าง ๆ ของสงัคมสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งราบร่ืน และการร่วมมือร่วมใจที่ดีต่อ
กนั ตลอดจนเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้หน่วยงานองคก์าร สถาบนัและบริษทั ห้างร้าน มี
ความเจริญกา้วหน้าในทางตรงกนัขา้ม หากระบบสังคมใดขาดการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนัและกนั
ความเจริญกา้วหนา้และการพฒันายอ่มเกิดไดย้าก (วรีะ อรัญมงคล,2548) 

เป็นที่น่าสังเกตว่าการประชาสัมพนัธ์เป็นงานส่ือที่ส าคญัยิง่และมีขอบเขตกวา้งขวางเม่ือ
สงัคมมีขนาดใหญ่โตขึ้น องคก์าร หน่วยงาน สถาบนัใด ยิง่ขยายขอบข่ายของการบริหารงานออกไป
เท่าใด ระบบงานก็ยิง่มีความสลบัซบัซ้อนมากขึ้นเท่านั้น สภาพดงักล่าวจึงท าใหก้ารประชาสัมพนัธ์
มีความจ าเป็นเพื่อท าการส่ือสารความเข้าใจและปรับความเข้าใจกันระหว่างหน่วยงานและ
สาธารณชนที่เก่ียวขอ้งยิง่ไปกวา่นั้นการประชาสมัพนัธย์งัช่วยเสริมสร้างลกัษณะความเป็นผูน้ าของ
องคก์ารและบุคคลเพราะผูบ้ริหารการประชาสมัพนัธจ์ะช่วยเสริมสร้างการปรับตวัและความว่องไว
ต่อข่าวสาร หรือความเคล่ือนไหวต่อข่าวสารหรือความเคล่ือนไหวในการติดต่อส่ือสารทั้งภายใน
องคก์ารและกบั ประชาชน ซ่ึงจะท าใหเ้ป็นผลดีต่อการมองเห็นภยัทีจ่ะคุกคามหน่วยงานอนัเกิดจาก
กระแสประชามติท าให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ ในการปรับองคก์ารเพือ่ใหส้ามารถเขา้กบัสังคมได้
ดีกวา่ และมองเห็นช่องทางที่จะสร้างความสมัพนัธก์บัประชาชนและสงัคมไดดี้ขึ้นกวา่เดิม 

กระบวนการและหน้าที่ของการประชาสัมพันธ์ 
ศาสตราจารยค์ลัลิป และเซ็นเตอร์รวมทั้งนักวิชาการดา้นประชาสัมพนัธ์หลายท่านไดเ้คย

ให้แนวคิดเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์เชิงปฏิบติัในลกัษณะที่เป็นกระบวนการและหน้าที่ว่า (วิรัช 
อภิรัตนกุล, 2549) 

1. เป็นความพยายามอยา่งมีระเบียบแบบแผนและมีการเตรียมไวก้่อนอยา่งรอบคอบ 
2. เป็นการชกัจูงประชามติดว้ยวธีิการทีแ่สดงถึงความรับผดิชอบต่อสงัคม 
3. เป็นการกระท าซ่ึงเป็นที่ยอมรับของประชาชน (Acceptableperformance) 
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4. เป็นการกระท าที่มีพื้นฐานอยูท่ี่การสร้างความพงึพอใจร่วมกนั (Mutually satisfactory) 
5.เป็นการกระท าที่ยดึถือระบบการติดต่อส่ือสารสองทาง (Two-waycommunication) จะ

เห็นไดว้่าแนวความคิดที่กล่าวมาขา้งตน้น้ีเป็นกระบวนการและหน้าที่ที่เร่ิมตน้มาดว้ยการมีความ
พยายามอย่างมีระเบียบแบบแผ่น และมีการตระเตรียมล่วงหน้าไวก่้อนอย่างรอบคอบ และการ
ปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองตามแผนที่ก  าหนดหรือวางไวด้ว้ยการยดึถือระบบแห่งการติดต่อส่ือสาร
สองทางคือ องค์การ/สถาบนั ส่ือสารประชาสัมพนัธ์ไปยงักลุ่มประชาชนขณะเดียวกันก็รับฟัง
ปฏิกิริยาความคิดเห็นและความตอ้งการหรือประชามติจากประชาชนซ่ึงจะยงัผลใหเ้กิดการยอมรับ
จากประชาชนและให้ความร่วมมือสนับสนุนกบองค์การ/ สถาบันในที่ สุด นอกจากน้ีการ
ประชาสมัพนัธย์งัตอ้งใชว้ธีิการชกัจูงประชามติเขาร่วมดว้ยอยา่งไรก็ตามการชกัจูงประชามติจะตอ้ง
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีจริยธรรมหรือมีความรับผิดชอบต่อสังคมจึงจะเป็นที่ยอมรับจาก
ประชาชน หากใชว้ธีิการชกัจูงดว้ยที่ปราศจากจริยธรรมหรือผิดท านองคลองธรรมแลว้ (Unethical) 
ก็จะมิไดก้ารยอมรับหรือสนบัสนุนจากประชาชน ฉะนั้นโดยนยัประชาชนยอ่มจะเป็นผูต้ดัสินใจใน
การกระท าขององคก์าร/ สถาบนัว่ามีจริยธรรมถูกตอ้งตามท านองคลองธรรมหรือเปล่าและมีความ
รับผดิชอบต่อสงัคมหรือไม่เพยีงไร 

องค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์ 
ถา้หากพจิารณาจากกระบวนการส่ือสารเพือ่การประชาสมัพนัธแ์ลว้  ก็สามารถจ าแนกองค์

ประกอบ ส าคญัของการประชาสมัพนัธอ์อกเป็น  4  ประการ  คือ 
1. องคก์ร สถาบนัหรือหน่วยงานไดแ้ก่  กิจการที่บุคคลหรือคณะบุคคลได้จดัท าขึ้น เป็น

แหล่งข่าว แหล่งขอ้มูลในการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ โดยมีวตัถุประสงคท์ี่จะด าเนินการใดๆ ให้ส าเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดีกิจการเหล่าน้ีอาจจะเป็นกิจการของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ องคก์ารสาธารณกุศล และ
ธุรกิจเอกชน เช่น รัฐบาล กระทรวง ทบวงกรม หน่วยราชการหรือหน่วยรัฐวิสาหกิจต่างๆ มูลนิธิ 
บริษทัหา้งร้าน ธนาคารพาณิชย ์เป็นตน้ 

2. ข่าวสารประชาสัมพนัธ์ เป็นขอ้มูลข่าวสารที่องค์กร สถาบนัหรือหน่วยงานตอ้งการ
เผยแพร่ไดแ้ก่ เร่ืองราวที่เป็นเน้ือหา สาระ รูปภาพ สัญลกัษณ์ หรือเคร่ืองหมาย ที่สามารถส่ือสาร
ความเขา้ใจได ้

3. ส่ือประชาสัมพันธ์ ได้แก่ เร่ืองราวที่ เป็นเน้ือหา สาระ รูปภาพ สัญลักษณ์ หรือ
เคร่ืองหมาย  อาจจะเป็นส่ือค าพูด เช่น การสนทนา การประชุม การสัมมนา การอภิปราย การ
ปาฐกถาฯลฯ ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น จดหมาย บตัร อวยพร แผ่นปลิว หนังสือ วารสาร รูปลอกฯลฯ หรือ
ส่ือภาพและเสียง  เช่น ถ่ายภาพ สไลด์ แผ่น โปร่งใส วิทยกุระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ สไลด์มลัติ
วชิัน่ เทปเสียง  ภาพยนตร์ คอมพิวเตอร์ฯลฯ ซ่ึงเป็นส่ือที่สามารถส่ือสารความเขา้ใจไดก้ารเลือกใช้
ส่ือในการประชาสมัพนัธมี์ความส าคญัถา้เป็นบุคคลภายในอาจใชโ้ทรทศัน์วงจรปิด เสียงตามสาย 
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ประกาศข่าว  จดหมายข่าว ถา้เป็นประชาชนทัว่ไป ส่ือประชาสมัพนัธจ์ะตอ้งเผยแพร่ขอ้มูลไดใ้นวง
กวา้ง เช่น วทิย ุ โทรทศัน์ หนงัสือพมิพ ์

4. กลุ่มประชาชนเป้าหมายในการประชาสัมพนัธ์ ได้แก่ กลุ่มบุคคลหรือประชาชนที่เป็น
เป้าหมายในการส่ือสารประชาสมัพนัธค์ร้ังนั้นๆ ดงัน้ี 

4.1 กลุ่มประชาชนภายใน หมายถึง กลุ่มบุคลากร เจา้หน้าที่ พนักงาน ขององคก์ร สถาบนั
หรือหน่วยงาน 

4.2 กลุ่มประชาชนภายนอก หมายถึง กลุ่มบุคคลที่อยู่ภายนอกองค์กร สถาบันหรือ
หน่วยงาน อนัได้แก่ กลุ่มประชาชนที่เก่ียวขอ้งกับหน่วยงาน องค์การหรือสถาบนัโดยตรง กลุ่ม
ประชาชนในทอ้งถ่ินและกลุ่มประชาชนทัว่ไป 

3.4 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) 
ภิเษก ชยันิรันดร์ (2553) ความหมายและประเภทของส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media) คือ 

ส่ือสังคมออนไลน์เป็นส่ือที่แพร่กระจายดว้ยปฏิสมัพนัธเ์ชิงสงัคม ทั้งน้ี Social media อาจจะอยูใ่น
รูปของเน้ือหา รูปภาพ เสียงหรือวดีิโอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (กานดา รุณนะ พงศา, 2557) ที่ว่า โซเชียล
“Social” หมายถึง การแบ่งปันในสังคม ซ่ึงอาจจะเป็นการแบ่งปันเน้ือหา ไฟล์ รสนิยม ความเห็น 
หรือการปฏิสมัพนัธใ์นสงัคม (การรวมกนัเป็นกลุ่ม) ส่วน มีเดีย “Media” หมายถึง ส่ือหรือเคร่ืองมือ
ที่ใช้เพื่อการส่ือสาร ในปัจจุบนัการแพร่กระจายของส่ือก็ท  า ไดง่้ายขึ้น โดยเกิดจากการแบ่งปัน
เน้ือหา (Content Sharing) จากใครก็ไดน้อกจากน้ีส่ือสงัคมออนไลน์ยงัเป็นส่ือที่เปล่ียนแปลงส่ือเดิม
ที่แพร่กระจายข่าวสารแบบทางเดียว (one-to-many) เป็นแบบการสนทนาที่สามารถมีผูเ้ขา้ร่วมได้
หลายๆ คน (many-to-many) เม่ือมีสภาพของการเป็นส่ือสงัคมส่ิงส าคญั ก็คือ การสนทนาที่เกิดขึ้น 
อาจจะเป็นการร่วมกลุ่มคุยในเร่ืองที่สนใจร่วมกนัหรือการวิพากษว์ิจารณ์สินคา้หรือบริการต่างๆ 
โดยที่ไม่มีใครเขา้มาควบคุมเน้ือหาของการสนทนาแมก้ระทัง่ตวัผูผ้ลิตเน้ือหาเองเพราะผูท้ี่ไดรั้บ
สารมีสิทธิที่จะเขา้ร่วมในรูปแบบของการเพิ่มเติมความคิดเห็น หรือแมก้ระทัง่เขา้ไปแกไ้ขเน้ือหา
นั้นไดด้ว้ยตวัเอง ทั้งยงัเป็นส่ือที่เปล่ียนผูค้นจากผูบ้ริโภคเน้ือหาเป็นผูผ้ลิตเน้ือหาและกระจายไปยงั
ผูรั้บสารคนอ่ืนๆ ได้อยา่งเสรีหากใครผลิตเน้ือหาที่โดนใจ ก็จะเป็นผูท้รงอิทธิพล (Influencer) ยิ่ง
หากเป็นในทางการตลาด ก็สามารถโน้มน า ผูติ้ดตามในการตัดสินใจซ้ือสินค้าหรือบริการได้
โดยง่ายส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) สามารถแบ่งประเภทของส่ือสังคมออนไลน์ได้ดังน้ี 
(สุภาวรรณ์ นวลนิล, 2557) 

1.บล็อกเป็นการลดรูปจากค าวา่ Weblog เป็นระบบจดัการเน้ือหารูปแบบหน่ึงซ่ึงท าให้ผูใ้ช้
สามารถเขียนบทความหรือที่เรียกวา่ “โพส” แลว้ท าการเผยแพร่ไดโ้ดยง่ายไม่ยุง่ยากในการที่จะตอ้ง
มานั่งเรียนรู้ถึงภาษา HTML หรือโปรแกรมท าเวบ็ไซตก์ารเรียงเน้ือหาจะเรียงจากเน้ือหาที่มาใหม่
สุดมาก่อน จากนั้นจะลดหลัน่ล าดบัของเวลา (Chronological Order) ส าหรับการมีบล็อกขึ้นมาเพือ่
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เปิดโอกาสให้ใครๆ ที่มีความสามารถด้านต่างๆ สามารถเผยแพร่ความรู้ดงักล่าวดว้ยการเขียนได้
อยา่งเสรีไม่มีขีดจ ากดัเร่ืองเทคนิคในอดีตอีกต่อไป ท าให้เกิดบล็อกขึ้นมาจ านวนมากเคร่ืองมือที่
ส าคญัคือใหเ้พือ่นๆ เขา้มาแสดงความคิดเห็นได ้

2. Twitter และ Microblog อ่ืนๆ เป็นรูปแบบหน่ึงของบล็อกที่จ  ากดัตวัอกัษรของการโพสต์
แต่ละคร้ังที ่140 ตวัอกัษรโดยแรกเร่ิมผูอ้อกแบบ Twitter ตอ้งการใหผู้ใ้ชง้านเขียนเร่ืองราวว่าคุณกา 
ลงัท าอะไรอยูใ่นขณะน้ีแต่ Twitter ก็ถูกน าไปใช้ทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการสร้างการบอกต่อเพิ่ม
ยอดขาย สร้างแบรนด์หรือเป็นเคร่ืองมือส าหรับการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้ (CRM) ใช้เป็น
เคร่ืองมือประชาสัมพนัธ์ไดด้ว้ยเป็นที่นิยมขึ้นมาอยา่งรวดเร็ว จนท าให้ Twitter เพิ่มฟีเจอร์ที่ท  าให้
ผูใ้ชส้ามารถบอกได้ว่าตอนน้ีก าลงัท าอะไรกันอยูน่ั้นก็คือการน า Microblog เขา้ไปเป็นส่วนหน่ึง
ดว้ยนัน่เอง 

3. Social Network จากช่ือสามารถแปลได้ว่า เครือข่ายที่เช่ือมโยงบุคคลหลายๆ คนจน
กลายเป็นสังคม ทั้งน้ีผูใ้ชจ้ะเร่ิมตน้สร้างตวัตนในส่วนของ“Profile” ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลส่วนตวั 
(Info) รูป (Photo) การจดบันทึก (Note) หรือการใส่วิดีโอ (Video) และอ่ืนๆ นอกจากน้ี Social 
Network ยงัมีเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างจ านวนเพือ่นใหม้ากขึ้นคือในส่วนของ Invite Friend และ
Find Friend รวมถึงการสร้างเพื่อนจากเพื่อนของเพื่อนอีกดว้ย อาจจะอยูใ่นรูปแบบเกม หรือแอป
พลิเคชนัต่างๆ สามารถรวมกลุ่มกนัจดัตั้ง Group ขึ้นได ้

4. Media Sharing เป็นเวบ็ไซตท์ี่เปิดโอกาสใหส้ามารถอปัโหลดรูปหรือวิดีโอเพื่อแบ่งปัน
ให้กบัครอบครัว เพื่อนๆ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซ่ึงปัจจุบนัไม่จ า เป็นตอ้งทุ่มทุนในการสร้าง
หนังโฆษณาที่มีตน้ทุนสูงอาจจะใชแ้ค่กลอ้งดิจิตอลราคาถูกถ่ายทอดความคิดเป็นรูปแบบวิดีโอน า
ขึ้นเวบ็ไซต์ประเภท Media Sharing อย่าง Youtube หรืออาจจะถ่ายรูปแล้วน า ขึ้นสู่เว็บไซตอ์ย่าง 
Flickr 

5. Social News and bookmarking เป็นเว็บไซต์ที่เช่ือมโยงไปยงับทความหรือเน้ือหาใน
อินเทอร์เน็ต โดยผูใ้ชเ้ป็นผูส่้งและเปิดโอกาสใหค้ะแนนและท าการโหวตไดเ้ป็นเสมือนมหาชนช่วย
กลัน่กรองว่าบทความหรือเน้ือหาใดเป็นที่น่าสนใจที่สุด ในส่วนของ Social Bookmarking นั้นเปิด
โอกาสใหส้ามารถท า Bookmark เน้ือหาหรือเวบ็ไซตท์ี่ช่ืนชอบโดยไม่ขึ้นอยูก่บัเคร่ืองคอมพวิเตอร์
เคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึง แต่สามารถท าผ่านออนไลน์และเน้ือหาที่ท  า Bookmark ไวน้ั้นสามารถที่จะ
แบ่งปันใหค้นอ่ืนๆ ไดด้ว้ย 

6. Online Forum ถือเป็นรูปแบบของ Social Media ที่เก่าแก่ที่สุดเป็นสถานที่ที่ให้คนเขา้มา
พดูคุยในหัวขอ้ที่สนใจอาจเป็นเร่ือง เพลง หนัง การเมืองกีฬา สุขภาพ หนังสือการลงทุนและอ่ืนๆ 
อีกมากมายได้ท  าการแลกเปล่ียนความคิดเห็น แสดงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนแนะน า สินคา้หรือ
บริการต่างๆ เวบ็ไซตป์ระเภทฟอร์มอาจเปิดให้แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัโดยเฉพาะ หรือ อาจจะ
เป็นส่วนหน่ึงของเวบ็ไซตเ์น้ือหาต่างๆ พชิิต วจิิตรบุญยรักษ ์(2554) ส่ือสงัคมออนไลน์ คือ ส่ือที่ผู ้
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ส่งสารแบ่งปันสาร ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบต่างๆ ไปยงัผูรั้บสารผา่นเครือข่ายออนไลน์โดยสามารถโตต้อบ
กนั ระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสารหรือผูรั้บสารด้วยกนัเอง ซ่ึงสามารถแบ่งส่ือสังคมออนไลน์เป็น
ประเภทต่างๆ ที่ใช้กันบ่อยๆ คือ บล็อก (Blogging) ทวิตเตอร์และไมโคบล็อก (Twitter and 
Microblogging) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) และการแบ่งปันส่ือทางออนไลน์ 
(Media Sharing) The Social Media Advisory Group (2012: Online อา้งใน สุรศกัด์ิ ปาเฮ, 2555)  

Social Media หมายถึงเคร่ืองมือหรือรูปแบบจากเว็บ 2.0 ที่น ามาใช้ในเชิงบูรณาการของ
เน้ือหาผ่านการถ่ายทอดจากการเขียนและการส่งผ่านขอ้มูลผ่านทางเวบ็ไซต์หรือเวบ็เพจและส่ือ
ประเภทดังกล่าว สามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอนของครูได้หลากหลายรูปแบบ เช่น 
discussion, forum, blogs, wikis และ 3d virtual worlds เป็นตน้ ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ส่ือสงัคมออนไลน์ 
(Social Media) หมายถึง ส่ือสงัคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เป็นเวบ็ไซตห์รือแอปพลิเคชนับนโทรศพัทซ่ึ์งมีการแบ่งปันเน้ือหาข่าวสารต่างๆ ผา่นเครือข่ายส่ือ
สงัคมออนไลน์(Social Network) เป็นตวัส่ือสารกบัคนในกลุ่มสงัคมออนไลน์ (Social Community) 
ทัว่โลก 

3.5 ข้อมูลเกี่ยวกับ Facebook 

เวบ็ไซต ์Facebook มีจุดก าเนิดจาก มาร์ค ซัคเกอร์เบิรก ์(Mark Zuckerburg) นักศึกษาชาว
อเมริกา มหาวิทยาลยัฮาวาร์ด เดิม Facebook เป็นเพียงเว็บไซตท์ี่ใชแ้ลกเปล่ียนขอ้มูลภายใน กลุ่ม
เพื่อนมหาวิทยาลยัเท่านั้น ซ่ึงไดรั้บการตอบรับที่ดีและมีคนเขา้ร่วมใช ้Facebook จ านวนมากท าให้
มาร์คตดัสินลงทุนซ้ือเซิร์ฟเวอร์เพือ่พฒันา Facebook จากการพฒันาท าให ้Facebook เป็นที่รู้จกัมาก
ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น โคลัมเบีย แสตมฟอร์ด หลังจากนั้นมาร์คได้ตั้งบริษทัโดยช่ือว่า the 
Facebook.com ซ่ึงต่อมาได้เปล่ียนช่ือเป็น Facebook มาร์คและทีมงานได้มีการพฒันา Facebook 
ให้กับผูใ้ช้อยู่ตลอดเวลา เช่น น าแอปพลิเคชั่นเกมของบริษทั Playfish ซ่ึงได้รับความนิยมมีการ
แสดงค าสัง่เป็นภาษาอ่ืน ๆ ที่ผูใ้ชถ้นดั เช่น ภาษาไทย เป็นตน้ (เอม โอภา, 2552) 

การใช้ Facebook นั้นจะตอ้งสมัครสมาชิกโดยสร้าง User Profile ระบุตวัตนบอกขอ้มูล
เบื้องตน้ของตนเอง เพื่อติดต่อส่ือสารกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ นอกจากนั้น Facebook สามารถสร้าง 
Facebook Page ส าหรับสินคา้หรือบริการเพื่อใช้ส าหรับส่ือสารกับลูกคา้หรือผูท้ี่สนใจ โดยความ
แตกต่างของ User Profile กับ Facebook Page นั้ น User Profile จะมีความเป็นส่วนตัวมากกว่า 
Facebook Page โดยตอ้งได้รับอนุญาตจากสมาชิกที่เป็นเจา้ของ User Profile นั้นก่อนจึงสามารถดู
ขอ้มูลไดซ่ึ้ง Facebook Page ทุกคนสามารถดูขอ้มูลได ้และ Facebook Page ไม่จ ากดัจ านวนเพื่อน
เหมือน User Profile ที่จ  ากดัเพือ่น 5,000 คน 
Facebook Page สร้างความน่าสนใจให้กับผูใ้ช้ Facebook ในลักษณะปากต่อปากผ่านหน้า New 
Feed เม่ือ Fan มีการติดต่อส่ือสาร กดถูกใจ หรือเขียนขอ้ความลงใน Wall ของ Facebook Page 
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ขอ้มูลเหล่านั้นจะปรากฏให้สมาชิกคนอ่ืน ๆ ทราบ ถ้าสมาชิกคนอ่ืนๆสนใจ Facebook Page นั้น
สามารถติดตามไดโ้ดยคลิกปุ่ ม Like หรือ ถูกใจ เม่ือคลิก Like แลว้ขอ้มูลจะแสดงในส่วน Info ของ 
User Page สมาชิก อีกทั้ง Facebook Page สามารถวางลิงก์เว็บไซต์ที่ตอ้งการให้สมาชิกเขา้ชมได้
และคนที่สนใจสามารถสืบคน้จากเสิร์ชเอ็นจ้ิน Google ไดง่้ายอีกดว้ย Facebook Page มีฟังก์ชนัที่
น่าสนใจดงัต่อไปน้ี (ภิเษก ชยันิรันดร์, 2553) 

- Wall หน้าหลักที่ใช้ในการแจง้ขอ้มูลข่าวสาร แลกเปล่ียนความคิดเห็น ส าหรับสมาชิก
หรือ Fan ดว้ยวธีิการโพสต ์หรือ กดปุ่ มถูกใจ (Like) อีกทั้งสามารถแบ่งปันขอ้มูลข่าวสารไดเ้พยีงกด
ปุ่ มแบ่งปัน (Share) 

- Info ขอ้มูลเบื้องตน้ เราคือใคร อยูท่ี่ไหน ท าอะไร เว็บไซต์ที่เก่ียวขอ้ง และขอ้มูลอ่ืนๆ 
เพือ่ใหผู้ใ้ช ้Facebook คนอ่ืน ๆ ทราบก่อนการเป็น Fan 

- Photos รูปภาพต่าง ๆ เช่น ภาพกิจกรรม ภาพสินคา้หรือบริการ ภาพพนกังาน ภาพต่างๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบั Facebook Page นั้น เป็นการส่ือสารผา่นรูปภาพ 

- Event กิจกรรมที่น่าสนใจ ที่ Facebook Page จดัขึ้นเช่น การลดราคา เปิดตวัสินคา้เพื่อให้
สมาชิกเพจทราบ โดยจะมีวนัเวลาสถานที่ระบุอยา่งชดัเจน 

- Video ภาพเคล่ือนไหวหรือภาพยนตร์โฆษณา ที่น าเสนอใน Facebook Page 
- Notes การแจง้ขอ้มูลสั้น ๆ เช่น สินคา้ขายดี สินคา้ใหม่ ขอ้มูลที่น่าสนใจ 
- Discussion Board ลักษณะคล้ายกระทูท้ี่สมาชิกใช้สนทนา สอบถามขอ้มูลสินค้าหรือ

บริการ และแสดงฟีดแบก็ตอบปัญหาลูกคา้ 
- Reviews การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกที่ใช้สินค้าหรือบริการ เช่น บริการของ

พนกังาน คุณภาพสินคา้หรือบริการ  
การใช้การส่ือสารผ่าน Facebook Page ถือได้ว่าเป็นการส่ือสารที่เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้

ชดัเจน และเป็นการท าการส่ือสารทางการตลาดผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ไดรั้บความนิยมใน
ปัจจุบนัอีกดว้ย (ฐิติกานต ์นิธิอุทยั, 2554) 
กลยุทธ์ทางการตลาด Facebook Fanpage 

กลยุทธ์ทางการตลาดที่ท  าให้ Facebook Fanpage มีจ  านวนสมาชิกเพิ่ม คือ การสร้าง
ความรู้สึกให้สมาชิกมีส่วนร่วม โดย “การโพสตท์ุกคร้ังควรจะจบด้วยประโยคค าถาม” เพื่อให้
สมาชิกเขา้มาแสดงความคิดเห็น (Comment) กดถูกใจ (Like) และแบ่งปัน (Share) ซ่ึงท าให้โพสต์
นั้นแสดงในหน้า Top News ใน New feed ของ Fan ส่งผลใหมี้คนอ่ืน ๆ เห็นโพสตไ์ดม้ากกว่าปกติ 
และยงัส่งผลให้มีสมาชิกใหม่ติดตาม Fanpage เพิ่มขึ้นอีกดว้ย วิธีการน้ีถือว่าเป็นจุดเด่นในการท า
การตลาดทาง Facebook (อิทธิพล ประเสริฐสงัข,์ 2555)  
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บณัฑิต รอดทศันา (2554) “พฤติกรรมการใชเ้ฟซบุก๊และความพงึพอใจต่อการบริหารความ 
สัมพนัธ์ลูกคา้ผ่านเฟซบุ๊กคิง เพาเวอร์” พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จากจ านวน 223 คน ใชเ้ฟส       
บุก๊ทุกวนั มากกวา่ 10 คร้ังต่อวนั ช่วงเวลาเขา้มากสุดคือ 18.01-22.00 น โดนรับขอ้มูลข่าวสารจาก
แฟนเพจร้านคา้หรือห้างสรรพสินคา้มากสุด และมีความเห็นว่าแฟนเพจที่ดีควรน าเสนอขอ้มูล
ใหม่ๆ อยา่งสม่าํเสมอ ซ่ึงคิงเพาเวอร์น าเสนอขอ้มูล 2-3 คร้ังต่อวนั โดยมีวตัถุประสงคใ์นการเขา้ใช้
เฟซบุ๊กคิง เพาเวอร์ เพื่อตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัการส่งเสริมการขายมากที่สุด พบว่าการรับรู้รายการ
ส่งเสริมการขายกิจกรรมพิเศษและสิทธิประโยชน์รับรู้ผ่านหน้าเฟซบุ๊ก ส่วนความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัพงึพอใจมากต่อช่องทางแฟนเพจมากที่สุด ซ่ึงความพึงพอใจในการตอบค าถามชิงรางวลัน้อย
ที่สุด 

รัชญา จนัทะรัง (2554) “การบริหารการส่ือสารตราสินคา้บนแฟนเพจของเวบ็ไซตเ์ครือข่าย
สงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ : กรณีศึกษา GTH” พบวา่ การโปรโมทภาพยนตร์โดยใชเ้ฟซบุ๊กท าให้ GTH 
มีการติดต่อส่ือสารเสมือนบุคคล โดยส่ือสารผา่นเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสงัคมออนไลน์ซ่ึงท าใหผู้ส่้งสาร
และผูรั้บสารเกิดปฏิสมัพนัธก์นั น าไปสู่การสร้างความสมัพนัธก์บัสมาชิกอยา่งต่อเน่ือง 

ประโยชน์ของ Facebook Fanpage ต่อธุรกิจ 
PROSOFT SOFTWARE SOLUTION FOR BUSSINESS (2564) Facebook เ ป็นโซ เ ชี ยล

เน็ตเวิร์กส าหรับให้ผูค้นมาปฏิสัมพนัธ์กนั ไม่ใช่เพื่อเป็นสังคมของการช็อปป้ิง แต่ท าไมบริษทัถึง
ควรเสียเวลาและทรัพยากรบุคคลมาคอยดูแล Fanpage ของ Facebook ดว้ย หากแต่เพราะวา่ Fanpage 
คือหน้าโปรไฟลข์องบริษทั ซ่ึงการท า Fanpage ก็มีประโยชน์มากมายหลายอยา่ง มากกว่าที่คาดคิด
ไดแ้ก่ 

1. Facebook เป็นช่องทางโปรโมตธุรกิจ 
Fanpage ของ Faebook สามารถช่วยในการแบรนด้ิงธุรกิจของเราไปในตวั ซ่ึงเราไม่มีทางรู้

ไดเ้ลยว่าอาจมีคนอีกมากมายกลายมาเป็นลูกคา้ของเราในอนาคต หรืออาจเป็นคนที่อยากร่วมงาน
กบัเรา นักลงทุน ตลอดจนถึงส่ือที่สนใจในธุรกิจของเรา ไม่ตอ้งกลวัว่าการมี Fan Page จะยุ่งยาก
หรือจ ากดัเพราะคนที่มี Facebook เท่านั้นถึงจะสามารถเขา้ชม Fanpage ของเราได ้เพราะ Fanpage 
เปิดใหทุ้กคนเขา้มาอ่านหรือดูโปรไฟลธุ์รกิจไดโ้ดยที่ไม่ตอ้งเป็นสมาชิก ดงันั้นผูใ้ชง้านอินเตอร์เน็ต
จ านวนมากจึงสามารถเขา้ถึงขอ้มูลสินคา้หรือบริการที่เราตอ้งการโปรโมตไดอ้ยา่งง่ายดาย  

2. คนเขา้เวบ็ไซตม์ากขึ้น 
Facebook อนุญาตให้ใส่ลิงก์เวบ็ไซตบ์ริษทัหรือธุรกิจได ้ดงันั้นผูท้ี่เขา้มาชมหน้า Fanpage 

ใน Facebook ซ่ึงสนใจและอยากรู้ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัหรือสินคา้บริการของเรามากขึ้นก็สามารถ
คลิกลิงก์ไปยงัเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษทัไดเ้ลยทนัที นอกจากน้ีก็อยา่ลืมใส่ Facebook 
Widget ซ่ึงจะช่วยใหค้นที่เขา้มายงัเวบ็ไซตส์ามารถคลิกเขา้ไปเยีย่มชมและมากด Like เป็นแฟนใน
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หนา้ Fanpage ไดเ้ช่นกนั เม่ือเราท าทั้ง 2 อยา่งน้ีแลว้ ทั้งเวบ็ไซตแ์ละ Fanpage ก็จะสามารถช่วยโปร
โมตกนัและกนัได ้

3. เพิม่ประสิทธิภาพการท า SEO 
การมีเน้ือหาเก่ียวกบับริษทัของเรากระจายอยูใ่นหลายๆ เวบ็ไซต์จะช่วยท าให้การคน้หา

ผา่น search engine อยา่ง Google มีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น ท  าใหค้นคน้เจอเวบ็ไซตข์องเราไดม้ากและ
เร็วยิง่ขึ้น นอกจากน้ี Social Search บริการใหม่จาก Google ยงัช่วยใหผู้ค้น้หาสามารถอ่านความเห็น
ที่เก่ียวขอ้งกบัสินคา้หรือบริการของเราไดท้นัทีจากหน้าแสดงผลการคน้หา การลิงก์ Fan Page เขา้
กบัเวบ็ไซตห์ลกัจึงเป็นวิธีที่เป่ียมประสิทธิภาพในการช่วยต่อยอดจ านวนผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตไ์ดอี้กทาง
หน่ึง 

4. สร้างคอมมูนิต้ีผูบ้ริโภคหรือกลุ่มลูกคา้ไดง้่ายและไม่ตอ้งเสียเงิน 
Fanpage ถือเป็นอีกทางเลือกในการท าใหก้ลุ่มลูกคา้เขา้มามีส่วนร่วมกบัเวบ็ไซตห์ลกัของ

สินคา้หรือผลิตภณัฑม์ากขึ้น นอกจากน้ีเรายงัสามารถโพสตข์อ้ความ รูปภาพ วดีิโอ และอ่ืนๆ ลงบน
โปรไฟล์ Facebook เพื่อแชร์ให้บรรดาแฟนๆ ของสินคา้และบริการได้ชมอีกด้วย ที่ส าคญัเรายงั
สามารถพูดคุยกบัลูกคา้ ถามค าถาม ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และอ่ืนๆ อีกมากมาย ช่วยให้เรา
สามารถพฒันาหรือต่อยอดผลิตภณัฑ ์สินคา้ หรือบริการจากความคิดเห็นของผูบ้ริโภคไดอี้กดว้ย 

5. Facebook เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดโ้ดยตรง 
ถา้สมาชิกคนนั้นเป็นแฟนของ Fanpage เราใน Facebook แลว้ เราก็สามารถส่งขอ้ความถึง

พวกเขาไดโ้ดยตรง ซ่ึงเราสามารถเลือกไดว้่าจะส่งให้ใครบา้ง เช่น หากคุณท ากิจกรรมในจงัหวดั
หน่ึง เราก็สามารถเลือกส่งขอ้ความเชิญชวนให้เฉพาะแฟนที่อยูใ่นจงัหวดันั้นๆ ให้มาร่วมกิจกรรม
ชิงรางวลักบัสินคา้หรือบริการของเราได้ และไม่่ใช่แค่พื้นที่เท่านั้น แต่อาย ุหรือ เพศ ก็สามารถ
ก าหนดไดเ้ช่นกนั 

6. Facebook ช่วยเสริมสร้างความสมัพนัธก์บัลูกคา้ใหแ้น่นแฟ้นยิง่ขึ้น 
การคุยกนัหรือแสดงความเห็นเล็กๆ น้อยๆ สามารถท าให้ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้แกร่งขึ้น 

เพราะเป็นการโตต้อบกนัโดยที่ลูกคา้ไม่ไดรู้้สึกว่าถูกบีบบงัคบัใหซ้ื้อสินคา้ แต่เป็นการคุยกนัแบบ
ไม่เป็นทางการ ซ่ึงจะท าให้ทศันคติของลูกคา้ต่อแบรนด์ดียิง่ขึ้น แมว้่าจะไม่มีการซ้ือขายเกิดขึ้นใน 
Facebook เลยก็ตาม แต่กว่า 90% ของผูใ้ช ้Facebook คาดหวงัจะเห็นสินคา้หรือผลิตภณัฑท์ี่ตนเอง
ใชมี้ Fanpage 

7. Facebook ช่วยสร้างพื้นที่ใหผู้ภ้กัดีต่อแบรนดไ์ดบ้อกต่อ 
แมผู้ใ้ชจ้  านวน 25% จะไม่ชอบป่าวประกาศบอกคนอ่ืนๆ ว่าตนเองชอบหรือใชผ้ลิตภณัฑ์

อะไร แต่ผูใ้ชจ้  านวนที่เหลืออีกมากมายพร้อมจะแนะน าหรือแสดงความช่ืนชมสินคา้หรือบริการที่
ตนเองประทบัใจ รวมถึงบอกต่อไปยงัเพือ่นๆ หรือคนรู้จกัใน Facebook อีกดว้ย ฉะนั้นการสร้าง
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ความสัมพันธ์กับลูกค้าชั้ นเยี่ยมแบบน้ีจึงเป็นส่ิงที่ส าคัญมาก เพราะคนกลุ่มน้ีจะช่วยเป็น
กระบอกเสียงใหก้บัสินคา้โดยที่เราไม่จ าเป็นตอ้งเสียเงินค่าโฆษณาดว้ยซ ้ า 

8. เฝ้าจบัตาดูพฤติกรรมสมาชิก 
ในสงัคมออนไลน์แบบ Facebook ลูกคา้และผูบ้ริโภคมกัไม่ค่อยตั้งป้อมต่อตา้นหรือแสดง

อคติต่อการเขา้ไปท าการตลาดของแบรนด์ใดแบรนด์หน่ึง พวกเขามีแน้วโน้มที่จะแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการหรือประสบการณ์ทั้งที่ดีและไม่ดีต่อธุรกิจของเราหรือของคู่แข่ง 
ซ่ึงหากเราให้ความส าคญัหรือใส่ใจในรายละเอียดเหล่าน้ีและสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
กลุ่มลูกคา้ได ้เราก็จะไดเ้ปรียบคู่แข่งรายอ่ืนๆ โดยปริยาย 

9. Facebook มีเคร่ืองมือวดัผลที่แม่นย  า 
ถา้อยากรู้ว่า Fanpage ไดรั้บการตอบรับมากแค่ไหน Facebook ก็มีบริการ Page Insights ซ่ึง

เป็นเคร่ืองมือรายงานและวดัสถิติ เช่น มีคนเขา้มาคอมเมนตห์รือโพสตข์อ้ความมากนอ้ยขนาดไหน 
รวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบัแฟนๆ ของ Fanpage ด้วยว่าอายเุท่าไร เพศอะไร ภูมิล าเนาอยู่แถวไหน ซ่ึง
เคร่ืองมือเหล่าน้ีจะช่วยใหเ้ราสามารถท าการตลาดโดยเนน้ไปยงักลุ่มเป้าหมายไดถู้กตอ้งมากยิง่ขึ้น 

10. ไล่ตามคู่แข่งทนั 
ถา้ยงัคิดว่า Fanpage ไม่จ าเป็นส าหรับธุรกิจอยูล่่ะก็ ลองมองดา้นการแข่งขนัดูบา้ง อยา่ลืม

วา่ถา้คู่แข่งของเราท า Fanpage ซ่ึงมีจ  านวนแฟนๆ มากมายและมีการจดักิจกรรมต่างๆ ร่วมกบักลุ่ม
ลูกคา้จนความสมัพนัธเ์หนียวแน่นจนไม่เหลือที่วา่งใหธุ้รกิจของเรา แลว้แบบน้ีเราจะมวัรออะไรอยู่
อีก เร่ิมท า Fanpage ใน Facebook ตั้งแต่วนัน้ีเพือ่ความไดเ้ปรียบในตลาดและกา้วเป็นหน่ึงในสงัคม
ออนไลน์ 
3.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาคน้ควา้เอกสารและผลงานวจิยัท่านมาพบวา่ งานวจิยัที่เก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
ลลิตา ขวญัเมือง (2559) ไดศ้ึกษาวิจยัเร่ือง การสร้างความเช่ือมัน่และการท าธุรกรรมผ่าน

กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์อยา่งต่อเน่ือง งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัส ารวจเชิงปริมาณ ท าการส ารวจดว้ย

วธีิการแจกแบบสอบถามทางออนไลน์และออฟไลน์จ  านวนทั้งส้ิน 318 ตวัอยา่ง ผลการศึกษาพบว่า 
คุณภาพการให้บริการที่ดีช่ือเสียงขององคก์ร และความปรารถนาดีต่อผูใ้ชบ้ริการส่งผลอิทธิพลต่อ

ความไวว้างใจในระบบและผูใ้ห้บริการ ทางดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพ ความคาดหวงัใน

ความพยายาม และอิทธิพลทางสงัคมส่งผลต่อการใชง้านอยา่งต่อเน่ืองอยา่งไรก็ตามจากผลการวจิยั
พบอีกว่า การรับรู้ความเส่ียงไม่ส่งผลกระทบต่อความไวว้างใจในระบบและผูใ้ห้บริการ และ

ทศันคติในการใชง้านไม่ส่งผลกระทบต่อการใชง้านอยา่งต่อเน่ือง 
ณัฐวฒัน์ สิริพรวุฒิ (2560) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง กระบวนการสร้างความเช่ือมัน่และยอมรับ

ของประชาชนต่อการท างานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัสิงห์บุรี โดยมีวตัถุประสงคใ์น
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การวิจยั คือ เพื่อศึกษากระบวนการสร้างความเช่ือมัน่และยอมรับของประชาชนต่อการท างานของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัสิงห์บุรี เพื่อวิเคราะห์หาสัมฤทธ์ิผลของการน ากระบวนการ
สร้างความเช่ือมัน่และยอมรับของประชาชนต่อการท างานปรับใชข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

และวิเคราะห์หาแนวทางการสร้างความเช่ือมัน่และยอมรับของประชาชนต่อการท างานขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในแต่ละรูปแบบ โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณประกอบกบัเชิงคุณภาพซ่ึงได้

ท  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์แบบเชิงลึกจากบุคคลากรระดบัผูบ้งัคบับญัชา และผูน้ า

ชุมชน การวจิยัเชิงปริมาณไดเ้ก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นขา้ราชการและประชาชนที่เก่ียวขอ้ง 
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน โดยวิธีการวิเคราะห์จากการหาค่าร้อยละและค่าเฉล่ียผลการวจิยั 

กระบวนการการสร้างความเช่ือมัน่และยอมรับขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัสิงห์บุรี 

พบว่า มีลักษณะผูบ้ริหารและการจดัการ มีลักษณะที่เหมือนและคล้ายคลึงกัน การส่งเสริมการ
ท างานในดา้นความโปร่งใส่และการมีส่วนร่วม เป็นวธีิการขบัเคล่ือนใหป้ระชาชนเกิดความเช่ือมัน่

และยอมรับการท างานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ที่มีผลสัมฤทธ์ิผลเชิงประจกัษ์และการ
พฒันาการบริหารจดัการองค์กรปกครองส่วนที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการปฏิบติังานอันจะ

น าไปสู่การแกไ้ขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากผลการศึกษาผูว้ิจยัพบว่า

ผลการวจิยั กระบวนการการสร้างความเช่ือมัน่และยอมรับขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั
สิงห์บุรี โดยการน าไปสู่ประชาชนและชุมชนสามารถปฏิบติัได้อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้ น

ระหวา่งค่าเฉล่ียคะแนน 2.51 – 3.50 มีความเช่ือมัน่และยอมรับระดบัปานกลาง 

 ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ทิน โรจน์ประเสริฐ (2555) ไดศ้ึกษาการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เร่ือง เทคนิคการถ่ายภาพโฆษณา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย ์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของกลุ่มทดลองระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นกัศึกษาที่มีต่อการเรียนดว้ย E-Book กลุ่มตวัอยา่งที่ใชเ้ป็นนกัศึกษาภาคค ่าของคณะนิเทศศาสตร์ ที่

เรียนรายวชิา การถ่ายภาพเพือ่การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ จ  านวน 25 คน ผลการวิจยัพบว่า 

ความคิดเห็นในภาพรวมของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เร่ือง เทคนิคการถ่ายภาพโฆษณา มีประโยชน์
ต่อการเรียนการสอน และวิธีการเรียนของนักศึกษาจะเลือกเรียนหัวขอ้ที่สนใจ คิดเป็นร้อยละ 52 

และจะเลือกเรียนทุกหัวขอ้ คิดเป็นร้อยละ 48 ในส่วนของการเลือกใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

นกัศึกษาส่วนใหญ่จะใชเ้พือ่ทบทวนเน้ือหาและเป็นเอกสารประกอบการสอน คิดเป็นร้อยละ 76 

 พจนา ศรีกระจ่าง ,รศ.ลัดดา ศุขปรีดี (2556) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ืองระบบสุริยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อพฒันา
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองระบบสุริยะส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใหมี้ประสิทธิภาพ
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ตามเกณฑ ์80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง

ระบบสุริยะของนักเรียนก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เร่ือง

ระบบสุริยะชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 
4 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนวดัแสลง (เขมราษฎร์วทิยาคาร) จงัหวดัจนัทบุรี จ  านวน 20 คนโดยการ

สุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) สถิติที่ใชว้เิคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบที (t-test ) ผลการวจิยัพบวา่หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์สาระการ
เรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง ระบบสุริยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่พฒันาขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.54/86.83 

ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก  าหนดไว ้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง

ระบบสุริยะชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชห้นังสืออิเล็กทรอนิกส์คะแนน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 และผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อ

หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์เร่ืองระบบสุริยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ระดบั
ความพงึพอใจมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวม 4.50 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.54 

 จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ ์(2558) ไดศ้ึกษาวิจยัเร่ือง แนวทางการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์กบังาน

ประชาสัมพนัธ์ งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมปัญหา
อุปสรรคและความต้องการใช้ส่ือสังคมออนไลน์กับงานประชาสัมพันธ์ของผู ้ปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์ 2) เพื่อก าหนดแนวทางการใช้ส่ือสังคมออนไลน์กับงานประชาสัมพันธ์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่แบบสอบถาม เก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่ม
ตวัอยา่งที่เป็นผูป้ฏิบติังานประชาสัมพนัธ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์จ านวน 72 คน ระหว่างเดือน

มีนาคม ถึง เมษายน 2558 ไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100.0 วเิคราะห์ขอ้มูล
โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละผลการวจิยัพบวา่ผูป้ฏิบตัิงานประชาสมัพนัธมี์การรับรู้และ

ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในระดับมากและมากที่ สุด ส่วนใหญ่มี

ประสบการณ์ใช้ Facebook และไม่ใช ้Twitter เพื่อการประชาสัมพนัธ์องค์กรมากกว่าใชเ้พื่อการ
ท างานร่วมกนั มีปัญหาดา้นการขาดนโยบายและแนวทางการใชง้านที่ชดัเจนและความเขา้ใจในการ

ใชเ้คร่ืองมือบนส่ือสังคมออนไลน์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ควรมีการบริหารจดัการการน าส่ือ

สังคมออนไลน์มาใชก้บังานประชาสัมพนัธ์อย่างเป็นระบบ โดยประยกุตใ์ชส่ื้อสังคมออนไลน์ที่
เหมาะกบังานประชาสัมพนัธ์อยา่งหลากหลาย โดยเฉพาะ Facebook และ Twitter ก าหนดนโยบาย

การใชง้าน สร้างแนวปฏิบติัการใชง้านร่วมกนั มีระบบตรวจสอบและควบคุมเน้ือหาสาระที่โพสต์
หรือแชร์ 
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ฝึกอบรมการใช้งาน สร้างเคร่ืองมือประเมินผลที่ก  าหนดตัวช้ีวดัอย่างชัดเจน แต่งตั้ งทีมงาน

ขบัเคล่ือนการใชง้าน และส่งเสริมการสร้างวฒันธรรมองคก์รที่เอ้ือต่อการใชง้านส่ือสงัคมออนไลน์ 

รัชชานนท ์ศรีอุดมพร (2559) ไดศ้ึกษาวจิยัเร่ือง กลยทุธก์ารส่ือสารการตลาดผา่น Facebook 

Page ประเภทสินค้า Gadget: กรณีศึกษาเน้ือหา  (Content) ที่สามารถดึงดูดให้ผู ้อ่านเกิดความ
ประทบัใจและสนใจในสินคา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการส่ือสารการตลาด รูปแบบของ

เน้ือหา และ กลยทุธก์ารส่ือสารการตลาดของสินคา้ประเภท Gadget ผา่น Facebook Page ที่สามารถ

ดึงดูดให้ผูบ้ริโภคเกิดความประทบัใจ และสนใจในตวัสินค้า โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ
วิเคราะห์เน้ือหาและ การสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจยัพบว่า กระบวนการส่ือสารจะเร่ิมตน้ขึ้นจาก

การจดัตารางสินคา้ โดยการประชุมของคณะท างาน โดยรูปแบบเน้ือหาที่ใชใ้นการส่ือสาร ไดแ้ก่ 

ภาพกราฟิก ลิงกว์ิดีโอ ลิงกเ์น้ือหาจากเวบ็ไซต ์การแชร์โพสต ์ภาพถ่าย และวิดีโอ ส่วนกลยทุธ์การ
ส่ือสารการตลาดที่ใชเ้พือ่ดึงดูดใหเ้กิดความประทบัใจและสนใจสินคา้ คือ การคดัเลือกเน้ือหาที่เด่น

และส าคญัเพื่อน ามาปักหมุดบน Facebook Page การเลือกเน้ือหาที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย การผลิต
เน้ือหาในรูปแบบวิดีโอ YouTube และการจัดการค าตอบ การแก้ไขปัญหาและการเสนอวิธีจบ

ปัญหาแบบเสร็จสมบูรณ์บน Facebook Page เพือ่การดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ ผ่านการรับฟังทุกๆ ปัญหา

อยา่งสมเหตุสมผล

 

 



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงการ 

จากการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษา เร่ือง การสร้างความเช่ือมัน่ในบริการรถเช่า ของ บริษทั 
สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัท าส่ือการประชาสัมพนัธ์
บริการรถเช่าผ่านส่ือออนไลน์ในรูปแบบ E-Book ของ บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทราน
สปอร์ต จ ากดั และเพื่อสร้างความเช่ือมัน่การบริการรถเช่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรน่า โดยการใช้รางวลัและมาตรฐานการรับรองถึงคุณภาพในการบริการและความ
ปลอดภยัของ บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1 การหาขอ้มูล 

4.2 ขั้นตอนการสร้างงานออกแบบ 

4.3 ขั้นตอนการสร้างส่ือการประชาสมัพนัธรู์ปแบบ E-Book 
4.4 การสร้างความเช่ือมั่นในบริการรถเช่าของ บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทราน

สปอร์ต จ ากดั  

4.5 ผลการตอบรับการสร้างความเช่ือมัน่ในบริการรถเช่าผา่นเพจเฟซบุก๊ (Facebook) 
4.6 แบบสัมภาษณ์การสร้างความเช่ือมัน่ในบริการรถเช่าผ่านส่ือออนไลน์ในรูปแบบ E-

Book 
4.7 ผลการประเมินความคิดเห็นการสร้างความเช่ือมัน่ในบริการรถเช่าผา่นส่ือออนไลน์ใน

รูปแบบ E-Book 

4.8 สรุปผลการปฏิบตัิงาน 

4.1 การหาข้อมูล 

คน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบับริการรถเช่าของบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต 
จ ากดั ความเป็นมาของบริษทั ทีมบริหารและพนกังาน ช่องทางการติดต่อ ขอ้มูลและส่ิงอ านวยความ

สะดวกเก่ียวกับรถเช่า มาตราฐานการป้องกัน Covid-19 รางวลัต่างๆที่รับรองถึงคุณภาพในการ

บริการและความปลอดภยัเก่ียวกบัการรับมือกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่าที่
บริษทัเคยไดรั้บรวมไปถึงกิจกรรมช่วยเหลือสงัคม และลูกคา้ที่น ารถเช่าไปใชบ้ริการเดินทางไปใน

จงัหวดัต่างๆ จากเพจเฟซบุก๊เช่ารถตู ้VIP เช่ารถบสั VIP ของบริษทั
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รูปที่ 4.1 ภาพเพจเฟซบุก๊เช่ารถตู ้VIP เช่ารถบสั VIP 

ที่มา : เพจบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
 

 
รูปที่ 4.2 ขอ้มูลบริการรถเช่าของบริษทัและรูปภาพประกอบ 

ที่มา : เพจบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
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4.2 ขั้นตอนการสร้างงานออกแบบ 

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างงานออกแบบโดยการหาคอนเทนตจ์ากโปรแกรม Canva 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
รูปที่ 4.3 หนา้จอของโปรแกรม Canva 

ที่มา : https://www.canva.com/ 

 
 

ขั้นตอนที่ 2 การท า E-Book ดว้ยโปรแกรม Canva 

1.เปิดโปรแกรม Canva แลว้กดเลือกที่ “สร้างงานออกแบบ” 

 
รูปที่ 4.4 หนา้จอของโปรแกรม Canva 

ที่มา : ผูจ้ดัท  า 

https://www.canva.com/
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 2.หลงัจากที่กดเลือกสร้างงานออกแบบแลว้เล่ือนไปกดเลือกที่ “โปสเตอร์ (แนวนอน)” 

 
รูปที่ 4.5 ขั้นตอนการสร้างส่ือ 1 

ที่มา : ผูจ้ดัท  า 

 
 3.ต่อมาจะขึ้นหน้าต่าง “งานออกแบบที่ไม่มีช่ือ” ท่านสามารถสร้างงานออกแบบ E-Book 

ตามที่ตอ้งการ 

 
รูปที่ 4.6 ขั้นตอนการสร้างส่ือ 2 

ที่มา : ผูจ้ดัท  า 
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 4.หลงัจากออกแบบและเติมขอ้ความที่ตอ้งการลงไปเป็นที่เรียบร้อยแลว้กดเลือกที่ “พิมพ์

โปสเตอร์” แล้วกดเลือกที่หัวขอ้ประเภทไฟส์แล้วกดที่ “PDF ส าหรับพิมพ”์ จากนั้นกด “ดาวน์
โหลด” 

 
รูปที่ 4.7 ขั้นตอนการสร้างส่ือ 3 

ที่มา : ผูจ้ดัท  า 

 
 5.สุดทา้ยหลงัจากดาวน์โหลดเสร็จก็จะไดเ้ป็นไฟส์ PDF และน าไปสร้างหนงัสือ E-Book 

 
รูปที่ 4.8 ขั้นตอนการสร้างส่ือ 4 

ที่มา : ผูจ้ดัท  า 
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4.3 ข้ันตอนการสร้างส่ือการประชาสัมพันธ์รูปแบบ E-Book 

 1.เปิดเวบ็ไซต ์https://anyflip.com/ 

 
รูปที่ 4.9 หนา้จอของเวบ็ไซด์ 
ที่มา : https://anyflip.com/ 

2.หลงัจากเขา้สู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแลว้ ใหก้ดเลือกที่ “+ADD NEW BOOK” 

 
รูปที่ 4.10 การสร้างส่ือการประชาสมัพนัธ ์E-book 1 

ที่มา : https://anyflip.com/ 

 

 

 

https://anyflip.com/
https://anyflip.com/
https://anyflip.com/
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3. เม่ือแปลงไฟลจ์าก PDF เป็น Link รูปแบบ E–Book จะเป็นดงัภาพตวัอยา่ง 

 
รูปที่ 4.11 การสร้างส่ือการประชาสมัพนัธ ์E-book 2 

ที่มา : https://anyflip.com/ 

 

 4.เปิดเวบ็ไซต ์QR Code Generator 

 
รูปที่ 4.12 การสร้างส่ือการประชาสมัพนัธ ์E-book 3 

ที่มา : https://www.the-qrcode-generator.com/ 

 

https://anyflip.com/
https://www.the-qrcode-generator.com/
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5.ใส่ Link จากการแปลงไฟลก่์อนหนา้จากนั้นจะแสดงคิวอาร์โคด้ที่สามารถแสดง Link 

ของ E–Book 

 

รูปที่ 4.13 การสร้างส่ือการประชาสมัพนัธ ์E-book 4 
ที่มา : https://www.the-qrcode-generator.com/ 

 

4.4 การสร้างความเช่ือมั่นในบริการรถเช่าของ บริษัท สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต 

จ ากัด 

รูปที่ 4.14 ปกหนา้-ปกหลงับริการเช่ารถตู ้VIP รถมินิบสั VIP รถบสั VIP  

กบั บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 

ที่มา : ผูจ้ดัท  า 

https://www.the-qrcode-generator.com/
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รูปที่ 4.15 สารบญัและหนา้ที่ 1 ความเป็นมาของบริษทั 

ที่มา : ผูจ้ดัท  า 

 
รูปที่ 4.16 หนา้ที่ 2 ทีมงานของบริษทัและหนา้ที่ 3 พนกังานคนขบัรถของบริษทั 

ที่มา : ผูจ้ดัท  า 

 
รูปที่ 4.17 หนา้ที่ 4 ขอ้มูลติดตอ่ของบริษทัและ 

หนา้ที่ 5 ขอ้มูลและส่ิงอ านวยความสะดวกของรถเช่า รถตู ้VIP 
ที่มา : ผูจ้ดัท  า 
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รูปที่ 4.18 หนา้ที่ 6 และ 7 ภาพภายในและภายนอกรถตู ้VIP 

ที่มา : ผูจ้ดัท  า 

 

รูปที่ 4.19 หนา้ที่ 8 อตัราค่าบริการของรถตู ้VIP  

และหนา้ที่ 9 ขอ้มูลและส่ิงอ านวยความสะดวกของรถมินิบสั VIP 

ที่มา : ผูจ้ดัท  า 
 

 
รูปที่ 4.20 หนา้ที่ 10 ส่ิงอ านวยความสะดวกรถมินิบสั VIP  

และหนา้ที่ 11 ภาพภายในรถมินิบสั VIP 

ที่มา : ผูจ้ดัท  า 
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รูปที่ 4.21 หนา้ที่ 12 ภาพภายนอกรถมินิบสั VIP และหนา้ที่ 13 อตัราค่าบริการของรถมินิบสั VIP 

ที่มา : ผูจ้ดัท  า 

 
รูปที่ 4.22 หนา้ที่ 14 และ 15 ขอ้มูลและส่ิงอ านวยความสะดวกของรถบสั 2 ชั้น VIP 

ที่มา : ผูจ้ดัท  า 
 

 
รูปที่ 4.23 หนา้ที่ 16 และ 17 ภาพภายในและภายนอกรถบสั 2 ชั้น VIP 

ที่มา : ผูจ้ดัท  า 
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รูปที่ 4.24 หนา้ที่ 18 อตัราค่าบริการของรถบสั 2 ชั้น VIP  

และหนา้ที่ 19 กิจกรรมช่วยเหลือสงัคมในสภาวะวกิฤต COVID-19 

ที่มา : ผูจ้ดัท  า 

 
รูปที่ 4.25 หนา้ที่ 20 และ 21 รางวลั อินทรีทอง แห่งเอเชีย 2020 

ที่มา : ผูจ้ดัท  า 
 

 
รูปที่ 4.26 หนา้ที่ 22 รางวลั THAI STOP COVID-19  

และหนา้ที่ 23 รางวลัมาตรฐานบริษทัน าเที่ยวไทยโครงการ SHA 

ที่มา : ผูจ้ดัท  า 
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รูปที่ 4.27 หนา้ที่ 24 ความเป็นมาของรางวลัมาตรฐานบริษทัน าเที่ยวไทยโครงการ SHA  

และหนา้ที่ 25 ขั้นตอนการตรวจประเมินสถานประกอบการ 

ที่มา : ผูจ้ดัท  า 

 
รูปที่ 4.28 หนา้ที่ 26 และ 27 ขอ้ปฏิบตัิตามมาตรฐานเบื้องตน้ของ SHA ประเภทยานพาหนะ 

ที่มา : ผูจ้ดัท  า 
 

 
รูปที่ 4.29 หนา้ที่ 28 ขอ้ปฏิบตัิตามมาตรฐานเบื้องตน้ของ SHA ประเภทบริษทัน าเที่ยว 

และหนา้ที่ 29 มาตราฐานป้องกนัเก่ียวกบั COVID-19  

ที่มา : ผูจ้ดัท  า 
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รูปที่ 4.30 หนา้ที่ 30 และ 31 มาตราฐานป้องกนัเก่ียวกบั COVID-19  

ที่มา : ผูจ้ดัท  า 

 
รูปที่ 4.31 หนา้ที่ 32 และ 33 ลูกคา้ที่ไวว้างใจในการเดินทางกบัเราสวสัดี ไทยแลนด ์ทราเวล 

ที่มา : ผูจ้ดัท  า 
 

 
รูปที่ 4.32 หนา้ที่ 34 และ 35 ลูกคา้ที่ไวว้างใจในการเดินทางกบัเราสวสัดี ไทยแลนด ์ทราเวล 

ที่มา : ผูจ้ดัท  า 
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รูปที่ 4.33 หนา้ที่ 36 และ 37 ลูกคา้ที่ไวว้างใจในการเดินทางกบัเราสวสัดี ไทยแลนด ์ทราเวล 

ที่มา : ผูจ้ดัท  า 

 
รูปที่ 4.34 หนา้ที่ 38 และ 39 ลูกคา้ที่ไวว้างใจในการเดินทางกบัเราสวสัดี ไทยแลนด ์ทราเวล 

ที่มา : ผูจ้ดัท  า 
 
 

 
 

รูปที่ 4.35 QP CODE บริการเช่ารถตู ้VIP รถมินิบสั 

VIP รถบสั VIP กบั บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป 
แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 

ที่มา : https://anyflip.com/cqlmy/ljyn/ 

 
 

 

 

https://anyflip.com/cqlmy/ljyn/
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4.5 ผลการตอบรับการสร้างความเช่ือมั่นในบริการรถเช่าผ่านเพจเฟซบุ๊ก (Facebook) 

 4.5.1 ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ส่ือ E-Book 

 
รูปที่ 4.36 ภาพเพจเฟซบุก๊เช่ารถตู ้VIP เช่ารถบสั VIP 

ที่มา : เพจบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 

 รูปที่ 4.36 เป็นรูปที่แสดงหน้าเพจเฟซบุ๊กของบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทราน
สปอร์ต จ ากัด โดยเพจเฟซบุ๊กเช่ารถตู้ VIP เช่ารถบัส VIP เป็นเพจรองที่ใช้เป็นช่องทางการ

ติดต่อส่ือสารและการประชาสมัพนัธข์อ้มูลข่าวสารเก่ียวบริการรถเช่าของบริษทั 

 4.5.2 ประชาสัมพันธ์ส่ือ E-Book ผ่านเพจ Facebook ของบริษัท 

 
รูปที่ 4.37 ประชาสมัพนัธส่ื์อ E-Book ผา่นเพจ Facebook ของบริษทั 

ที่มา : เพจเช่ารถตู ้VIP เช่ารถบสั VIP 
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รูปที่ 4.37 ในวนัที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:00 น. ไดท้  าการโพสตป์ระชาสมัพนัธส่ื์อ E-
Book ผา่นทางเพจเฟซบุก๊ของบริษทั ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่มีคนใชง้านเฟซบุก๊เป็นจ านวนมาก 

  

4.5.3 ผลการตอบรับจากการประชาสัมพันธ์ส่ือ E-Book ผ่านเพจ Facebook ของบริษัท 

 จ านวนยอดการกดไลค์และกดแชร์ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
รูปที่ 4.38 จ านวนยอดการกดไลคแ์ละกดแชร์ 

ที่มา : เพจเช่ารถตู ้VIP เช่ารถบสั VIP 

รูปที่ 4.38 แสดงถึงจ านวนยอดการกดไลคแ์ละกดแชร์ โดยมีการกดไลคจ์  านวน 13 
ไลค ์กดแชร์จ านวน 1 แชร์ และการเขา้ถึงจ านวน 214 คน 
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 ข้อมูลเชิงลึกของโพสต์ที่มส่ีวนร่วมมากที่สุด ในระยะเวลา 1 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 4.39 แสดงถึงจ านวนการเขา้ถึงและการมีส่วนร่วมโพสต ์

ที่มา : เพจเช่ารถตู ้VIP เช่ารถบสั VIP 

รูปที่ 4.39 จากขอ้มูลเชิงลึกของโพสตท์ี่มีส่วนร่วมมากที่สุด ในระยะเวลา 1 เดือน นบัตั้งแต่
วนัที่ 24 ก.ค. – 24 ส.ค. 2564 พบวา่ โพสตก์ารประชาสมัพนัธผ์า่นส่ือ E-Book อยูใ่นล าดบัที่ 6 จาก

โพสตท์ั้งหมด 12 โพสตใ์นระยะเวลา 1 เดือน มียอดจ านวนการเขา้ถึงหรือจ านวนคนที่เห็นเน้ือหา

จากโพสต ์จ านวน 215 คน และจ านวนของการมีส่วนร่วมในโพสตไ์ม่วา่จะเป็นการกดไลท ์กดแชร์ 
กดแสดงความคิดเห็น รวมถึงการกดเขา้ไปดูโพสต ์จ านวน 31 คน  
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รูปที่ 4.40 จ  านวนผูท้ี่กดถูกใจเพจและจ านวนผูต้ิดตามเพจก่อนการประชาสมัพนัธส่ื์อ E-Book 
ที่มา : เพจเช่ารถตู ้VIP เช่ารถบสั VIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.41 จ  านวนผูท้ี่กดถูกใจเพจและจ านวนผูต้ิดตามเพจหลงัการประชาสมัพนัธส่ื์อ E-Book 

ที่มา : เพจเช่ารถตู ้VIP เช่ารถบสั VIP 
 จากขอ้มูลขา้งตน้ รูปที่ 4.40 และรูปที่ 4.41 จากการปฏิบตัิงานและเก็บขอ้มูลในระยะเวลา 1 

เดือน พบวา่มียอดผูติ้ดตามเพจและกดถูกใจเพจเพิม่ขึ้นมาจากตอนแรก โดยยอดจ านวนผูท้ี่กดถูกใจ

เพจก่อนการประชาสัมพนัธ์ส่ือ E-Book จ  านวน 735 คน และหลังการประชาสัมพนัธ์ส่ือ E-Book 
จ  านวน 763 คน เพิม่ขึ้นจ านวน 28 คน ยอดผูติ้ดตามเพจก่อนการประชาสมัพนัธส่ื์อ E-Book จ  านวน 

754 คน และหลงัการประชาสมัพนัธส่ื์อ E-Book จ  านวน 784 คน เพิม่ขึ้นจ านวน 30 คน 
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4.6 แบบสัมภาษณ์การสร้างความเช่ือมั่นในบริการรถเช่าผ่านส่ือออนไลน์ในรูปแบบ E-Book 

 
รูปที่ 4.42 ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ 1 
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รูปที่ 4.43 ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ 2 
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รูปที่ 4.44 ตอนที่ 2 ค  าถามในการสมัภาษณ์ 1 
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รูปที่ 4.45 ตอนที่ 2 ค  าถามในการสมัภาษณ์ 2 

 
รูปที่ 4.46 ตอนที่ 3 ขอ้เสนอแนะเพิม่เติมเก่ียวกบัส่ือ E-Book 
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4.7 ผลการประเมินความคิดเห็นการสร้างความเช่ือมั่นในบริการรถเช่าผ่านส่ือออนไลน์ในรูปแบบ 

E-Book 

 จากการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษา เร่ือง การสร้างความเช่ือมัน่ในบริการรถเช่า ของ บริษทั 

สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั ผ่านส่ือออนไลน์ในรูปแบบ E-Book โดยการจดัท า
แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างแน่นอน (Structured Interviews) ผา่นช่องทาง Google form โดยใชก้ลุ่ม

ตวัอยา่งในการตอบแบบสัมภาษณ์จ านวน 12 คน โดยก าหนดขอบเขตดา้นประชากร คือ บุคคลที่

เคยใชบ้ริการและบุคคลที่ไม่เคยใชบ้ริการรถเช่าของบริษทั ผูจ้ดัท  าไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลและ
น ามาวเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของผูท้ี่ตอบแบบสมัภาษณ์โดยมีการวเิคราะห์ผล ดงัน้ี 

 ตอนที่ 1 ผลการขอ้มูลวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ โดยใช้

ค่าร้อยละ 

 ตอนที่ 2 ผลการขอ้มูลวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัค  าถามในการสมัภาษณ์ โดยใชค้่าเฉล่ียซ่ึงได้

จดัล าดบัค่าเฉล่ียและช่วงคะแนน (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2560) ดงัน้ี 
4.21 – 5.00 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมากที่สุด 

3.41 – 4.20 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมาก 

2.61 – 3.40 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
1.81 – 2.60 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจนอ้ย 

1.00 – 1.80 หมายถึง ไม่พงึพอใจ 

 ตอนที่ 3 ค  าถามปลายเปิด 

ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสมัภาษณ์  

ตารางที่ 4.7.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 5 41.67 
หญิง 6 50.00 

เพศทางเลือก (LGBT) 1 8.33 
รวม 12 100 

  

 จากตารางที่ 4.7.1 ผูต้อบแบบสมัภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50.00 และเพศ
ชาย คิดเป็นร้อยละ 41.67 และเพศทางเลือก (LGBT) คิดเป็นร้อยละ 8.33 
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ตารางที่ 4.7.2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุ

 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
20-30 ปี 7 58.33 
31-40 ปี 3 25.00 
41-50 ปี 1 8.33 

51 ปีขึ้นไป 1 8.33 
รวม 12 100 

  
 จากตารางที่ 4.7.2 พบว่าผูต้อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ20-30 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 58.33 รองลงมาคือช่วงอาย ุ31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.00 และและล าดบัสุดทา้ยคือ ช่วงอาย ุ41-
50 ปี ถึง 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 8.33  

ตารางที่ 4.7.3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 

ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวน ร้อยละ 
มธัยมศึกษา/เทียบเท่า 0 0.00 
อนุปริญญา/เทียบเท่า 4 33.33 

ปริญญาตรี 5 41.67 
สูงกวา่ปริญญาตรีขึ้นไป 3 25.00 

รวม 12 100 
 

 จากตารางที่ 4.7.3 พบวา่ผูต้อบแบบสมัภาษณ์จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่ คือ 
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 41.67 รองลงมาคือ อนุปริญญา/เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 33.33 และล าดบั

สุดทา้ยคือ สูงกวา่ปริญญาตรีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 25.00 
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ตารางที่ 4.7.4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
รับจา้งทัว่ไป 0 0.00 

ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 2 16.67 
ธุรกิจส่วนตวั 2 16.67 

นกัเรียน/นกัศึกษา 5 41.67 
เอกชน/พนกังานเอกชน 3 25.00 

อ่ืนๆ 0 0.00 
รวม 12 100 

 
 จากตารางที่ 4.7.4 พบว่าผูต้อบแบบสัมภาษณ์จ าแนกตามอาชีพส่วนใหญ่ คือ นักเรียน/

นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 41.67 รองลงมาคือ เอกชน/พนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และ

ล าดบัสุดทา้ยคือ ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจและธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 16.67 

ตารางที่ 4.7.5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานะของผูต้อบแบบ

สมัภาษณ์ 

สถานะของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ จ านวน ร้อยละ 
ลูกคา้ที่เคยใชบ้ริการรถเช่า 7 58.33 

ลูกคา้ที่ยงัไม่เคยใชบ้ริการรถเช่า 5 41.67 
อ่ืนๆ 0 0.00 
รวม 12 100 

 

 จากตารางที่ 4.7.5 พบว่าผูต้อบแบบสัมภาษณ์จ าแนกตามสถานะของผูต้อบแบบสัมภาษณ์
ส่วนใหญ่ คือ ลูกคา้ที่เคยใชบ้ริการรถเช่า คิดเป็นร้อยละ 58.33 และลูกคา้ที่ยงัไม่เคยใชบ้ริการรถเช่า

คิดเป็นร้อยละ 41.67 
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ตอนที่ 2 แบบประเมินส่ือการสร้างความเช่ือมัน่ในบริการรถเช่าผ่านส่ือออนไลน์ในรูปแบบ E-

Book 

ตารางที่ 4.7.6 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความพึ่งพอใจของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ 

 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปรผล 
1. ท่านคิดวา่ส่ือการประชาสมัพนัธรู์ปแบบ E-book น้ี

สามารถสร้างความเช่ือมัน่ต่อการใชบ้ริการรถเช่า
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19  

2. ส่ือการประชาสมัพนัธ์รูปแบบ E-book น้ีใชง้านง่าย 
สะดวกต่อการคน้หาขอ้มูล 

3. ลักษณะการใช้ภาษาและการออกแบบรูปเล่ม E-
book การบริการรถเช่าครบถว้นเหมาะสม 

4. ท่านได้รับประโยชน์และขอ้มูลเน้ือหาในส่ือการ
ประชาสมัพนัธบ์ริการรถเช่ารูปแบบ E-book 

5. บุคคลทัว่ไปสามารถเขา้ถึงไดง้่ายมากขึ้น 
6. ท่านคิดวา่ส่ือการประชาสมัพนัธรู์ปแบบ E-book น้ี

สามารถสร้างความเช่ือมั่นด้านมาตราฐานความ
ปลอดภัยขอ งก ารใช้บ ริก า รรถ เ ช่ า ใน ช่ว ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 

4.58 
 
 

4.75 
 

4.67 
 

4.75 
 

4.75 
4.83 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
 

 
รวมค่าเฉลี่ย 4.72 มากที่สุด 

  

 จากตารางที่ 4.7.6 พบว่าผูต้อบแบบสัมภาษณ์มีความพึงพอใจใน E-Book โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.72 หากพิจารณารายประเด็นพบว่าผูต้อบแบบสัมภาษณ์มีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุดทุกประเด็น โดยล าดับหน่ึงคือ เร่ือง ท่านคิดว่าส่ือการประชาสัมพนัธ์

รูปแบบ E-book น้ีสามารถสร้างความเช่ือมัน่ดา้นมาตราฐานความปลอดภยัของการใชบ้ริการรถเช่า

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.83 ล าดบัสองคือเร่ือง ส่ือ
การประชาสัมพนัธรู์ปแบบ E-book น้ีใชง้านง่าย สะดวกต่อการคน้หาขอ้มูล ท่านไดรั้บประโยชน์

และขอ้มูลเน้ือหาในส่ือการประชาสมัพนัธ์บริการรถเช่ารูปแบบ E-book และบุคคลทัว่ไปสามารถ
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เขา้ถึงไดง้่ายมากขึ้น โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.75 และล าดบัสามคือเร่ือง ลกัษณะการใชภ้าษาและการ

ออกแบบรูปเล่ม E-book การบริการรถเช่าครบถว้นเหมาะสม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67 

ตอนที่ 3 ขอ้เสนอแนะเพิม่เติม 

 1.ถา้เพิม่เร่ืองของคลิปวดีิโอ มีเสียงเพิม่ได ้จะท าใหดู้น่าสนใจเพิม่ขึ้น 
 2.รูปเล่ม E-book ท าออกมาไดน่้าสนใจมากอยากใหมี้การโปรโมทใหม้ากกวา่น้ี 

4.8 สรุปผลการปฏิบัติงาน 

 ผลการปฏิบตัิงาน ผูจ้ดัท  าไดโ้พสตป์ระชาสมัพนัธผ์า่นทางเพจเฟซบุก๊เช่ารถตู ้VIP เช่ารถบสั 
VIP ของบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั การปฏิบตัิงานเก็บขอ้มูลโครงงาน

ระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่ามีการกดไลคจ์  านวน 13 ไลค ์กดแชร์จ านวน 1 แชร์ และมียอดผูติ้ดตาม
เพจและกดถูกใจเพจเพิ่มขึ้ นมาจากตอนแรก โดยยอดจ านวนผู ้ที่ กดถูกใจเพจก่อนการ

ประชาสัมพนัธ์ส่ือ E-Book จ านวน 735 คน และหลงัการประชาสัมพนัธ์ส่ือ E-Book จ านวน 763 

คน เพิ่มขึ้นจ านวน 28 คน ยอดผูติ้ดตามเพจก่อนการประชาสัมพนัธ์ส่ือ E-Book จ านวน 754 คน 
และหลงัการประชาสัมพนัธ์ส่ือ E-Book จ านวน 784 คน เพิ่มขึ้นจ านวน 30 คน จากขอ้มูลเชิงลึก

ของโพตส์ที่มีส่วนร่วมมากที่สุด ในระยะเวลา 1 เดือน นบัตั้งแต่วนัที่ 24 ก.ค. – 24 ส.ค. 2564 พบว่า 

โพสตก์ารประชาสัมพนัธผ์า่นส่ือ E-Book อยูใ่นล าดบัที่ 6 จากโพสตท์ั้งหมด 12 โพสตใ์นระยะเวลา 
1 เดือน มียอดจ านวนการเขา้ถึง 215 คน และจ านวนของการมีส่วนร่วม 31 คน ผูจ้ดัท  าไดท้  าแบบ

สัมภาษณ์มีโครงสร้างแน่นอน (Structured Interviews) ผ่านช่องทาง Google form โดยใช้กลุ่ม
ตวัอยา่งในการตอบแบบสัมภาษณ์จ านวน 12 คน โดยก าหนดขอบเขตดา้นประชากร คือ บุคคลที่

เคยใชบ้ริการและบุคคลที่ไม่เคยใชบ้ริการรถเช่าของบริษทั  

 จากผลการข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์โดยใช้
ค่าเฉล่ีย พบว่าอยูใ่นระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.72 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าสมาชิกในเพจหรือบุคล

ทัว่ไปมีความเช่ือมั่นต่อการบริการรถเช่าผ่านส่ือออนไลน์รูปแบบ E-Book ของบริษทัในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 
 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

 จากการปฏิบตัิงานสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึงวนัที่ 28 สิงหาคม 2564 
ระยะเวลาทั้ งหมด 16 สัปดาห์ ในต าแหน่ง นักศึกษาฝึกงานและประสานงาน  (Trainee & 

Coordinator) ที่บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั ผูจ้ดัท  าไดจ้ดัท าโครงงานการ
สร้างความเช่ือมัน่ในบริการรถเช่า ของ บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั โดย

มีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัท าส่ือการประชาสัมพนัธ์บริการรถเช่าผ่านส่ือออนไลน์ในรูปแบบ E-Book 

ของ บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั และเพือ่สร้างความเช่ือมัน่การบริการรถ
เช่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า โดยการใชร้างวลัและมาตรฐานการ

รับรองถึงคุณภาพในการบริการและความปลอดภยัของ บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทราน

สปอร์ต จ ากดั 
 ทางผูจ้ดัท  าไดจ้ดัท าส่ือการสร้างความเช่ือมัน่ในบริการรถเช่าผา่นส่ือออนไลน์ในรูปแบบ E-

Book หลงัจากสร้างส่ือออนไลน์ในรูปแบบ E-Book ผูจ้ดัท  าไดโ้พสตป์ระชาสัมพนัธ์ผ่านทางเพจ  
เฟซบุก๊เช่ารถตู ้VIP เช่ารถบสั VIP ของบริษทัสวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั การ

ปฏิบตัิงานเก็บขอ้มูลโครงงานระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่ามียอดผูติ้ดตามเพจและกดถูกใจเพจเพิ่ม

ขึ้นมาจากตอนแรก โดยยอดจ านวนผูท้ี่กดถูกใจเพจก่อนการประชาสมัพนัธส่ื์อ E-Book จ  านวน 735 
คน และหลังการประชาสัมพนัธ์ส่ือ E-Book จ  านวน 763 คน เพิ่มขึ้นจ านวน 28 คน ยอดผูติ้ดตาม

เพจก่อนการประชาสัมพนัธ์ส่ือ E-Book จ  านวน 754 คน และหลังการประชาสัมพนัธ์ส่ือ E-Book 

จ  านวน 784 คน เพิ่มขึ้ นจ านวน 30 คน จากข้อมูลเชิงลึกของโพตส์ที่มีส่วนร่วมมากที่สุด ใน
ระยะเวลา 1 เดือน นบัตั้งแต่วนัที่ 24 ก.ค. – 24 ส.ค. 2564 พบว่า โพสตก์ารประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ 

E-Book อยูใ่นล าดบัที่ 6 จากโพสตท์ั้งหมด 12 โพสตใ์นระยะเวลา 1 เดือน มียอดจ านวนการเขา้ถึง 
215 คน และจ านวนของการมีส่วนร่วม 31 คน ผูจ้ดัท  าได้ท  าแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างแน่นอน 

(Structured Interviews) ผ่านช่องทาง Google form โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างในการตอบแบบสัมภาษณ์

จ านวน 12 คน โดยก าหนดขอบเขตดา้นประชากร คือ บุคคลที่เคยใชบ้ริการและบุคคลที่ไม่เคยใช้
บริการรถเช่าของบริษทั พบว่า ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50.00 

ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.33 ผูต้อบแบบสัมภาษณ์จ าแนกตามระดับ

การศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่ คือ ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 41.67 ผูต้อบแบบสมัภาษณ์จ าแนกตาม
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อาชีพส่วนใหญ่ คือ นกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 41.67 ผูต้อบแบบสมัภาษณ์จ าแนกตามสถานะ

ของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ส่วนใหญ่ คือ ลูกคา้ที่เคยใชบ้ริการรถเช่า คิดเป็นร้อยละ 58.33 และลูกคา้ที่
ยงัไม่เคยใชบ้ริการรถเช่าคิดเป็นร้อยละ 41.67 ผูต้อบแบบสัมภาษณ์พึงพอใจต่อส่ือการสร้างความ

เช่ือมั่นในบริการรถเช่าผ่านส่ือออนไลน์ในรูปแบบ E-Book โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.72 หากพจิารณารายประเด็นพบวา่ผูต้อบแบบสมัภาษณ์มีความพงึพอใจในระดบัมากที่สุด

ทุกประเด็น โดยล าดับหน่ึงคือเร่ือง ท่านคิดว่าส่ือการประชาสัมพนัธ์รูปแบบ E-book น้ีสามารถ

สร้างความเช่ือมัน่ดา้นมาตราฐานความปลอดภยัของการใช้บริการรถเช่าในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ Covid-19 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.83 ล าดับสองคือเร่ือง ส่ือการประชาสัมพนัธ์

รูปแบบ E-book น้ีใชง้านง่าย สะดวกต่อการคน้หาขอ้มูล ท่านไดรั้บประโยชน์และขอ้มูลเน้ือหาใน

ส่ือการประชาสัมพนัธ์บริการรถเช่ารูปแบบ E-book และบุคคลทัว่ไปสามารถเขา้ถึงไดง้่ายมากขึ้น 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.75 และล าดบัสามคือเร่ือง ลกัษณะการใชภ้าษาและการออกแบบรูปเล่ม E-

book การบริการรถเช่าครบถ้วนเหมาะสม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67 และให้ขอ้เสนอแนะในเร่ือง
เพิ่มคลิปวิดีโอหรือการใส่เสียงจะท าให้ E-Book น่าสนใจมาขึ้นและอยากให้มีการโปรโมทส่ือ E-

Book ใหม้ากกวา่น้ี 

5.2 ข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงงาน 

 5.2.1 ควรมีการวางแผนเตรียมความพร้อมและศึกษาขอ้มูลก่อนการจดัท าส่ือ E-Book  

 5.2.2 ควรเพิม่เร่ืองของคลิปวดีิโอ มีเสียงเพิม่ได ้จะท าให ้E-Book ดูน่าสนใจเพิม่ขึ้น 

5.2.3 รูปเล่ม E-book ท าออกมาไดน่้าสนใจเขา้ใจง่าย มีรูปภาพชดัเจน แนะน าให้ทางบริษทั
ท าการ Promote ทางเพจเพิม่ขึ้น 
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บทคดัย่อ 
บทคดัย่อ 

 การจัดท าโครงงานสหกิจเร่ืองการสร้าง
ความเช่ือมัน่ในการบริการรถเช่าของบริษทั สวสัดี 
ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากัด โดยมี
วตัถุประสงค์ 1) เพ่ือจัดท าส่ือการประชาสัมพนัธ์
บริการรถเช่าผ่านส่ือออนไลน์ในรูปแบบ E-Book 
ของ บริษัท สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทราน
สปอร์ต จ ากดั 2) เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่การบริการ
รถเช่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า โดยการใชร้างวลัและมาตรฐานการ
รับรองถึงคุณภาพในการบริการและความปลอดภยั
ของ บริษัท สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทราน
สปอร์ต จ ากัด ทางผูจ้ ัดท าได้จัดท าส่ือการสร้าง
ความเช่ือมัน่ในบริการรถเช่าผ่านส่ือออนไลน์ใน
รูปแบบ E-Book และไดโ้พสต์ประชาสัมพนัธ์ผ่าน
ทางเพจเฟสบุ๊คเช่ารถตู้ VIP เช่ารถบัส VIP ของ
บริษัทสวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต 
จ ากดั  
 พบว่ามียอดผูติ้ดตามเพจและกดถูกใจเพจ
เพ่ิมข้ึนมาจากตอนแรก โดยยอดจ านวนผูท่ี้กดถูกใจ
เพจเพ่ิมข้ึนจ านวน 28 คน ยอดผูติ้ดตามเพจเพ่ิมข้ึน
จ านวน 30 คน จากขอ้มูลเชิงลึกของโพตส์ท่ีมีส่วน
ร่วมมากท่ีสุด ในระยะเวลา 1 เดือน  มียอดจ านวน
การเขา้ถึง 215 คน และจ านวนของการมีส่วนร่วม 
31 คน ผูจ้ ัดท าได้ท  าแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง

แน่นอน  (Structured Interviews) ผ่ าน ช่อ งทา ง 
Google form โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบ
สัมภาษณ์จ านวน 12 คน โดยก าหนดขอบเขตดา้น
ประชากร คือ บุคคลท่ีเคยใชบ้ริการและบุคคลท่ีไม่
เคยใช้บริการรถเช่าของบริษัท พบว่า ผูต้อบแบบ
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่พึงพอใจต่อส่ือการสร้างความ
เช่ือมัน่ในบริการรถเช่าผ่านส่ือออนไลน์ในรูปแบบ 
E-Book โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 
4.72 ผลสรุปเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 
ค าส าคัญ ความเช่ือมัน่/บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป 
แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั/ส่ือ E-Book 

Abstract 

 The objectives of this project were: 1 ) to 
create PR media for car rental services via 
electronic media in type of e-book for Sawasdee 
Travel Group and Transport Co.Ltd.; and 2) to 
create confidence in car rental service during the 
Coronavirus pandemic situation by using rewards 
and standard for acceptance of service quality to 
increase and safety of Sawasdee Travel Group and 
Transport Co.Ltd. The intern created media to 
increase confidence in car rental service for the 
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Facebook page “VIP Van Rent, VIP Bus Rent of 
Sawasdee Travel Group and Transport Co.Ltd.” 
 The results showed an increase if followers 
and likes’28 people liked this page and increased to 
30 followers from a post that was online in 1 month. 
215 people accessed this page, and 31 people were 
engaged. The student performed structured 
interviews via Google Form’ by using 12 people as 
sample group for interview. The scope of 
population were people who never previously use 
car rental service of the company. Most respondents 
were satisfied on creating confidence in car rental 
service via the e-book at the most level with a mean, 
4 . 7 2 .  The conclusion was in accordance with 
objectives set. 
 
Keywords: Confidence, Sawasdee Travel Group & 
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วตัถุประสงค์ 

1.เพ่ือจดัท าส่ือการประชาสัมพนัธ์บริการรถเช่าผา่น
ส่ือออนไลน์ในรูปแบบ E-Book ของ บริษทั สวสัดี 
ทราเวล กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
2 เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่การบริการรถเช่าในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 
โดยการใช้รางวัลและมาตรฐานการรับรองถึง
คุณภาพในการบริการและความปลอดภัยของ 
บริษัท สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต 
จ ากดั  
ขอบเขตของโครงงาน 
1.ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
- ศึกษาหาข้อมูลเก่ียวกับการท าส่ือออนไลน์ใน
รูปแบบ E-Book 

- ศึกษาหาขอ้มูลเก่ียวกบัรถเช่าของบริษทัผา่นเพจ 
เฟซบุก๊ช่ือ เช่ารถตู ้VIP เช่ารถบสั VIP 
2.ขอบเขตดา้นสถานท่ี 

- บริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต 
จ ากดั 
3.ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
- ระหว่างวนัท่ี 17 พฤษภาคม – 28 สิงหาคม 2564 
4.ขอบเขตดา้นประชากร 
- บุคคลท่ีเคยใชบ้ริการและบุคคลท่ีไม่เคยใชบ้ริการ
รถเช่าของบริษทั จ านวน 12 คน 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.บริษทัมีส่ือการประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบ E-Book 
2.สามารถเพ่ิมความเช่ือมัน่การบริการรถเช่าในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า
ของบริษทัให้แก่ลูกคา้ผ่านส่ือออนไลน์ในรูปแบบ 
E-Book 
3.ลูกค้าสามารถเขา้ถึงขอ้มูลรถเช่าและสะดวกต่อ
การค้นหามากข้ึน โดยท่ีไม่ต้องยอ้นกลับไปหา
ขอ้มูลในเพจเฟซบุก๊ 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
1. อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ 

 Notebook 
 โทรศพัทมื์อถือ 
 เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

2. อุปกรณ์ด้านซอฟต์แวร์ 

 แอปพลิเคชนั Facebook 
 แอปพลิเคชนั Line 
 โปรแกรม Canva 
 โปรแกรม Microsoft Office Word 
 โปรแกรม Microsoft Office Power Point 
 โปรแกรม Microsoft Office Excel 
 โปรแกรม QR Code Generator 
 โปรแกรม Google Form 

ขั้นตอนและวธิีการด าเนินงาน 
1. ศึกษาขอ้มูลภายในบริษทัเพ่ือคิดหัวขอ้โครงงาน

และน ามาจดัท าโครงงานสหกิจศึกษา 



 

2. น าเสนอหัวขอ้โครงงานและน าหัวขอ้โครงงาน

เสนอแก่อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานเพ่ือ รับฟัง

ค าแนะน าและด าเนินการแกไ้ขให้ถูกตอ้ง 

3. ด  าเนินการศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับ

ขอ้มูลท่ีต้องใช้ในการจัดท าโครงงานโดยเร่ิมจาก

การเป็น Admin เพจเฟซบุก๊ เช่ารถตูว้ีไอพี เช่ารถบสั

วีไอพีของบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทราน

สปอร์ต จ ากดั 

4. วางแผนและด าเนินการออกแบบส่ือออนไลน์  

E-Book การบริการรถเช่า ของ บริษทั สวสัดี  

ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากัด โดยการ

เขา้ถึงขอ้มูลของ E-Book นั้นสามารถเขา้ไดท้ั้งแบบ 

Link และ QR Code 

5. เก็บรวบรวมสรุปผลท่ีไดจ้ากการด าเนินโครงงาน

มาท าการสรุปและเรียบเรียงให้ถูกต้องตามหัวข้อ

โครงงานให้แก่บริษทัเพ่ือพิจารณาในการเผยแพร่

ขอ้มูล 

6. จดัท าเอกสารเพ่ือน าเสนอโครงงานน้ีโดยจดัท า

เป็นรูปเล่มรายงานเรียงตามล าดบัทั้ง 5 บท รวมถึง

เอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องพร้อมน าเสนอในรูปแบบ 

Power point 

สรุปผลโครงงาน 

 จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 

17 พฤษภาคม 2564 ถึงวันท่ี  28 สิงหาคม 2564 

ระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์ ในต าแหน่ง นกัศึกษา

ฝึกงานและประสานงาน (Trainee & Coordinator) 

ท่ีบริษทั สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต 

จ ากัด ผูจ้ ัดท าได้จัดท าโครงงานการสร้างความ

เช่ือมัน่ในบริการรถเช่า ของ บริษทั สวสัดี ทราเวล 

กรุ๊ป แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั โดยมีวตัถุประสงค์

เพ่ือจดัท าส่ือการประชาสัมพนัธ์บริการรถเช่าผ่าน

ส่ือออนไลน์ในรูปแบบ E-Book ของ บริษทั สวสัดี 

ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั และเพ่ือ

ส ร้ างความเ ช่ื อมั่นการบริกา รรถ เ ช่ า ในช่ว ง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 

โดยการใช้รางวัลและมาตรฐานการรับรองถึง

คุณภาพในการบริการและความปลอดภัยของ 

บริษัท สวสัดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต 

จ ากดั 

 ทางผูจ้ ัดท าได้จัดท าส่ือการสร้างความ

เช่ือมัน่ในบริการรถเช่าผ่านส่ือออนไลน์ในรูปแบบ 

E-Book หลังจากสร้างส่ือออนไลน์ในรูปแบบ E-

Book ผูจ้ดัท  าไดโ้พสต์ประชาสัมพนัธ์ผ่านทางเพจ  

เฟซบุก๊เช่ารถตู ้VIP เช่ารถบสั VIP ของบริษทัสวสัดี 

ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากัด การ

ปฏิบติังานเก็บขอ้มูลโครงงานระยะเวลา 4 สัปดาห์ 

พบว่ามียอดผูติ้ดตามเพจและกดถูกใจเพจเพ่ิมข้ึนมา

จากตอนแรก โดยยอดจ านวนผูท่ี้กดถูกใจเพจก่อน

การประชาสัมพนัธ์ส่ือ E-Book จ านวน 735 คน และ

หลงัการประชาสัมพนัธ์ส่ือ E-Book จ านวน 763 คน 

เพ่ิมข้ึนจ านวน 28 คน ยอดผูติ้ดตามเพจก่อนการ

ประชาสัมพันธ์ส่ือ E-Book จ านวน 754 คน และ

หลงัการประชาสัมพนัธ์ส่ือ E-Book จ านวน 784 คน 

เพ่ิมข้ึนจ านวน 30 คน จากขอ้มูลเชิงลึกของโพตส์ท่ี

มีส่วนร่วมมากท่ีสุด ในระยะเวลา 1 เดือน นบัตั้งแต่

ว ันท่ี 24 ก.ค.  – 24 ส.ค.  2564 พบว่า โพสต์การ

ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือ E-Book อยูใ่นล าดบัท่ี 6 จาก

โพสตท์ั้งหมด 12 โพสตใ์นระยะเวลา 1 เดือน มียอด

จ านวนการเข้าถึง 215 คน และจ านวนของการมี

ส่วนร่วม 31 คน ผู ้จัดท าได้ท  าแบบสัมภาษณ์มี

โครงสร้างแน่นอน (Structured Interviews) ผ่าน

ช่องทาง Google form โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการ

ตอบแบบสัมภาษณ์จ านวน 12 คน โดยก าหนด

ขอบเขตด้านประชากร คือ บุคคลท่ีเคยใช้บริการ

และบุคคลท่ีไม่เคยใชบ้ริการรถเช่าของบริษทั พบว่า 

ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น

ร้อยละ 50.00 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี คิด



 

เป็นร้อยละ 58.33 ผูต้อบแบบสัมภาษณ์จ าแนกตาม

ระดบัการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่ คือ ปริญญาตรี คิด

เป็นร้อยละ 41.67 ผูต้อบแบบสัมภาษณ์จ าแนกตาม  

อาชีพส่วนใหญ่ คือ นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อย

ละ 41.67 ผูต้อบแบบสัมภาษณ์จ าแนกตามสถานะ

ของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ คือ ลูกคา้ท่ีเคย

ใชบ้ริการรถเช่า คิดเป็นร้อยละ 58.33 และลูกคา้ท่ียงั

ไม่เคยใชบ้ริการรถเช่าคิดเป็นร้อยละ 41.67 ผูต้อบ

แบบสัมภาษณ์พึงพอใจต่อส่ือการสร้างความเช่ือมัน่

ในบริการรถเช่าผ่านส่ือออนไลน์ในรูปแบบ E-

Book โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 

4.72 หากพิจารณารายประเด็นพบว่าผูต้อบแบบ

สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดทุก

ประเด็น โดยล าดบัหน่ึงคือเร่ือง ท่านคิดว่าส่ือการ

ประชาสัมพันธ์รูปแบบ E-book น้ีสามารถสร้าง

ความเช่ือมัน่ดา้นมาตราฐานความปลอดภยัของการ

ใชบ้ริการรถเช่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของ Covid-19 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.83 ล าดบัสอง

คือเร่ือง ส่ือการประชาสัมพนัธ์รูปแบบ E-book น้ีใช้

งานง่าย สะดวกต่อการค้นหาข้อมูล ท่านได้รับ

ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ ข้ อ มู ล เ น้ื อ ห า ใ น ส่ื อ ก า ร

ประชาสัมพนัธ์บริการรถเช่ารูปแบบ E-book และ

บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากข้ึน โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.75 และล าดบัสามคือเร่ือง ลกัษณะ

การใชภ้าษาและการออกแบบรูปเล่ม E-book การ

บริการรถเช่าครบถ้วนเหมาะสม โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 4.67 และให้ขอ้เสนอแนะในเร่ืองเพ่ิมคลิป

วิดีโอหรือการใส่เสียงจะท าให้ E-Book น่าสนใจมา

ข้ึนและอยากให้มีการโปรโมทส่ือ E-Book ให้

มากกว่าน้ี 

ข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงงาน 

1.ควรมีการวางแผนเตรียมความพร้อมและศึกษา

ขอ้มูลก่อนการจดัท าส่ือ E-Book  

2.ควรเพ่ิมเร่ืองของคลิปวิดีโอ มีเสียงเพ่ิมได ้จะท า

ให้ E-Book ดูน่าสนใจเพ่ิมข้ึน 

3.รูปเล่ม E-book ท าออกมาไดน่้าสนใจเขา้ใจง่าย มี

รูปภาพชดัเจน แนะน าให้ทางบริษทัท าการ Promote 

ทางเพจเพ่ิมข้ึน 
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ภาคผนวก ช 

ประวติัผูจ้ดัท  า 

  



 

 

ประวตัิผู้จัดท ำ 

 

       ช่ือ-สกลุ : นางสาวดวงมณี วรรอรณ์ 

 รหัสนักศึกษำ : 5904400019 

 คณะ : ศิลปศาสตร์ 

 สำขำ : การท่องเท่ียว 

ทีอ่ยู่ : 90/5 หมู่ 5 หมู่บา้นเอ้ืออาทรลาดหลุมแกว้ 2 ตึก 

31 ซอย 10 ต าบล คูบางหลวง อ  าเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดั

ปทุมธานี รหสัไปรษณีย ์12140 

    เบอร์โทร : 096-4186012 
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