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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, 4.72. The conclusion was in
accordance with objectives set.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ธุรกิจรถเช่า คล้ายกับการปล่อยเช่าบ้านหรื อคอนโด แต่ธุรกิจรถเช่าใช้รถเป็ นช่องทางใน
การสร้างรายได้ โดยผูป้ ล่ อยเช่ าหรื อ เจ้าของรถนารถที่ตนเองเป็ นเจ้าของปล่ อ ยให้ผูอ้ ื่ นเช่ า การ
ประกอบกิ จการธุรกิจรถเช่ า จาแนกได้เป็ น 2 ประเภทคือ 1. การให้เช่ารถยนต์เพื่อการดาเนิ นงาน
เป็ นการเช่าที่ทาเป็ นสัญญาเช่าให้สิทธิลูกค้าใช้รถยนต์เป็ นระยะนับปี โดยลูกค้าจะจ่ายค่าเช่าเป็ นราย
เดือนและรับผิดชอบในส่ วนของค่าน้ ามัน 2. การให้เช่ ารถยนต์ชวั่ คราวระยะสั้น เป็ นการเช่าที่ให้
สิ ทธิลูกค้าเลือกที่จะใช้บริ การเป็ นรายวัน รายสัปดาห์ หรื อ รายเดือน โดยมีรถยนต์ให้เลือกใช้งาน
หลายประเภท ตัวแปรสาคัญที่จะทาให้ธุรกิจรถเช่ าดาเนิ นต่อไปได้อ ย่างราบรื่ น คือ ลูกค้า เพราะ
รายได้จากธุรกิจนี้มาจากผูเ้ ช่ารถ (ธุรกิจรถเช่า ชี้ช่องทางสร้างรายได้, 2564)
ปั จจุบนั บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด เป็ นผูใ้ ห้บริ การในด้านการ
ท่องเที่ยว ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยบริ ษทั มีรูปแบบการให้บริ การรับจัดโปรแกรมนา
เที่ยว อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน บริ การจองที่พกั จองตัว๋ เครื่ องบิน และบริ การรถเช่าพร้อมพนักงาน
ขับรถโดยให้บริ การเส้นทางท่องเที่ยวทัว่ ประเทศ ประเภทของรถเช่าที่ให้บริ การ ได้แก่ รถตู ้ VIP
รถมินิบสั VIP และรถบัส 2 ชั้น VIP ซึ่ งบริ ษทั มีช่องทางการติดต่อหลากหลายช่องทาง เช่น เบอร์
โทรศัพท์ เว็บไซต์ของบริ ษทั แอปพลิเคชันไลน์ เพจเฟซบุ๊ก ในการใช้ติดต่อกับลูกค้าที่ตอ้ งการใช้
บริ การรถเช่าของบริ ษทั แต่ปัจจุบนั เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรื อ
Covid-19 มีการแพร่ กระจายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทางรัฐบาลได้กาหนดมาตรการการล็อก
ดาวน์ห้ามไม่ ให้ประชาชนเดินทางออกนอกพื้นที่ จึงส่ งผลทาให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทาง
ท่องเที่ยวได้ในขณะนี้ ทาให้ลูกค้าเกิดความกังวลเกี่ยวกับเรื่ องของโรคระบาดและไม่กล้าใช้บริ การ
รถเช่า (วรรณิ ภา พวงพันธ์ และ วรรณนิษา เฟสูงเนิน, 2563)
จากปั ญหาหรื อโอกาสข้างต้น ทางผูจ้ ดั ทาได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของปั ญหา จึงได้จดั ทา
โครงงาน “การสร้างความเชื่อ มัน่ ในบริ การรถเช่า ของ บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทราน
สปอร์ต จากัด” เนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ า ทางรัฐบาลได้กาหนด
มาตรการการล็อกดาวน์ห้ามไม่ให้ประชาชนเดินทางออกนอกพื้นที่ จึงส่ งผลทาให้นกั ท่องเที่ยวไม่
สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ในขณะนี้ ทาให้ลูกค้าเกิดความกังวลเกี่ยวกับเรื่ องของโรคระบาดและ
ไม่กล้าใช้บริ การรถเช่า จึงเป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิง่ ที่จะสร้างความมัน่ ใจและแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าจะ
พบมาตรการด้านคุณภาพในการบริ การเกี่ยวกับรถเช่า ความสะอาด ความปลอดภัยใดบ้าง เพื่อให้
สามารถดึงดูดความต้องการที่มีอยูแ่ ละช่วยให้ลูกค้าคลายความกังวลลง ทางผูจ้ ดั ทาจึงทาการเรี ยบ
เรี ยงข้อมูลรถเช่าของบริ ษทั และภาพประกอบสื่อจากเพจเฟซบุก๊ เช่ารถตู ้ VIP เช่ารถบัส VIP ของ
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บริ ษทั โดยจัดทาเป็ นรู ปแบบการให้ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับบริ การรถเช่ าของบริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป
แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด ในเนื้ อหาของหนังสือ E-Book นั้นจะประกอบไปด้วย ความเป็ นมาของ
บริ ษทั ทีมบริ หารและพนักงาน ช่องทางการติดต่อ ข้อมูลและสิ่งอานวยความสะดวกเกี่ยวกับรถเช่า
มาตรฐานการป้ องกัน Covid-19 รางวัลต่างๆที่รับรองถึงคุณภาพในการบริ การและความปลอดภัย
เกี่ยวกับการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าที่บริ ษทั เคยได้รับรวมไปถึง
กิจกรรมช่วยเหลือสังคม และลูกค้าที่นารถเช่าไปใช้บริ การเดินทางไปในจังหวัดต่างๆ ผ่านสื่อการ
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ในรู ปแบบ E-Book ทางผูจ้ ดั ทาได้สร้าง Link และ QR CODE เพื่ออานวย
ความสะดวกแก่การเข้าถึงข้อมูลการบริ การรถเช่า เพื่อสร้างความเชื่อ มัน่ การบริ การรถเช่าในช่วง
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ า และ เพื่อจัดทาสื่ อการประชาสัมพันธ์บริ การรถ
เช่าผ่านสื่ อออนไลน์ในรู ปแบบ E-Book ทาให้บริ ษทั ให้มีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นและโดยไม่
เสี ยค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด นอกจากนี้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลการบริ การรถเช่าและสะดวก
ต่อการค้นหาอีกด้วย
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อจัดทาสื่ อการประชาสัมพันธ์บริ การรถเช่าผ่านสื่ อ ออนไลน์ในรู ปแบบ E-Book
ของ บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด
1.2.2 เพื่อ สร้างความเชื่ อมั่นการบริ การรถเช่าในช่ วงสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้ อ
ไวรัสโคโรน่ า โดยการใช้รางวัลและมาตรฐานการรับรองถึงคุณภาพในการบริ การและความ
ปลอดภัยของ บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
- ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการทาสื่อออนไลน์ในรู ปแบบ E-Book
- ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับรถเช่าของบริ ษทั ผ่านเพจเฟซบุก๊ ชื่อ เช่ารถตู ้ VIP เช่ารถบัส VIP
1.3.2 ขอบเขตด้านสถานที่
- บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด
1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา
- ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 28 สิงหาคม 2564
1.3.4 ขอบเขตด้านประชากร
- บุคคลที่เคยใช้บริ การและบุคคลที่ไม่เคยใช้บริ การรถเช่าของบริ ษทั จานวน 12 คน
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1.4 ประโยชน์ ที่คำดว่ ำจะได้ รับ
1.4.1 บริ ษทั มีสื่อการประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบ E-Book
1.4.2 สามารถเพิม่ ความเชื่อมัน่ การบริ การรถเช่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่าของบริ ษทั ให้แก่ลูกค้าผ่านสื่อออนไลน์ในรู ปแบบ E-Book
1.4.3 ลู ก ค้าสามารถเข้าถึ งข้อ มู ล รถเช่ าและสะดวกต่อ การค้นหามากขึ้ น โดยที่ไ ม่ ตอ้ ง
ย้อนกลับไปหาข้อมูลในเพจเฟซบุก๊

บทที่ 2
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
2.1 ชื่ อและที่ต้งั สถานประกอบการ

รู ปที่ 2.1 โลโก้ บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด
ที่มา : บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด
ชื่ อสถานประกอบการ

: บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด

ที่ต้งั สถานประกอบการ
โทรศัพท์
เว็บไซต์

: 99/19 หมู่บา้ นเอกสิริน หมู่ที่ 4 ตาบลลาโพ อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110
: 02-0760466 , 097-105-0466
: www.sawasdeethailandtravel.com

Facebook

: SAWASDEE THAILAND TRAVEL

รู ปที่ 2.2 ภาพแผนที่บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด
ที่มา : บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด
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เกี่ยวกับบริษัท
ประเทศไทยของเรานั้น นับเป็ นประเทศที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มากมาย ทั้งใน
ด้า นขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี วัฒ นธรรม รวมถึ ง ธรรมชาติ ที่ สวยงาม ท าให้ท้ งั ชาวไทย และ
ชาวต่างชาติ เดินทางท่องเที่ยวทัว่ ประเทศไทย ซึ่ งนั้นทาให้เกิ ดรายได้เข้าสู่ ประเทศไทยเป็ นอย่าง
มากรวมถึงทาให้ทวั่ โลกได้รู้จกั ประเทศไทยมากขึ้น ผ่านทางช่องทางการท่องเที่ยว
คุณชุมพล สิ งห์เมืองพล พร้อมทีมงานที่มีความชานาญและมีประสบการณ์ทางด้านการจัด
ธุรกิจ ท่องเที่ยวมานานนับสิบปี ได้เล็งเห็นความสาคัญของการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็ นประตูด่านแรกที่
คนทัว่ โลกจะคิดถึง ประเทศไทย จึงได้เปิ ดดาเนิ นการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวจดทะเบียนถู กต้อ ง
ตามกฎหมาย ในนาม “สวัสดี ไทยแลนด์ ทราเวล” เพื่อ รองรั บนักท่อ งเที่ยวทั้งชาวไทย และชาว
ต่างประเทศ ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างมากมาย
เราให้การบริ การทางด้า นการท่อ งเที่ ยวในทุกรู ป แบบ และทีม งานของเรา “สวัสดี ไ ทย
แลนด์ ทราเวล” ยังมีนโยบายอย่างแน่วแน่ ที่จะช่วยส่ งเสริ ม อนุ รักษ์ รักษา ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรม ของผูค้ นในท้อ งถิ่ น รวมถึ งธรรมชาติที่สวยงามของเมื อ งไทยเอาไว้เพื่อ ให้เป็ นการ
ท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืนสืบต่อไป และในปั จจุบนั ไทยได้เข้ารวมกลุ่มประชาคมอาเซี ยน ซึ่ งนั้นก็หมายถึง
ความสาคัญของประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้น้ ี จะมีมากขึ้นและมี
การหมุนเวียนแลกเปลี่ยนทางด้านการท่องเที่ยวซึ่งกันและกันอย่างเข้มข้นนัน่ เอง
เรา “สวัส ดี ไ ทยแลนด์ ทราเวล” หวัง เป็ นอย่า งยิ่งว่า จะมี โ อกาสได้บ ริ ก ารน าพาท่ า น
ครอบครัวของท่าน รวมถึงองค์กรของท่าน เดินทางท่องเที่ยวทัว่ ไทย และทัว่ โลก ด้วยความมุ่งมัน่
ที่วา่ ทัวร์ คุณภาพ เพือ่ คุณในโอกาสอันใกล้น้ ี
2.2 ลักษณะการให้ บริการของบริษัท
 รั บ จัด ท่ อ งเที่ ย ว อบรม สั ม มนา กิ จ กรรม Team Building, Walk Rally, Sport Day CSR,
Party
 รับจัดท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 บริ การรถตู ้ VIP 6 - 13 ที่นงั่
 บริ การรถมินิบสั VIP 20 ที่นงั่
 บริ การรถบัส 2 ชั้น VIP Free Wi-Fi แสง สี เสียง ครบวงจร
 บริ การจองตัว๋ เครื่ องบิน
 บริ การรับจองห้องพัก โรงแรม รี สอร์ท บ้านพัก โฮมสเตย์
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2.3 รู ปแบบการจัดองค์กรและบริหารงานขององค์กร

รู ปที่ 2.3 ภาพแผนภูมิการจัดการองค์กรและการบริ หารงาน
บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานปอร์ต จากัด
ที่มา : บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด
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2.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย

นางสาวดวงมณี วรรอรณ์
รู ปที่ 2.4 รู ปนักศึกษาสหกิจ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
2.4.1 ชื่ อนักศึกษาฝึ กงาน : นางสาวดวงมณี วรรอรณ์
2.4.2 ตาแหน่ งงาน : นักศึกษาฝึ กงานและประสานงาน (Trainee & Coordinator)
หน้ าที่รับผิดชอบ
จัดการด้านเอกสารที่เกี่ ยวข้อ งกับบริ ษทั ติดต่อ ประสานงานหาที่พกั และสถานที่เที่ยว
ประชาสัมพันธ์ทริ ปท่อ งเที่ยวและบริ การรถเช่า จัดรายการสต๊อกและเตรี ยมของที่ตอ้ งใช้ใน
การออกปฏิบตั ิงานทัวร์
2.5 ชื่ อและตาแหน่ งหัวหน้ าที่ปรึกษา

รู ปที่ 2.5 รู ปภาพหัวหน้าที่ปรึ กษา
ที่มา : บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด
ชื่ อพนักงานหัวหน้ าที่ปรึกษา : นายชุมพล สิงห์เมืองพล
ตาแหน่ งงาน : Director of Sale & Trip Specialist
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2.6 ชื่ อและตาแหน่ งพนักงานทีป่ รึกษา

รู ปที่ 2.6 รู ปภาพพนักงานที่ปรึ กษา
ที่มา : บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด
ชื่ อพนักงานที่ปรึกษา : นายอัครเดช เสี้ยนเสริ ญ
ตาแหน่ งงาน : Admin & Sales Coordinator
2.7 ตารางระยะเวลาการดาเนินงาน
ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงรายละเอียดระยะการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.ศึกษาหัวข้อโครงงานและ
นาเสนอหัวข้อโครงงาน
2.ศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

พ.ค.64

มิ.ย.64

ก.ค.64

3.วางแผนและดาเนินงานทา
หนังสือ E-Book
4.เก็บรวบรวมข้อมูลการ
เข้าถึงและผลตอบรับ
5.สรุ ปผลและจัดทารู ปเล่ม
โครงงาน
2.8 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เริ่ มฝึ กปฏิบตั ิงานวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 – 28 สิงหาคม 2564

ส.ค.64

ก.ย.64
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2.9 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
2.9.1 ศึกษาข้อมูลภายในบริ ษทั เพือ่ คิดหัวข้อโครงงานและนามาจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
2.9.2 นาเสนอหัวข้อโครงงานและนาหัวข้อโครงงานเสนอแก่อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงานเพือ่ รับ
ฟังคาแนะนาและดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
2.9.3 ดาเนินการศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ตอ้ งใช้ในการจัดทาโครงงานโดยเริ่ ม
จากการเป็ น Admin เพจเฟซบุก๊ เช่ารถตูว้ ไี อพี เช่ารถบัสวีไอพีของบริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์
ทรานสปอร์ต จากัด
2.9.4 วางแผนและดาเนิ นการออกแบบสื่ อ ออนไลน์ E-Book การบริ การรถเช่ า ของ บริ ษทั
สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด โดยการเข้าถึงข้อมูลของ E-Book นั้นสามารถเข้าได้
ทั้งแบบ Link และ QR Code
2.9.5 เก็บรวบรวมสรุ ปผลที่ได้จากการดาเนิ นโครงงานมาทาการสรุ ปและเรี ยบเรี ยงให้ถูกต้อง
ตามหัวข้อโครงงานให้แก่บริ ษทั เพือ่ พิจารณาในการเผยแพร่ ขอ้ มูล
2.9.6 จัดทาเอกสารเพื่อนาเสนอโครงงานนี้ โดยจัดทาเป็ นรู ปเล่มรายงานเรี ยงตามลาดับทั้ง 5
บท รวมถึงเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องพร้อมนาเสนอในรู ปแบบ Power point
2.10 อุปกรณ์และเครื่ องมือทีใ่ ช้
2.10.1 อุปกรณ์ด้านฮาร์ ดแวร์
 Notebook
 โทรศัพท์มือถือ
 เครื่ องถ่ายเอกสาร
 เครื่ องคอมพิวเตอร์
2.10.2 อุปกรณ์ด้านซอฟต์ แวร์
 แอปพลิเคชัน Facebook
 แอปพลิเคชัน 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 ได้นาความรู ้จากการเรี ยนมาฝึ กใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
2.11.2 ทาให้รับรู ้ศกั ยภาพของตนเองเพือ่ เลือกสายอาชีพได้ตรงกับความถนัดของตนเอง
2.11.3 ได้เรี ยนรู ้ทราบถึงข้อบกพร่ องของตนเองและปรับเปลี่ยนแก้ไขพัฒนาศักยภาพให้ดีข้ ึน
2.11.4 มีมนุษย์สมั พันธ์และการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดียงิ่ ขึ้น
2.11.5 ได้เรี ยนรู ้กระบวนการทางาน ขั้นตอนดาเนินงานต่างๆ
2.12 ข้ อเสนอแนะของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2.12.1 เพิม่ เติมความรู ้ดา้ นสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
2.12.2 เพิม่ ความรับผิดชอบในการทางานให้ละเอียดและรอบคอบมากขึ้น
2.12.3 เพิม่ ความรับผิดชอบในด้านของเวลาเพราะเป็ นเรื่ องที่สาคัญมาก
2.12.4 เพิ่มความสามารถและไหวพริ บในการตัดสินใจหรื อแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าให้มีความ
รอบคอบและถูกต้องในทุกช่วงเวลาของการทางาน

บทที่ 3
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการนาเสนอโครงงานเรื่ อง การสร้างความเชื่อมัน่ ในบริ การรถเช่า ของ บริ ษทั สวัสดี
ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเชื่อมัน่
3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
3.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
3.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
3.5 ข้อมูลเกี่ยวกับ Facebook
3.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเชื่ อมั่น
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเชื่อมัน่ จากการศึกษาค้นคว้างานเอกสารและแนวคิดทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นผูบ้ ริ โภคและมีผูว้ ิจยั หลายท่านได้ให้ความหมายแนวคิดและทฤษฎีไว้
ดังนี้
ความหมายของความเชื่ อมั่น
ความเชื่ อ มั่น หรื อ ความไว้วางใจ (Trust) เป็ นความคาดหวัง ที่พ ฒ
ั นาขึ้น ภายในบุ คคล
ดังนั้นบุคคลต่าง ๆ จึงมีความแปรผันตามความเชื่อมัน่ ของเขาความไว้วางใจในแต่ละบุคคลจะทาให้
เกิดปฏิกิริยาซ้ า ๆ กับผูท้ ี่เขาไว้วางใจ (Trustor) เพื่อแสดงให้รับรู ้ถึงความน่ าไว้วางใจความซื่อสัตย์
ของผูบ้ ริ โ ภคที่ ไ ด้รั บ ความไว้ว างใจ (Trustee) ระดับ ของความไว้ว างใจของบุ ค คลขึ้ น อยู่กับ
ประสบการณ์ ของแต่ ละบุ คคล บุ คลิ กภาพ และพื้น เพของวัฒ นธรรมเดิ ม ของบุค คลนั้ น ความ
ไว้วางใจค่อนข้างคงที่และเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน แต่ความไว้วางใจ
ระหว่างบุคคลยังคงมี ความแตกต่างกันไป มีหลายปั จจัยที่สนับสนุ นการรับรู ้ความไว้วางใจของ
บุคคล โดย ทฤษฎี ของความเชื่ อ มั่นในตราสิ นค้า (Brand trust) ประกอบด้วย 3 มิ ติ คือ ความน่ า
ไว้วางใจ (Credibility) ความเมตตากรุ ณา (Benevolence) และความซื่ อ สัต ย์ (Integrity) (Rempel,
Holmes & Zanna, 1985 อ้างถึงใน ชัยยุทธ อรัญสุคนธ์,2557)
ความไว้วางใจ คือ ความเต็มใจที่จะวางใจต่อหุ ้นส่ วน การแลกเปลี่ยนของบุคคลหนึ่ งด้วย
ความเชื่อมัน่ ซึ่ งมีกรอบแนวคิดคือการรับรู ้วา่ ผูบ้ ริ โภคต้องมีความเชื่อมัน่ ต่อองค์กรธุรกิจด้วยความ
สนใจอย่า งที่ สุด ในระหว่า งการใช้บ ริ ก ารอยู่น้ ัน ความเชื่ อ มั่น ดังกล่ า วจะเกิ ด ขึ้น เมื่ อ ผูบ้ ริ โ ภค
พิจารณาผูใ้ ห้บริ การที่เป็ นทางเลือก 2 ประการ คือ ความน่าเชื่อถือมากที่สุด และมีความซื่อสัตย์
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จริ ง ใจอย่า งสู ง (Moorman, Deshpande and Zaltman, 1992 อ้า งถึ ง ใน จิ รั ญ ญา วุฑฒิ พ งษ์พิพ ฒ
ั น์ ,
2559)
ความไว้วางใจ (Trust) หมายถึง ความเชื่อ มัน่ ที่มาจากความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูซ้ ้ื อและ
ผูข้ ายซึ่ งคานิ ยามดังกล่าวมุ่งเน้นถึงความสาคัญหรื อความรู ้สึกที่มาจากความเชื่อมัน่ (Confidence)
ความน่ าเชื่อถือ (Reliability) และความซื่ อสัตย์ (Integrity) กับ บุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Morgan, R.
M., and Hunt, S. D., 1994)
ความไว้วางใจเป็ นความรู ้สึกขั้นพื้นฐาน โดยแต่ละบุคคลหรื อจะรู ้สึกถึงความไว้วางใจที่มี
ต่อ บุ คคลอื่ น ๆ หรื อ องค์ก รก่ อ นที่ จะสื่ อ สาร หรื อ ด าเนิ นการทางธุ รกรรมต่ าง ๆ เมื่ อ เกิ ดความ
ไว้วางใจแล้วความมัน่ ใจก็จะเกิดขึ้นตามมา (Shaw, C., 2007)
ความไว้วางใจ สามารถกาหนดได้ว่าเป็ นความเต็มใจที่มาจากผูบ้ ริ โภคที่มีความเชื่อมัน่ ต่อ
องค์กรหรื อตราสิ นค้าที่แสดงออกถึ งหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ ซึ่ งสามารถช่วยลดความไม่แน่ นอน
หรื อ ความเสี่ ยงต่าง ๆ ที่จะเกิ ดขึ้น โดยความไว้วางใจนั้น เป็ นกระบวนการทางความคิดในการ
ตัดสินใจที่มีความรอบคอบ และอาจมีการตอบสนองต่อตราสินค้าได้โดยฉับพลัน (Zikmund,W. G.,
McLeod Jr., R., ans Gilbert, F. W., 2003)
ความไว้วางใจ เป็ นการยอมรับในความเสี่ ยงที่อาจเป็ นไปได้ในทิศทางอื่น ซึ่ งเป็ นสภาวะ
ทางจิตวิทยาในการตั้งใจที่จะยอมรับความเสี่ ยงตามความคาดหวังในเชิงบวกผ่านความตั้งใจหรื อ
พฤติกรรมของผูอ้ ื่น โดยเป็ นทางเลือกที่อาจมีความเสี่ ยง ซึ่งเป็ นตัวขับเคลื่อนที่มีความสาคัญในการ
สร้างความสัมพันธ์และยังที่ช่วยเสริ มประสิทธิภาพการสร้างความสัมพันธ์ให้เพิ่มมากยิง่ ขึ้นเพื่อลด
ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นผ่านการรับรู ้มากกว่าสิ่งอื่น ๆ (Egan, J., 2011)
ความไว้วางใจ คือ พื้นฐานของความสัมพันธ์ทางการติดต่อ สื่ อ สารในการให้บริ การแก่
ลู ก ค้า องค์ก รจ าเป็ นต้อ งเรี ย นรู ้ ท ฤษฎี ค วามสัม พัน ธ์ใ กล้ชิ ด ความคุ ้น เคยเพื่ อ ครองใจลู ก ค้า
ประกอบด้วย 5 C คือ
1.การสื่อสาร (Communication: Self-disclosure and sympathetic listening)
2.ความใส่ใจ และการให้ (Caring and giving)
3.การให้ขอ้ ผูกมัด (Commitment)
4.การให้ความสะดวกสบาย (Comfort) หรื อความสอดคล้อง (Compatibility)
5.การแก้ไขสถานการณ์ขดั แย้ง (Conflict resolution) และการไว้วางใจ (Trust) (Stern, 1997
อ้างถึงใน วรารัตน์ สันติวงษ์, 2549)
 การสื่อสาร โดยพนักงานควรจะสื่ อ0สารกับลูกค้าในลักษณะที่ทาให้ลูกค้าอบอุ่น
ใจได้พนักงานควรแสดงความเปิ ดเผยจริ งใจและพร้อมให้ความช่ วยเหลือ ลูกค้า
เพือ่ ให้ท้งั สองฝ่ ายเต็มใจแสดงความรู ้สึกและความคิดร่ วมกัน
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 ความใส่ ใ จและการให้ โดยความเอาใจใส่ แ ละความพร้ อ มที่ จ ะให้ ก ลายเป็ น
คุณสมบัติของความสัมพันธ์ใกล้ชิด ประกอบด้วยความเอื้ออาทรความอบอุ่น และ
ความรู ้สึกปกป้อง ซึ่งมีผลให้ลูกค้ารู ้สึกดี
 การให้ขอ้ ผูกมัดที่มีความเกี่ยวพันกับลู กค้า องค์กรควรจะยอมเสี ยผลประโยชน์
เพือ่ คงไว้ซ่ ึงความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า
 การให้ความสะดวกสบาย หรื อ ความสอดคล้อง ซึ่ งความเอาใจใส่ ลูกค้าจะทาให้
ลูกค้ารู ้สึกถึงความสะดวกสบาย
 การแก้ไขสถานการณ์ขดั แย้งและการไว้วางใจ ถ้าองค์กรสามารถทาให้ลูกค้ารู ้สึก
สบายใจได้จะดี กว่าการที่องค์กรต้องแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งกับลูกค้านั่น
คือองค์กรควรจะแสดงความรับผิดชอบด้วยการออกตัวไว้ก่อนว่าถ้าลูกค้าพบสิ่งใด
ที่สงสัย ไม่ชอบใจในสิ นค้า หรื อบริ การที่ลูกค้าคิดว่าตนเองจะเสี ยเปรี ยบ ขอให้
ลูกค้ารี บถามเพื่อให้พนักงานได้รีบชี้แจงโดยเร็ วก่อนที่ลูกค้าจะรู ้สึกโกรธ หรื อไม่
พึงพอใจในสินค้าและบริ การ
นอกจากนี้ ความไว้วางใจเป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญอย่างมากต่อการสร้างความภักดีและมี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกันระหว่างความไว้วางใจและความภัก ดีของลูกค้าการสร้างความมัน่ ใจ
ของลูกค้า และการส่งมอบคุณภาพการบริ การนาไปสู่องค์กรที่ส่งผลต่อการเพิม่ ความไว้วางใจของ
ลูกค้า มีการศึกษาความไว้วางใจหลากหลายสาขา รวมทั้งทางด้านจิตวิทยาและเศรษฐศาสตร์โดย
ด้านจิตวิทยาจากการศึกษาที่ผา่ นมา ความไว้วางใจโดยทัว่ ไปมุ่งเน้นในด้านลักษณะประจาตัวบุคคล
(Personal characteristics) ได้แก่ อุปนิสยั ทัศนคติและแรงจูงใจ (Ndubisi, N.O., 2007)
แนวคิดและทฤษฎีความเชื่ อมั่น
ลาเซลเลอร์ และฮัสตัน (Larzelere & Huston, 1980) ลักษณะของความเชื่อมัน่ ของพนักงาน
นั้น มี ค วามสาคัญอย่างสู งที่ จ ะน ามาซึ่ งความสม่ า เสมอ ความรับ ผิดชอบ ความซื่ อ สัตย์ ความ
ยุติธรรม และความสามารถในการทางาน
มิสชา (Mishra, 1996) ได้ให้ความหมายของความเชื่อ มั่นไว้ว่าความเชื่ อ มั่นนั้นสามารถ
ส่งผลดีต่อบุคลากรและองค์กรทั้งในปั จจุบนั และอนาคต ซึ่ งจะทาให้บุคลากรนั้นเกิดแรงจูงใจใน
การทางาน
บูน และ โฮลเมส (Boon & Holmes, 1991) กล่ า วถึ ง ความเชื่ อ มั่น ว่า เป็ นสถานการณ์ ที่
รวมถึงความมัน่ ใจ และสิ่งที่คาดหวังในทางบวกเพือ่ เป็ นกาลังใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ นอกจากนี้ บูน
และโฮลเมส ยังได้ก ล่ า วว่า ความเชื่ อ มั่น นั้น สามารถเกิ ด จากนิ สัยของตัวพนัก งานเอง เกิ ดจาก
สถานการณ์ขององค์กรและเกิดจากความสัมพันธ์ขององค์กรที่มีต่อพนักงาน
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มูร์แมน เดสช์แพนด์ และซอลท์แมน (Moorman, Deshpande & Zaltman, 1992) กล่ าวว่า
ความเชื่อมั่น คือความเต็มใจที่จะคอยรับรู ้ความต้อ งการของผูบ้ ริ โภคด้วยความสนใจ และเต็มใจ
โดยมีทางเลือก 2 ประการคือความเชื่อมัน่ ด้านความซื่อสัตย์และความเชื่อมัน่ ด้านความสัมพันธ์กบั
ลูกค้า
มอร์ แ กน และฮันท์ (Morgan & Hunt,1994) ความเชื่ อ มั่น สามารถที่ จะประเมิ น ได้จ าก
ผูร้ ับบริ การ ซึ่ งผูร้ ับบริ การแต่ละคนมีโอกาสได้รับความเชื่ อ มั่นจากพนักงานที่แตกต่างกันด้วย
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดบวกกับบุคลิ กภาพที่แสดงความจริ งใจ นอกจากนั้น ความเชื่อมัน่ ยังแสดงถึง
ความซื่ อ สัตย์ที่ถูกสร้างขึ้นต่อการปฏิบตั ิงานในองค์กร อย่างมีคุณธรรมและจริ ยธรรม เช่ น มีการ
บริ การที่ดี การมีความจริ งใจต่อการทางาน การมีความรับผิดชอบ การรักความยุติธรรม การมีน้ าใจ
มุ่งเน้นถึงผลลัพธ์ในเชิ งบวกให้ก ับองค์กร ยิ่งไปกว่านั้นความเชื่อ มัน่ หมายถึงความจริ งใจในเชิ ง
พันธสัญญา ซึ่ ง เป็ นความสัมพันธ์ใ นระยะยาว และเป็ นความสัมพัน ธ์ที่ผูกมัดทั้งพนักงานและ
องคก์รเข้าด้วยกันซึ่ งก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อทั้งสองฝ่ าย ดังนั้น ความเชื่อมัน่ จึงเป็ นพลังหรื ออานาจ
อย่างหนึ่ งที่สามารถเอาชนะความกังวลใจและความไม่ แน่ น อนได้ส่ง ผลให้เกิ ดความเชื่ อ มั่น 4
ประการ ดังนี้
1. ความเชื่อมัน่ ต่อองค์กร
2. ความเชื่อมัน่ ต่อสินค้าและบริ การ
3. ความเชื่อมัน่ ของการเป็ นเจ้าของ
4. ความเชื่อมัน่ ในด้านมนุษย์สมั พันธ์
สเติร์น (Stern, 1997) ความเชื่อมัน่ คือ พื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กร ซึ่ งองค์กร
ควรให้ความดูแลและข้อผูกมัด ที่ดีการให้ความสะดวกสบาย การแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้ง
เป็ นต้น
ปัจจัยที่ส่งผลต่ อความเชื่ อมั่น
Mayer, R. C.; Davis, J. H.; and Schoorman, F.D. (1995) ได้ ศึ ก ษา รวบรวม ปั จจั ย
คุณลักษณะ และจิตลักษณะที่ก่อให้เกิดความไว้วางใจ พบว่ามีหลายปั จจัย ทีป่ รากฏอยูใ่ นตัวของผูท้ ี่
ได้รับความไว้วางใจ (Trustee) ซึ่ งจะส่ งผลก่ อ ให้เกิ ดความไว้วางใจ จากผูท้ ี่มอบความไว้วางใจ
(Trustor) ได้แก่ ศกั ยภาพหรื อ ความสามารถ ประสบการณ์ ค วามรอบคอบ ความยุติธรรม ความ
ซื่ อ สัตย์ ความเมตตากรุ ณา ความเปิ ดเผยการรั กษาสัญญาการเป็ นมิ ตรความเอาใจใส่ เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับ Burke, C., Shawn, S., Dana, E., Lazzara, E.H., and Salas, E. (2007) ได้
แสดงถึงองค์ประกอบ หรื อปั จจัยเหตุของความไว้วางใจมี 3 ปั จจัยเช่นเดียวกัน คือ ความสามารถ
ความเมตตากรุ ณาและการยึดหลักคุณธรรม
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Dietz, G. and D. N. Den Hartog (2006) เสนอว่า องค์ประกอบหรื อ ปั จ จัยที่ มีผลต่อ ความ
ไว้วางใจ ประกอบด้วย การยึดหลัก คุณธรรม ซึ่งรวมถึงความเปิ ดเผย และความซื่อสัตย์ ความเมตตา
กรุ ณา สมรรถนะและความสามารถพยากรณ์ได้
หลักการ PDCA เพื่อสร้ างความเชื่ อมั่น
Nanosoft & Solution Ltd. (2016) P = Plan คือ การวางแผนการดาเนินงาน เป็ นการหาข้อมูล
การกาหนดทิศทางในการดาเนิ นงาน ก าหนดเป้ าหมายของงานที่ชดั เจนถูกต้องตรงกันทั้งองค์กร
เพื่อเป็ นการสร้างความพร้อมที่จะเดินไปในทิศทางเดียวกัน เพราะการดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั โดย
ไม่ มีแ ผนด าเนิ นงาน เป็ นไปได้ย ากและอาจก่ อ ปั ญหาในอนาคตได้ และแผนการดาเนิ นงานนี้
จะต้อ งมี ความคล่อ งตัวที่จะสามารถปรับเปลี่ยนได้ดว้ ย เนื่ อ งจากสถานการณ์ ต่างๆเปลี่ ยนแปลง
อย่างรวดเร็วมาก ซึ่งผูป้ ระกอบการต้องมีความพร้อมต่อทุกสถานการณ์ ทุกเหตุการณ์ ทุกเวลา
D = Do คือการดาเนินการตามแผนงานที่วางไว้
C = Check คือ การประเมิ น แผน เป็ นการตรวจสอบว่า ผลการด าเนิ น งานเป็ นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้หรื อไม่ ต้องมีการปรับเปลี่ยนหรื อไม่อย่างไร
A = Action คื อ การประเมิ น แผนเพื่ อ น าไปปรั บ ปรุ ง พัฒ นาแผนตามสภาวการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละขณะ
เช่นในภาวการณ์ที่เกิดวิกฤติ ผูป้ ระกอบการทราบดีวา่ ตลาดในการจาหน่ายสิ นค้าจะลดลง
อย่างแน่ นอน ดังนั้น ในกรณี เร่ งด่ วน คือ การหาตลาดเพิ่ม แทนตลาดเดิ ม ที่อาจมี คาสั่งซื้ อลดลง
โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการที่เคยพึ่งตลาดสหรัฐอเมริ กาเป็ นส่ วนใหญ่ ทั้งนี้ การหาตลาดเพิ่มนั้น ควร
ทาทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ไม่ควรมองข้ามตลาดใดๆทั้งสิ้น ซึ่งผูป้ ระกอบการจะ
ดาเนิ นการตามขั้นตอนข้างต้น คือ PDCA แต่มีสิ่งหนึ่ งที่ผูป้ ระกอบการต้อ งไม่ลืม คือ การสร้าง
ความเชื่อมัน่ สร้างความน่าเชื่อถือในสินค้าและบริ การของตนเอง เพือ่ ให้ผซู ้ ื้ อเกิดความมัน่ ใจในการ
บริ โ ภค โดยการสร้ า งความเชื่ อ มั่น ความน่ า เชื่ อ ถื อ ในสิ น ค้า จ าเป็ นที่ ผูป้ ระกอบการ จะต้อ ง
ดาเนินการในทุกประเภทสินค้า
3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
ความหมายของหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
สุ ม าลี จัน ทรรั ก ษ์ (2560) หนัง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ นหนัง สื อ ซึ่ งจัด ท าขึ้ น ด้ว ยระบบ
คอมพิวเตอร์และสามารถอ่านได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์เหมือนเปิ ดอ่านจากหนังสื อโดยตรงที่เป็ น
กระดาษแต่ไ ม่มีการเข้าเล่มเหมือนหนังสื อที่เป็ นกระดาษ หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์มีความสามารถ
มากมาย คือ การเชื่ อมโยง (LINK) กับหนังสื อ อิ เล็กทรอนิ กส์เล่ ม อื่ นๆ ได้เพราะอยู่บนเครื อ ข่าย
www. และมีเบราว์เซอร์ที่ทาหน้าที่ดึงข้อมูลมาแสดงตามที่เราต้องการเหมือนการเล่นอินเตอร์เน็ต
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ทัว่ ไปเพีย งแต่ เป็ นหนังสื อบนเครื อ ข่ ายเท่ า นั้น หนังสื อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ส ามารถแสดงข้อ ความ
รู ปภาพ เสี ยง และความเคลื่อ นไหวได้ เราสามารถอ่ านหนังสื อ ค้นหาข้อ มูลและสอบถามข้อมู ล
ต่างๆทั้งในและต่างประเทศทัว่ โลกได้จากอิ นเตอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์เพียงเครื่ องเดียว หนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์เป็ นแฟ้มข้อมูลประเภทข้อความ (Text file) ซึ่งต้องเป็ นไปตามหลักของภาษา HTML
(Hyper Text Mask Language) ที่ใช้เขียนโปรแกรมผ่านเครื อ ข่ายคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ที่ใช้กับ
หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ ในปั จจุบนั มี 2 ประเภท คือซอฟแวร์สาหรับการเขียนข้อมูลให้ออกมาเป็ น
E-Book ซอฟต์แวร์ สาหรับการอ่ านและได้มีผูใ้ ห้คานิ ยามเกี่ ยวกับหนังสื อ อิเล็กทรอนิ กส์ไว้หลาย
ท่าน ดังนี้
รวีวรรณ ขาพล (2550) กล่าวว่าหนังสื อ อิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Books - EBooks) เป็ น
หนังสือหรื อเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ผอู ้ ่านสามารถอ่านผ่านอินเทอร์เน็ตหรื ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
พกพาอื่นๆ มีการบันทึกและนาเสนอเนื้อหาสาระของหนังสือในรู ปสัญญาณดิจิทลั มีการบันทึกลง
ในสื่ อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ประเภทต่ างๆ เช่ นซี ดี - รอม (CD-ROM) ปาล์มบุ๊ค (Plam Book)หนังสื อ ใน
ระบบเครื อข่าย (Online Book) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ไพฑู ร ย์ ศรี ฟ้ า (2551) กล่ า วว่ า “อี บุ๊ ค ” (E-book, e-Book, eBOOK,EBOOK) เป็ นค า
ภาษาต่ า งประเทศ ย่อ มาจากค าว่ า electronic book หมายถึ ง หนัง สื อ ที่ ส ร้ า งขึ้ น ด้ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มีลกั ษณะเป็ นเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ โดยปกติมกั จะเป็ นแฟ้มข้อมูลที่สามารถอ่านผ่าน
ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ท้งั ในระบบออฟไลน์และออนไลน์
วิไลพร วงศ์กรวรศิลป์ (2551) กล่าวว่าหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงหนังสื อที่สร้างขึ้น
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มี ลกั ษณะเป็ นเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์โดยปกติมักจะเป็ นแฟ้ มข้อ มูลที่
สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ท้ งั ในระบบออฟไลน์และออนไลน์คุณลักษณะ
ของหนังสืออิเล็กทรอนิ กส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือเว็บไซต์ต่างๆตลอดจน
มีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผูเ้ รี ยนได้นอกจากนั้นหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์สามารถแทรกภาพเสี ยง
ภาพเคลื่ อ นไหวแบบทดสอบและสามารถสั่งพิม พ์เอกสารที่ตอ้ งการออกทางเครื่ อ งพิมพ์ไ ด้อี ก
ประการหนึ่งที่สาคัญก็คือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุ งข้อมูลให้ทนั สมัยได้ตลอดเวลาซึ่ ง
คุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทัว่ ไป
ทองสุ ข คาแก้ว (2553) ได้ให้ความหมายของหนังสื ออิ เล็กทรอนิ กส์ว่าเป็ นการประยุกต์
เทคโนโลยีส ารสนเทศกับ การอ่ า นเข้า ด้ว ยกัน โดยการน าเสนอในรู ป แบบของสื่ อ ประสมที่
หลากหลายโดยมี ส่วนประกอบทั้งข้อความภาพนิ่ งภาพเคลื่ อนไหวและเสี ยงเข้าด้วยกันด้วยการ
เชื่อมโยงข้อมูลทั้งที่อยูใ่ นแฟ้มเดียวกันหรื อคนละแฟ้มมีลกั ษณะคล้ายกับหนังสือสะดวกและง่ายใน
การศึกษา
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สุรีย ์ กลัดบุปผา (2554) ได้สรุ ปความหมายของหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ดงั นี้ คือรู ปแบบการ
นาเสนอข้อมูลผ่านสื่อที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็ นฐานการติดต่อสื่อสารระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต หรื อ
ข้อมูลในลักษณะ E-Content เป็ นสื่ อการถ่ายทอดที่เปิ ดโลกการเรี ยนรู ้แบบใหม่ที่สามารถนาเสนอ
ข้อมูลตัวอักษรจากการคลิกเปิ ดเอกสารในรู ปแบบข้อความหลายมิติ (Hypertext) และข้อมูลภาพนิ่ ง
เสี ย งและรวมถึ ง ภาพเคลื่ อ นไหวเรี ยกว่า สื่ อ หลายมิ ติ (Hypermedia) โดยการประสานและการ
เชื่ อ มโยงสัมพันธ์ข องเนื้ อ หาอย่างไร้ รอยต่อ ของข้อ มู ล ที่ อ ยู่แฟ้ ม เดี ยวกันหรื อ อยู่คนละแฟ้ มเข้า
ด้วยกันเป็ นหนึ่งเดียวซึ่ งผูเ้ รี ยนสามารถที่จะเลือกเรี ยนได้ตามความต้องการโดยไม่จากัดในเรื่ องของ
เวลาและสถานที่ทาให้สามารถค้นหาข้อมูลที่ตอ้ งการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
กล่ าวโดยสรุ ป หนังสื อ อิ เล็กทรอนิ กส์ หมายถึ ง การนาหนังสื อ เล่ ม หนึ่ งหลายๆ เล่ มมา
ออกแบบใหม่ให้อยูใ่ นรู ปของอิเล็กทรอนิกส์โดยปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลเหล่านั้นให้อยูใ่ น
รู ปของตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงลักษณะที่ตอบโต้กนั (Interactive) การเชื่อมโยงแบบ
ไฮเปอร์เท็กซ์ สามารถทาบุ๊คมาร์ก (Book Mark) และหมายเหตุประกอบตามที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการได้โดย
อาศัยพื้นฐานหนังสือเป็ นหลัก
รู ปแบบของหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
ส าหรั บ หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผู ้ศึ ก ษาได้ศึ ก ษารู ป แบบและประเภทของบทเรี ย น
คอมพิว เตอร์ เ ป็ นแนวทางและได้ใ ช้รู ป แบบของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ใ นการพัฒ นาหนัง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์
1. รู ปแบบของหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์รูปแบบของหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์น้ี ได้ใช้รูปแบบ
ของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ซ่ ึงบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มีหลายรู ปแบบหรื อหลายลักษณะ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั
กระบวนการเรี ยนการสอน ซึ่งรู ปแบบของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ที่รู้จกั กันอย่างแพร่ หลาย (ไชยยศ
เรื องสุวรรณ.2548:15-16)
2. แบบบทเรี ยนโปรแกรม (Programmed-Instrucion based CAI) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์แบบ
นี้เป็ นการนาเอาหลักการ และวิธีของบทเรี ยนโปรแกรมพัฒนามาเป็ นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ โดยการ
เปลี่ยนบทเรี ยนโปรแกรมที่เป็ นเอกสารสิ่ งพิมพ์ หรื อวัสดุที่ใช้เครื่ องสาน (Teaching Maching) มา
เป็ นโปรแกรมที่ใช้กบั เครื่ องอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
3. แบบปั ญประดิษฐ์ (Artificiar-Intellingent Based CAI) คาว่า “แบบปั ญประดิษฐ์” ตรงกับ
ค าภาษาอัง กฤษว่า Artificiar-Intellingent: AI ซึ่ ง หมายถึ ง การท าให้ ค อมพิว เตอร์ มี ค วามรู ้ แ ละ
กระบวนการคิดแก้ปัญหาโดยการเลี ยนแบบมนุ ษย์ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์แบบนี้ บางครั้งก็มีส่วน
คล้ายบทเรี ยนคอมพิวเตอร์แบบบทเรี ยนโปรแกรม แต่ก็มีส่วนที่แตกต่างไปจากบทเรี ยน
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คอมพิวเตอร์แบบอื่น คือ สามารถแก้ปัญหาและแสดงกระบวนการในบางเรื่ องได้ โดยเลียนแบบ
ความคิดมนุษย์ เช่น การบวก การลบ การคูณ การหาร เป็ นต้น
4. แบบจาลองสถานการณ์ (Simulation-oriented CAI) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์แบบนี้ จาลอง
สถานการณ์ สภาพแวดล้อ ม เงื่อ นไขต่างๆ ให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะอย่างใกล้เคียงกับความเป็ นจริ ง
ตัวอย่างบทเรี ย นคอมพิว เตอร์ แ บบนี้ ได้แก่ โปรแกรมจาลองการบิน (Flight Simulator) เพื่อ ฝึ ก
นักบินโดยโปรแกรมนี้ จะช่วยให้การฝึ กบินลดค่าใช้จ่าย เวลา ทรัพย์สิน และชีวติ ได้มากกว่าการเริ่ ม
ฝึ กบินในระยะแรกกับเครื่ องบินจริ ง
5. แบบใช้เครื่ องมือ (Tool Application) การใช้คอมพิวเตอร์เป็ นเครื่ องมื อจะสามารถเพิ่ม
คุณค่าในการเรี ยนการสอนได้ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์เป็ นเครื่ องมือในการช่วยพิมพ์ แทนพิมพ์ดีด การ
คานวณ ทดสอบ และใช้วเิ คราะห์ค่าสถิติและกราฟที่ได้จากข้อมูลหรื อเพือ่ สืบค้นข้อมูลได้ดว้ ย เป็ น
ต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คอมพิวเตอร์เป็ นเครื่ องมือย่างหนึ่งที่นามาใช้ในการเรี ยนการสอนได้
โปรแกรมที่นิยมใช้ สร้ างหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
ไพฑูรย์ ศรี ฟ้า (2551) ได้กล่าวไว้วา่ โปรแกรมที่นิยมใช้สร้าง e-book มีอยูห่ ลายโปรแกรม
แต่ที่นิยมใช้ก ันมากในปั จจุบนั มี อ ยู่ 3 โปรแกรม ซึ่ งชุ ดโปรแกรมทั้ง 3 จะต้อ งติดตั้งโปรแกรม
สาหรับอ่าน e-book ด้วยมิฉะนั้นจะเปิ ดอ่านเอกสารไม่ได้ประกอบด้วย
1.โปรแกรมชุด Flip Album ตัวอ่านคือ Flip Viewer
2.โปรแกรมชุด Desktop ตัวอ่านคือ DNL Reader
3.โปรแกรมชุด Flash Album Deluxe ตัวอ่านคือ Flash player
สาหรับ ท่ า นที่ มี ความชานาญในการใช้โ ปรแกรม FlashMX ก็ ส ามารถสร้ าง e-bookได้
เช่นกัน แต่ตอ้ งมีความรู ้เรื่ องการเขียน Action Scriptและ XML เพื่อสร้าง e-book ให้แสดงผลตามที่
ต้องการได้
ความแตกต่ างของหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) กับหนังสื อทั่วไป
ไพฑูรย์ ศรี ฟ้า (2551) ได้อธิ บายถึงความแตกต่างของหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์กบั หนังสื อ
ทัว่ ไป ดังนี้
1. หนังสือทัว่ ไปใช้กระดาษ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช้กระดาษ
2. หนังสื อทัว่ ไปมีขอ้ ความและภาพประกอบธรรมดาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวได้
3. หนังสือทัว่ ไปไม่มีเสียงประกอบ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถใส่เสียงประกอบได้
4. หนัง สื อ ทัว่ ไปแก้ไขปรั บปรุ ง ยาก หนังสื อ อิ เล็ กทรอนิ ก ส์แ ก้ไ ขและปรั บปรุ ง ข้อ มู ล
(update) ง่าย
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5. หนังสือทัว่ ไปสมบูรณ์ในตัวเองหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถสร้างจุดเชื่อมโยง (Links)
ออกไปเชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอกได้
6. หนัง สื อ ทั่วไปใช้ตน้ ทุน การผลิ ตสู ง หนัง สื อ อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ ตน้ ทุน การผลิ ตหนัง สื อ
ประหยัด
7. หนังสื อทัว่ ไปมี ขีดจากัดในการพิม พ์ หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ไม่มีขีดจากัดในการพิมพ์
สามารถทาสาเนาได้ง่ายไม่จากัด
8. หนังสื อทัว่ ไปเปิ ดอ่านจากเล่ม หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ตอ้ งอ่านด้วยโปรแกรมผ่านหน้า
จอคอมพิวเตอร์
9. หนังสือทัว่ ไปอ่านได้อย่างเดียว หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์นอกจากอ่านได้แล้วยังสามารถ
สัง่ พิมพ์ (Print)
10. หนังสือทัว่ ไปอ่านได้ 1 คนต่อ 1 เล่ม หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ 1 เล่ม สามารถอ่านพร้อม
กันได้จานวนมาก (อ่านออนไลน์ผา่ นอินเตอร์เน็ต)
11. หนังสือทัว่ ไปพกพาลาบาก (ต้องใช้พ้นื ที่) หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์พกพาสะดวกได้ครั้ง
ละจานวนมากในรู ปแบบของไฟล์คอมพิวเตอร์ ใน Handy Dirve หรื อ CD
12. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็ นนวัตกรรมเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กล่าวโดยสรุ ป หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ นั้นแตกต่างจากหนังสื อทัว่ ไปในรู ปแบบการสร้าง
การผลิ ตและการใช้งาน หนัง สื อ อิ เล็ กทรอนิ กส์ ไ ม่ ใช้ก ระดาษในการสร้าง สามารถสร้ างให้มี
ภาพเคลื่ อนไหวและเสี ยงประกอบได้รวมทั้งแก้ไ ขและปรับปรุ งข้อ มูลสร้างจุดเชื่อ มโยงออกไป
เชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอก สามารถอ่านพร้อมกันได้เป็ นจานวนมากและพกพาสะดวก
3.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประชาสั มพันธ์
การประชาสัมพันธ์ เป็ นกระบวนการและวิธีการในการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และ
สร้างภาพลักษณ์ให้แก่ตวั บุคคลหรื อองค์กรภาครัฐองค์กรเอกชน และองค์กรทางศาสนา ให้ประสบ
ความสาเร็ จตามที่คาดหวังอันเกิ ดมาจากองค์ประกอบการรับข้อ มู ล ข่าวสารการคุ น้ เคยและรู ้จกั
ชื่อเสียงในทางที่ดีขององค์กรเป็ นการทาให้ผรู ้ ับสาร (Receive) ให้ทราบถึงโครงการกิจกรรมต่าง ๆ
หรื อ เพื่อนาเสนอชื่ อหรื อสัญลักษณ์ ตวั องค์กรเองก็ตาม ซึ่ งในปั จจุบนั เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มา
สนับสนุ นการประชาสัมพันธ์มีมากมายหลากหลายช่อ งทาง (Message) ด้วยกัน ตัวอย่าง เช่นสื่ อ
โฆษณาทางหนังสื อพิมพ์ป้ายโฆษณา สื่ อที่เป็ นเสี ยง สื่ อที่เป็ นทั้งภาพและเสี ยง (โฆษณาผ่านทาง
คลื่ น วิ ท ยุวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ) สื่ อ โฆษณาผ่ า นทางโทรศัพ ท์มื อ ถื อ (Massage) ตลอดจนสื่ อ ทาง
อินเตอร์ เน็ ตที่มีความสามารถส่ งสารอย่างรวดเร็ ว เป็ นต้น ผูบ้ ริ โภคสามารถเลือกใช้ได้ตามความ
เหมาะสมของแต่ละกลุ่มผูร้ ับสาร (Receiver) และตามความสามารถรู ้ของผูต้ อ้ งการส่ งสารด้วยการ
ประชาสัมพันธ์สาคัญอย่างหนึ่งทีห่ น่วยงานหรื อองค์กรในสังคมปั จจุบนั ให้ความสาคัญที่
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นอกเหนือไปจากงานหลักทีม่ ีการปฏิบตั ิตามปกติโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เกิดการตอบสนองและ
การรับรู ้หรื อความต้อ งการของหน่ วยงาน/องค์กรนั้น ๆ ตามที่ ก าหนดไว้เพื่อ ประโยชน์ในการ
แข่งขันในงานบริ การหรื องานทางด้านธุรกิจต่าง ๆ ปั จจุบนั
ความสํ าคัญของการประชาสั มพันธ์
ถ้าเราจะตั้งคาถามว่าการประชาสัมพันธ์น้ นั มีความสาคัญมากน้อยเพียงใดเราก็จะได้คาตอบ
ว่าการประชาสัมพันธ์มีความสาคัญมากต่อ การดาเนิ นงานของหน่ วยงาน องค์การ สถาบันบริ ษทั
ห้างร้าน มูลนิ ธิและสมาคมต่าง ๆ ซึ่ งหน่ วยงานที่มีอยูด่ งั กล่ าวนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบสังคมจึง
จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีการปฏิสมั พันธ์กนั (Interaction) ซึ่งอาจจะกระทบกระเทือนต่อสังคม และ
ในขณะเดียวกันทัศนคติและพฤติกรรมของสังคมก็อาจจะส่ งผลกระทบต่อการทางานขององค์กร
เหล่านั้น ดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างงานองค์การกับสาธารณชนที่เกี่ยวข้องจะเป็ นสิ่ ง
ที่ช่วยทาให้ระบบต่าง ๆ ของสังคมสามารถดาเนินงานได้อย่างราบรื่ น และการร่ วมมือร่ วมใจที่ดีต่อ
กัน ตลอดจนเป็ นการส่ งเสริ ม และสนับสนุ นให้หน่ วยงานองค์การ สถาบันและบริ ษทั ห้างร้าน มี
ความเจริ ญก้าวหน้าในทางตรงกันข้าม หากระบบสังคมใดขาดการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันและกัน
ความเจริ ญก้าวหน้าและการพัฒนาย่อมเกิดได้ยาก (วีระ อรัญมงคล,2548)
เป็ นที่น่าสังเกตว่าการประชาสัมพันธ์เป็ นงานสื่ อ ที่สาคัญยิง่ และมีขอบเขตกว้างขวางเมื่ อ
สังคมมีขนาดใหญ่โตขึ้น องค์การ หน่วยงาน สถาบันใด ยิง่ ขยายขอบข่ายของการบริ หารงานออกไป
เท่าใด ระบบงานก็ยงิ่ มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเท่านั้น สภาพดังกล่าวจึงทาให้การประชาสัมพันธ์
มี ค วามจ าเป็ นเพื่อ ท าการสื่ อ สารความเข้า ใจและปรั บ ความเข้า ใจกัน ระหว่า งหน่ ว ยงานและ
สาธารณชนที่เกี่ยวข้องยิง่ ไปกว่านั้นการประชาสัมพันธ์ยงั ช่วยเสริ มสร้างลักษณะความเป็ นผูน้ าของ
องค์การและบุคคลเพราะผูบ้ ริ หารการประชาสัมพันธ์จะช่วยเสริ มสร้างการปรับตัวและความว่องไว
ต่อข่าวสาร หรื อความเคลื่อนไหวต่อข่าวสารหรื อความเคลื่อนไหวในการติดต่อสื่ อสารทั้งภายใน
องค์การและกับ ประชาชน ซึ่งจะทาให้เป็ นผลดีต่อการมองเห็นภัยทีจ่ ะคุกคามหน่วยงานอันเกิดจาก
กระแสประชามติทาให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ ในการปรับองค์การเพือ่ ให้สามารถเข้ากับสังคมได้
ดีกว่า และมองเห็นช่องทางที่จะสร้างความสัมพันธ์กบั ประชาชนและสังคมได้ดีข้ ึนกว่าเดิม
กระบวนการและหน้ าที่ของการประชาสั มพันธ์
ศาสตราจารย์คลั ลิป และเซ็นเตอร์รวมทั้งนักวิชาการด้านประชาสัมพันธ์หลายท่านได้เคย
ให้แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เชิงปฏิบตั ิในลักษณะที่เป็ นกระบวนการและหน้าที่ว่า (วิรัช
อภิรัตนกุล, 2549)
1. เป็ นความพยายามอย่างมีระเบียบแบบแผนและมีการเตรี ยมไว้ก่อนอย่างรอบคอบ
2. เป็ นการชักจูงประชามติดว้ ยวิธีการทีแ่ สดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
3. เป็ นการกระทาซึ่งเป็ นที่ยอมรับของประชาชน (Acceptableperformance)
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4. เป็ นการกระทาที่มีพ้นื ฐานอยูท่ ี่การสร้างความพึงพอใจร่ วมกัน (Mutually satisfactory)
5.เป็ นการกระทาที่ยดึ ถือ ระบบการติ ดต่อ สื่ อสารสองทาง (Two-waycommunication) จะ
เห็นได้ว่าแนวความคิดที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็ นกระบวนการและหน้าที่ที่เริ่ มต้นมาด้วยการมีความ
พยายามอย่างมี ระเบียบแบบแผ่น และมี การตระเตรี ยมล่ วงหน้าไว้ก่อ นอย่างรอบคอบ และการ
ปฏิบตั ิงานอย่างต่อ เนื่ องตามแผนที่ กาหนดหรื อ วางไว้ดว้ ยการยึดถือ ระบบแห่ งการติดต่อสื่ อ สาร
สองทางคื อ องค์การ/สถาบัน สื่ อสารประชาสัมพันธ์ไ ปยังกลุ่ ม ประชาชนขณะเดี ยวกันก็รับฟั ง
ปฏิกิริยาความคิดเห็นและความต้องการหรื อประชามติจากประชาชนซึ่ งจะยังผลให้เกิดการยอมรับ
จากประชาชนและให้ ค วามร่ ว มมื อ สนั บ สนุ น กบองค์ก าร/ สถาบัน ในที่ สุ ด นอกจากนี้ การ
ประชาสัมพันธ์ยงั ต้องใช้วธิ ีการชักจูงประชามติเขาร่ วมด้วยอย่างไรก็ตามการชักจูงประชามติจะต้อง
เป็ นไปอย่างเหมาะสมและมี จ ริ ยธรรมหรื อ มี ค วามรั บผิดชอบต่อ สังคมจึ งจะเป็ นที่ ย อมรับ จาก
ประชาชน หากใช้วธิ ีการชักจูงด้วยที่ปราศจากจริ ยธรรมหรื อผิดทานองคลองธรรมแล้ว (Unethical)
ก็จะมิได้การยอมรับหรื อสนับสนุ นจากประชาชน ฉะนั้นโดยนัยประชาชนย่อมจะเป็ นผูต้ ดั สินใจใน
การกระทาขององค์การ/ สถาบันว่ามีจริ ยธรรมถูกต้องตามทานองคลองธรรมหรื อเปล่าและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมหรื อไม่เพียงไร
องค์ประกอบของการประชาสั มพันธ์
ถ้าหากพิจารณาจากกระบวนการสื่อสารเพือ่ การประชาสัมพันธ์แล้ว ก็สามารถจาแนกองค์
ประกอบ สาคัญของการประชาสัมพันธ์ออกเป็ น 4 ประการ คือ
1. องค์กร สถาบันหรื อหน่ วยงานได้แก่ กิจการที่บุคคลหรื อ คณะบุคคลได้จดั ทาขึ้ น เป็ น
แหล่งข่าว แหล่งข้อมูลในการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะดาเนิ นการใดๆ ให้สาเร็ จ
ลุล่วงไปด้วยดีกิจการเหล่านี้ อาจจะเป็ นกิจการของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ องค์การสาธารณกุศล และ
ธุรกิจเอกชน เช่น รัฐบาล กระทรวง ทบวงกรม หน่ วยราชการหรื อหน่ วยรัฐวิสาหกิจต่างๆ มูลนิ ธิ
บริ ษทั ห้างร้าน ธนาคารพาณิ ชย์ เป็ นต้น
2. ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เป็ นข้อ มู ล ข่าวสารที่อ งค์ก ร สถาบันหรื อ หน่ วยงานต้อ งการ
เผยแพร่ ได้แก่ เรื่ องราวที่เป็ นเนื้ อหา สาระ รู ปภาพ สัญลักษณ์ หรื อเครื่ องหมาย ที่สามารถสื่ อสาร
ความเข้าใจได้
3. สื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ ได้แ ก่ เรื่ องราวที่ เ ป็ นเนื้ อ หา สาระ รู ป ภาพ สั ญ ลัก ษณ์ หรื อ
เครื่ อ งหมาย อาจจะเป็ นสื่ อ คาพูด เช่ น การสนทนา การประชุ ม การสัม มนา การอภิ ปราย การ
ปาฐกถาฯลฯ สื่อสิ่ งพิมพ์ เช่น จดหมาย บัตร อวยพร แผ่นปลิว หนังสื อ วารสาร รู ปลอกฯลฯ หรื อ
สื่ อภาพและเสี ยง เช่น ถ่ ายภาพ สไลด์ แผ่น โปร่ งใส วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ สไลด์มลั ติ
วิชนั่ เทปเสี ยง ภาพยนตร์ คอมพิวเตอร์ฯลฯ ซึ่งเป็ นสื่อที่สามารถสื่อสารความเข้าใจได้การเลือกใช้
สื่อในการประชาสัมพันธ์มีความสาคัญถ้าเป็ นบุคคลภายในอาจใช้โทรทัศน์วงจรปิ ด เสียงตามสาย
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ประกาศข่าว จดหมายข่าว ถ้าเป็ นประชาชนทัว่ ไป สื่อประชาสัมพันธ์จะต้องเผยแพร่ ขอ้ มูลได้ในวง
กว้าง เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
4. กลุ่มประชาชนเป้ าหมายในการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ กลุ่มบุคคลหรื อประชาชนที่เป็ น
เป้าหมายในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ครั้งนั้นๆ ดังนี้
4.1 กลุ่มประชาชนภายใน หมายถึง กลุ่มบุคลากร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ขององค์กร สถาบัน
หรื อหน่วยงาน
4.2 กลุ่ ม ประชาชนภายนอก หมายถึ ง กลุ่ ม บุ ค คลที่ อ ยู่ภ ายนอกองค์ก ร สถาบัน หรื อ
หน่ วยงาน อันได้แก่ กลุ่ มประชาชนที่เกี่ยวข้องกับหน่ วยงาน องค์การหรื อสถาบันโดยตรง กลุ่ ม
ประชาชนในท้องถิ่นและกลุ่มประชาชนทัว่ ไป
3.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสื่ อสั งคมออนไลน์ (Social Media)
ภิเษก ชัยนิรันดร์ (2553) ความหมายและประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) คือ
สื่อสังคมออนไลน์เป็ นสื่ อที่แพร่ กระจายด้วยปฏิสมั พันธ์เชิงสังคม ทั้งนี้ Social media อาจจะอยูใ่ น
รู ปของเนื้ อหา รู ปภาพ เสี ยงหรื อวิดีโอ ซึ่ งสอดคล้องกับ (กานดา รุ ณนะ พงศา, 2557) ที่ว่า โซเชียล
“Social” หมายถึง การแบ่งปั นในสังคม ซึ่ งอาจจะเป็ นการแบ่งปั นเนื้ อ หา ไฟล์ รสนิ ยม ความเห็ น
หรื อการปฏิสมั พันธ์ในสังคม (การรวมกันเป็ นกลุ่ม) ส่วน มีเดีย “Media” หมายถึง สื่อหรื อเครื่ องมือ
ที่ใช้เพื่อ การสื่ อ สาร ในปั จจุบนั การแพร่ กระจายของสื่ อ ก็ทา ได้ง่ายขึ้น โดยเกิ ดจากการแบ่งปั น
เนื้อหา (Content Sharing) จากใครก็ได้นอกจากนี้สื่อสังคมออนไลน์ยงั เป็ นสื่อที่เปลี่ยนแปลงสื่อเดิม
ที่แพร่ กระจายข่าวสารแบบทางเดียว (one-to-many) เป็ นแบบการสนทนาที่สามารถมีผเู ้ ข้าร่ วมได้
หลายๆ คน (many-to-many) เมื่อมีสภาพของการเป็ นสื่อสังคมสิ่ งสาคัญ ก็คือ การสนทนาที่เกิดขึ้น
อาจจะเป็ นการร่ วมกลุ่ มคุยในเรื่ อ งที่สนใจร่ วมกันหรื อการวิพากษ์วิจารณ์ สินค้าหรื อบริ การต่างๆ
โดยที่ไม่มีใครเข้ามาควบคุ มเนื้ อหาของการสนทนาแม้กระทัง่ ตัวผูผ้ ลิตเนื้ อหาเองเพราะผูท้ ี่ได้รับ
สารมีสิทธิที่จะเข้าร่ วมในรู ปแบบของการเพิ่มเติมความคิดเห็น หรื อแม้กระทัง่ เข้าไปแก้ไขเนื้ อหา
นั้นได้ดว้ ยตัวเอง ทั้งยังเป็ นสื่อที่เปลี่ยนผูค้ นจากผูบ้ ริ โภคเนื้ อหาเป็ นผูผ้ ลิตเนื้อหาและกระจายไปยัง
ผูร้ ับสารคนอื่ นๆ ได้อย่างเสรี หากใครผลิตเนื้ อหาที่โดนใจ ก็จะเป็ นผูท้ รงอิทธิพล (Influencer) ยิ่ง
หากเป็ นในทางการตลาด ก็ส ามารถโน้ม นา ผูต้ ิ ดตามในการตัดสิ น ใจซื้ อ สิ นค้าหรื อ บริ การได้
โดยง่ายสื่ อ สังคมออนไลน์ (Social Media) สามารถแบ่ งประเภทของสื่ อ สังคมออนไลน์ไ ด้ดังนี้
(สุภาวรรณ์ นวลนิล, 2557)
1.บล็อกเป็ นการลดรู ปจากคาว่า Weblog เป็ นระบบจัดการเนื้อหารู ปแบบหนึ่งซึ่ งทาให้ผใู ้ ช้
สามารถเขียนบทความหรื อที่เรี ยกว่า “โพส” แล้วทาการเผยแพร่ ได้โดยง่ายไม่ยงุ่ ยากในการที่จะต้อง
มานั่งเรี ยนรู ้ถึงภาษา HTML หรื อโปรแกรมทาเว็บไซต์การเรี ยงเนื้ อหาจะเรี ยงจากเนื้ อหาที่มาใหม่
สุดมาก่อน จากนั้นจะลดหลัน่ ลาดับของเวลา (Chronological Order) สาหรับการมีบล็อกขึ้นมาเพือ่
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เปิ ดโอกาสให้ใครๆ ที่มีความสามารถด้านต่างๆ สามารถเผยแพร่ ความรู ้ดงั กล่าวด้วยการเขียนได้
อย่างเสรี ไม่ มีขีดจากัดเรื่ องเทคนิ คในอดีตอีกต่อ ไป ทาให้เกิดบล็อ กขึ้นมาจานวนมากเครื่ องมือ ที่
สาคัญคือให้เพือ่ นๆ เข้ามาแสดงความคิดเห็นได้
2. Twitter และ Microblog อื่นๆ เป็ นรู ปแบบหนึ่ งของบล็อกที่จากัดตัวอักษรของการโพสต์
แต่ละครั้งที่ 140 ตัวอักษรโดยแรกเริ่ มผูอ้ อกแบบ Twitter ต้องการให้ผใู ้ ช้งานเขียนเรื่ องราวว่าคุณกา
ลังทาอะไรอยูใ่ นขณะนี้ แต่ Twitter ก็ถูกนาไปใช้ทางธุรกิ จไม่ว่าจะเป็ นการสร้างการบอกต่อ เพิ่ม
ยอดขาย สร้างแบรนด์หรื อเป็ นเครื่ อ งมื อ สาหรับการบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ใช้เป็ น
เครื่ องมือประชาสัมพันธ์ได้ดว้ ยเป็ นที่นิยมขึ้นมาอย่างรวดเร็ ว จนทาให้ Twitter เพิ่มฟี เจอร์ที่ทาให้
ผูใ้ ช้สามารถบอกได้ว่าตอนนี้ กาลังทาอะไรกันอยูน่ ้ ันก็คือการนา Microblog เข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ด้วยนัน่ เอง
3. Social Network จากชื่ อ สามารถแปลได้ว่า เครื อ ข่า ยที่ เชื่ อ มโยงบุ คคลหลายๆ คนจน
กลายเป็ นสังคม ทั้งนี้ผูใ้ ช้จะเริ่ มต้นสร้างตัวตนในส่วนของ“Profile” ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่ วนตัว
(Info) รู ป (Photo) การจดบัน ทึก (Note) หรื อ การใส่ วิดี โ อ (Video) และอื่ นๆ นอกจากนี้ Social
Network ยังมีเครื่ องมือสาคัญในการสร้างจานวนเพือ่ นให้มากขึ้นคือในส่ วนของ Invite Friend และ
Find Friend รวมถึ งการสร้างเพื่อนจากเพื่อนของเพื่อนอีกด้วย อาจจะอยูใ่ นรู ปแบบเกม หรื อแอป
พลิเคชันต่างๆ สามารถรวมกลุ่มกันจัดตั้ง Group ขึ้นได้
4. Media Sharing เป็ นเว็บไซต์ที่เปิ ดโอกาสให้สามารถอัปโหลดรู ปหรื อวิดีโอเพื่อแบ่งปั น
ให้กบั ครอบครัว เพื่อนๆ หรื อเผยแพร่ ต่อสาธารณชน ซึ่ งปั จจุบนั ไม่จา เป็ นต้องทุ่มทุนในการสร้าง
หนังโฆษณาที่มีตน้ ทุนสูงอาจจะใช้แค่กล้องดิจิตอลราคาถูกถ่ายทอดความคิดเป็ นรู ปแบบวิดีโอนา
ขึ้นเว็บไซต์ประเภท Media Sharing อย่าง Youtube หรื ออาจจะถ่ายรู ปแล้วนา ขึ้นสู่ เว็บไซต์อ ย่าง
Flickr
5. Social News and bookmarking เป็ นเว็บ ไซต์ที่เ ชื่ อ มโยงไปยัง บทความหรื อ เนื้ อ หาใน
อินเทอร์เน็ต โดยผูใ้ ช้เป็ นผูส้ ่งและเปิ ดโอกาสให้คะแนนและทาการโหวตได้เป็ นเสมือนมหาชนช่วย
กลัน่ กรองว่าบทความหรื อเนื้ อหาใดเป็ นที่น่าสนใจที่สุด ในส่ วนของ Social Bookmarking นั้นเปิ ด
โอกาสให้สามารถทา Bookmark เนื้อหาหรื อเว็บไซต์ที่ชื่นชอบโดยไม่ข้ ึนอยูก่ บั เครื่ องคอมพิวเตอร์
เครื่ อ งใดเครื่ องหนึ่ ง แต่สามารถทาผ่านออนไลน์และเนื้ อ หาที่ทา Bookmark ไว้น้ ันสามารถที่จะ
แบ่งปั นให้คนอื่นๆ ได้ดว้ ย
6. Online Forum ถือเป็ นรู ปแบบของ Social Media ที่เก่าแก่ที่สุดเป็ นสถานที่ที่ให้คนเข้ามา
พูดคุยในหัวข้อที่สนใจอาจเป็ นเรื่ อง เพลง หนัง การเมืองกีฬา สุ ขภาพ หนังสื อการลงทุนและอื่นๆ
อีกมากมายได้ทาการแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น แสดงข้อมู ลข่าวสาร ตลอดจนแนะนา สิ นค้าหรื อ
บริ การต่างๆ เว็บไซต์ประเภทฟอร์มอาจเปิ ดให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยเฉพาะ หรื อ อาจจะ
เป็ นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เนื้อหาต่างๆ พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ (2554) สื่อสังคมออนไลน์ คือ สื่อที่ผู ้
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ส่งสารแบ่งปั นสาร ซึ่งอยูใ่ นรู ปแบบต่างๆ ไปยังผูร้ ับสารผ่านเครื อข่ายออนไลน์โดยสามารถโต้ตอบ
กัน ระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารหรื อผูร้ ับสารด้วยกันเอง ซึ่ งสามารถแบ่งสื่ อสังคมออนไลน์เป็ น
ประเภทต่ า งๆ ที่ ใ ช้ กัน บ่ อ ยๆ คื อ บล็ อ ก (Blogging) ทวิ ต เตอร์ แ ละไมโคบล็ อ ก (Twitter and
Microblogging) เครื อ ข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) และการแบ่งปั นสื่ อ ทางออนไลน์
(Media Sharing) The Social Media Advisory Group (2012: Online อ้างใน สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2555)
Social Media หมายถึ งเครื่ อ งมื อ หรื อรู ปแบบจากเว็บ 2.0 ที่นามาใช้ในเชิงบูรณาการของ
เนื้ อ หาผ่านการถ่ ายทอดจากการเขียนและการส่ งผ่านข้อ มูล ผ่านทางเว็บไซต์หรื อเว็บเพจและสื่ อ
ประเภทดั ง กล่ า ว สามารถน ามาใช้ใ นการเรี ย นการสอนของครู ไ ด้ห ลากหลายรู ป แบบ เช่ น
discussion, forum, blogs, wikis และ 3d virtual worlds เป็ นต้น ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ สื่อสังคมออนไลน์
(Social Media) หมายถึง สื่ อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
เป็ นเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ซ่ ึ งมีการแบ่งปั นเนื้อหาข่าวสารต่างๆ ผ่านเครื อข่ายสื่ อ
สังคมออนไลน์(Social Network) เป็ นตัวสื่อสารกับคนในกลุ่มสังคมออนไลน์ (Social Community)
ทัว่ โลก
3.5 ข้ อมูลเกี่ยวกับ Facebook
เว็บไซต์ Facebook มี จุดก าเนิ ดจาก มาร์ ค ซัคเกอร์ เบิรก์ (Mark Zuckerburg) นักศึกษาชาว
อเมริ กา มหาวิทยาลัยฮาวาร์ ด เดิม Facebook เป็ นเพียงเว็บไซต์ที่ใช้แลกเปลี่ยนข้อมู ลภายใน กลุ่ ม
เพื่อนมหาวิทยาลัยเท่านั้น ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีและมีคนเข้าร่ วมใช้ Facebook จานวนมากทาให้
มาร์คตัดสิ นลงทุนซื้ อเซิ ร์ฟเวอร์เพือ่ พัฒนา Facebook จากการพัฒนาทาให้ Facebook เป็ นที่รู้จกั มาก
ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่ น โคลัมเบีย แสตมฟอร์ ด หลังจากนั้นมาร์ คได้ต้ งั บริ ษทั โดยชื่ อ ว่า the
Facebook.com ซึ่ งต่ อมาได้เ ปลี่ ย นชื่ อ เป็ น Facebook มาร์ ค และที มงานได้มี การพัฒนา Facebook
ให้กับผูใ้ ช้อ ยู่ตลอดเวลา เช่ น นาแอปพลิ เคชั่นเกมของบริ ษทั Playfish ซึ่ งได้รับความนิ ยมมี การ
แสดงคาสัง่ เป็ นภาษาอื่น ๆ ที่ผใู ้ ช้ถนัด เช่น ภาษาไทย เป็ นต้น (เอม โอภา, 2552)
การใช้ Facebook นั้น จะต้อ งสมัค รสมาชิ กโดยสร้ า ง User Profile ระบุตวั ตนบอกข้อ มู ล
เบื้อ งต้นของตนเอง เพื่อ ติดต่อสื่ อ สารกับสมาชิกคนอื่ น ๆ นอกจากนั้น Facebook สามารถสร้ าง
Facebook Page สาหรับสิ นค้าหรื อบริ การเพื่อ ใช้สาหรับสื่ อ สารกับลู กค้าหรื อผูท้ ี่สนใจ โดยความ
แตกต่ า งของ User Profile กับ Facebook Page นั้ น User Profile จะมี ค วามเป็ นส่ ว นตัว มากกว่ า
Facebook Page โดยต้องได้รับอนุ ญาตจากสมาชิกที่เป็ นเจ้าของ User Profile นั้นก่อนจึงสามารถดู
ข้อมูลได้ซ่ ึ ง Facebook Page ทุกคนสามารถดูขอ้ มู ลได้ และ Facebook Page ไม่จากัดจานวนเพื่อ น
เหมือน User Profile ที่จากัดเพือ่ น 5,000 คน
Facebook Page สร้า งความน่ าสนใจให้ กับผูใ้ ช้ Facebook ในลัก ษณะปากต่อ ปากผ่า นหน้า New
Feed เมื่อ Fan มีการติดต่อสื่อสาร กดถูกใจ หรื อเขียนข้อความลงใน Wall ของ Facebook Page
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ข้อ มูลเหล่ านั้นจะปรากฏให้สมาชิกคนอื่ น ๆ ทราบ ถ้าสมาชิกคนอื่ นๆสนใจ Facebook Page นั้น
สามารถติดตามได้โดยคลิกปุ่ ม Like หรื อ ถูกใจ เมื่อคลิก Like แล้วข้อมูลจะแสดงในส่วน Info ของ
User Page สมาชิก อี กทั้ง Facebook Page สามารถวางลิ งก์เว็บไซต์ที่ตอ้ งการให้สมาชิกเข้าชมได้
และคนที่สนใจสามารถสื บค้นจากเสิ ร์ชเอ็นจิ้น Google ได้ง่ายอีกด้วย Facebook Page มีฟังก์ชนั ที่
น่าสนใจดังต่อไปนี้ (ภิเษก ชัยนิรันดร์, 2553)
- Wall หน้าหลักที่ใช้ในการแจ้งข้อมู ลข่าวสาร แลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น สาหรับสมาชิ ก
หรื อ Fan ด้วยวิธีการโพสต์ หรื อ กดปุ่ มถูกใจ (Like) อีกทั้งสามารถแบ่งปั นข้อมูลข่าวสารได้เพียงกด
ปุ่ มแบ่งปั น (Share)
- Info ข้อ มูลเบื้อ งต้น เราคือ ใคร อยูท่ ี่ไ หน ทาอะไร เว็บไซต์ที่เกี่ ยวข้อ ง และข้อมู ลอื่ นๆ
เพือ่ ให้ผใู ้ ช้ Facebook คนอื่น ๆ ทราบก่อนการเป็ น Fan
- Photos รู ปภาพต่าง ๆ เช่น ภาพกิจกรรม ภาพสินค้าหรื อบริ การ ภาพพนักงาน ภาพต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ Facebook Page นั้น เป็ นการสื่อสารผ่านรู ปภาพ
- Event กิจกรรมที่น่าสนใจ ที่ Facebook Page จัดขึ้นเช่น การลดราคา เปิ ดตัวสินค้าเพื่อให้
สมาชิกเพจทราบ โดยจะมีวนั เวลาสถานที่ระบุอย่างชัดเจน
- Video ภาพเคลื่อนไหวหรื อภาพยนตร์โฆษณา ที่นาเสนอใน Facebook Page
- Notes การแจ้งข้อมูลสั้น ๆ เช่น สินค้าขายดี สินค้าใหม่ ข้อมูลที่น่าสนใจ
- Discussion Board ลักษณะคล้า ยกระทูท้ ี่สมาชิ กใช้สนทนา สอบถามข้อ มู ลสิ นค้าหรื อ
บริ การ และแสดงฟี ดแบ็กตอบปั ญหาลูกค้า
- Reviews การแสดงความคิ ด เห็ น ของสมาชิ ก ที่ ใ ช้สิ น ค้า หรื อ บริ ก าร เช่ น บริ ก ารของ
พนักงาน คุณภาพสินค้าหรื อบริ การ
การใช้การสื่ อสารผ่าน Facebook Page ถื อได้ว่าเป็ นการสื่ อสารที่เข้าถึ งกลุ่ มเป้ าหมายได้
ชัดเจน และเป็ นการทาการสื่ อสารทางการตลาดผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมใน
ปั จจุบนั อีกด้วย (ฐิติกานต์ นิธิอุทยั , 2554)
กลยุทธ์ ทางการตลาด Facebook Fanpage
กลยุท ธ์ ท างการตลาดที่ ท าให้ Facebook Fanpage มี จ านวนสมาชิ ก เพิ่ ม คื อ การสร้ า ง
ความรู ้ สึกให้สมาชิ กมี ส่วนร่ วม โดย “การโพสต์ทุกครั้งควรจะจบด้วยประโยคคาถาม” เพื่อ ให้
สมาชิกเข้ามาแสดงความคิดเห็น (Comment) กดถูกใจ (Like) และแบ่งปั น (Share) ซึ่ งทาให้โพสต์
นั้นแสดงในหน้า Top News ใน New feed ของ Fan ส่ งผลให้มีคนอื่น ๆ เห็นโพสต์ได้มากกว่าปกติ
และยังส่ งผลให้มีสมาชิกใหม่ติดตาม Fanpage เพิ่มขึ้นอีกด้วย วิธีการนี้ ถือว่าเป็ นจุดเด่นในการทา
การตลาดทาง Facebook (อิทธิพล ประเสริ ฐสังข์, 2555)
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บัณฑิต รอดทัศนา (2554) “พฤติกรรมการใช้เฟซบุก๊ และความพึงพอใจต่อการบริ หารความ
สัมพันธ์ลูกค้าผ่านเฟซบุ๊กคิง เพาเวอร์ ” พบว่ากลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่จากจานวน 223 คน ใช้เฟส
บุก๊ ทุกวัน มากกว่า 10 ครั้งต่อวัน ช่วงเวลาเข้ามากสุ ดคือ 18.01-22.00 น โดนรับข้อมูลข่าวสารจาก
แฟนเพจร้านค้าหรื อห้างสรรพสิ นค้ามากสุ ด และมี ความเห็ นว่าแฟนเพจที่ดีควรนาเสนอข้อ มู ล
ํ
ใหม่ๆ อย่างสม่าเสมอ
ซึ่งคิงเพาเวอร์นาเสนอข้อมูล 2-3 ครั้งต่อวัน โดยมีวตั ถุประสงค์ในการเข้าใช้
เฟซบุ๊กคิง เพาเวอร์ เพื่อต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริ มการขายมากที่สุด พบว่าการรับรู ้รายการ
ส่ งเสริ มการขายกิจกรรมพิเศษและสิ ทธิประโยชน์รับรู ้ผ่านหน้าเฟซบุ๊ก ส่ วนความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับพึงพอใจมากต่อช่องทางแฟนเพจมากที่สุด ซึ่งความพึงพอใจในการตอบคาถามชิงรางวัลน้อย
ที่สุด
รัชญา จันทะรัง (2554) “การบริ หารการสื่ อสารตราสินค้าบนแฟนเพจของเว็บไซต์เครื อข่าย
สังคมออนไลน์เฟซบุก๊ : กรณี ศึกษา GTH” พบว่า การโปรโมทภาพยนตร์ โดยใช้เฟซบุ๊กทาให้ GTH
มีการติดต่อสื่อสารเสมือนบุคคล โดยสื่ อสารผ่านเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ซ่ ึงทาให้ผสู ้ ่ งสาร
และผูร้ ับสารเกิดปฏิสมั พันธ์กนั นาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์กบั สมาชิกอย่างต่อเนื่อง
ประโยชน์ ของ Facebook Fanpage ต่ อธุรกิจ
PROSOFT SOFTWARE SOLUTION FOR BUSSINESS (2564) Facebook เป็ นโซเชี ยล
เน็ตเวิร์กสาหรับให้ผคู ้ นมาปฏิสัมพันธ์กนั ไม่ใช่เพื่อเป็ นสังคมของการช็อปปิ้ ง แต่ทาไมบริ ษทั ถึง
ควรเสียเวลาและทรัพยากรบุคคลมาคอยดูแล Fanpage ของ Facebook ด้วย หากแต่เพราะว่า Fanpage
คือหน้าโปรไฟล์ของบริ ษทั ซึ่งการทา Fanpage ก็มีประโยชน์มากมายหลายอย่าง มากกว่าที่คาดคิด
ได้แก่
1. Facebook เป็ นช่องทางโปรโมตธุรกิจ
Fanpage ของ Faebook สามารถช่วยในการแบรนดิ้งธุรกิจของเราไปในตัว ซึ่ งเราไม่มีทางรู ้
ได้เลยว่าอาจมีคนอีกมากมายกลายมาเป็ นลูกค้าของเราในอนาคต หรื ออาจเป็ นคนที่อยากร่ วมงาน
กับเรา นักลงทุน ตลอดจนถึงสื่ อที่สนใจในธุ รกิจของเรา ไม่ตอ้ งกลัวว่าการมี Fan Page จะยุ่งยาก
หรื อจากัดเพราะคนที่มี Facebook เท่านั้นถึงจะสามารถเข้าชม Fanpage ของเราได้ เพราะ Fanpage
เปิ ดให้ทุกคนเข้ามาอ่านหรื อดูโปรไฟล์ธุรกิจได้โดยที่ไม่ตอ้ งเป็ นสมาชิก ดังนั้นผูใ้ ช้งานอินเตอร์เน็ต
จานวนมากจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าหรื อบริ การที่เราต้องการโปรโมตได้อย่างง่ายดาย
2. คนเข้าเว็บไซต์มากขึ้น
Facebook อนุ ญาตให้ใส่ ลิงก์เว็บไซต์บริ ษทั หรื อธุรกิจได้ ดังนั้นผูท้ ี่เข้ามาชมหน้า Fanpage
ใน Facebook ซึ่ งสนใจและอยากรู ้ขอ้ มูลเกี่ยวกับบริ ษทั หรื อสิ นค้าบริ การของเรามากขึ้นก็สามารถ
คลิ กลิ งก์ไปยังเว็บไซต์อย่างเป็ นทางการของบริ ษทั ได้เลยทันที นอกจากนี้ ก็อ ย่าลืม ใส่ Facebook
Widget ซึ่งจะช่วยให้คนที่เข้ามายังเว็บไซต์สามารถคลิกเข้าไปเยีย่ มชมและมากด Like เป็ นแฟนใน
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หน้า Fanpage ได้เช่นกัน เมื่อเราทาทั้ง 2 อย่างนี้แล้ว ทั้งเว็บไซต์และ Fanpage ก็จะสามารถช่วยโปร
โมตกันและกันได้
3. เพิม่ ประสิทธิภาพการทา SEO
การมีเนื้ อหาเกี่ ยวกับบริ ษทั ของเรากระจายอยูใ่ นหลายๆ เว็บไซต์จะช่ วยทาให้การค้นหา
ผ่าน search engine อย่าง Google มีประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น ทาให้คนค้นเจอเว็บไซต์ของเราได้มากและ
เร็วยิง่ ขึ้น นอกจากนี้ Social Search บริ การใหม่จาก Google ยังช่วยให้ผคู ้ น้ หาสามารถอ่านความเห็น
ที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าหรื อบริ การของเราได้ทนั ทีจากหน้าแสดงผลการค้นหา การลิงก์ Fan Page เข้า
กับเว็บไซต์หลักจึงเป็ นวิธีที่เปี่ ยมประสิทธิภาพในการช่วยต่อยอดจานวนผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ได้อีกทาง
หนึ่ง
4. สร้างคอมมูนิต้ ีผบู ้ ริ โภคหรื อกลุ่มลูกค้าได้ง่ายและไม่ตอ้ งเสียเงิน
Fanpage ถือเป็ นอีกทางเลือกในการทาให้กลุ่มลูกค้าเข้ามามีส่วนร่ วมกับเว็บไซต์หลักของ
สินค้าหรื อผลิตภัณฑ์มากขึ้น นอกจากนี้เรายังสามารถโพสต์ขอ้ ความ รู ปภาพ วิดีโอ และอื่นๆ ลงบน
โปรไฟล์ Facebook เพื่อแชร์ ให้บรรดาแฟนๆ ของสิ นค้าและบริ การได้ชมอี กด้วย ที่สาคัญเรายัง
สามารถพูดคุยกับลูกค้า ถามคาถาม ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และอื่นๆ อีกมากมาย ช่วยให้เรา
สามารถพัฒนาหรื อต่อยอดผลิตภัณฑ์ สินค้า หรื อบริ การจากความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคได้อีกด้วย
5. Facebook เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยตรง
ถ้าสมาชิกคนนั้นเป็ นแฟนของ Fanpage เราใน Facebook แล้ว เราก็สามารถส่ งข้อความถึง
พวกเขาได้โดยตรง ซึ่ งเราสามารถเลือกได้ว่าจะส่ งให้ใครบ้าง เช่น หากคุณทากิ จกรรมในจังหวัด
หนึ่ ง เราก็สามารถเลือกส่ งข้อความเชิญชวนให้เฉพาะแฟนที่อยูใ่ นจังหวัดนั้นๆ ให้มาร่ วมกิจกรรม
ชิงรางวัลกับสิ นค้าหรื อบริ การของเราได้ และไม่่ใช่ แค่พ้ืนที่เท่านั้น แต่อ ายุ หรื อ เพศ ก็สามารถ
กาหนดได้เช่นกัน
6. Facebook ช่วยเสริ มสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าให้แน่นแฟ้นยิง่ ขึ้น
การคุยกันหรื อแสดงความเห็นเล็กๆ น้อยๆ สามารถทาให้ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าแกร่ งขึ้น
เพราะเป็ นการโต้ตอบกันโดยที่ลูกค้าไม่ได้รู้สึกว่าถูกบีบบังคับให้ซ้ื อสิ นค้า แต่เป็ นการคุยกันแบบ
ไม่เป็ นทางการ ซึ่ งจะทาให้ทศั นคติของลูกค้าต่อแบรนด์ดียงิ่ ขึ้น แม้ว่าจะไม่มีการซื้ อขายเกิดขึ้นใน
Facebook เลยก็ตาม แต่กว่า 90% ของผูใ้ ช้ Facebook คาดหวังจะเห็นสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ที่ตนเอง
ใช้มี Fanpage
7. Facebook ช่วยสร้างพื้นที่ให้ผภู ้ กั ดีต่อแบรนด์ได้บอกต่อ
แม้ผใู ้ ช้จานวน 25% จะไม่ชอบป่ าวประกาศบอกคนอื่นๆ ว่าตนเองชอบหรื อใช้ผลิตภัณฑ์
อะไร แต่ผใู ้ ช้จานวนที่เหลืออีกมากมายพร้อมจะแนะนาหรื อแสดงความชื่นชมสิ นค้าหรื อบริ การที่
ตนเองประทับใจ รวมถึงบอกต่อไปยังเพือ่ นๆ หรื อคนรู ้จกั ใน Facebook อีกด้วย ฉะนั้นการสร้าง
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ความสั ม พัน ธ์ ก ับ ลู ก ค้า ชั้ น เยี่ย มแบบนี้ จึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ ส าคัญ มาก เพราะคนกลุ่ ม นี้ จะช่ ว ยเป็ น
กระบอกเสียงให้กบั สินค้าโดยที่เราไม่จาเป็ นต้องเสียเงินค่าโฆษณาด้วยซ้ า
8. เฝ้าจับตาดูพฤติกรรมสมาชิก
ในสังคมออนไลน์แบบ Facebook ลูกค้าและผูบ้ ริ โภคมักไม่ค่อยตั้งป้ อมต่อต้านหรื อแสดง
อคติต่อ การเข้าไปทาการตลาดของแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ ง พวกเขามี แน้ วโน้มที่จะแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การหรื อประสบการณ์ท้ งั ที่ดีและไม่ดีต่อธุรกิจของเราหรื อของคู่แข่ง
ซึ่งหากเราให้ความสาคัญหรื อใส่ใจในรายละเอียดเหล่านี้ และสามารถตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มลูกค้าได้ เราก็จะได้เปรี ยบคู่แข่งรายอื่นๆ โดยปริ ยาย
9. Facebook มีเครื่ องมือวัดผลที่แม่นยา
ถ้าอยากรู ้ว่า Fanpage ได้รับการตอบรับมากแค่ไหน Facebook ก็มีบริ การ Page Insights ซึ่ ง
เป็ นเครื่ องมือรายงานและวัดสถิติ เช่น มีคนเข้ามาคอมเมนต์หรื อโพสต์ขอ้ ความมากน้อยขนาดไหน
รวมถึ งข้อ มูลเกี่ยวกับแฟนๆ ของ Fanpage ด้วยว่าอายุเท่าไร เพศอะไร ภูมิลาเนาอยู่แถวไหน ซึ่ ง
เครื่ องมือเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถทาการตลาดโดยเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้องมากยิง่ ขึ้น
10. ไล่ตามคู่แข่งทัน
ถ้ายังคิดว่า Fanpage ไม่จาเป็ นสาหรับธุรกิจอยูล่ ่ะก็ ลองมองด้านการแข่งขันดูบา้ ง อย่าลืม
ว่าถ้าคู่แข่งของเราทา Fanpage ซึ่ งมีจานวนแฟนๆ มากมายและมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่ วมกับกลุ่ม
ลูกค้าจนความสัมพันธ์เหนี ยวแน่ นจนไม่เหลือที่วา่ งให้ธุรกิจของเรา แล้วแบบนี้เราจะมัวรออะไรอยู่
อีก เริ่ มทา Fanpage ใน Facebook ตั้งแต่วนั นี้ เพือ่ ความได้เปรี ยบในตลาดและก้าวเป็ นหนึ่งในสังคม
ออนไลน์
3.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและผลงานวิจยั ท่านมาพบว่า งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
ลลิตา ขวัญเมือง (2559) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การสร้างความเชื่อมัน่ และการทาธุรกรรมผ่าน
กระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั สารวจเชิงปริ มาณ ทาการสารวจด้วย
วิธีการแจกแบบสอบถามทางออนไลน์และออฟไลน์จานวนทั้งสิ้น 318 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า
คุณภาพการให้บริ การที่ดีชื่อเสียงขององค์กร และความปรารถนาดีต่อผูใ้ ช้บริ การส่ งผลอิทธิพลต่อ
ความไว้วางใจในระบบและผูใ้ ห้บริ การ ทางด้านความคาดหวังในประสิ ทธิภาพ ความคาดหวังใน
ความพยายาม และอิทธิพลทางสังคมส่ งผลต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามจากผลการวิจยั
พบอี กว่า การรับรู ้ ความเสี่ ย งไม่ ส่ง ผลกระทบต่ อ ความไว้วางใจในระบบและผูใ้ ห้บ ริ ก าร และ
ทัศนคติในการใช้งานไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
ณัฐวัฒน์ สิ ริพรวุฒิ (2560) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง กระบวนการสร้างความเชื่อมัน่ และยอมรับ
ของประชาชนต่อการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีวตั ถุประสงค์ใน
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การวิจยั คือ เพื่อศึกษากระบวนการสร้างความเชื่อมัน่ และยอมรับของประชาชนต่อการทางานของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดสิ งห์บุรี เพื่อวิเคราะห์หาสัมฤทธิ์ ผลของการนากระบวนการ
สร้างความเชื่อมัน่ และยอมรับของประชาชนต่อการทางานปรับใช้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
และวิเคราะห์หาแนวทางการสร้างความเชื่อมัน่ และยอมรับของประชาชนต่อการทางานขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นในแต่ละรู ปแบบ โดยใช้วิธีการวิจยั เชิงปริ มาณประกอบกับเชิงคุณภาพซึ่ งได้
ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกจากบุคคลากรระดับผูบ้ งั คับบัญชา และผูน้ า
ชุมชน การวิจยั เชิงปริ มาณได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็ นข้าราชการและประชาชนที่เกี่ยวข้อง
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน โดยวิธีการวิเคราะห์จากการหาค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยผลการวิจยั
กระบวนการการสร้างความเชื่ อมัน่ และยอมรับขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดสิ งห์บุรี
พบว่า มี ลักษณะผูบ้ ริ หารและการจัดการ มี ล ักษณะที่เหมื อ นและคล้ายคลึ งกัน การส่ งเสริ ม การ
ทางานในด้านความโปร่ งใส่ และการมีส่วนร่ วม เป็ นวิธีการขับเคลื่อนให้ประชาชนเกิดความเชื่อมัน่
และยอมรับการทางานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ที่มีผลสัมฤทธิ์ ผลเชิ งประจักษ์และการ
พัฒนาการบริ หารจัดการองค์กรปกครองส่ วนที่มีประสิ ทธิ ภาพ รวมไปถึ งการปฏิบตั ิงานอันจะ
นาไปสู่ การแก้ไ ขปั ญหาและบรรเทาความเดื อดร้อนของประชาชน จากผลการศึกษาผูว้ ิจยั พบว่า
ผลการวิจยั กระบวนการการสร้างความเชื่อมัน่ และยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
สิ งห์ บุรี โดยการน าไปสู่ ประชาชนและชุ ม ชนสามารถปฏิบตั ิ ไ ด้อ ยู่ใ นระดับปานกลางเท่ านั้น
ระหว่างค่าเฉลี่ยคะแนน 2.51 – 3.50 มีความเชื่อมัน่ และยอมรับระดับปานกลาง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุทิน โรจน์ประเสริ ฐ (2555) ได้ศึกษาการสร้างหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์
เรื่ อ ง เทคนิ คการถ่ ายภาพโฆษณา : กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิตย์ เพื่อ ศึกษาผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนของกลุ่ มทดลองระหว่างก่ อ นเรี ยนและหลังเรี ยนและเพื่อ ศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการเรี ยนด้วย E-Book กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็ นนักศึกษาภาคค่าของคณะนิเทศศาสตร์ ที่
เรี ยนรายวิชา การถ่ายภาพเพือ่ การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ จานวน 25 คน ผลการวิจยั พบว่า
ความคิดเห็นในภาพรวมของหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์เรื่ อง เทคนิ คการถ่ายภาพโฆษณา มีประโยชน์
ต่อการเรี ยนการสอน และวิธีการเรี ยนของนักศึกษาจะเลือกเรี ยนหัวข้อ ที่สนใจ คิดเป็ นร้อยละ 52
และจะเลื อ กเรี ย นทุก หัว ข้อ คิด เป็ นร้ อ ยละ 48 ในส่ ว นของการเลื อ กใช้ห นังสื อ อิ เล็ กทรอนิ กส์
นักศึกษาส่วนใหญ่จะใช้เพือ่ ทบทวนเนื้อหาและเป็ นเอกสารประกอบการสอน คิดเป็ นร้อยละ 76
พจนา ศรี ก ระจ่ า ง,รศ.ลัด ดา ศุ ข ปรี ดี (2556) ได้ ศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อ ง การพัฒ นาหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิ กส์สาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่ อ งระบบสุ ริยะ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เพื่อ พัฒนา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ องระบบสุริยะสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพ
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ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัม ฤทธิ์ทางการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่ อ ง
ระบบสุ ริยะของนักเรี ยนก่อ นและหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยน ที่มีต่อหนังสื ออิ เล็กทรอนิ กส์สาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่ อ ง
ระบบสุริยะชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษา ปี ที่
4 ปี การศึกษา 2555 โรงเรี ยนวัดแสลง (เขมราษฎร์วทิ ยาคาร) จังหวัดจันทบุรี จานวน 20 คนโดยการ
สุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) สถิติที่ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบที (t-test ) ผลการวิจยั พบว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาระการ
เรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ เรื่ อง ระบบสุริยะ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่พฒั นาขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.54/86.83
ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่ อ ง
ระบบสุ ริยะชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์คะแนน
หลังเรี ยนสู งกว่าก่อ นเรี ยน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 และผูเ้ รี ยนมี ความพึงพอใจต่อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์เรื่ องระบบสุริยะ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่ระดับ
ความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.50 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.54
จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ (2558) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์กบั งาน
ประชาสัมพันธ์ งานวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ มี วตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษา 1) พฤติกรรมปั ญหา
อุ ป สรรคและความต้อ งการใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ก ั บ งานประชาสั ม พัน ธ์ ข องผู ้ป ฏิ บ ัติ ง าน
ประชาสั ม พัน ธ์ 2) เพื่ อ ก าหนดแนวทางการใช้สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ก ับ งานประชาสั ม พัน ธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ านวน 72 คน ระหว่างเดือน
มีนาคม ถึง เมษายน 2558 ได้แบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด คิดเป็ นร้อยละ 100.0 วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละผลการวิจยั พบว่าผูป้ ฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์มีการรับรู ้และ
ความเข้า ใจในการประยุ ก ต์ ใ ช้สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ใ นระดับ มากและมากที่ สุ ด ส่ ว นใหญ่ มี
ประสบการณ์ ใช้ Facebook และไม่ ใช้ Twitter เพื่อ การประชาสัม พันธ์องค์กรมากกว่าใช้เพื่อการ
ทางานร่ วมกัน มีปัญหาด้านการขาดนโยบายและแนวทางการใช้งานที่ชดั เจนและความเข้าใจในการ
ใช้เครื่ องมือบนสื่ อสังคมออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ควรมีการบริ หารจัดการการนาสื่ อ
สังคมออนไลน์มาใช้กบั งานประชาสัมพันธ์อย่างเป็ นระบบ โดยประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่
เหมาะกับงานประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะ Facebook และ Twitter กาหนดนโยบาย
การใช้งาน สร้างแนวปฏิบตั ิการใช้งานร่ วมกัน มีระบบตรวจสอบและควบคุมเนื้ อหาสาระที่โพสต์
หรื อแชร์
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ฝึ กอบรมการใช้ง าน สร้ า งเครื่ อ งมื อ ประเมิ น ผลที่ ก าหนดตัว ชี้ วัด อย่า งชัด เจน แต่ ง ตั้ง ที ม งาน
ขับเคลื่อนการใช้งาน และส่งเสริ มการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์
รัชชานนท์ ศรี อุดมพร (2559) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook
Page ประเภทสิ น ค้า Gadget: กรณี ศึ ก ษาเนื้ อ หา (Content) ที่ ส ามารถดึ ง ดู ด ให้ ผู ้อ่ า นเกิ ด ความ
ประทับใจและสนใจในสินค้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสื่ อสารการตลาด รู ปแบบของ
เนื้อหา และ กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของสิ นค้าประเภท Gadget ผ่าน Facebook Page ที่สามารถ
ดึ ง ดู ด ให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ด ความประทับ ใจ และสนใจในตัว สิ น ค้า โดยเก็ บรวบรวมข้อ มู ล ด้ว ยการ
วิเคราะห์เนื้ อหาและ การสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจยั พบว่า กระบวนการสื่ อสารจะเริ่ มต้นขึ้นจาก
การจัดตารางสิ นค้า โดยการประชุมของคณะทางาน โดยรู ปแบบเนื้ อหาที่ใช้ในการสื่ อสาร ได้แก่
ภาพกราฟิ ก ลิงก์วิดีโอ ลิงก์เนื้อหาจากเว็บไซต์ การแชร์โพสต์ ภาพถ่าย และวิดีโอ ส่วนกลยุทธ์การ
สื่อสารการตลาดที่ใช้เพือ่ ดึงดูดให้เกิดความประทับใจและสนใจสินค้า คือ การคัดเลือกเนื้ อหาที่เด่น
และสาคัญเพื่อนามาปั กหมุ ดบน Facebook Page การเลื อกเนื้ อหาที่ตรงใจกลุ่ม เป้ าหมาย การผลิ ต
เนื้ อ หาในรู ปแบบวิดีโ อ YouTube และการจัดการค าตอบ การแก้ไ ขปั ญหาและการเสนอวิธีจ บ
ปั ญหาแบบเสร็ จสมบูรณ์บน Facebook Page เพือ่ การดูแลเอาใจใส่ลูกค้า ผ่านการรับฟังทุกๆ ปั ญหา
อย่างสมเหตุสมผล

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
จากการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา เรื่ อง การสร้างความเชื่อมัน่ ในบริ การรถเช่า ของ บริ ษทั
สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดทาสื่อการประชาสัมพันธ์
บริ การรถเช่าผ่านสื่ อออนไลน์ในรู ปแบบ E-Book ของ บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทราน
สปอร์ต จากัด และเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ การบริ การรถเช่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่ า โดยการใช้รางวัลและมาตรฐานการรับรองถึงคุณ ภาพในการบริ การและความ
ปลอดภัยของ บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 การหาข้อมูล
4.2 ขั้นตอนการสร้างงานออกแบบ
4.3 ขั้นตอนการสร้างสื่อการประชาสัมพันธ์รูปแบบ E-Book
4.4 การสร้างความเชื่ อมั่นในบริ การรถเช่า ของ บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทราน
สปอร์ต จากัด
4.5 ผลการตอบรับการสร้างความเชื่อมัน่ ในบริ การรถเช่าผ่านเพจเฟซบุก๊ (Facebook)
4.6 แบบสัมภาษณ์การสร้างความเชื่ อมัน่ ในบริ การรถเช่าผ่านสื่ อ ออนไลน์ในรู ปแบบ EBook
4.7 ผลการประเมินความคิดเห็นการสร้างความเชื่อมัน่ ในบริ การรถเช่าผ่านสื่อออนไลน์ใน
รู ปแบบ E-Book
4.8 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน
4.1 การหาข้ อมูล
ค้นคว้าข้อมู ลเกี่ยวกับบริ การรถเช่าของบริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทรานสปอร์ ต
จากัด ความเป็ นมาของบริ ษทั ทีมบริ หารและพนักงาน ช่องทางการติดต่อ ข้อมูลและสิ่งอานวยความ
สะดวกเกี่ ยวกับรถเช่ า มาตราฐานการป้ อ งกัน Covid-19 รางวัล ต่างๆที่รับรองถึ งคุ ณภาพในการ
บริ การและความปลอดภัยเกี่ยวกับการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าที่
บริ ษทั เคยได้รับรวมไปถึงกิจกรรมช่วยเหลือสังคม และลูกค้าที่นารถเช่าไปใช้บริ การเดินทางไปใน
จังหวัดต่างๆ จากเพจเฟซบุก๊ เช่ารถตู ้ VIP เช่ารถบัส VIP ของบริ ษทั
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รู ปที่ 4.1 ภาพเพจเฟซบุก๊ เช่ารถตู ้ VIP เช่ารถบัส VIP
ที่มา : เพจบริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด

รู ปที่ 4.2 ข้อมูลบริ การรถเช่าของบริ ษทั และรู ปภาพประกอบ
ที่มา : เพจบริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด
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4.2 ขั้นตอนการสร้ างงานออกแบบ
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างงานออกแบบโดยการหาคอนเทนต์จากโปรแกรม Canva

รู ปที่ 4.3 หน้าจอของโปรแกรม Canva
ที่มา : https://www.canva.com/

ขั้นตอนที่ 2 การทา E-Book ด้วยโปรแกรม Canva
1.เปิ ดโปรแกรม Canva แล้วกดเลือกที่ “สร้างงานออกแบบ”

รู ปที่ 4.4 หน้าจอของโปรแกรม Canva
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
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2.หลังจากที่กดเลือกสร้างงานออกแบบแล้วเลื่อนไปกดเลือกที่ “โปสเตอร์ (แนวนอน)”

รู ปที่ 4.5 ขั้นตอนการสร้างสื่อ 1
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
3.ต่อมาจะขึ้นหน้าต่าง “งานออกแบบที่ไม่มีชื่อ” ท่านสามารถสร้างงานออกแบบ E-Book
ตามที่ตอ้ งการ

รู ปที่ 4.6 ขั้นตอนการสร้างสื่อ 2
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
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4.หลังจากออกแบบและเติมข้อความที่ตอ้ งการลงไปเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วกดเลือกที่ “พิมพ์
โปสเตอร์ ” แล้วกดเลื อกที่หัวข้อ ประเภทไฟส์แ ล้วกดที่ “PDF สาหรั บพิมพ์” จากนั้นกด “ดาวน์
โหลด”

รู ปที่ 4.7 ขั้นตอนการสร้างสื่อ 3
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
5.สุดท้ายหลังจากดาวน์โหลดเสร็จก็จะได้เป็ นไฟส์ PDF และนาไปสร้างหนังสือ E-Book

รู ปที่ 4.8 ขั้นตอนการสร้างสื่อ 4
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
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4.3 ขั้นตอนการสร้ างสื่ อการประชาสั มพันธ์ รูปแบบ E-Book
1.เปิ ดเว็บไซต์ https://anyflip.com/

รู ปที่ 4.9 หน้าจอของเว็บไซด์
ที่มา : https://anyflip.com/
2.หลังจากเข้าสู่ระบบเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ให้กดเลือกที่ “+ADD NEW BOOK”

รู ปที่ 4.10 การสร้างสื่อการประชาสัมพันธ์ E-book 1
ที่มา : https://anyflip.com/
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3. เมื่อแปลงไฟล์จาก PDF เป็ น Link รู ปแบบ E–Book จะเป็ นดังภาพตัวอย่าง

รู ปที่ 4.11 การสร้างสื่อการประชาสัมพันธ์ E-book 2
ที่มา : https://anyflip.com/
4.เปิ ดเว็บไซต์ QR Code Generator

รู ปที่ 4.12 การสร้างสื่อการประชาสัมพันธ์ E-book 3
ที่มา : https://www.the-qrcode-generator.com/
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5.ใส่ Link จากการแปลงไฟล์ก่อนหน้าจากนั้นจะแสดงคิวอาร์โค้ดที่สามารถแสดง Link
ของ E–Book

รู ปที่ 4.13 การสร้างสื่อการประชาสัมพันธ์ E-book 4
ที่มา : https://www.the-qrcode-generator.com/
4.4 การสร้ างความเชื่ อมั่นในบริการรถเช่ าของ บริษัท สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ ต
จากัด

รู ปที่ 4.14 ปกหน้า-ปกหลังบริ การเช่ารถตู ้ VIP รถมินิบสั VIP รถบัส VIP
กับ บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
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รู ปที่ 4.15 สารบัญและหน้าที่ 1 ความเป็ นมาของบริ ษทั
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา

รู ปที่ 4.16 หน้าที่ 2 ทีมงานของบริ ษทั และหน้าที่ 3 พนักงานคนขับรถของบริ ษทั
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา

รู ปที่ 4.17 หน้าที่ 4 ข้อมูลติดต่อของบริ ษทั และ
หน้าที่ 5 ข้อมูลและสิ่งอานวยความสะดวกของรถเช่า รถตู ้ VIP
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
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รู ปที่ 4.18 หน้าที่ 6 และ 7 ภาพภายในและภายนอกรถตู ้ VIP
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา

รู ปที่ 4.19 หน้าที่ 8 อัตราค่าบริ การของรถตู ้ VIP
และหน้าที่ 9 ข้อมูลและสิ่งอานวยความสะดวกของรถมินิบสั VIP
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา

รู ปที่ 4.20 หน้าที่ 10 สิ่งอานวยความสะดวกรถมินิบสั VIP
และหน้าที่ 11 ภาพภายในรถมินิบสั VIP
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
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รู ปที่ 4.21 หน้าที่ 12 ภาพภายนอกรถมินิบสั VIP และหน้าที่ 13 อัตราค่าบริ การของรถมินิบสั VIP
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา

รู ปที่ 4.22 หน้าที่ 14 และ 15 ข้อมูลและสิ่งอานวยความสะดวกของรถบัส 2 ชั้น VIP
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา

รู ปที่ 4.23 หน้าที่ 16 และ 17 ภาพภายในและภายนอกรถบัส 2 ชั้น VIP
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
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รู ปที่ 4.24 หน้าที่ 18 อัตราค่าบริ การของรถบัส 2 ชั้น VIP
และหน้าที่ 19 กิจกรรมช่วยเหลือสังคมในสภาวะวิกฤต COVID-19
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา

รู ปที่ 4.25 หน้าที่ 20 และ 21 รางวัล อินทรี ทอง แห่งเอเชีย 2020
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา

รู ปที่ 4.26 หน้าที่ 22 รางวัล THAI STOP COVID-19
และหน้าที่ 23 รางวัลมาตรฐานบริ ษทั นาเที่ยวไทยโครงการ SHA
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
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รู ปที่ 4.27 หน้าที่ 24 ความเป็ นมาของรางวัลมาตรฐานบริ ษทั นาเที่ยวไทยโครงการ SHA
และหน้าที่ 25 ขั้นตอนการตรวจประเมินสถานประกอบการ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา

รู ปที่ 4.28 หน้าที่ 26 และ 27 ข้อปฏิบตั ิตามมาตรฐานเบื้องต้นของ SHA ประเภทยานพาหนะ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา

รู ปที่ 4.29 หน้าที่ 28 ข้อปฏิบตั ิตามมาตรฐานเบื้องต้นของ SHA ประเภทบริ ษทั นาเที่ยว
และหน้าที่ 29 มาตราฐานป้องกันเกี่ยวกับ COVID-19
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
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รู ปที่ 4.30 หน้าที่ 30 และ 31 มาตราฐานป้องกันเกี่ยวกับ COVID-19
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา

รู ปที่ 4.31 หน้าที่ 32 และ 33 ลูกค้าที่ไว้วางใจในการเดินทางกับเราสวัสดี ไทยแลนด์ ทราเวล
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา

รู ปที่ 4.32 หน้าที่ 34 และ 35 ลูกค้าที่ไว้วางใจในการเดินทางกับเราสวัสดี ไทยแลนด์ ทราเวล
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
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รู ปที่ 4.33 หน้าที่ 36 และ 37 ลูกค้าที่ไว้วางใจในการเดินทางกับเราสวัสดี ไทยแลนด์ ทราเวล
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา

รู ปที่ 4.34 หน้าที่ 38 และ 39 ลูกค้าที่ไว้วางใจในการเดินทางกับเราสวัสดี ไทยแลนด์ ทราเวล
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา

รู ปที่ 4.35 QP CODE บริ การเช่ารถตู ้ VIP รถมินิบสั
VIP รถบัส VIP กับ บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป
แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด
ที่มา : https://anyflip.com/cqlmy/ljyn/
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4.5 ผลการตอบรับการสร้ างความเชื่ อมั่นในบริการรถเช่ าผ่ านเพจเฟซบุ๊ก (Facebook)
4.5.1 ช่ องทางในการประชาสั มพันธ์ สื่อ E-Book

รู ปที่ 4.36 ภาพเพจเฟซบุก๊ เช่ารถตู ้ VIP เช่ารถบัส VIP
ที่มา : เพจบริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด
รู ปที่ 4.36 เป็ นรู ปที่แสดงหน้าเพจเฟซบุ๊ก ของบริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทราน
สปอร์ ต จ ากัด โดยเพจเฟซบุ๊ก เช่ า รถตู ้ VIP เช่ า รถบัส VIP เป็ นเพจรองที่ ใ ช้เ ป็ นช่ อ งทางการ
ติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวบริ การรถเช่าของบริ ษทั
4.5.2 ประชาสั มพันธ์ สื่อ E-Book ผ่ านเพจ Facebook ของบริษัท

รู ปที่ 4.37 ประชาสัมพันธ์สื่อ E-Book ผ่านเพจ Facebook ของบริ ษทั
ที่มา : เพจเช่ารถตู ้ VIP เช่ารถบัส VIP
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รู ปที่ 4.37 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:00 น. ได้ทาการโพสต์ประชาสัมพันธ์สื่อ EBook ผ่านทางเพจเฟซบุก๊ ของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นช่วงเวลาที่มีคนใช้งานเฟซบุก๊ เป็ นจานวนมาก
4.5.3 ผลการตอบรับจากการประชาสัมพันธ์ สื่อ E-Book ผ่ านเพจ Facebook ของบริษัท
 จานวนยอดการกดไลค์ และกดแชร์

รู ปที่ 4.38 จานวนยอดการกดไลค์และกดแชร์
ที่มา : เพจเช่ารถตู ้ VIP เช่ารถบัส VIP
รู ปที่ 4.38 แสดงถึงจานวนยอดการกดไลค์และกดแชร์ โดยมีการกดไลค์จานวน 13
ไลค์ กดแชร์จานวน 1 แชร์ และการเข้าถึงจานวน 214 คน
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 ข้ อมูลเชิงลึกของโพสต์ ที่มสี ่ วนร่ วมมากที่สุด ในระยะเวลา 1 เดือน

รู ปที่ 4.39 แสดงถึงจานวนการเข้าถึงและการมีส่วนร่ วมโพสต์
ที่มา : เพจเช่ารถตู ้ VIP เช่ารถบัส VIP
รู ปที่ 4.39 จากข้อมูลเชิงลึกของโพสต์ที่มีส่วนร่ วมมากที่สุด ในระยะเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่
วันที่ 24 ก.ค. – 24 ส.ค. 2564 พบว่า โพสต์การประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อ E-Book อยูใ่ นลาดับที่ 6 จาก
โพสต์ท้งั หมด 12 โพสต์ในระยะเวลา 1 เดือน มียอดจานวนการเข้าถึงหรื อจานวนคนที่เห็นเนื้ อหา
จากโพสต์ จานวน 215 คน และจานวนของการมีส่วนร่ วมในโพสต์ไม่วา่ จะเป็ นการกดไลท์ กดแชร์
กดแสดงความคิดเห็น รวมถึงการกดเข้าไปดูโพสต์ จานวน 31 คน
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รู ปที่ 4.40 จานวนผูท้ ี่กดถูกใจเพจและจานวนผูต้ ิดตามเพจก่อนการประชาสัมพันธ์สื่อ E-Book
ที่มา : เพจเช่ารถตู ้ VIP เช่ารถบัส VIP

รู ปที่ 4.41 จานวนผูท้ ี่กดถูกใจเพจและจานวนผูต้ ิดตามเพจหลังการประชาสัมพันธ์สื่อ E-Book
ที่มา : เพจเช่ารถตู ้ VIP เช่ารถบัส VIP
จากข้อมูลข้างต้น รู ปที่ 4.40 และรู ปที่ 4.41 จากการปฏิบตั ิงานและเก็บข้อมูลในระยะเวลา 1
เดือน พบว่ามียอดผูต้ ิดตามเพจและกดถูกใจเพจเพิม่ ขึ้นมาจากตอนแรก โดยยอดจานวนผูท้ ี่กดถูกใจ
เพจก่อ นการประชาสัมพันธ์สื่อ E-Book จานวน 735 คน และหลังการประชาสัมพันธ์สื่อ E-Book
จานวน 763 คน เพิม่ ขึ้นจานวน 28 คน ยอดผูต้ ิดตามเพจก่อนการประชาสัมพันธ์สื่อ E-Book จานวน
754 คน และหลังการประชาสัมพันธ์สื่อ E-Book จานวน 784 คน เพิม่ ขึ้นจานวน 30 คน
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4.6 แบบสั มภาษณ์การสร้ างความเชื่ อมั่นในบริการรถเช่ าผ่ านสื่ อออนไลน์ ในรู ปแบบ E-Book

รู ปที่ 4.42 ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ 1
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รู ปที่ 4.43 ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ 2
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รู ปที่ 4.44 ตอนที่ 2 คาถามในการสัมภาษณ์ 1
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รู ปที่ 4.45 ตอนที่ 2 คาถามในการสัมภาษณ์ 2

รู ปที่ 4.46 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมเกี่ยวกับสื่อ E-Book
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4.7 ผลการประเมินความคิดเห็นการสร้ างความเชื่ อมั่นในบริ การรถเช่ าผ่ านสื่ อออนไลน์ ในรู ปแบบ
E-Book
จากการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา เรื่ อง การสร้างความเชื่อมัน่ ในบริ การรถเช่า ของ บริ ษทั
สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด ผ่านสื่ อออนไลน์ในรู ปแบบ E-Book โดยการจัดทา
แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างแน่ นอน (Structured Interviews) ผ่านช่องทาง Google form โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างในการตอบแบบสัมภาษณ์ จานวน 12 คน โดยกาหนดขอบเขตด้านประชากร คือ บุคคลที่
เคยใช้บริ การและบุคคลที่ไม่เคยใช้บริ การรถเช่าของบริ ษทั ผูจ้ ดั ทาได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
นามาวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของผูท้ ี่ตอบแบบสัมภาษณ์โดยมีการวิเคราะห์ผล ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการข้อมูลวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ โดยใช้
ค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 ผลการข้อมูลวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับคาถามในการสัมภาษณ์ โดยใช้ค่าเฉลี่ยซึ่งได้
จัดลาดับค่าเฉลี่ยและช่วงคะแนน (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ ,2560) ดังนี้
4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
1.00 – 1.80 หมายถึง ไม่พงึ พอใจ
ตอนที่ 3 คาถามปลายเปิ ด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
ตารางที่ 4.7.1 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
เพศทางเลือก (LGBT)
รวม

จานวน
5
6
1
12

ร้ อยละ
41.67
50.00
8.33
100

จากตารางที่ 4.7.1 ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 50.00 และเพศ
ชาย คิดเป็ นร้อยละ 41.67 และเพศทางเลือก (LGBT) คิดเป็ นร้อยละ 8.33
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ตารางที่ 4.7.2 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ
อายุ
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
7
3
1
1
12

ร้ อยละ
58.33
25.00
8.33
8.33
100

จากตารางที่ 4.7.2 พบว่าผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 20-30 ปี คิดเป็ นร้อย
ละ 58.33 รองลงมาคือช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 25.00 และและลาดับสุดท้ายคือ ช่วงอายุ 4150 ปี ถึง 51 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 8.33
ตารางที่ 4.7.3 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษาสู งสุด
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า
อนุปริ ญญา/เทียบเท่า
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
รวม

จานวน
0
4
5
3
12

ร้ อยละ
0.00
33.33
41.67
25.00
100

จากตารางที่ 4.7.3 พบว่าผูต้ อบแบบสัมภาษณ์จาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่ คือ
ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 41.67 รองลงมาคือ อนุ ปริ ญญา/เทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 33.33 และลาดับ
สุดท้ายคือ สูงกว่าปริ ญญาตรี ข้ ึนไป คิดเป็ นร้อยละ 25.00
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ตารางที่ 4.7.4 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
รับจ้างทัว่ ไป
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว
นักเรี ยน/นักศึกษา
เอกชน/พนักงานเอกชน
อื่นๆ
รวม

จานวน
0
2
2
5
3
0
12

ร้ อยละ
0.00
16.67
16.67
41.67
25.00
0.00
100

จากตารางที่ 4.7.4 พบว่าผูต้ อบแบบสัม ภาษณ์ จาแนกตามอาชี พส่ วนใหญ่ คื อ นัก เรี ยน/
นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 41.67 รองลงมาคือ เอกชน/พนักงานเอกชน คิดเป็ นร้อ ยละ 25.00 และ
ลาดับสุดท้ายคือ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจและธุรกิจส่วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 16.67
ตารางที่ 4.7.5 แสดงจ านวนและร้ อ ยละของกลุ่ ม ตัว อย่า งจ าแนกตามสถานะของผูต้ อบแบบ
สัมภาษณ์
สถานะของผู้ตอบแบบสั มภาษณ์
ลูกค้าที่เคยใช้บริ การรถเช่า
ลูกค้าที่ยงั ไม่เคยใช้บริ การรถเช่า
อื่นๆ
รวม

จานวน
7
5
0
12

ร้ อยละ
58.33
41.67
0.00
100

จากตารางที่ 4.7.5 พบว่าผูต้ อบแบบสัมภาษณ์จาแนกตามสถานะของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
ส่วนใหญ่ คือ ลูกค้าที่เคยใช้บริ การรถเช่า คิดเป็ นร้อยละ 58.33 และลูกค้าที่ยงั ไม่เคยใช้บริ การรถเช่า
คิดเป็ นร้อยละ 41.67
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ตอนที่ 2 แบบประเมินสื่ อการสร้างความเชื่ อ มัน่ ในบริ การรถเช่าผ่านสื่ อออนไลน์ในรู ปแบบ EBook
ตารางที่ 4.7.6 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึ่งพอใจของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
ประเด็น
1. ท่านคิดว่าสื่ อการประชาสัมพันธ์รูปแบบ E-book นี้
สามารถสร้างความเชื่อมัน่ ต่อการใช้บริ การรถเช่า
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ Covid-19
2. สื่อการประชาสัมพันธ์รูปแบบ E-book นี้ใช้งานง่าย
สะดวกต่อการค้นหาข้อมูล
3. ลักษณะการใช้ภ าษาและการออกแบบรู ปเล่ ม Ebook การบริ การรถเช่าครบถ้วนเหมาะสม
4. ท่านได้รับประโยชน์และข้อ มู ล เนื้ อ หาในสื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์บริ การรถเช่ารู ปแบบ E-book
5. บุคคลทัว่ ไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น
6. ท่านคิดว่าสื่ อการประชาสัมพันธ์รูปแบบ E-book นี้
สามารถสร้างความเชื่ อมั่นด้านมาตราฐานความ
ปล อดภั ย ขอ งก ารใช้ บ ริ กา รรถเช่ า ใน ช่ วง
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ Covid-19
รวมค่าเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
แปรผล
4.58
มากที่สุด

4.75

มากที่สุด

4.67

มากที่สุด

4.75

มากที่สุด

4.75
4.83

มากที่สุด
มากที่สุด

4.72

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.7.6 พบว่าผูต้ อบแบบสัม ภาษณ์ มีความพึงพอใจใน E-Book โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.72 หากพิจารณารายประเด็นพบว่าผูต้ อบแบบสัมภาษณ์มีความพึง
พอใจในระดับมากที่ สุด ทุก ประเด็ น โดยลาดับ หนึ่ ง คือ เรื่ อ ง ท่า นคิ ดว่า สื่ อ การประชาสัม พัน ธ์
รู ปแบบ E-book นี้สามารถสร้างความเชื่อมัน่ ด้านมาตราฐานความปลอดภัยของการใช้บริ การรถเช่า
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ Covid-19 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ลาดับสองคือเรื่ อง สื่ อ
การประชาสัมพันธ์รูปแบบ E-book นี้ ใช้งานง่าย สะดวกต่อการค้นหาข้อมูล ท่านได้รับประโยชน์
และข้อมูลเนื้ อหาในสื่ อการประชาสัมพันธ์บริ การรถเช่ารู ปแบบ E-book และบุคคลทัว่ ไปสามารถ
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เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 และลาดับสามคือเรื่ อง ลักษณะการใช้ภาษาและการ
ออกแบบรู ปเล่ม E-book การบริ การรถเช่าครบถ้วนเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
1.ถ้าเพิม่ เรื่ องของคลิปวิดีโอ มีเสียงเพิม่ ได้ จะทาให้ดูน่าสนใจเพิม่ ขึ้น
2.รู ปเล่ม E-book ทาออกมาได้น่าสนใจมากอยากให้มีการโปรโมทให้มากกว่านี้
4.8 สรุปผลการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบตั ิงาน ผูจ้ ดั ทาได้โพสต์ประชาสัมพันธ์ผา่ นทางเพจเฟซบุก๊ เช่ารถตู ้ VIP เช่ารถบัส
VIP ของบริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด การปฏิบตั ิงานเก็บข้อมูลโครงงาน
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่ามีการกดไลค์จานวน 13 ไลค์ กดแชร์จานวน 1 แชร์ และมียอดผูต้ ิดตาม
เพจและกดถู ก ใจเพจเพิ่ ม ขึ้ นมาจากตอนแรก โดยยอดจ านวนผู ้ที่ ก ดถู ก ใจเพจก่ อ นการ
ประชาสัมพันธ์สื่อ E-Book จานวน 735 คน และหลังการประชาสัมพันธ์สื่อ E-Book จานวน 763
คน เพิ่มขึ้นจานวน 28 คน ยอดผูต้ ิดตามเพจก่ อนการประชาสัม พันธ์สื่อ E-Book จานวน 754 คน
และหลังการประชาสัมพันธ์สื่อ E-Book จานวน 784 คน เพิ่มขึ้นจานวน 30 คน จากข้อ มูลเชิงลึ ก
ของโพตส์ที่มีส่วนร่ วมมากที่สุด ในระยะเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่ 24 ก.ค. – 24 ส.ค. 2564 พบว่า
โพสต์การประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อ E-Book อยูใ่ นลาดับที่ 6 จากโพสต์ท้งั หมด 12 โพสต์ในระยะเวลา
1 เดือน มียอดจานวนการเข้าถึง 215 คน และจานวนของการมีส่วนร่ วม 31 คน ผูจ้ ดั ทาได้ทาแบบ
สัม ภาษณ์ มี โ ครงสร้ า งแน่ น อน (Structured Interviews) ผ่ า นช่ อ งทาง Google form โดยใช้ก ลุ่ ม
ตัวอย่างในการตอบแบบสัมภาษณ์จานวน 12 คน โดยกาหนดขอบเขตด้านประชากร คือ บุคคลที่
เคยใช้บริ การและบุคคลที่ไม่เคยใช้บริ การรถเช่าของบริ ษทั
จากผลการข้อ มู ล วิเ คราะห์ข ้อ มู ล เกี่ ยวกับข้อ มู ล ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสัม ภาษณ์ โ ดยใช้
ค่าเฉลี่ย พบว่าอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.72 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสมาชิกในเพจหรื อบุคล
ทัว่ ไปมี ความเชื่ อ มั่นต่ อ การบริ ก ารรถเช่ า ผ่านสื่ อ ออนไลน์ รู ปแบบ E-Book ของบริ ษทั ในช่ ว ง
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลโครงงาน
จากการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาตั้งแต่วนั ที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 28 สิ งหาคม 2564
ระยะเวลาทั้ง หมด 16 สั ป ดาห์ ในต าแหน่ ง นั ก ศึ ก ษาฝึ กงานและประสานงาน (Trainee &
Coordinator) ที่บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด ผูจ้ ดั ทาได้จดั ทาโครงงานการ
สร้างความเชื่อมัน่ ในบริ การรถเช่า ของ บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด โดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดทาสื่ อการประชาสัมพันธ์บริ การรถเช่ าผ่านสื่ อออนไลน์ในรู ปแบบ E-Book
ของ บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด และเพือ่ สร้างความเชื่อมัน่ การบริ การรถ
เช่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรน่ า โดยการใช้รางวัล และมาตรฐานการ
รับรองถึงคุณภาพในการบริ การและความปลอดภัยของ บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทราน
สปอร์ต จากัด
ทางผูจ้ ดั ทาได้จดั ทาสื่อการสร้างความเชื่อมัน่ ในบริ การรถเช่าผ่านสื่ อออนไลน์ในรู ปแบบ EBook หลังจากสร้างสื่ อออนไลน์ในรู ปแบบ E-Book ผูจ้ ดั ทาได้โพสต์ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเพจ
เฟซบุก๊ เช่ารถตู ้ VIP เช่ารถบัส VIP ของบริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด การ
ปฏิบตั ิงานเก็บข้อมูลโครงงานระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่ามียอดผูต้ ิดตามเพจและกดถูกใจเพจเพิ่ม
ขึ้นมาจากตอนแรก โดยยอดจานวนผูท้ ี่กดถูกใจเพจก่อนการประชาสัมพันธ์สื่อ E-Book จานวน 735
คน และหลังการประชาสัมพันธ์สื่อ E-Book จานวน 763 คน เพิ่มขึ้นจานวน 28 คน ยอดผูต้ ิดตาม
เพจก่อ นการประชาสัมพันธ์สื่อ E-Book จานวน 754 คน และหลังการประชาสัมพันธ์สื่อ E-Book
จานวน 784 คน เพิ่ม ขึ้ นจ านวน 30 คน จากข้อ มู ล เชิ งลึ ก ของโพตส์ ที่ มี ส่ วนร่ ว มมากที่สุ ด ใน
ระยะเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่ 24 ก.ค. – 24 ส.ค. 2564 พบว่า โพสต์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อ
E-Book อยูใ่ นลาดับที่ 6 จากโพสต์ท้ งั หมด 12 โพสต์ในระยะเวลา 1 เดือน มียอดจานวนการเข้าถึง
215 คน และจานวนของการมีส่วนร่ วม 31 คน ผูจ้ ดั ทาได้ทาแบบสัม ภาษณ์ มีโครงสร้างแน่ นอน
(Structured Interviews) ผ่านช่ องทาง Google form โดยใช้กลุ่ มตัวอย่างในการตอบแบบสัมภาษณ์
จานวน 12 คน โดยกาหนดขอบเขตด้านประชากร คือ บุคคลที่เคยใช้บริ การและบุคคลที่ไม่เคยใช้
บริ การรถเช่ าของบริ ษทั พบว่า ผูต้ อบแบบสัม ภาษณ์ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อ ยละ 50.00
ส่ วนใหญ่อ ยู่ในช่ วงอายุ 20-30 ปี คิดเป็ นร้อ ยละ 58.33 ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ จ าแนกตามระดับ
การศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่ คือ ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 41.67 ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์จาแนกตาม
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อาชีพส่วนใหญ่ คือ นักเรี ยน/นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 41.67 ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์จาแนกตามสถานะ
ของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ คือ ลูกค้าที่เคยใช้บริ การรถเช่า คิดเป็ นร้อยละ 58.33 และลูกค้าที่
ยังไม่เคยใช้บริ การรถเช่าคิดเป็ นร้อยละ 41.67 ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ พึงพอใจต่อสื่ อการสร้างความ
เชื่อมั่นในบริ การรถเช่ าผ่านสื่ อออนไลน์ในรู ปแบบ E-Book โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.72 หากพิจารณารายประเด็นพบว่าผูต้ อบแบบสัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ทุกประเด็น โดยลาดับหนึ่ งคือ เรื่ อ ง ท่านคิดว่าสื่ อ การประชาสัม พันธ์รูปแบบ E-book นี้ สามารถ
สร้างความเชื่อ มัน่ ด้านมาตราฐานความปลอดภัยของการใช้บริ การรถเช่าในช่ วงสถานการณ์ การ
แพร่ ระบาดของ Covid-19 โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.83 ลาดับสองคื อ เรื่ อ ง สื่ อ การประชาสัม พัน ธ์
รู ปแบบ E-book นี้ใช้งานง่าย สะดวกต่อการค้นหาข้อมูล ท่านได้รับประโยชน์และข้อมูลเนื้ อหาใน
สื่อการประชาสัมพันธ์บริ การรถเช่ารู ปแบบ E-book และบุคคลทัว่ ไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 และลาดับสามคือเรื่ อง ลักษณะการใช้ภาษาและการออกแบบรู ปเล่ม Ebook การบริ การรถเช่าครบถ้วนเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และให้ขอ้ เสนอแนะในเรื่ อ ง
เพิ่มคลิปวิดีโอหรื อการใส่ เสี ยงจะทาให้ E-Book น่ าสนใจมาขึ้นและอยากให้มีการโปรโมทสื่ อ EBook ให้มากกว่านี้
5.2 ข้ อเสนอแนะในการจัดทาโครงงาน
5.2.1 ควรมีการวางแผนเตรี ยมความพร้อมและศึกษาข้อมูลก่อนการจัดทาสื่อ E-Book
5.2.2 ควรเพิม่ เรื่ องของคลิปวิดีโอ มีเสียงเพิม่ ได้ จะทาให้ E-Book ดูน่าสนใจเพิม่ ขึ้น
5.2.3 รู ปเล่ม E-book ทาออกมาได้น่าสนใจเข้าใจง่าย มีรูปภาพชัดเจน แนะนาให้ทางบริ ษทั
ทาการ Promote ทางเพจเพิม่ ขึ้น

บรรณานุกรม
กฤตนัย เชียงราย. (2557). การประชาสัมพันธ์ . แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา.
เข้าถึงได้จาก https://sites.google.com/site/tonynipponboy/khaw-prachasamphanth
จิรัญญา วุฑฒิพงษ์พพิ ฒั น์. (2559). ความเชื่ อมั่นของผู้โดยสารต่ อการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ราคาประหยัดของไทย. เข้าถึงได้จาก http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/bitstream/
123456789/7767/2/Fulltext-watermark.pdf
จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์. (2558). แนวทางการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ กับงานประชาสัมพันธ์ . เข้าถึงได้
จาก https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_research/article/download/47984/39814/
ชัยยุทธ อรัญสุคนธ์. (2557). ปั จจัยที่ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจในการส่ งต่ อข้ อมูลทางการตลาดแบบ
Viral Marketing. (การค้นคว้าอิสระบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ. เข้าถึง
ได้จาก http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/1276/1/chaiyut.arun.pdf
ไชยยศ เรื องสุวรรณ. (2548). การจัดระบบงานสื่ อและเทคโนโลยีการศึกษาและห้ องสมุดสื่ อ
โรงเรี ยนมหาสารคาม. มหาสารคาม: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ฐิติกานต์ นิธิอุทยั . (2554). Facebook marketing. กรุ งเทพฯ: ดรี ม แอนด์ แพชชัน่ .
ณัฐวัฒน์ สิริพรวุฒิ. (2560). กระบวนการสร้ างความเชื่ อมั่นและยอมรั บของประชาชนต่ อการทางาน
ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น จังหวัดสิ งห์ บุรี. เข้าถึงได้จาก https://so04.tcithaijo.org/index.php/svittj/article/download/182655/136896/
ทองสุข คําแก้ว. (2553). การพัฒนาหนังสื ออิ เล็กทรอนิกส์ วิชา สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
สาหรั บนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1. (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต). ชลบุรี: บัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพา.
ธานินทร์ ศิลป์ จารุ . (2560). การวิจัยและวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS. เข้าถึงได้
จาก http://uc.thailis.or.th/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b01096086
บัณฑิต รอดทัศนา. (2554). พฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊กและความพึงพอใจต่ อการบริ หารความสัมพันธ์
ลูกค้ าผ่ านเฟซบุ๊กคิง เพาเวอร์ . เข้าถึงได้จาก https://scholar.utcc.ac.th/bitstream/662697
6254/1021/2/2292fulltext.pdf
พจนา ศรี กระจ่าง และ ลัดดา ศุขปรี ดี. (2556). การพัฒนาหนังสื ออิ เล็กทรอนิกส์ สาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่ องระบบสุริยะ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4. เข้าถึงได้จาก
http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/bitstream/handle/1234567890/2718/edusoc9n1_14.pdf?s
equence=1&isAllowed=y

บรรณานุกรม (ต่ อ)
ไพฑูรย์ ศรี ฟ้า. (2551). E-book หนังสื อพูดได้ . กรุ งเทพฯ: ฐานบุค๊ ส์.
ภิเษก ชัยนิรันดร์. (2553). การตลาดแนวใหม่ ผ่าน social media. กรุ งเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชัน่ .
รวีวรรณ ขําพล. (2550). หนังสืออเล็กทรอนิกส์: บอกเล่าประสบการณ์ในการสือค้น.
วารสารวิทยบริ การ 1. เข้าถึงได้จาก file:///C:/Users/User/Downloads/301-493-1-PB.pdf
รัชชานนท์ ศรี อุดมพร. (2559). กลยุทธ์ การสื่ อสารการตลาดผ่ าน Facebook Page ประเภทสิ นค้ า
Gadget: กรณี ศึกษาเนือ้ หา (Content) ที่สามารถดึงดูดให้ ผ้ อู ่ านเกิดความประทับใจและ
สนใจในสิ นค้ า. เข้าถึงได้จาก http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/2846/3/
ratchanon_sriu.pdf
รัชญา จันทะรัง. (2554). การบริ หารการสื่ อสารตราสิ นค้ าบนแฟนเพจของเว็บไซต์ เครื อข่ ายสังคม
ออนไลน์ เฟซบุ๊ค : กรณี ศึกษา GTH. กรุ งเทพฯ: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ลลิตา ขวัญเมือง. (2559). การสร้ างความเชื่ อมั่นและการทาธุรกรรมผ่ านกระเป๋ าเงินอิ เล็กทรอนิกส์
อย่างต่ อเนื่อง. เข้าถึงได้จาก http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2016/TU_2016_
5802037282_6801_5689.pdf
วรรณิ ภา พวงพันธ์ และ วรรณนิษา เฟสูงเนิน. (2563). การประชาสัมพันธ์ บริ การรถเช่ าของบริ ษทั
สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ ต จากัด ผ่ านเพจเฟซบุ๊ก เช่ ารถตู้วไี อพี เช่ ารถบัสวี
ไอพี. เข้ าถึงได้ จาก https://e-research.siam.edu/kb/public-relations-for-car-rental-servicesof-sawasdee-travel-group-and-transport/
วรารัตน์ สันติวงษ์. (2549). อิ ทธิ พลของความพึงพอใจต่ อคุณภาพสิ นค้ าและความไว้ วางใจในตรา
สิ นค้ า ที่ส่งผลต่ อความภักดีของผู้ใช้ รถยนต์ พรี เมี่ยม กรณี ศึกษาศูนย์วิภาวดีรังสิ ต. เข้าถึงได้
จาก http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/1924/1/suchada.urat.pdf
วิไลพร วงศ์กรวรศิลป์ . (2551). ความหมายของหนังสื ออิ เล็กทรอนิกส์ . เข้าถึงได้จาก
http://www.blog.prachyanun.com/view.php?article_id=191
วิรัช อภิรัตนกุล. (2549). กระบวนการและหน้ าทีข่ องการประชาสัมพันธ์ . กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
วีระ อรัญมงคล. (2548). หลักการประชาสัมพันธ์ . กรุ งเทพฯ: สุดจิตออฟเซท.

บรรณานุกรม (ต่ อ)
ศศิกานต์ คล่องกิจการ. (2560). ปั จจัยความเชื่ อมั่นที่ส่งผลต่ อการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกิจสิ่ ง
ทอในเขตบางขุนเทียน. เข้าถึงได้จาก https://www.research-system.siam.edu/images/
independent/2560_MBA/60-0590/6.2_Chapter_2.pdf
สุทิน โรจน์ประเสริ ฐ. (2555). การสร้ างหนังสื ออิ เล็กทรอนิกส์ เรื่ อง เทคนิคการถ่ ายภาพโฆษณา:
กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ . เข้าถึงได้จาก http://libdoc.dpu.ac.th/research/
144727.pdf
สุภาวรรณ์ นวลนิล. (2557). ประเภทของ Social Media. เข้าถึงได้จาก
https://supawannuannil.wordpress.com/author/supawannuannil/page/2/
สุมาลี จันทรรักษ์. (2560). การพัฒนาหนังสื ออิ เล็กทรอนิกส์ (E-book) การเสริ มสร้ างสุขภาพ
สมรรถภาพ และการป้องกันโรค สาหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5. (วิทยานิพนธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต). กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
สุรีย ์ กลัดบุบผา. (2554). หนังสื ออิ เล็กทรอนิกส์ คืออะไร. เข้าถึงได้จาก
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/442292
อิทธิพล ประเสริ ฐสังข์. (2555). การสื่ อสารการตลาดบนเฟซบุ๊กของอุปกรณ์ สื่อสารแบบพกพาของ
แอปเปิ ้ ลและซัมซุง. (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต.
Boon & Holmes. (1991). Cooperation and Prosocial Behaviour. Retrieved from
https://books.google.co.th/books?hl=th&lr=&id=GoFDbDQTD6AC&oi=fnd&pg=PA190
&dq=Boon+%26+Holmes,+1991&ots=6M9kRbzZKB&sig=zw_ZlyDLhnd6_JjKETfjWrG7oQ&redir_esc=y#v=onepage&q=Boon%20%26%20Holmes%2C%201991&f=false
Egan, J. (2011). Relationship Marketing and Customer Satisfaction: A Conceptual Perspective.
Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3047784
Larzelere & Huston. (1980). the Dyadic Trust Scale: Toward Understanding Interpersonal Trust
in Close Relationships. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/351903
Mishra. (1996). Organiational Responses to Crisis the Centrality of Trust. Retrieved
From https://books.google.co.th/books?hl=th&lr=&id=Lo85DQAAQBAJ&oi=fnd&p
g=PA261&dq=mishra+1996+&ots=5AvhjjA43t&sig=PyCYARAyAZTaaPha64tHZkesO
vg&redir_esc=y#v=onepage&q=mishra%201996&f=false

บรรณานุกรม (ต่ อ)
Moorman, Deshpande & Zaltman. (1992). Relationships between Providers and Users of Market
Research: The Dynamics of Trust within and between Organizations. Retrieved
From https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/002224379202900303
Morgan & Hunt. (1994). Relationship marketing in the era of network competition. Retrieved
From https://www.proquest.com/openview/2e69750c40ab840463790fe5fb15e4b3/1?pqorigsite=gscholar&cbl=30990
Morgan, R.M., and Hunt, S.D. (1994). The Commitment-Trust Theory of Relationship
Marketing. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/233894851_
The_Commitment-Trust_Theory_of_Relationship_Marketing
Nanosoft & Solution Ltd. (2559). หลักการ PDCA เพื่อสร้ างความเชื่ อมั่น. เข้าถึงได้จาก
https://www.nanosoft.co.th/tips-business/59.php
Ndubisi, N.O. (2007). Relationship marketing and customer loyalty. Retrieved From
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/02634500710722425/full/html
PROSOFT SOFTWARE SOLUTION FOR BUSSINESS. (2564). 10 ข้ อดี Facebook Fan Page
ต่ อธุรกิจ. เข้าถึงได้จาก https://www.prosoft.co.th/Article/Detail/108026
Zikmund, W. G., McLeod Jr., R., ans Gilbert, F. W. (2003). Customer Satisfaction and Loyalty: A
Literature Review in the Perspective of Customer Relationship Management. Retrieved
From https://www.igi-global.com/chapter/encyclopedia-human-resources-informationsystems/13260

ภาคผนวก ก
การปฎิบตั ิงาน

ภาพนักศึกษาถ่ายเอกสารและส่ งงานให้แก่พี่เลี้ยง

ภาพการทางานด้านเอกสารของบริ ษทั

ภาพการทาความสะอาดภายในบริ ษทั

ภาพการทาความสะอาดภายนอกบริ ษทั

ภาพการประชุมเกี่ยวกับรถมินิบสั ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า EV

ภาพการไปดูงานนอกสถานที่และการประชุมเกี่ยวกับรถมินิบสั ที่ใช้พลังงาน
ไฟฟ้า EV

ภาคผนวก ข
ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์

ภาคผนวก ค
บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึ กษา

บทสั มภาษณ์ พนักงานทีป่ รึกษา

สาหรับประโยชน์ที่ทางบริ ษทั ได้รับจากการสร้างความเชื่อมัน่ ในบริ การรถเช่า ของ บริ ษทั
สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด ผ่านสื่อออนไลน์ในรู ปแบบ E-Book คือบริ ษทั มีสื่อ
การประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบ E-Book ใน Page Facebook เช่ ารถตู ้ VIP เช่ ารถบัส VIP เพิ่ม ขึ้นและ
สามารถเพิม่ ความเชื่อมัน่ การบริ การรถเช่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ า
โดยการใช้รางวัลและมาตรฐานการรับรองถึงคุณภาพในการบริ การและความปลอดภัย ของบริ ษทั
ให้แก่ ลูกค้าผ่านสื่ อ ออนไลน์ในรู ปแบบ E-Book ได้ อี กทั้งลู กค้าสามารถเข้าถึ งข้อ มูลรถเช่ าและ
สะดวกต่อการค้นหามากขึ้น นับว่าการสร้างความเชื่อมัน่ ในบริ การรถเช่า ของ บริ ษทั สวัสดี ทรา
เวล กรุ๊ ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด ผ่านสื่อออนไลน์ในรู ปแบบ E-Book นั้นมีประโยชน์ต่อบริ ษทั
เป็ นอย่างมากผูจ้ ดั ทาทาให้ลูกค้าสนใจและมียอดผูต้ ิดตาม Page Facebook เช่ารถตู ้ VIP เช่ารถบัส VIP
เพิม่ ขึ้น อีกทั้งยังมีลูกค้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดบริ การรถเช่าเพิม่ เติม

………………………………………………พนักงานที่ปรึ กษา
(นายชุมพล สิงห์เมืองพล)
Director of sale & Trip Specialist

ภาคผนวก ง
บทความวิชาการ

การสร้ างความเชื่ อมั่นในบริการรถเช่ าของ บริษัท สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์
ทรานสปอร์ ต จากัด
Confidence Levels for Car Rental Services of
Sawasdee Travel Group and Transport Co. /Ltd.
นางสาวดวงมณี วรรอรณ์
ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม แขงบางหว้ า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
Email: Dwangmaniee.wal@siam.edu
บทคัดย่ อ
บทคัดย่อ
การจัด ท าโครงงานสหกิ จ เรื่ อ งการสร้ า ง
ความเชื่อมัน่ ในการบริ การรถเช่าของบริ ษทั สวัสดี
ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทรานสปอร์ ต จ ากัด โดยมี
วัตถุ ประสงค์ 1) เพื่อ จัดทาสื่ อ การประชาสั มพันธ์
บริ ก ารรถเช่ าผ่านสื่ อออนไลน์ในรู ปแบบ E-Book
ของ บริ ษัท สวัส ดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทราน
สปอร์ ต จากัด 2) เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ การบริ การ
รถเช่ าในช่ ว งสถานการณ์ก ารแพร่ ระบาดของเชื้ อ
ไวรัสโคโรน่ า โดยการใช้รางวัลและมาตรฐานการ
รับรองถึงคุณภาพในการบริ การและความปลอดภัย
ของ บริ ษัท สวัส ดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทราน
สปอร์ ต จ ากัด ทางผูจ้ ัดท าได้จัด ท าสื่ อ การสร้ า ง
ความเชื่ อ มัน่ ในบริ ก ารรถเช่ าผ่านสื่ อ ออนไลน์ใน
รู ปแบบ E-Book และได้โพสต์ประชาสั มพันธ์ผ่าน
ทางเพจเฟสบุ๊ค เช่ า รถตู ้ VIP เช่ า รถบัส VIP ของ
บริ ษัท สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทรานสปอร์ ต
จากัด
พบว่ามียอดผูต้ ิ ดตามเพจและกดถู ก ใจเพจ
เพิ่มขึ้นมาจากตอนแรก โดยยอดจานวนผูท้ ี่กดถูกใจ
เพจเพิ่มขึ้นจานวน 28 คน ยอดผูต้ ิดตามเพจเพิ่มขึ้น
จานวน 30 คน จากข้อมูลเชิงลึกของโพตส์ที่มีส่วน
ร่ ว มมากที่สุด ในระยะเวลา 1 เดื อน มียอดจานวน
การเข้าถึง 215 คน และจ านวนของการมีส่ วนร่ ว ม
31 คน ผูจ้ ัด ท าได้ท าแบบสั ม ภาษณ์ มี โ ครงสร้ า ง

แน่ นอ น ( Structured Interviews) ผ่ า นช่ อ งทาง
Google form โดยใช้ก ลุ่มตัว อย่างในการตอบแบบ
สัมภาษณ์จานวน 12 คน โดยก าหนดขอบเขตด้าน
ประชากร คือ บุคคลที่เคยใช้บริ การและบุคคลที่ไม่
เคยใช้บริ ก ารรถเช่ าของบริ ษัท พบว่า ผูต้ อบแบบ
สัมภาษณ์ส่ว นใหญ่ พึงพอใจต่อ สื่ อ การสร้างความ
เชื่อมัน่ ในบริ การรถเช่าผ่านสื่ อออนไลน์ในรู ปแบบ
E-Book โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
4.72 ผลสรุ ปเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
คาสาคัญ ความเชื่อมัน่ /บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป
แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด/สื่ อ 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

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 &
Transport Co.Ltd. , E-Book
วัตถุประสงค์
1.เพื่อจัดทาสื่ อการประชาสัมพันธ์บริ การรถเช่าผ่าน
สื่ อออนไลน์ในรู ปแบบ E-Book ของ บริ ษทั สวัสดี
ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด
2 เพื่อ สร้ างความเชื่ อ มัน่ การบริ ก ารรถเช่ าในช่ ว ง
สถานการณ์ก ารแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัส โคโรน่ า
โดยการใช้ร างวัล และมาตรฐานการรั บ รองถึ ง
คุ ณ ภาพในการบริ การและความปลอดภัย ของ
บริ ษัท สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทรานสปอร์ ต
จากัด
ขอบเขตของโครงงาน
1.ขอบเขตด้านเนื้อหา
- ศึ ก ษาหาข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การท าสื่ อ ออนไลน์ ใ น
รู ปแบบ E-Book
- ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับรถเช่าของบริ ษทั ผ่านเพจ
เฟซบุก๊ ชื่อ เช่ารถตู ้ VIP เช่ารถบัส VIP
2.ขอบเขตด้านสถานที่

- บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทรานสปอร์ ต
จากัด
3.ขอบเขตด้านระยะเวลา
- ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 28 สิ งหาคม 2564
4.ขอบเขตด้านประชากร
- บุคคลที่เคยใช้บริ การและบุคคลที่ไม่เคยใช้บริ การ
รถเช่าของบริ ษทั จานวน 12 คน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.บริ ษทั มีสื่อการประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบ E-Book
2.สามารถเพิ่มความเชื่อมัน่ การบริ การรถเช่าในช่วง
สถานการณ์ก ารแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัส โคโรน่ า
ของบริ ษทั ให้แก่ลูก ค้าผ่านสื่ อ ออนไลน์ในรู ปแบบ
E-Book
3.ลู กค้าสามารถเข้าถึงข้อ มูล รถเช่ าและสะดวกต่ อ
การค้น หามากขึ้ น โดยที่ ไ ม่ ต้อ งย้อ นกลับ ไปหา
ข้อมูลในเพจเฟซบุก๊
อุปกรณ์และเครื่ องมือทีใ่ ช้
1. อุปกรณ์ด้านฮาร์ ดแวร์
 Notebook
 โทรศัพท์มือถือ
 เครื่ องถ่ายเอกสาร
 เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. อุปกรณ์ด้านซอฟต์แวร์
 แอปพลิเคชัน Facebook
 แอปพลิเคชัน Line
 โปรแกรม Canva
 โปรแกรม Microsoft Office Word
 โปรแกรม Microsoft Office Power Point
 โปรแกรม Microsoft Office Excel
 โปรแกรม QR Code Generator
 โปรแกรม Google Form
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษาข้อมูลภายในบริ ษทั เพื่อคิดหัวข้อโครงงาน
และนามาจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา

2. นาเสนอหัว ข้อ โครงงานและนาหัว ข้อโครงงาน
เสนอแก่ อ าจารย์ที่ ป รึ กษาโครงงานเพื่ อ รั บ ฟั ง
คาแนะนาและดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
3. ด าเนิ น การศึ ก ษารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ
ข้อ มูล ที่ต้อ งใช้ในการจัดทาโครงงานโดยเริ่ มจาก
การเป็ น Admin เพจเฟซบุก๊ เช่ารถตูว้ ีไอพี เช่ารถบัส
วีไอพีของบริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทราน
สปอร์ต จากัด
4. วางแผนและดาเนินการออกแบบสื่ อออนไลน์
E-Book การบริ การรถเช่า ของ บริ ษทั สวัสดี
ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทรานสปอร์ ต จ ากัด โดยการ
เข้าถึงข้อมูลของ E-Book นั้นสามารถเข้าได้ท้งั แบบ
Link และ QR Code
5. เก็บรวบรวมสรุ ปผลที่ได้จากการดาเนิ นโครงงาน
มาทาการสรุ ปและเรี ยบเรี ยงให้ถู กต้อ งตามหัว ข้อ
โครงงานให้แก่ บริ ษทั เพื่อ พิจารณาในการเผยแพร่
ข้อมูล
6. จัดทาเอกสารเพื่อนาเสนอโครงงานนี้ โดยจัดทา
เป็ นรู ปเล่มรายงานเรี ยงตามล าดับทั้ง 5 บท รวมถึ ง
เอกสารอื่นๆที่เ กี่ ยวข้องพร้อ มนาเสนอในรู ป แบบ
Power point
สรุปผลโครงงาน
จากการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาตั้งแต่วนั ที่
17 พฤษภาคม 2564 ถึ ง วัน ที่ 28 สิ งหาคม 2564
ระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์ ในตาแหน่ง นักศึกษา
ฝึ กงานและประสานงาน (Trainee & Coordinator)
ที่บริ ษทั สวัสดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทรานสปอร์ ต
จ ากัด ผู จ้ ัด ท าได้จัด ท าโครงงานการสร้ า งความ
เชื่อมัน่ ในบริ การรถเช่า ของ บริ ษทั สวัสดี ทราเวล
กรุ๊ ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อ จัดทาสื่ อ การประชาสัมพันธ์บริ การรถเช่าผ่าน
สื่ อออนไลน์ในรู ปแบบ E-Book ของ บริ ษทั สวัสดี
ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทรานสปอร์ ต จ ากัด และเพื่อ

สร้ า งความเชื่ อมั่ น การบริ กา รรถเช่ า ในช่ ว ง
สถานการณ์ก ารแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัส โคโรน่ า
โดยการใช้ร างวัล และมาตรฐานการรั บ รองถึ ง
คุ ณ ภาพในการบริ การและความปลอดภัย ของ
บริ ษัท สวัส ดี ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทรานสปอร์ ต
จากัด
ทางผูจ้ ัด ท าได้จ ัด ท าสื่ อ การสร้ า งความ
เชื่อมัน่ ในบริ การรถเช่าผ่านสื่ อออนไลน์ในรู ปแบบ
E-Book หลังจากสร้ างสื่ อ ออนไลน์ในรู ปแบบ EBook ผูจ้ ดั ทาได้โพสต์ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเพจ
เฟซบุก๊ เช่ารถตู ้ VIP เช่ารถบัส VIP ของบริ ษทั สวัสดี
ทราเวล กรุ๊ ป แอนด์ ทรานสปอร์ ต จ ากัด การ
ปฏิบตั ิงานเก็บข้อมูลโครงงานระยะเวลา 4 สัปดาห์
พบว่ามียอดผูต้ ิดตามเพจและกดถูกใจเพจเพิ่มขึ้นมา
จากตอนแรก โดยยอดจานวนผูท้ ี่กดถูกใจเพจก่อ น
การประชาสัมพันธ์สื่อ E-Book จานวน 735 คน และ
หลังการประชาสัมพันธ์สื่อ E-Book จานวน 763 คน
เพิ่มขึ้ นจ านวน 28 คน ยอดผูต้ ิ ดตามเพจก่ อ นการ
ประชาสั มพัน ธ์สื่ อ E-Book จ านวน 754 คน และ
หลังการประชาสัมพันธ์สื่อ E-Book จานวน 784 คน
เพิ่มขึ้นจานวน 30 คน จากข้อมูลเชิงลึกของโพตส์ที่
มีส่วนร่ วมมากที่สุด ในระยะเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่
วัน ที่ 24 ก.ค. – 24 ส.ค. 2564 พบว่ า โพสต์ ก าร
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อ E-Book อยูใ่ นลาดับที่ 6 จาก
โพสต์ท้งั หมด 12 โพสต์ในระยะเวลา 1 เดือน มียอด
จานวนการเข้าถึ ง 215 คน และจานวนของการมี
ส่ ว นร่ วม 31 คน ผู ้จ ัด ท าได้ท าแบบสั ม ภาษณ์ มี
โครงสร้ า งแน่ น อน (Structured Interviews) ผ่ า น
ช่ อ งทาง Google form โดยใช้ก ลุ่ มตัว อย่างในการ
ตอบแบบสั ม ภาษณ์ จ านวน 12 คน โดยก าหนด
ขอบเขตด้านประชากร คื อ บุค คลที่เ คยใช้บริ ก าร
และบุคคลที่ไม่เคยใช้บริ การรถเช่าของบริ ษทั พบว่า
ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ น
ร้อยละ 50.00 ส่ วนใหญ่อ ยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี คิ ด

เป็ นร้อยละ 58.33 ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์จาแนกตาม
ระดับการศึกษาสู งสุ ดส่ วนใหญ่ คือ ปริ ญญาตรี คิด
เป็ นร้อยละ 41.67 ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์จาแนกตาม
อาชีพส่ วนใหญ่ คือ นักเรี ยน/นักศึกษา คิดเป็ นร้อย
ละ 41.67 ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์จาแนกตามสถานะ
ของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ คือ ลูกค้าที่เคย
ใช้บริ การรถเช่า คิดเป็ นร้อยละ 58.33 และลูกค้าที่ยงั
ไม่เ คยใช้บริ การรถเช่ าคิดเป็ นร้อ ยละ 41.67 ผูต้ อบ
แบบสัมภาษณ์พึงพอใจต่อสื่ อการสร้างความเชื่อมัน่
ในบริ ก ารรถเช่ า ผ่า นสื่ อ ออนไลน์ ใ นรู ป แบบ EBook โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่ าเฉลี่ ย
4.72 หากพิ จ ารณารายประเด็ น พบว่ า ผูต้ อบแบบ
สั ม ภาษณ์ มี ค วามพึ ง พอใจในระดับ มากที่ สุ ด ทุ ก
ประเด็น โดยลาดับหนึ่ งคื อเรื่ อง ท่านคิดว่าสื่ อ การ
ประชาสั ม พัน ธ์ รู ปแบบ E-book นี้ สามารถสร้ า ง
ความเชื่อมัน่ ด้านมาตราฐานความปลอดภัยของการ
ใช้บริ การรถเช่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของ Covid-19 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ลาดับสอง
คือเรื่ อง สื่ อการประชาสัมพันธ์รูปแบบ E-book นี้ใช้
งานง่ า ย สะดวกต่ อ การค้น หาข้อ มู ล ท่ า นได้รั บ
ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ ข้ อ มู ล เ นื้ อ ห า ใ น สื่ อ ก า ร
ประชาสัมพันธ์บริ ก ารรถเช่ ารู ปแบบ E-book และ
บุค คลทั่ว ไปสามารถเข้า ถึ งได้ง่ ายมากขึ้ น โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 และลาดับสามคือเรื่ อง ลักษณะ
การใช้ภาษาและการออกแบบรู ปเล่ม E-book การ
บริ ก ารรถเช่ า ครบถ้ว นเหมาะสม โดยมี ค่ า เฉลี่ ย
เท่ากับ 4.67 และให้ขอ้ เสนอแนะในเรื่ อ งเพิ่มคลิ ป
วิดีโอหรื อการใส่ เสี ยงจะทาให้ E-Book น่าสนใจมา
ขึ้ นและอยากให้ มี ก ารโปรโมทสื่ อ E-Book ให้
มากกว่านี้
ข้ อเสนอแนะในการจัดทาโครงงาน
1.ควรมีก ารวางแผนเตรี ยมความพร้ อ มและศึก ษา
ข้อมูลก่อนการจัดทาสื่ อ E-Book

2.ควรเพิ่มเรื่ องของคลิปวิดีโอ มีเสี ยงเพิ่มได้ จะทา
ให้ E-Book ดูน่าสนใจเพิ่มขึ้น
3.รู ปเล่ม E-book ทาออกมาได้น่าสนใจเข้าใจง่าย มี
รู ปภาพชัดเจน แนะนาให้ทางบริ ษทั ทาการ Promote
ทางเพจเพิ่มขึ้น
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