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บทคัดย่อ
การจัดทาโครงงาน Mobile Auto Boarding นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลาการนับบัตรโดยสาร
ของพนักงานภาคพื้น เป็ นการป้ องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าของสายการบินและเพิ่มความสะดวกรวดเร็ วใน
การนับบัตรผูโ้ ดยสาร รวมทั้งยังสามารถบอกข้อมูลของผูโ้ ดยสารได้อย่างแม่นยาโดยมีข้ นั ตอนดังนี้ 1.เข้า
ระบบ Navitaire โดยใส่ Usename และ Password ของพนักงานภาคพื้นของแต่ละบุคคล 2.ใส่ ขอ้ มูลของ
เที่ยวบินนั้นๆเพื่อเตรี ยมการ boarding 3.ใช้บาร์โค้ดสแกนบัตรที่นงั่ ผูโ้ ดยสาร แล้วข้อมูลของผูโ้ ดยสารจะเข้า
สู่ ระบบอย่างอัตโนมัติ
จากการทาโครงงาน Mobile Auto Boarding นี้ ช่วยให้สายการบินไทยแอร์ เอเชียสามารถลดปั ญหา
การที่ผโู ้ ดยสารขึ้นเครื่ องผิดไฟลท์ ป้ องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าของสายการบินได้และยังสามารถมีขอ้ มูลที่
แม่นยาของผูโ้ ดยสารที่เดินทางในแต่ละเที่ยวบินนั้นๆ

คาสาคัญ : ระบบอัตโนมัติ, บัตรโดยสาร, ไทยแอร์เอเชีย
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1

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ธุ รกิจการบิน เป็ นธุ รกิจบริ การขนส่ งทางอากาศ (Air Transport) ซึ่ งเป็ นโครงสร้างพื้นฐาน
ทางการคมนาคมที่ ส าคัญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การพัฒ นาประเทศ การขนส่ ง ทางอากาศมี ค วามรวดเร็ ว และมี
ความสาคัญ ในการเดิ นทางเพื่อวัตถุ ประสงค์ทางธุ รกิ จการท่องเที่ยว และ การค้า ธุ รกิ จการบิน เป็ น
องค์ประกอบแรกของอุตสาหกรรมการบิ น ซึ่ งธุ รกิ จการบินจะเป็ นบุคคล หรื อนิ ติบุคคลที่ประกอบธุ รกิ จ
บริ การขนส่ งทางอากาศทั้งผูโ้ ดยสาร (Passenger Service) และสิ นค้า (Cargo Service) ธุ รกิจการบินนับวัน
เจริ ญก้าวหน้าขึ้น เนื่องจากมีความรวดเร็ วสู ง สามารถเดินทางไปถึง จุดหมายปลายทางต่างๆได้ในระยะเวลา
อันสั้น เชื่อมโยงและครอบคลุมทุกประเทศในโลกไว้ดว้ ยกัน ผูโ้ ดยสารมักคานึงถึงการเดินทางด้วยเครื่ องบิน
เป็ นอันดับแรก สาหรับการเดินทางระยะไกลข้ามจังหวัดหรื อข้ามประเทศ โดยเฉพาะในช่ วงวันหยุดหรื อ
เทศกาลสาคัญที่มกั เกิดปั ญหาการจราจรติดขัดเป็ นอย่างมากซึ่ งเป็ นอุปสรรคในการเดินทาง แล้วยังสามารถ
ประหยัดเวลาได้ อีกทั้งบัตรโดยสารเครื่ องบินยังมีหลายระดับราคา รวมไปถึงแบบราคาประหยัดจากสายการ
บินต้นทุนต่า ส่ งผลให้นกั เดินทางตัดสิ นใจเลือกเดินทางด้วยเครื่ องบิน ในปั จจุบนั ประเทศไทยมีสายการบิน
ที่ให้บริ การเดินทางหลายสายการบินที่ผโู้ ดยสารสามารถเลือกใช้บริ การได้ โดยเฉพาะสายการบิ นต้นทุนต่า
(Low Cost Airline) ที่กาลังได้รับความนิ ยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว นอกจากนี้ ยงั มีสายการบินใหม่ๆ เกิดขึ้นทา
ให้เกิ ดการแข่งขันในด้านต่าง ๆ และยังมีปัจจัยทางด้านการตลาดที่เป็ นปั จจัยสาคัญในการเลือกใช้บริ การ
เพื่อสร้างความแตกต่างและลักษณะพิเศษให้กบั สายการบินของตนเพื่อช่วยดึงดูดลูกค้า ทาให้ผโู้ ดยสารเกิ ด
ความพึงพอใจ
บริ ษทั ไทยแอร์ เอเชีย จากัด เริ่ มก่อตั้งขึ้นเมื่อ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ประกอบธุ รกิจสายการบินราคา
ประหยัดของประเทศไทยภายใต้ชื่อ ไทยแอร์ เอเชีย ภายใต้ความร่ วมมือระหว่าง บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั ที่อยูใ่ นประเทศไทย ถือหุ น้ ในสัดส่ วนร้อยละ 51 ในปั จจุบนั บจ. ไทยแอร์ เอเชีย มีทุนจดทะเบียน
จานวน 435,555,600 บาท สายการบินไทยแอร์ เอเชี ยได้มีการนาเสนอภาพลักษณ์ใหม่การเดินทางภายใต้
แนวคิด “ใคร ใคร...ก็บินได้” ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ทา้ ทายความเชื่อเดิม ที่มองว่าการเดินทางโดยเครื่ องบินเป็ นการ
เดิ นทางเฉพาะกลุ่ม ยากและราคาแพง โดยอาศัยต้นแบบแนวคิดจากสายการบินราคาประหยัดที่ประสบ
ความสาเร็ จในต่า งประเทศ ที่ นาเสนออัตราค่า โดยสารที่ ประหยัดที่ สุดพร้ อมกับ บริ ก ารที่จาเป็ นในการ
เดิ นทางและจ่ายเพิ่มสาหรับบริ การเสริ มพิเศษที่ตอ้ งการ ที่สามารถทาให้สายการบินไทยแอร์ เอเชี ยเปลี่ยน
ประสบการณ์การบินให้มีความง่าย สะดวกสบายในราคาประหยัดสาหรับผูโ้ ดยสารทุกคน ทั้งนี้ สายการบิน
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ไทยแอร์ เอเชี ยให้บริ การการเดินทางโดยชั้นบินเพียงชั้นเดียวจากฝูงบินที่ประกอบไปด้วยเครื่ องบินแอร์ บสั
A320 เพี ย งรุ่ นเดี ย ว โดยมี รายได้จากการให้บ ริ ก ารขนส่ ง ผูโ้ ดยสารแบบประจา (Schedule Passenger
Services) และจากการให้บริ การเสริ ม (Ancillary Services) อาทิเช่น การลงทะเบียนสัมภาระ การเลือกที่นงั่
การสารองที่นงั่ และการเปลี่ยนแปลงการสารองที่นงั่ การขายอาหาร เครื่ องดื่ม และสิ นค้าบนเครื่ องบิน เป็ น
ต้น สายการบินไทยแอร์ เอเชียเริ่ มต้นจากการมีเครื่ องบินโบอิ้ง 737-300 จานวน 2 ลา ให้บริ การเที่ยวบินแบบ
ไม่มีการเชื่ อมต่อ (Point-to-point) จากศูนย์ปฏิบตั ิการบินกรุ งเทพมหานคร โดยให้บริ การเส้นทางบินเชิ ง
พาณิ ชย์ครั้งแรกในเส้นทางกรุ งเทพฯ-หาดใหญ่เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547 ปั จจุบนั สายการบินแอร์ เอเชี ย
บริ การด้วยเครื่ องบินแอร์บสั A320 ใหม่จานวน 46 ลา (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มี.ค. 2559) โดยมีจานวน 180 ที่นงั่
ต่อลา ให้บริ การผูโ้ ดยสารกว่า 14,849,422 ล้านคนในปี 2561 และกว่า 70 ล้านคนจนถึงปั จจุบนั โดยมีแผนก
ที่สาคัญคือ Guest Service เป็ นแผนกที่ช่วยผูโ้ ดยสารเช็คอินโหลดสัมภาระผ่านทางเครื่ องอัตโนมัติต่างๆและ
ช่ วยเหลื อผูโ้ ดยสารที่ตอ้ งการความช่ วยเหลือเป็ นพิเศษ เช่ น การขอรถเข็นวิลแชร์ ผูโ้ ดยสารที่ตอ้ งการใช้
สิ ทธิ พิเศษ ผูโ้ ดยสารที่ผา่ นการผ่าตัดศัลยกรรมต่างๆ เป็ นต้น
คณะผูจ้ ดั ทาจึงนาเสนอโครงงานนวัตกรรมใหม่เพื่อให้ทางบริ ษทั ไทยแอร์ เอเชี ยได้นาไปปรับปรุ ง
และประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิ ดแนวคิดในการพัฒนาระบบนับบัตรโดยสารให้ดียิ่งขึ้น ส่ งผลให้พนักงานแผนก
Guest Service ทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อนาเสนอทางเลือกในการนับบัตรโดยสารโดยใช้เครื่ อง Mobile Auto Boarding
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้านประชากร
-พนักงาน Guest Service และ ผูโ้ ดยสารภายในสนามบินดอนเมือง
1.3.2 ขอบเขตด้านสถานที่ ได้แก่ บริ ษทั ไทยแอร์เอเชีย จากัด ณ ท่ากาศยานดอนเมือง
1.3.3 ขอบเขตด้านเวลาในการปฏิบตั ิงานสหกิจ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2562 ถึง 29 เมษายน พ.ศ.
2562
1.3.4 ขอบเขตทางด้านข้อมูล ได้แก่
-www. http://aav-th.listedcompany.com/taa_overview.html
(ศึกษาเกี่ยวกับระบบต่างๆภายในสายการบินไทยแอร์เอเชีย)
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1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ช่วยลดระยะเวลาในการนับบัตรโดยสารเพื่อป้ องกันการล่าช้าของเที่ยวบิน
1.4.2 เพื่อเพิ่มความแม่นยาในการนับบัตรโดยสารโดยสามารถเช็คน้ าหนักและจานวนสัมภาระของ
ผูโ้ ดยสารในเที่ยวบินได้
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/และวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
คณะผูจ้ ัด ท ำมุ่ ง ศึ ก ษำแนวคิ ด ทฤษฏี จ ำกเอกสำร และโครงงำนต่ ำ งๆที่ เ กี่ ย วข้อ งเพื่ อ น ำมำใช้
สนับสนุนแนวคิดดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีจิตวิทยำกำรบริ กำร
2.2 แนวคิดและทฤษฏีกำรขนส่ งทำงอำกำศ
2.3 แนวคิดและทฤษฎีทำงกำรตลำด
2.4 แนวคิดและทฤษฏีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
2.5 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับบริ ษทั ไทยแอร์เอเชีย
2.1 แนวคิดและทฤษฎีจิตวิทยาการบริการ
2.1.1 แนวควำมคิดพื้นฐำนเกี่ยวกับจิตวิทยำบริ กำร
กำรบริ กำร (Service or Hospitality) หมำยถึง กิ จกรรมหรื อกระบวนกำรดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งของบุคคลหรื อองค์กำร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของบุคคลอื่ นและก่อให้เกิดควำมพึงพอใจจำกผล
ของกำรกระท ำนั้น ซึ่ ง กำรบริ ก ำรที่ ดีจะเป็ นกำรกระท ำสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผูท้ ี่ แสดง
เจตจำนงให้ได้ตรงกับสิ่ งที่บุคคลคำดหวัง พร้อมทั้งทำให้บุคคลดังกล่ำวเกิดควำมรู้สึกที่ดีและประทับใจต่อ
สิ่ งที่ได้รับ
จิตวิทยำ (Psycho + Logos) = (Psychology) หมำยถึง วิชำที่ศึกษำถึงพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์
โดยมีวตั ถุ ประสงค์สำคัญที่ มุ่งทำควำมเข้ำใจพฤติกรรมของมนุ ษย์และปั จจัยที่เกี่ ยวข้องกับกำรทำให้เกิ ด
พฤติ ก รรมหรื อกำรกระท ำต่ ำ งๆของอิ นทรี ย ์ด้วยกระบวนกำรศึ ก ษำค้นคว้ำทำงวิทยำศำสตร์ เพื่อให้ไ ด้
ข้อเท็จจริ งอย่ำงเป็ นระบบและสำมำรถนำไปใช้อธิ บำย ทำนำย และควบคุมกำรกระทำต่ำงๆ ของมนุษย์ใน
กำรดำรงชีวติ ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม
จิตวิทยำบริ กำร (Service Psychology) หมำยถึ ง กำรศึกษำพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ ยวข้องกับ
กระบวนกำรบริ กำรและกำรจัด กำรระบบกำรบริ กำร เพื่ อ ให้ ไ ด้ม ำซึ่ งกำรบริ กำรที่ มี คุ ณ ภำพและ
ประสิ ทธิ ภำพ โดยกำรศึกษำวิเครำะห์เพื่ ออธิ บำย ทำนำย และควบคุ มพฤติกรรมของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล
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ซึ่งเกี่ยวข้องกับ กำรกระทำในอันที่จะตระหนักถึงและตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของบุคคล
อื่นเพื่อให้ได้รับควำมพึงพอใจสู งสุ ดและเกิดควำมประทับใจจำกผลของกำรกระทำนั้นๆ
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำจิตวิทยำบริ กำร
1. เพื่อให้เข้ำใจและยอมรับธรรมชำติของมนุษย์
2. เพื่อประยุกต์ใช้หลักกำรและแนวคิดทำงจิตวิทยำ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและกำรตลำดในกำรจัดกำร
กระบวนกำรบริ กำร
3. เพื่อพัฒนำศักยภำพของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกำรบริ กำรให้เข้ำใจบทบำทควำมรับผิดชอบ และสำมำรถ
ปฏิบตั ิตนได้อย่ำงเหมำะสมในกระบวนกำรบริ กำร
4. เพื่ อยกระดับ มำตรฐำนของกำรบริ ก ำร ด้วยกลยุทธ์ ก ำรบริ ก ำรที่ สร้ ำงควำมประทับใจและมี
คุณธรรม
5. เพื่อศึ กษำปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อระบบกำรบริ กำร รวมทั้งปั ญหำข้อบกพร่ องของกำรปฏิ บตั ิงำน
บริ กำร เพื่อกำรปรับปรุ งแก้ไขให้กำรบริ กำรดำเนินไหด้วยดี
6. เพื่อตระหนักถึ งแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงกำรบริ กำรในอนำคต ในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับนโยบำย
รู ปแบบ และคุณภำพของกำรบริ กำรที่สังคมต้องกำร
2.1.2 ลักษณะของกำรบริ กำร
1. ควำมไว้วำงใจ (Trust)
2. จับต้องไม่ได้ (Intangibility)
3. ลักษณะที่แบ่งแยกออกจำกกันไม่ได้ (Inseparability)
4. ลักษณะที่แตกต่ำงไม่คงที่ (Heterogeneity)
5. ลักษณะที่ไม่สำมำรถเก็บรักษำไว้ได้ (Perish ability)
6. ลักษณะที่ไม่สำมำรถแสดงควำมเป็ นเจ้ำของได้ (Non-Ownership)
2.1.3 ประเภทของกำรบริ กำร
1.การบริการแบ่ งตามลักษณะของผู้ดําเนินกิจการ
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ผูด้ ำเนินกำร
เอกชน

มุ่งกำไร

ร้ำนอำหำร
โรงแรมธนำคำร
มูลนิธิชมรมสมำคม

กำรขนส่ งกำรไฟฟ้ ำกำร
ประปำ
บ้ำนสงเครำะห์เด็ก
บ้ำนพักคนชรำสถำน
บริ กำรสำธำรณสุ ข

ไม่มุ่งกำไร
ตำรำงที่ 2.1 ประเภทของกำรบริ กำร
2. การบริการแบ่ งตามลักษณะของการบริการ
2.1 กำรบริ กำรกำรสื่ อสำร
2.2 กำรบริ กำรที่ปรึ กษำทำงธุ รกิจ
2.3 กำรบริ กำรกำรศึกษำ
2.4 กำรบริ กำรกำรเงิน
2.5 กำรบริ กำรเพื่อสุ ขภำพ
2.6 กำรบริ กำรเกี่ยวกับครัวเรื อน
2.7 กำรบริ กำรที่อยูอ่ ำศัย
2.8 กำรบริ กำรกำรประกันภัย
2.9 กำรบริ กำรทำงกฎหมำย
2.10 กำรบริ กำรส่ วนบุคคล
2.11 กำรบริ กำรกีฬำและบันเทิง
2.12 กำรบริ กำรกำรขนส่ ง
3. การบริการแบ่ งตามเหตุจูงใจในการซื้อบริการ
3.1 กำรบริ กำรที่ผนวกมำกับกำรขำยสิ นค้ำ
3.2 กำรบริ กำรที่เสนอขำยโดยตรง
4. การบริการแบ่ งตามรู ปแบบของการให้ บริการ
4.1 กำรบริ กำรที่มีเป้ ำหมำยเดียว

ผลตอบแทน
รัฐ
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4.2 กำรบริ กำรที่มีหลำยเป้ ำหมำย
5. การบริการแบ่ งตามลักษณะของผู้ให้ บริการ
5.1 กำรบริ กำรที่ใช้บุคคลปฏิบตั ิงำน
5.2 กำรบริ กำรที่ใช้เครื่ องจักรปฏิบตั ิงำน
2.1.4 องค์ ประกอบของระบบการบริการ
1. ผู้รับบริการ (Customer)
1.1 ประเภทของผูร้ ับบริ กำร
1.1.1 ยึดพฤติกรรมของผูร้ ับบริ กำรเป็ นหลัก
- Economizing
- Personality
- Convenient
1.1.2 ยึดเกณฑ์กำรพิจำรณำอัตรำค่ำบริ กำร และคุณภำพของบริ กำรเป็ นหลัก
- Price-Sensitive
- Price-Quality
- Quality-Sensitive
- Price-Surrogate
2. ผู้ปฏิบัติงานบริการ (Service Provider) : Cowell
2.1 ประเภทที่ตอ้ งมีปฏิสัมพันธ์และปรำกฏตัวกับลูกค้ำ
2.2 ประเภทที่ไม่ตอ้ งปฏิสัมพันธ์แต่ตอ้ งปรำกฏตัวกับลูกค้ำ
2.3 ประเภทที่ตอ้ งปฏิสัมพันธ์แต่ไม่ตอ้ งปรำกฏตัวกับลูกค้ำ
2.4 ประเภทที่ไม่ตอ้ งปฏิสัมพันธ์และไม่ตอ้ งปรำกฏตัวกับลูกค้ำ
3. องค์ การบริการ (Service Organization)
3.1 นโยบำย
3.2 กำรบริ หำรกำรบริ กำร
3.3 วัฒนธรรมกำรบริ กำร
3.4 รู ปแบบของกำรบริ กำร
3.5 คุณภำพของกำรบริ กำร
4. ผลิตภัณฑ์ บริการ (Service Product)
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4.1 กำรบริ กำรหลัก (Core Product)
4.2 กำรบริ กำรที่คำดหวัง (Expected Product)
4.3 บริ กำรพิเศษเพิ่มเติม (Exceeded Service)
2.1.5 วงจรของการบริการ
ปั จจัยนำเข้ำ (In‐Put)

กระบวนกำรใหบริ กำร (Process of
service)
Feed Back (Evaluation of Service)

กำรเข้ำใจควำมต้องกำรของผูร้ ับบริ กำร

ตำรำงที่ 2.2 วงจรของกำรบริ กำร

ความแตกต่ างระหว่ างบุคคล มีปัจจัยมาจาก 2 ปัจจัย
1. ปัจจัยภายในตัวบุคคล
1.1 Needs
1.2 Perception
1.3 Learning
1.4 Motivation
1.5 Attitude
1.6 Personality
2. ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล
2.1 Family Impacts
2.2 Social Impacts
2.3 Cultural Impacts
2.4 Economic Impacts
2.5 Environment Impacts

ปั จจัยนำเข้ำ(Out‐Put)
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คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน
1. บุคลิกลักษณะทีเ่ หมาะสม
1.1 สุ ขภำพแข็งแรง
1.2 อัธยำศัยที่ดี
1.3 มีจิตสำนึกของกำรบริ กำร
1.4 มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัว
เกณฑ์ การพิจารณาคุณภาพการบริการของผู้รับบริการ
1. ลักษณะของกำรบริ กำร (Appearance)
2. ควำมไว้วำงใจ (Reliability)
3. ควำมกระตือรื อร้น (Responsibility) ปัจจัยนำเข้ำ (In‐ Put) ปัจจัยนำเข้ำ (Out‐ Put)
กระบวนกำร
ให้บริ กำร (Process of service)
4. ควำมเชี่ยวชำญ (Competence)
5. ควำมมีอธั ยำศัยนอบน้อม (Courtesy)
6. ควำมปลอดภัย (Security)
7. กำรเข้ำถึงกำรบริ กำร (Access)
8. กำรติดต่อสื่ อสำร (Communication)
9. ควำมเข้ำใจลูกค้ำ (Understanding of customer)
2.1.6 เจตคติและควำมพึงพอใจในงำนบริ กำร (Attitude and Satisfaction In Hospitality)
เจตคติ (Attitude) (พจนำนุ กรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2525) คือ ท่ำทีหรื อควำมรู้สึกของ
บุคคลต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งเจตคติ กล่ำวว่ำ เจตคติ หมำยถึง สภำวะควำมพร้อมทำงควำมคิดและ ควำมรู้สึก ซึ่ ง
ก่อตัวจำกผลของประสบกำรณ์ มีอิทธิ พลในกำรกำหนดทิศทำงของปฏิกิริยำตอบสนองของ บุคคลที่มีต่อทุก
สิ่ ง และทุกสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วย
เจตคติ (Attitude) ; (Fishbein and Aizen) หมำยถึง ควำมโน้มเอียงที่เกิดจำกกำรเรี ยนรู้เพื่อที่จะตอบสนองต่อ
สิ่ งหนึ่งงสิ่ งได้ดว้ ยกำรแสดงออกถึงควำมชอบหรื อไม่ชอบ สิ่ งนั้นอย่ำงคงที่สม่ำเสมอ
สรุ ป เจตคติ (Attitude) หมำยถึง ควำมรู ้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่ งต่ำงๆ รอบตัว และมี ควำมโน้มเอียงที่
จะประพฤตปฏิบ ตั ิ ในทำงใดทำงหนึ่ งต่อสิ่ งนั้น ทั้งนี้ เจตคติของบุคคลแต่ละคนเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ กำหนด
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พฤติกรรมกำรแสดงออกของบุคคลนั้น โดยได้รับอิทธิ พลจำกสภำพแวดล้อม วัฒนธรรม ครอบครัว กลุ่ม
เพื่อน และสื่ อมวลชน ซึ่ งพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจะเกิดเป็ นประสบกำรณ์กำรเรี ยนรู้ของบคคลทุกสิ่ งผลย้อนกลับ
ไปสู่ เจตคติ ต่อเนื่ องกันไป เจตคติ ในกำรบริ กำร หมำยถึง ควำมรู้ สึกนึ กคิดของบุคคลในกำรประเมินกำร
บริ กำร อันส่ งผลให้บุคคลมีปฏิ กิริยำตอบสนองต่อกำรบริ กำรที่มีควำมโน้มเอียงไปในทำงใดทำงหนึ่ งด้วย
กำรแสดงออกทำงบวก หรื อทำง ลบได้ (ชุติมำ คล้ำยสังข์ , 2557 : จิตวิทยำบริ กำร)
ควำมสำคัญของเจตคติในกำรบริ กำร กำรศึกษำเจตคติในกำรบริ กำรเป็ นเรื่ องสำคัญ เพรำะควำม
เข้ำใจในเรื่ องนี้ จะนำมำซึ่ งกำรจัดกำรระบบ กำรบริ กำรได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภำพ เนื่องจำกเจตคติ
เป็ นตัวกำรสำคัญที่ชกั จูงผูบ้ ริ โภคเข้ำสู่ ระบบ กำรบริ กำร
ความสํ าคัญของเจตคติต่อผู้ให้ บริการ
1. เป็ นตัวบ่งบอกควำมต้องกำรของลูกค้ำหรื อผูร้ ับบริ กำร
2. ใช้ในกำรแบ่งส่ วนตลำดและกำรเลือกส่ วนตลำดที่เป็ นตลำดเป้ ำหมำย
3. เป็ นตัวแปรสำคัญในกำรประเมินคุณภำพของกำรบริ กำร
ความสํ าคัญของเจตคติต่อผู้รับบริการ
1. เป็ นตัวผลักดันควำมต้องกำรให้มีกำรแสดงออก
2. ช่วยกำหนดกำรตัดสิ นใจซื้ อบริ กำรของบุคคล ลักษณะและองค์ประกอบของเจตคติในกำรบริ กำร
ลักษณะของเจตคติในการบริการ
1. เจตคติเป็ นสิ่ งที่พฒั นำมำจำกประสบกำรณ์กำรเรี ยนรู้ของบุคคล
2. เจตคติมีโครงสร้ำงพื้นฐำนมำจำกควำมเชื่อที่เชื่อมโยงกัน
3. เจตคติมีทิศทำงของกำรประเมินที่อำ้ งอิงตัวบุคคลและสิ่ งของ
4. เจตคติสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ดว้ ยอิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมตัวบุคคล
5. เจตคติเป็ นควำมพร้อมที่จะแสดงออกทำงพฤติกรรม
องค์ ประกอบของเจตคติในการบริการ
1. องค์ประกอบทำงควำมคิด (Cognitive component) เป็ นองค์ประกอบที่เกี่ ยวข้องกับกำรรับรู้
ข่ำวสำร ข้อมูล ควำมเชื่ อและควำมคิดเห็ นเกี่ยวกับสิ่ งต่ำงๆ ที่บุคคลได้มำจำกประสบกำรณ์กำร เรี ยนรู้ท้ งั
ทำงตรงและทำงอ้อม
2. องค์ประกอบด้ำนควำมรู้สึก (Affective component) เป็ นองค์ประกอบที่เกี่ ยวข้องกับกำรแสดง
ควำมรู้ สึก และอำรมณ์ ของบุ คคลที่ มีควำมสัมพันธ์กบั กำรเรี ยนรู้ และควำมเข้ำใจต่อสิ่ งต่ำงๆ อัน เป็ นผล
เนื่องมำจำกกำรที่บุคคลประเมินค่ำสิ่ งต่ำงๆและเกิดควำมรู้สึกในทำงบวกหรื อทำงลบ ออกมำ
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3. องค์ประกอบด้ำนควำมโน้มเอียงของพฤติกรรม (Behavior component) เป็ นองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องกับควำมโน้มเอียงที่บุคคลจะประพฤติปฏิบตั ิตนตอบสนองสิ่ งต่ำงๆ ไปในทำงใดทำงหนึ่ ง คือ เมื่อ
บุคคลมีควำมรู้เชิงประเมินค่ำ และมีควำมรู ้สึกชอบหรื อไม่ชอบต่อสิ่ งต่ำงๆ แล้วผลที่ตำมมำคือ ควำมพร้อม
ที่จะกระทำหรื อปฏิบตั ิตอบสนองต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งที่สอดคล้องกับควำมเชื่อ ควำมรู้สึกที่มีต่อสิ่ งนั้น
เจตคติของผู้เกีย่ วข้ องกับการบริการ
เจตคติของผู้รับบริการ
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อเจตคติของผู้รับบริการ
1. กำรจูงใจทำงกำย คือ เกิดจำกควำมต้องกำรทำงร่ ำงกำย
2. ข่ำวสำรข้อมูล
3. กำรเข้ำร่ วมกลุ่ม คือ สังคม
4. ประสบกำรณ์
5. บุคลิกภำพ Cognitive Affective (Feeling & Behavior Stimul Attitu)
ประเภทของเจตคติของผู้รับบริการ
1. เจตคติต่อผลิตภัณฑ์บริ กำร
2. เจตคติต่อสิ่ งแวดล้อมของกำรบริ กำร
3. เจตคติต่อกระบวนกำรให้บริ กำร
เจตคติของผู้ให้ บริการ
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อเจตคติของผู้ให้ บริการ
1. คุณลักษณะส่ วนบุคคล (บุคลิกภำพ )
2. ลักษณะงำน (ควำมตรงกับควำมรู้ควำมสำมำรถของงำนที่ได้รับมอบหมำย)
3. สภำพกำรทำงำน (สภำพแวดล้อมกำรทำงำนทั้งกำยภำพ จิตภำพ)
4. ผูร้ ่ วมงำน
5. ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ประเภทของเจตคติของผู้ให้ บริการ
1. เจตคติต่อลักษณะงำนบริ กำร
2. เจตคติต่อเงื่อนไขผลตอบแทน
3. เจตคติต่อกำรบริ หำรกำรบริ กำร
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4. เจตคติต่อกำรปฏิบตั ิงำนบริ กำร
5. เจตคติต่อสภำพแวดล้อมของกำรบริ กำร
คุณลักษณะของเจตคติของผู้ให้ บริการ
1. เจตคติที่เชื่ อมัน่ ในตนเอง
2. เจตคติในกำรปรับตัวเข้ำกับผูอ้ ื่น
3. เจตคติในควำมเห็นใจผูอ้ ื่น
2.1.7 ควำมพึงพอใจในกำรบริ กำร (Satisfaction in Hospitality)
ความหมาย และความสํ าคัญของความพึงพอใจในการบริการ
กำรให้ควำมสำคัญกับลูกค้ำหรื อผูร้ ับบริ กำรและค้นหำควำมต้องกำรเพื่อสนอง กำรบริ กำรที่ถูกใจ
ลูกค้ำนับว่ำเป็ นหัวใจสำคัญของกำรบริ กำร เพรำะเป็ นเป้ ำหมำยสู งสุ ดของกำรบริ กำรคือ กำรสร้ำงควำมพึง
พอใจให้กบั ลูกค้ำ
ควำมพึงพอใจ (Satisfaction) หมำยถึง ระดับควำมรู้สึกในทำงบวกของบุคคลต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ควำมสำคัญ
ของควำมพึงพอใจในกำรบริ กำร
ความสํ าคัญต่ อผู้ให้ บริการ
1. ควำมพึงพอใจของลูกค้ำเป็ นตัวกำหนดคุณลักษณะของกำรบริ กำร
2. ควำมพึงพอใจของลูกค้ำเป็ นตัวแปรสำคัญในกำรประเมินคุณภำพของกำรบริ กำร
3. ควำมพึงพอใจของผูป้ ฏิบตั ิงำนบริ กำรเป็ นตัวชี้คุณภำพและควำมสำเร็ จของงำนบริ กำร
ความสํ าคัญต่ อผู้รับบริการ
1. ควำมพึงพอใจของลูกค้ำเป็ นตัวผลักดันคุณภำพชีวติ ที่ดี
2. ควำมพึงพอใจของผูป้ ฏิบตั ิงำนบริ กำรช่วยพัฒนำคุณภำพงำนบริ กำรและอำชีพบริ กำร
สรุ ป ควำมพึงพอใจในกำรบริ กำรเกี่ ยวข้องกับควำมพึงพอใจของผูร้ ับบริ กำรต่อกำรบริ กำร และ
ควำม พึงพอใจในงำนของผูป้ ฏิบตั ิงำนบริ กำร ซึ่ งนับว่ำควำมพึงพอใจทั้งสองลักษณะมีควำมสำคัญต่อกำร
พัฒ นำ คุ ณ ภำพของกำรบริ ก ำรและกำรด ำเนิ น งำนบริ ก ำรให้ป ระสบควำมส ำเร็ จ เพื่ อ สร้ ำ งและรั ก ษำ
ควำมรู ้สึกที่ดีต่อ บุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริ กำร
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ลักษณะและองค์ ประกอบของความพึงพอใจในการบริ การ
ลักษณะของความพึงพอใจในการบริการ
1. ควำมพึงพอใจเป็ นกำรแสดงออกทำงอำรมณ์และควำมรู้สึกในทำงบวกของบุคคลต่อสิ่ งหนึ่งสิ่ ง
ใด
2. ควำมพึงพอใจเกิดจำกกำรประเมินควำมแตกต่ำงระหว่ำงสิ่ งที่คำดหวังกับสิ่ งที่ได้รับจริ งใจ
สถำนกำรณ์หนึ่ง
3. ควำมพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลำตำมปัจจัยแวดล้อมและสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น
องค์ ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ
1. องค์ประกอบด้ำนกำรรับรู้คุณภำพของผลิตภัณฑ์บริ กำร
2. องค์ป ระกอบด้ำ นกำร
บริ กำร

รั บ รู้ คุ ณ ภำพของกำรน ำำเสนอ

องค์ประกอบดำนกำรรับรู
คุณภำพ้องผลิตภัณฑ์ บริ กำร

ควำมพึงพอใจ

องค์ประกอบดำนกำรรับรู
คุณภำพ้องกำรนำเขสนอบริ กำร

ตำรำงที่2.3 องค์ประกอบของควำมพึงพอใจ
ความพึงพอใจของผู้เกีย่ วข้ องกับการบริการ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
1. ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความพึงพอใจของผู้รับบริการ
1.1 ผลิตภัณฑ์บริ กำร
1.2 รำคำค่ำบริ กำร
1.3 สถำนที่บริ กำร
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1.4 กำรส่ งเสริ มแนะนำบริ กำร
1.5 ผูใ้ ห้บริ กำร
1.6 สภำพแวดล้อมของกำรบริ กำร
1.7 กระบวนกำรบริ กำร
2. ระดับของความพึงพอใจของผู้บริการ
2.1 ควำมพึงพอใจที่ตรงกับควำมคำดหวัง
2.2 ควำมพึงพอใจที่เกินควำมคำดหวัง
ความพึงพอใจของผู้ให้ บริการ
1. ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความพึงพอใจของผู้ให้ บริการ
1.1 ลักษณะงำน
1.2 กำรนิเทศงำน
1.3 เพื่อนร่ วมงำน องค์ประกอบด้ำนกำรรับรู้คุณภำพของผลิตภัณฑ์บริ กำร องค์ประกอบ
กำรรับรู้คุณภำพของกำรนำเสนอบริ กำร ควำมพึงพอใจ
1.4 ค่ำจ้ำงงำน
1.5 โอกำสก้ำวหน้ำในงำน
2. ประเภทของความพึงพอใจของผู้ให้ บริ การ
2.1 ควำมพึงพอใจในลักษณะงำน
2.2 ควำมพึงพอใจในองค์ประกอบของกำรทำงำน
ควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงควำมพึงพอใจของผูร้ ับบริ กำรและผูใ้ ห้บริ กำร กล่ ำวได้ว่ำ ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงกำรสร้ำงควำมพึงพอใจภำยในองค์กรและควำมพึงพอใจภำยนอกให้ กำรเชื่อมโยงกัน โดยควำมพึง
พอใจของลูกค้ำจะเป็ นผลมำจำกควำมพึงพอใจของผูใ้ ห้บริ กำร โดยควำมพึง พอใจของผูใ้ ห้ บริ กำรจะเป็ น
แรงจูงใจโดยตรงต่อกำรปฏิ บตั ิงำนบริ กำรอย่ำงมีคุณภำพซึ้ งส่ งผลให้ผบู้ ริ กำรเกิ ด ควำมพึงพอใจ สรุ ปคือ
ควำมพึง พอใจของผูร้ ั บบริ กำรและผูใ้ ห้บริ กำรต่ำงมีอิท ธิ พลต่อควำมสำเร็ จในกำร ดำเนิ นงำนบริ กำร ผู้
บริ กำรกำรบริ กำรจำเป็ นที่จะต้องสร้ำงและรักษำควำมพึงพอใจของผูร้ ับบริ กำรและผู้ ให้บริ กำรที่มีต่อกำร
บริ กำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน ควำมพึงพอใจในกำรบริ กำรจึงจะบังเกิดขึ้นอย่ำงแท้จริ ง
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การเสริมสร้ างความพึงพอใจในการ

บริการผู้รับบริการ

ควำมตองกำร

ประสบกำรณ์

คำพูดบอกปำกต่อปำก
บริ กำรที่ได้รับ

5

ผูรับ้อมูล
กำรสือ่ สำร
กำรส่งมอบสินคำหรื อ
กำร
1

3

กำรกำหนดนโยบำย
กำร
2

กำรรับรู ้ของผู ้ บริ กำรต่อควำม

ตรำงรำงที่ 2.4 กำรเสริ มสร้ำงควำมพึงพอใจในกำรบริ กำรผูร้ ับบริ กำร
ควำมคำดหวังของลูกค้ำเกิดจำกองค์ประกอบ 3 ประกำร คือ คำพูดปำกต่อปำก ควำมต้องกำรส่ วน
บุคคล และ ประสบกำรณ์ ที่ผ่ำนมำในกำรใช้สินค้ำและบริ กำรต่ำงๆ กำรที่จะทำให้ผูร้ ับบริ กำรพึงพอใจต่อ
กำรบริ กำรจำเป็ น อย่ำงยิ่งที่ผูใ้ ห้บริ กำรจะต้องมีควำมสำมำรถในกำรนำเสนอสิ นค้ำและบริ กำรที่ ตรงกับ
ควำมคำดหวังของผูร้ ับบริ กำร ช่องว่ำงในกำรบริ กำรเป็ นจุดบกพร่ องของกำรดำเนินงำนบริ กำร ช่องว่ำงที่ 1
เกิ ดขึ้ นระหว่ำงควำมเข้ำใจของผูบ้ ริ หำรกำรบริ กำรต่อควำมคำดหวังของลู กค้ำที่ไม่ ตรงกัน ช่ องว่ำ งที่ 2
เกิดขึ้นระหว่ำงกำรถ่ำยทอดกำรรับรู ้ควำมเข้ำใจของผูบ้ ริ หำรบริ กำรออกมำเป็ น นโยบำยกำรให้บริ กำร ซึ่ ง
อำจเบี่ยงเบนเนื่องจำกกำรใช้ขอ้ ควำมไม่ชดั เจน ช่องว่ำงที่ 3 เกิดขึ้นระหว่ำงกำรส่ งมอบสิ นค้ำหรื อบริ กำรไม่
สอดคล้องกับนโยบำยกำรให้บริ กำร ตำม ขั้นตอนหรื อวิธีกำรที่วำงไว้ ช่ องว่ำงที่ 4 เกิ ดขึ้นระหว่ำงกำรส่ ง
มอบสิ นค้ำหรื อบริ กำรไม่เป็ นไปตำมพันธะสัญญำหรื อข้อมูล ข่ำวสำรที่องค์กรบริ กำรเสนอต่อลูกค้ำ ทำให้
สิ นค้ำหรื อบริ กำรมี ระดับคุ ณภำพแตกต่ำงไปจำกข้อมูลข่ำวสำรที่ ผูร้ ับบริ กำรรับรู้มำและก่อให้เกิ ดควำม
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คำดหวัง ช่องว่ำงที่ 5 เกิดขึ้นระหว่ำงกำรส่ งมอบสิ นค้ำหรื อบริ กำร ที่มีลกั ษณะแตกต่ำงไปจำกควำมคำดหวัง
กำรบริ กำรของผูร้ ับบริ กำร ซึ่ งมีผลต่อควำมพึงพอใจของผูร้ ับบริ กำรให้ลดลงไปได้
แนวความคิดเกีย่ วกับคุณภาพการให้ บริการ (Service Quality)
ชัยสมพล ชำวประเสริ ฐ(2547) คุณภำพของกำรบริ กำร (Service Quality) หมำยถึงกำรบริ กำรที่ดีเลิศ
(Excellent Service) ตรงกับควำมต้องกำรหรื อเกินควำมต้องกำรของพนักงำนผูร้ ับบริ กำรจนทำให้เกิดควำม
พอใจ (Customer Satisfaction) และเกิดควำมจงรักภักดี (Customer Loyalty) คำว่ำบริ กำรที่ดีเลิศตรงกับควำม
ต้องกำรหมำยถึ ง สิ่ ง ที่ ผูร้ ั บบริ ก ำรต้องกำรหรื อคำดหวังไว้ได้รับกำรตอบสนองส่ วนบริ ก ำรที่ เกิ นควำม
ต้องกำรของผูร้ ับบริ กำรหมำยถึ ง สิ่ งที่ผรู ้ ับบริ กำรต้องกำร หรื อคำดหวังไว้ได้รับกำรตอบสนองอย่ำงเต็มที่
จนรู ้สึกว่ำกำรบริ กำรนั้นเป็ นบริ กำรที่ ประทับใจคุม้ ค่ำแก่กำรตัดสิ นใจ
แนวคิดคุณภาพการบริการ
Reliability (ควำมไว้ใจ หรื อ ควำมน่ำเชื่อถือ)
Assurance (ควำมมัน่ ใจ)
Tangibles (สิ่ งที่สำมำรถจับต้องได้)
Empathy (ควำมใส่ ใจ)
Responsiveness (กำรสนองตอบลูกค้ำ)
จรัญชัย กรเกตุมหำชัย (2555)ในกำรวิจยั ครั้งต่อมำคณะผูว้ ิจยั ทั้ง 3 คนดังกล่ำวข้ำงต้นพบว่ำ มีระดับ
ของควำมสัมพันธ์ (Degree of Correlation) กันเองระหว่ำงตัวแปรดังกล่ำวค่อนข้ำงสู ง จึงปรับเกณฑ์ในกำร
ประเมินคุณภำพของบริ กำรใหม่ให้เหลือเกณฑ์อย่ำงกว้ำงทั้งหมด รวม 5 ประกำร ดังต่อไปนี้
1.Reliability ควำมไว้ใจ หรื อ ควำมน่ำเชื่ อถือ ควำมสำมำรถในกำรให้บริ กำรอย่ำงถูกต้องแม่นยำ
(Accurate Performance) กำรให้บริ กำรตรงกับสัญญำที่ให้ไว้กบั ลูกค้ำ และบริ กำรที่ให้ทุกครั้ง มีควำม
สม่ ำ เสมอ ท ำให้ ลู ก ค้ำ รู ้ สึ ก ว่ ำ น่ ำ เชื่ อ ถื อ ในมำตรฐำนกำรให้ บ ริ กำร สำมำรถให้ ค วำมไว้ว ำงใจได้
(Dependable)หรื อควำมสำมำรถในกำรให้บริ กำรอย่ำงถูกต้อง(Accurate Performance)และไว้วำงใจหรื อเป็ น
ควำมน่ำเชื่อถือไว้ใจในควำมสำมำรถที่จะให้บริ กำรได้อย่ำงไว้วำงใจ และมีควำมแม่นยำ และเชื่อถือได้วำ่ จะ
ส่ งมอบบริ กำรตำมที่ได้สัญญำไว้ ควำมน่ำเชื่อถือ มีควำมหมำยวำกำรปฏิบตั ิกำรให้บริ กำรที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่ ม
ดำเนิ นกำรและถู กต้องอยู่ตลอดเวลำ จำกกำรวิจยั ควำมน่ ำ เชื่ อถื อ จะเป็ นอีกเรื่ องหนึ่ งที่ มีควำมสำคัญใน
ประเด็นด้ำนงำนบริ กำร(จรัญชัย กรเกตุมหำชัย 2555)
2. Assurance (ควำมมัน่ ใจ) ผูใ้ ห้บริ กำรมีควำมรู้และทักษะที่จำเป็ นในกำรบริ กำร (Competence) มี
สุ ภ ำพและเป็ นมิ ตรกับ ลู ก ค้ำ (Courtesy) มีควำมชื่ อสัตย์ และสำมำรถสร้ ำงควำมมัน่ ใจให้แก่ ลู กค้ำ ได้
(Credibility) และควำมมัน่ คงปลอดภัย (Security)(ผดุงศักดิ์ สำยสระสรง 2555)หรื อทำให้เกิดควำมมัน่ ใจ
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ควำมรู ้หรื อมำรยำทของพนักงำนและควำมสำมำรถที่จะส่ งผ่ำนควำมน่ ำเชื่ อถือ และกำรสร้ำงควำมเชื่อมัน่
ของลู ก ค้ำ ขึ้ น ในคุ ณ ภำพกำรบริ ก ำรที่ มี บ่ อ ยครั้ งผู้ใ ห้ บ ริ ก ำรจะมอบซึ่ งควำมมั่น ใจในเบื้ อ งต้น จำก
ควำมสำมำรถในตัวงำนที่เขำมีอยู่ (ผดุงศักดิ์ สำยสระสรง 2555)
3. Tangibles (สิ่ งที่สำมำรถจับต้องได้) ลักษณะทำงกำยภำพของอุปกรณ์ เครื่ องมือ สิ่ งอำนวยควำม
สะดวกพนัก งำน และวัส ดุ ที่ ใ ช้ใ นกำรสื่ อ สำรต่ ำ ง ๆหรื อ เป็ นสิ่ ง อ ำนวยควำมสะดวกๆประกอบด้ว ย
สภำพแวดล้อม เครื่ องมือและอุ ปกรณ์ต่ำงๆ (ผดุงศักดิ์ สำยสระสรง 2555) หรื อสิ่ งที่จบั ต้องได้เป็ นหลักฐำน
ทำงกำยภำพของกำรบริ กำร หรื อสิ่ งที่สำมำรถสังเกตเห็นได้เพื่อช่วยทำให้ลูกค้ำทรำบรู ปแบบควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับกำรบริ กำรได้ล่วงหน้ำ (จรัญชัย กรเกตุมหำชัย 2555)
4. Empathy (ควำมใส่ ใจ) สำมำรถเข้ำถึงได้โดยสะดวกและสำมำรถติดต่อได้ง่ำย (Easy Access)
ควำมสำมำรถในกำรติดต่อสื่ อสำรให้ลูกค้ำเข้ำใจได้ (Good Communication) ควำมเห็นอกเห็นใจ และเข้ำใจ
ลูกค้ำ (Customer Understanding) หรื อเป็ นกำรดูแลเอำใจใส่ เป็ นกำรสนใจดูแลลูกค้ำและควำมตั้งใจของแต่
ละบุ คคลที่ มีต่องำนด้ำนบริ กำรที่ ส่ง มอบให้ลูก ค้ำ ควำมเอำใจใส่ เป็ นสิ่ ง ต่ำ งๆ ที่ ได้รับกำรพิจำรณำจำก
มุมมองของลูกค้ำ Responsiveness (กำรสนองตอบลูกค้ำ) ควำมเต็มใจที่จะให้บริ กำรทันที (Promptness)
และให้ควำมช่ วยเหลื อเป็ นอย่ำงดี (Helpfulness)(ผดุงศักดิ์ สำยสระสรง 2555)หรื อกำรเป็ นกำรตอบสนอง
คือควำมยินดีและกำรมีควำมสำมำรถที่จะจัดให้มีบริ กำรโดยฉับพลัน และเพื่อที่จะตองสนองอย่ำงรวดเร็ วต่อ
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ บ่อยครั้งที่ลูกค้ำร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับกำรขำดซึ่ งกำรตอบสนองในส่ วนต่ำงๆของกำร
บริ กำรที่มอบให้ที่ผจู ้ ดั ให้มีกำรบริ กำรแสดงให้เห็นถึงกำรขำดกำรตอบสนอง เมื่อเขำยำกต่อกำรที่จะติดต่อ
แสดงให้เห็นถึงกำรขำดกำรติดตำม กำรให้บริ กำรที่ไม่ดี และกระทำเหมือนกับว่ำได้ทำตำมสิ่ งที่ลูกค้ำชอบ
แล้ว(จรัญชัย กรเกตุมหำชัย 2555)
2.2 การขนส่ งทางอากาศ (Air Transport)
กำรขนส่ งทำงอำกำศมี บทบำทสำคัญต่อเศรษฐกิ จและสังคมของโลก เพรำะเป็ นบริ กำรขนส่ งที่มี
ควำม สะดวกรวดเร็ วและปลอดภัยกว่ำกำรขนส่ งรู ปแบบอื่นโดยเฉพำะในภำวะปัจจุบนั ที่ประเทศต่ำงๆมีกำร
คมนำคมติดต่อกันมำกขึ้นส่ งผลให้กำรขนส่ งทำงอำกำศของโลกขยำยตัวเพิ่มขึ้นตลอดเวลำซึ่ งภูมิภำคที่กำร
ขนส่ ง ทำงอำกำศขยำยตัว มำกที่ สุ ด คื อ ภู มิ ภ ำคเอเชี ย แปซิ ฟิ กดัง นั้นกำรขนส่ ง ทำงอำกำศจึ ง เป็ นกิ จกำร
สำธำรณู ปโภคประเภทหนึ่ งที่มีควำมสำคัญต่อกำรดำเนิ นชีวิตประจำวัน กำรประกอบอำชีพของประชำชน
และเศรษฐกิจของประเทศ(http://www.sme.go.th , 2557 : เรื่ องกำรขนส่ งทำงอำกำศ)
ข้ อดีของการขนส่ งทางอากาศ
1. ใช้เวลำในกำรขนส่ งน้อย
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2. สิ นค้ำแบบใหม่ๆโดยเฉพำะสิ นค้ำประเภทแฟชัน่ สำมำรถส่ งไปยังตลำดต่ำงๆทัว่ โลกได้ในเวลำที่
เร็ ว

ข้ อเสี ยของการขนส่ งทางอากาศ
1. เสี ยค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นงำนค่อนข้ำงสู ง เพรำะมีอตั รำค่ำขนส่ งสิ นค้ำสู งกว่ำอัตรำค่ำขนส่ ง
ประเภทอื่นๆ
2. กำรขนส่ งขึ้นอยู่กบั สภำพภูมิอำกำศ ทำให้เป็ นอุปสรรคต่อกำรขนส่ ง หำกสภำพภูมิอำกำศ ไม่
เอื้ออำนวย
ศักยภาพการขนส่ งสิ นค้ าทางอากาศในปัจจุบัน
ศูนย์กลำงกำรขนส่ งสิ นค้ำทำงอำกำศของประเทศไทยอยูที่ท่ำอำกำศยำนกรุ งเทพ ปั จจุบนั กำรขนส่ ง
สิ นค้ำทำงอำกำศกำลังมีบทบำทและมีควำมสำคัญเพิ่มขึ้ นอย่ำงรวดเร็ ว ทั้งนี้ จำกสถิ ติของสมำคมตัวแทน
ขนส่ งสิ นค้ำทำงอำกำศไทย พบว่ำในปี พ.ศ.2547 จำนวนปริ มำณสิ นค้ำที่ขนส่ งทำงอำกำศ ณ ท่ำอำกำศยำน
กรุ งเทพ มีปริ มำณคิดเป็ นน้ ำหนัก 1.06 ล้ำนตันต่อปี จัดเป็ นอันดับ 7 ของเอเชีย และอันดับที่ 19 ของโลกใน
จำนวนนี้ เป็ นปริ มำณสิ นค้ำเพื่อกำรส่ งออก (Total outbound and transit) กว่ำ 5.5แสนตันต่อปี ส่ วนในด้ำน
มูลค่ำนั้นประมำณวำร้อยล่ะ10 ของมูลค่ำส่ งออกของไทยหรื อประมำณ 3 แสนล้ำนบำทต่อปี เป็ นกำรขนส่ ง
ทำงอำกำศ ประเภทสิ นค้ำที่ นิยมใช้บริ กำรขนส่ งทำงอำกำศส่ วนใหญ่ ได้แก่ สิ นค้ำประเภทอุปกรณ์ และ
ส่ วนประกอบคอมพิ วเตอร์ เครื่ องใช้ไ ฟฟ้ ำ อัญมณี และของมี ค่ ำ ต่ ำ ง ๆ นอกจำกนี้ ยัง นิ ย มขนส่ ง สิ นค้ำ
ประเภทผัก ผลไม้ ที่ตอ้ งกำรรักษำสภำพให้คงควำมสดอยูเ่ สมอ ซึ่ งสัดส่ วนกำรขนส่ งสิ นค้ำทำงอำกำศตำม
ท่ำ อำกำศยำนที่ สำคัญ แยกตำมสิ นค้ำ ขำเข้ำและสิ นค้ำขำออกซึ่ งในปี พ.ศ. 2548 มีปริ มำณสิ นค้ำขำเข้ำ
479,491 ตัน สิ นค้ำขำออก 706,072 ตันรวม 1,185,563 ตัน
ภำพรวมกำรแข่งขันทำงธุ รกิจกำรขนส่ งสิ นค้ำทำงอำกำศในปัจจุบนั นี้ คู่แข่งที่สำคัญในภูมิภำคนี้ คือ
ประเทศสิ งคโปร์ ซึ่ งต่ำงจำกเมื่อก่อนเรำจะมีคู่แข่งทำงกำรขนส่ งสิ นค้ำทำงอำกำศ คือ สิ งคโปร์ มำเลเซี ย และ
ฮ่องกง แต่ขณะนี้ ฮ่องกงไม่ได้เป็ นคู่แข่งของเรำอีกต่อไป เพรำะฮ่องกงได้แซงหน้ำเรำไปมำก โดยเฉพำะได้
เปลี่ยนจำกสนำมบินระหว่ำงประเทศธรรมดำเป็ นประตูสู่ ประเทศจีน (Gateway to China) ไปเรี ยบร้อยแล้ว
ส่ วนมำเลเซี ยนั้นไม่ค่อยประสบควำมสำเร็ จเท่ำที่ควรเนื่ องจำกไม่กี่ปี ที่ผ่ำนมำจำนวนผูม้ ำใช้บริ กำรกลับ
ลดลง ในขณะที่ ท่ ำ อำกำศยำนกรุ ง เทพมี ค วำมแออัดมำก สิ่ ง อำนวยควำมสะดวกต่ ำ ง ๆ ไม่ เอื้ อ อำนวย
เท่ำที่ควร ที่จอดรถของผูม้ ำใช้บริ กำรก็มีควำมหนำแน่น
สภำพปัญหำและอุปสรรค
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1. ปั จจุบนั พื้นที่ของคลังสิ นค้ำของกำรท่ำอำกำศยำนแห่ งประเทศไทยทั้ง 4 หลัง มีควำม หนำแน่น
แออัดสู งมำก โดยเฉพำะในช่ วงเวลำ 16.00 -24.00 น. หรื อในช่วงเวลำอนุ ญำตให้เดินรถบรรทุกได้ สิ นค้ำ
จำกที่ต่ำง ๆ จะต้องกำรตรวจสอบและพิธีกำรต่ำงๆ ก่อนที่จะนำบรรจุข้ ึนเครื่ องซึ่ งจะต้องใช้เวลำมำก ทำให้
เกิดควำมไม่แน่นอนบ่อยครั้งที่หลังจำกสิ นค้ำมำถึงที่คลังสิ นค้ำแล้วไม่สำมำรถตำมหำเจ้ำของสิ นค้ำได้
2. สำยกำรบิ นแห่ งชำติ ของประเทศไทยยังไม่มีเครื่ องบินสำหรั บบรรทุกสิ นค้ำโดยเฉพำะ (Air
Freighter) แต่ยงั คงใช้วิธีฝำกไปกับเครื่ องบินผูโ้ ดยสำรหรื อเช่ ำพื้นที่บนเครื่ องบินจำกสำยกำรบินอื่นทำให้
เกิดรำยจ่ำยที่เพิ่มมำกขึ้นกว่ำที่ควรจะเป็ น
3. ห้องเย็นสำหรับพักสิ นค้ำที่ตอ้ งกำรรักษำควำมเย็นมีพ้ืนที่และจำนวนห้องที่ให้บริ กำรจำกัดใน
กรณี ที่สินค้ำที่ ตอ้ งกำรขนส่ งมี ป ริ ม ำณมำกและใช้พ้ืนที่มำก เช่ น กล้วยไม้สด จะทำให้พ้ืนที่ดงั กล่ ำ วไม่
พอเพียงต่อควำมต้องกำร ส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบกำรขนส่ งทำงถนนต้องนำสิ นค้ำมำถึงที่คลังสิ นค้ำในเวลำที่
ใกล้เคียงกบเวลำที่เครื่ องบินจะออกจำกลำนจอด ทำให้ควำมแออัดบริ เวณหน้ำคลังสิ นค้ำที่มีมำกอยูแ่ ล้วกลับ
ทวีเพิม่ มำกขึ้น นอกจำกนี้ จะส่ งผลให้เวลำที่ใช้ในกำรตรวจสอบลดลงด้วย
2.3 แนวคิดและทฤษฎีทางการตลาด
2.3.1 ควำมเป็ นมำและควำมหมำย
ความหมายและขอบเขตของการตลาด(Market)
ในควำมหมำยของ ฟิ ลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) หมำยถึง ที่ใดก็ตำม ทั้งที่เป็ นสถำนที่หรื อไม่มี
สถำนที่ ที่มีอุปสงค์และอุปทำน ในสิ นค้ำ หรื อบริ กำรมำพบกัน จนทำให้เกิ ดรำคำที่มำจำกกลไกตลำด โดย
เศรษฐกิ จในระบบตลำดนี้ ยอมรับกำรเปลี่ ยนแปลงของรำคำ เช่ น กำรที่รำคำลดลงโดยอัตโนมัติเมื่อมีกำร
เสนอขำยสิ นค่ำเป็ นต้น ทำงด้ำนทฤษฏีน้ นั เห็นว่ำ เศรษฐกิจในระบบตลำดที่แท้จริ งนั้น จำเป็ นต้องประกอบ
ไปด้วยเงื่อนไขต่ำง ๆ ดังนี้ คือ ผูผ้ ลิตสิ นค้ำที่มีขนำดเล็ก ผูบ้ ริ โภคจำนวนมำกรวมถึง มำตรกำรในกำรกีดกัน
กำรเข้ำตลำดที่นอ้ ย เงื่อนไขเหล่ำนี้ถำ้ มีครบทั้งหมดจะถือว่ำเป็ นตลำดที่สมบูรณ์ซ่ ึ งพบได้มำกในโลกปั จจุบนั
(Kotler, 2003a, p.11) คำตลำด จึงมีควำมหมำยครอบคลุมถึงลูกค้ำหลำยกลุ่ม รวมทั้งตลำดที่มีตวั ตนโดย
ลักษณะทำงกำยภำพ และตลำดที่ไม่มีตวั ตนในกำยภำพ (ตลำด Digital) ตลอดจนตลำดขนำดใหญ่ที่มีหลำยๆ
ตลำดย่อยซึ่ งมีควำมเกี่ ยวข้องสัมพันธ์อยู่ในธุ รกิ จนั้นขอบเขตของกำรตลำด (The Scope of Marketing)
กำรตลำดเป็ นงำนที่ เกี่ ยวข้องกับกำรสร้ ำ งสรรค์ กำรส่ งเสริ ม และกำรส่ งมอบสิ นค้ำ หรื อบริ ก ำรให้ก ับ
ผูบ้ ริ โภคและองค์กรกำรธุ รกิ จต่ำงๆ นักกำรตลำดมีหน้ำที่กระตุน้ ควำมต้องกำร ซื้ อผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ของ
บริ ษทั ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
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2.3.2 องค์ประกอบของกำรตลำด
แนวคิ ดทฤษฎี ทำงกำรตลำดของผูบ้ ริ โภคสิ นค้ำและบริ กำรนั้น เป็ นกำรตลำดที่มุ่งขำยสิ นค้ำและ
บริ กำร แต่ที่จริ งแล้วกำรตลำดไม่จำเป็ นต้องมุ่งไปทำงทำกำไรเพียงอย่ำงเดียว อันที่จริ งแล้วองค์กรใดๆ ที่
ต้องเกี่ ยวข้องกับสำธำรณะก็ ล้วนจำเป็ นต้องใช้กำรตลำดเข้ำช่ วยทั้งนั้น แม้แต่องค์ก รศำสนำซึ่ งต้องกำร
เผยแพร่ ธรรมะให้ถึงชำวบ้ำน แต่ ฟิ ลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) เรี ยกสิ่ งว่ำเป็ นกำรตลำดอย่ำงหนึ่ งเช่นกัน
ดังนั้นสำมำรถกล่ำวได้อีกอย่ำงหนึ่ งว่ำ กำรตลำดนั้น สำมำรถนำไปใช้ในกำรเผยแพร่ อะไรก็ได้ นับตั้งแต่
สิ นค้ำไปจนถึงควำมคิด ซึ่ งเรี ยกกันว่ำกำรตลำดเชิงสังคม (social marketing) เป็ นกำรตลำดที่ไม่ได้มุ่งหวัง
กำไรแต่อยำกปลูกฝังควำมคิดหรื อพฤติกรรมบำงอย่ำงที่เห็นว่ำดีให้แก่ผบู้ ริ โภค ประกอบด้วย 6 แนวคิดดังนี้
1. แนวคิดกำรผลิต (The Production Concept) นับเป็ นแนวคิดที่เก่ำแก่ที่สุดในกำรดำเนินธุ รกิจ ซึ่ ง
ใช้ได้ดีเมื่อมีควำมต้องกำรซื้ อ มำกกว่ำควำมต้องกำรขำย และเน้นกำรปรับปรุ งคุณภำพกำรผลิตให้ตน้ ทุน
ต่ำลง เพื่อขำยสิ นค้ำในรำคำต่ำกว่ำคู่แข่ง แนวคิดนี้ถือว่ำ ผูบ้ ริ โภคนิยมสิ นค้ำที่หำซื้อได้แพร่ หลำยทัว่ ไป และ
รำคำถู ก แนวคิ ดเช่ นนี้ มกั ถู กนำไปใช้ในประเทศที่กำลังพัฒนำ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมักจะสนใจตัวสิ นค้ำมำกกว่ำ
รู ปแบบ
2. แนวคิดผลิตภัณฑ์ (The Product Concept) ผูบ้ ริ โภคจะให้ควำมสำคัญต่อคุณภำพมำกกว่ำรำคำ
และในขณะเดียวกัน ผูผ้ ลิตเองก็เน้นไปที่กำรปรับปรุ งพัฒนำ ผลิตภัณฑ์อยูเ่ สมอแนวคิดนี้ถือว่ำผูบ้ ริ โภคชอบ
สิ นค่ำที่มีคุณภำพดี ที่สุด อย่ำงไรก็ตำมผูผ้ ลิตสิ นค้ำ หรื อ บริ กำรที่ใช้แนวควำมคิดนี้ มกั จะหลงใหลไปกับ
สิ นค้ำของตน จนอำจมองข้ำมควำมต้องกำรที่แท้จริ งของผูบ้ ริ โภค
3. แนวคิดกำรขำย (The Selling Concept) ต้องมีกำรกระตุน้ กำรขำยด้วยวิธีกำรในลักษณะต่ำงๆ เช่น
ลดแลกแจกแถม เพื่อให้ซ้ื อมำกขึ้น ปั จจุบนั แนวคิดเช่ นนี้ มกั จะถูกใช้ในสิ นค้ำที่ขำยยำก หรื อไม่ได้อยู่ใน
ควำมคิดที่จะซื้ อเลย (unsought goods) ดังนั้นแนวควำมคิดนี้ จึงมุ่งไปที่กำรขำยเชิงรุ ก และควำมพยำยำมใน
กำรส่ งเสริ มกำรตลำด แนวควำมคิดนี้ ต้ งั ข้อสันนิฐำนว่ำ ลูกค้ำมีควำมเฉื่ อยในกำรซื้ อ หรื อบำงครั้งอำจรู้สึก
ต่อต้ำนกำรซื้ อ ดังนั้นฝ่ ำยกำรตลำดจึ ง มี หน้ำที่ ตอ้ งเกลี้ ย งกล่ อมให้ซ้ื อ และเชื่ อว่ำบริ ษ ทั มี เครื่ องมือกำร
ส่ งเสริ มกำรตลำดที่สำมำรถใช้กระตุน้ ให้เกิดกำรซื้ อ บริ ษทั ที่ใช้แนวควำมคิดนี้ ยกตัวอย่ำงเช่น บริ ษทั cocacola โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้ได้ขำยสิ นค้ำได้มำกขึ้น ขำยให้ผคู้ นจำนวนมำกขึ้น ให้บ่อยขึ้น และให้ได้เงิน
มำกขึ้น เพื่อให้ได้กำไรมำกขึ้น
4. แนวคิดมุ่งตลำด (The Marketing concept) แนวคิดนี้ เกิดขึ้นเมื่อกลำงปี 1950 ซึ่ งแนวคิดต่ำงๆที่
ผ่ำนมำนั้นจะเป็ นกำรผลิตแล้วขำย แต่แนวคิดมุ่งตลำดนี้ยดึ หลัก มุ่งเน้นลูกค้ำและแสวงหำกำไรจำกควำมพึง
พอใจของลู ก ค้ำ มิ ใ ช่ เป็ นกำรตำมล้ำ หำลู ก คำ หรื อกำรหำลู กค้ำ ให้เหมำะกับ ผลิ ตภัณฑ์แนวคิดกำรผลิ ต
แนวคิดผลิตภัณฑ์และ แนวคิดกำรขำย นั้น มีขอ้ จำกัดสำหรับกำรใช้ ในปั จจุบนั กล่ำวคือ แนวคิดกำรตลำด
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ใช้เพื่อให้บรรลุ เป้ ำหมำยองค์กร เริ่ มต้นจำกกำรตรวจสอบควำมจำเป็ น และควำมตองกำรต่ำงๆของกลุ่ ม
ลูกค้ำเป้ ำหมำย และนำเสนอสิ่ งที่ตอ้ งกำรนั้น โดยพยำยำมสร้ำงควำมพึงพอใจให้กลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำยอย่ำงมี
ประสิ ทธิ ภำพกว่ำคู่แข่ง ประสำนกิจกรรมต่ำงๆที่จะกระทบต่อลูกค้ำกลุ่มนั้นเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสู งสุ ด
5. แนวคิดทำงด้ำนลูกค้ำ(The Customer concept) ส่ วนแนวคิดทำงด้ำนลูกค้ำจะมุ่งเน้นควำม
ต้องกำรส่ วนตัวเฉพำะลูกค้ำแต่ละรำย เพื่อเสริ มสร้ำงควำมภักดีของลูกค้ำที่มีต่อบริ ษทั ตลอดจนสร้ำงคุณค้ำ
ที่ลูกค้ำได้รับให้ตลอดชีพถ้ำเป็ นไปได้
6. แนวคิดทำงกำรตลำดเพื่อสังคม (The Societal marketing concept)แนวคิดกำรตลำดเพื่อสังคมมี
จุดเริ่ มต้นเช่นเดียวกันกับแนวคิดกำรตลำดในรู ปแบบอื่น
แนวความคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาด
ฟิ ลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) ได้มีกำรแบ่งระดับของแนวควำมคิดและทฤษฎีเกี่ ยวกับตลำด
ออกเป็ น (Kotler, 1984) ระดับแรก กำรตลำดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing) โดยกำรตลำดแบบนี้ มี
จุดมุ่งหมำยหลักคือ กำรสร้ำงควำมตระหนักในตรำสิ นค้ำ(brands)แบบที่เคยมุ่งเน้นกันมำ โดยกำรตลำดที่อยู่
ในระดับขั้นนี้จะมุ่งให้ควำมสำคัญกับส่ วนประสมกำรตลำด
อดุ ลย์ จำตุรงคกุล (2543: 26) กล่ำวในเรื่ อง ตัวแปรหรื อองค์ประกอบของส่ วนผสมทำงกำรตลำด
(4P’s) ว่ำเป็ นตัวกระตุน้ หรื อสิ่ งเร้ำทำงกำรตลำดที่กระทบต่อกระบวนกำรตัดสิ นใจซื้ อ โดยแบ่งออกได้ดงั นี้
1.ผลิตภัณฑ์ (Products) ที่ตอ้ งมีคุณภำพและรู ปแบบดีไซน์ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ หรื อ
สิ นค้ำหรื อบริ กำรที่ บุคคลและองค์กรซื้ อไปเพื่อใช้ใ นกระบวนกำรผลิ ตสิ นค้ำ อื่นๆ หรื อในแนวทำงกำร
ประกอบธุ รกิ จ หรื อหมำยถึ งสิ นค้ำหรื อบริ กำรที่ผูซ้ ้ื อสิ นค้ำหรื อบริ กำรที่ผูซ้ ้ื อไปเพื่อใช้ในกำรผลิ ต กำร
ให้บริ กำร หรื อดำเนินงำนของกิจกำร(ณัฐ อิรนพไพบูลย์ 2554)หรื อ แม้ผลิตภัณฑ์จะเป็ นองประกอบตัวเดียว
ในส่ วนประสมของกำรตลำดก็ตำม แต่เป็ นตัวสำคัญที่มีรำยละเอียดที่จะต้องพิจำรณำอีกมำกมำย ดังนี้ เช่ น
ควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์ (Produce Variety) ชื่อตรำสิ นค้ำของผลิตภัณฑ์ (Brand Name) คุณภำพ ของ
ผลิตภัณฑ์ (Quality) กำรรับระกันผลิตภัณฑ์ (Warranties) และกำรรับคืนผลิตภัณฑ์ (Returns) (ชีวรรณ เจริ ญ
สุ ข 2547)
2.ราคา (Pricing) ต้องเหมำะสมกับตำแหน่ งทำงกำรแข่งขันของสิ นค้ำและสร้ำงกำไรในอัตรำที่
เหมำะสมสู่ กิจกำรหรื อจำนวนเงินที่ถูกเรี ยกเก็บเป็ นค่ำสิ นค้ำหรื อบริ กำรหรื ผลรวมของมูลค่ำที่ผซู้ ้ื อทำกำร
แลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มำซึ่ งผลประโยชน์จำกกำรมีหรื อกำรใช้ผลิตภัณฑ์สินค้ำหรื อบริ กำรหรื อนโยบำยกำร
ตั้งรำคำ (Pricing Policies)(ณัฐ อิรนพไพบูลย์ 2554)หรื อมูลค่ำของสิ นค้ำและบริ กำรที่วดั ออกมำเป็ นตัวเงิน
กำรกำหนดรำมี ควำมส ำคัญต่อกิ จกำรมำก กิ จกำรไม่ส ำมำรถกำหนดรำคำสิ นค้ำ เองได้ตำมใจชอบ กำร
พิจำรณำรำคำจะต้องกำหนดต้นทุนกำรผลิ ต สภำพกำรแข่งขัน กำไรที่คำดหมำย รำคำของคู่แข่งขัน ดังนั้น
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กิ จกำรจะต้องเลื อกกลยุท ธ์ ที่ เหมำะสมในกำรก ำก ำหนดรำคำสิ น ค้ำ และบริ ก ำร ประเด็นส ำคัญจะต้อ ง
พิจำรณำเกี่ ยวกับรำคำได้แก่ รำคำสิ นค้ำที่ระบุในรำยกำรหรื อรำคำที่ระบุ (List Price) รำคำที่ให้ส่วนลด
(Discounts) รำคำที่มีส่วนยอมให้ (Allowances) รำคำที่มีช่วงระยะเวลำที่กำรชำระเงิน (Payment Period)
และรำคำเงื่อนไขให้สินเชื่อ (Credit Terms) (ชีวรรณ เจริ ญสุ ข 2547)
3.ช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Place) ก็เน้นช่องทำงกำรกระจำยสิ นค้ำที่ครอบคลุมและทัว่ ถึง สำมำรถ
เข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำยทุกส่ วนได้เป็ นอย่ำงดีหรื อเป็ นช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยเป็ นเส้นทำงเคลื่อนย้ำยจำก
ผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้ำ ซึ่ งอำจผ่ำนคนกลำงหรื อไม่ผำ่ นก็ได้ ในช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยประกอบด้วย
ผูผ้ ลิ ต ผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ทำงอุตสำหกรรม (Industrial User) หรื อลู กค้ำทำงอุ ตสำหกรรม (Industrial
Consumer) และคนกลำง (Middleman) โลจิสติกส์ทำงกำรตลำด เป็ นกำรวำงแผนกำรปฏิบตั ิตำมแผนและ
กำรควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยสิ นค้ำจำกจุดเริ่ มต้นไปยงจุดที่ตอ้ งกำร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำโดย
มุ่งผลกำไร (ณัฐ อิรนพไพบูลย์ 2554) หรื อกลยุทธ์ทำงกำรตลำดในกำรทำให้มีผลิตภัณฑ์ไว้พร้อมจำหน่ำย
สำมำรถก่ออิทธิ พลต่อกำรพบผลิ ตภัณฑ์ แน่นอนว่ำสิ นค้ำที่มีจำหน่ ำยแพร่ หลำยและง่ำยที่จะซื้ อก็จะทำให้
ผูบ้ ริ โภคนำไปประเมินประเภทของช่องทำงที่นำเสนอก็อำจก่ออิทธิ พลต่อกำรรับรู้ภำพพจน์ของผลิตภัณฑ์
(ชี วรรณ เจริ ญสุ ข 2547)หรื อ ช่ องทำงกำรจัดจำหน่ ำยที่เกี่ ยวข้องกับ หน่ วยเศรษฐกิ จต่ำงๆ ที่มีส่วนร่ วมใน
กระบวนกำรน ำพำสิ น ค้ำ จำกผูผ้ ลิ ต ไปสู่ มื อ ผูบ้ ริ โ ภค ซึ่ งกำรตัด สิ น ใจเลื อ กช่ อ งทำงกำรจัด จ ำหน่ ำ ยที่
เหมำะสม มีควำม สำคัญต่อกำไรของหน่วยธุ รกิจ รวมทั้งมีผลกระทบต่อกำรกำหนดส่ วนผสมทำงกำรตลำด
ที่เกี่ ยวข้องอื่นๆเช่ น กำรตั้งรำคำ กำรโฆษณำ เกรดสิ นค้ำ (ภูดินนั ท์ อดิทิพยำงกูร 2555) หรื อ กำรกระจำย
สิ น ค้ำ เป็ นกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กำรเคลื่ อ นย้ำ ยตัว สิ น ค้ำ จำกผู้ผ ลิ ต ไปยัง ผู้บ ริ โภค หรื อผู้ใ ช้ ท ำง
อุ ตสำหกรรมกำรขนส่ งและกำรเก็บรั กษำตัวสิ นค้ำ ภำยในธุ รกิ จใดธุ รกิ จหนึ่ ง และระบบช่ องทำงกำรจัด
จำหน่ำยของธุ รกิจนั้น (ชำนนท์ รุ่ งเรื อง 2555)
4.การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ที่เน้นทั้งกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ส่งเสริ มกำรขำยและ
กำรตลำดโดยตรง ซึ่ งสำมำรถเรี ยกว่ำ 4P ซึ่ งนำไปสู่ กำรได้ครอบครองส่ วนแบ่งทำงกำรตลำดที่เพิ่มขึ้นตำม
เป้ ำหมำยของกิ จกำรนั่นเอง ระดับที่ สองคือกำรตลำดที่มุ่งเน้นทำงด้ำนของกำรสร้ำงประสบกำรณ์ ที่ดีน่ำ
ประทับใจให้กบั ลูกค้ำ ก็จะนำไปสู่ กำรสร้ำงควำมผูกพันทำงด้ำนอำรมณ์ที่แนบแน่น ต่อผูบ้ ริ โภคแบบสนิท
แนบแน่ น โดยผลลัพธ์ที่คำดหวังจำกกิ จกำรในกำรดำเนิ นกลยุทธ์ทำงกำรตลำดระดับที่สองนี้ คือกิจกำรจะ
สำมำรถมีส่วนแบ่งกำรตลำดในจิตใจของลูกค้ำสู งขึ้นเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน(ณัฐ อิรนพไพบูลย์ 2554)หรื อ
เป็ นกิจกรรมติต่อสื่ อสำรไปยังตลำดเป้ ำหมำยเพื่อเป็ นกำรให้คำมรู้ ชักจูง หรื อเป็ นกำรเตือน ควำมจำเป็ นของ
ตลำดเป้ ำหมำยที่มีต่อตรำสิ นค้ำและผลิตภัณฑ์สินคำหรื อบริ กำร กำรโฆษณำ กำรส่ งเสริ มกำรขำย (ชำนนท์
รุ่ งเรื อง 2555) หรื อเป็ นเครื่ องมือกำรสื่ อสำรเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจต่อตรำสิ นค้ำหรื อบริ กำรควำมคิด ต่อ

23

บุคคลโดยใช้เพื่อจูงใจ ให้เกิ ดควำมต้องกำรเพื่อเตือนควำมทรงจำ ในผลิตภัณฑ์โดยคำดว่ำจะมีอิทธิ พลต่อ
ควำมรู ้สึก ควำมเชื่อ และพฤติกรรมกำรซื้ อ(ชีวรรณ เจริ ญสุ ข 2547)
2.3.4 กำรวิเครำะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
กมลรัตน์ สัตยำพิมล (2552) เป็ นกำรคนคว้ำ หรื อวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมกำรซื้ อและกำรบริ โภค ทั้ง
ที่เป็ นบุคคลกลุ่มบุคคล หรื อองค์กร เพื่อให้ทรำบถึงลักษณะควำมต้องกำรและพฤติกรรมกำรซื้ อกำรบริ โภค
กำรเลือกบริ กำรแนวคิด หรื อประสบกำรณ์ที่จะทำให้ผบู้ ริ โภคพึงพอใจ หรื อ (ปณิ ศำลัญ ชำนนท์ , 2548)
หรื อเป็ นกำรวิเครำะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ด้วยกำรศึกษำค้นคว้ำถึงพฤติกรรมกำรเลือกซื้ อ กำรตัดสิ นใจซื้ อ
และกำรใช้สินค้ำและกำรบริ กำรของผูบ้ ริ โภค เพื่อที่จะให้นักกำรตลำดทรำบถึ งควำมพึงพอใจและควำม
ต้องกำรของผูบ้ ริ โภค
นฤมล อดิเรกโชติกุล (2548) โดยสำมำรถ 7 คำถำม (6Ws 1H) ที่จะช่วยในกำรวิเครำะห์พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคเพื่อค้นหำ 7 คำตอบ (7Os)
1. ใครอยูใ่ นตลำดเป้ ำหมำย (Who is in the target market?)
2. ผูบ้ ริ โภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?)
3. ทำไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?)
4. ใครมีส่วนร่ วมในกำรตัดสิ นใจซื้ อ (Who participates in the buying?)
5. ผูบ้ ริ โภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?)
6. ผูบ้ ริ โภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?) (ปรัชญำ ปิ ยะรังสี 2554)
7. ผูบ้ ริ โภคซื้ออย่ำงไร (How does the consumer buy?)
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer behavior role) หมำยถึง บทบำทของ ผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสิ นใจ
ซื้ อ จำกกำรศึกษำบทบำทพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค นักกำรตลำดได้นำมำประยุกต์ใช้ในกำรกำหนดกลยุทธ์
กำรตลำด โดยเฉพำะกลยุทธ์กำรโฆษณำและผูแ้ สดงโฆษณำ (Presenter) ให้บทบำทใดบทบำทหนึ่ ง เช่น ผู้
ริ เริ่ ม ผูม้ ีอิทธิ พล ผูต้ ดั สิ นใจซื้ อ ผูซ้ ้ือ และผูใ้ ช้โดยทัว่ ไปมี 5 บทบำทคือ(ธวัลวรัตน์ อินทนนชัย 2552)
1.
2.
3.
4.
5.

ผูร้ ิ เริ่ ม (Initiator)
ผูม้ ีอิทธิพล (Influence)
ผูต้ ดั สิ นใจ (Decision)
ผูซ้ ้ือ (Buyer)
ผูใ้ ช้ (User)
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กลยุทธการตลาดของฟิ ลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler)
ในกำรเตรี ยมกลยุท ธ์ ก ำรตลำดที่ มีป ระสิ ท ธิ ผลบริ ษทั ต้องศึ กษำคู่แข่ งลู ก ค้ำ ปั จจุ บ นั และลู ก ค้ำ ที่ มี
ศักยภำพในอนำคต บริ ษทั ต้องกำหนดกลยุทธ์กำรแข่งขัน วัตถุประสงค์จุดแข็ง จุดอ่อนและรู ปแบบของกำร
โต้ตอบของคู่แข่ง (Kotler,2003a)โดยกำรวำงแผนกลยุทธ์น้ นั อำศัยหลักกำรที่เรี ยกว่ำ SWOT Analysis ซึ่ งย่อ
มำจำก
S = Strength (จุดเด่น จดแข็ง)
W = Weakness (จุดอ่อน จดด้อย)
O = opportunity (จุดเกิดโอกำส)
T = Threat (จุดเกิด อุปสรรค )
กำรวำงแผนกำรตลำดเชิงกลยุทธ์เป็ นกระบวนกำรพัฒนำ และกำรรักษำควำมเหมำะสมสอดคล่อง
ระหว่ำงวัตถุประสงค์ทกั ษะควำมสำมำรถ และทรัพยำกรขององค์กรกับโอกำสทำงธุ รกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
กำรวำงแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ มี เ ป้ ำหมำย เพื่ อ ปรั บ กำรดำเนิ น กิ จ กำร และผลิ ต ภัณ ฑ์ข องบริ ษ ทั เพื่ อบรรลุ ถึ ง
เป้ ำหมำยในกำรทำกำไรและกำรเติบโตของธุรกิจ กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์จะมีอยู4่ ระดับ ได้แก่
1. ระดับบริ ษทั (Corporate)
2. ระดับส่ วน (Division)
3. ระดับหน่วยธรกิจ (SBU )
4. ระดับผลิตภัณฑ์ (Product)
โดยสำนักงำนใหญ่ของบริ ษทั จะรับผิดชอบในกำรกำหนดกระบวนกำร เพื่อพัฒนำแผนกลยุทธ์ซ่ ึ ง
กลยุทธ์ในระดับบริ ษทั จะวำงกรอบเพื่อให้ระดับส่ วน (Division) และหน่วยธุรกิจ(Business unit) วำงแผนกล
ยุทธ์ของตนเองกำรวำงแผนกลยุทธ์ในระดับบริ ษทั มีกิจกรรมสำคัญ 4ประกำรกล่ำวคือ
1. ระบุพนั ธกิจ (Mission)
2. สร้ำงหน่วยธุ รกิจเชิงกลยุทธ์
3. จัดสรรทรัพยำกรสำหรับแต่ละหน่วยธุรกิจ ควำมแข็งแกร่ งของหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์
4. วำงแผนธุ รกิจใหม่และลดขนำดธุรกิจเดิม

25

บุคลิกลักษณะของผู้ซื้อ
ปรัช ญำ ปิ ยะรั งสี (2554)หน้ำ ที่หลักของนักกำรตลำดคื อพยำยำมศึกษำพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสิ่ งกระตุน้ หรื อสิ่ งเร้ ำภำยนอก ที่มีผลต่อกำรตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในท้ำยที่สุด ซึ่ ง
ประกอบไปด้วย
ปัจจัยด้ำนวัฒนธรรม
ปัจจัยทำงสังคม
ปั จจัยส่ วนบุคคล
ปัจจัยทำงจิตวิทยำ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค (Five-Stage Model of The Customer Buying Process)
(Orji and Goodhope, 2013) เมื่อทรำบถึงพฤติกรรมในกำรซื้ อของผูบ้ ริ โภคและปั จจัยที่มีผลต่อพฤต
กรรมกำรซื้ อแล้วมี 5 ขั้นตอนดังนี้คือ
1. กำรรับรู้ถึงควำมต้องกำร (Need Recognition)
2. กำรค้นหำข้อมูล (Information Search)
3. กำรประเมินผลทำงเลือก (Evaluation of alternative)
4. กำรตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision)
5. พฤติกรรมภำยหลังกำรซื้ อ (Postpurchase Behavior)
2.4 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) หมำยถึง กำรแสดงออกของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับ กำรใช้สิ นค้ำ และบริ ก ำรทำงเศรษฐกิ จ รวมทั้ง กระบวนกำรในกำรตัด สิ นใจที่ มี ผ ลต่ อ กำร
แสดงออก (ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท 2538 : 86)
ประโยชน์ของกำรศึกษำพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
นักกำรตลำดวิเครำะห์และศึกษำพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เพื่อจะได้รู้จกั และเข้ำใจผูบ้ ริ โภคและสำมำรถ
ใช้เครื่ องมือทำงกำรตลำดให้เป็ นไปได้โดยมีประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ด และหำหนทำงแก้ปัญหำทำงกำรตลำดต่ำง
ๆ ให้ประสบผลสำเร็ จอย่ำงดีที่สุด ประโยชน์ของกำรศึกษำพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคจำแนกได้เป็ นข้อ ๆ ดังนี้
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1. ช่ วยให้นักกำรตลำดเข้ำใจถึ งปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อกำรตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ำของผูบ้ ริ โภคและ
แนวโน้ม ควำมต้องกำรสิ นค้ำของผูบ้ ริ โภคในอนำคตเพื่อกำรปรับโปรแกรมกำรตลำดหรื อส่ วนประสม
กำรตลำด
2. ช่วยให้ผเู ้ กี่ยวข้องสำมำรถหำหนทำงแก้ไขพฤติกรรมในกำรตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ำของผูบ้ ริ โภคใน
สังคมได้ถูกต้องและสอดคล้องกับควำมสำมำรถในกำรตอบสนองของธุ รกิจมำกยิ่งขึ้น ซึ่ งเป็ นผลดีต่อกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและกำรลงทุน
3. ช่วยให้กำรพัฒนำตลำดและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สำมำรถทำได้ดีข้ ึน โดยกำรศึกษำรู ปแบบควำม
ต้องกำร กำรกระตุน้ และกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภค
4. เพื่อประโยชน์ในกำรแบ่งส่ วนตลำด เพื่อกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคให้ตรงกับ
ชนิดของสิ นค้ำที่ตอ้ งกำร ตรงกับปริ มำณที่ตอ้ งกำร ตรงกับเวลำและสถำนที่ ๆ ต้องกำรรวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ
5. ช่วยในกำรปรับปรุ งกลยุทธ์กำรตลำดของธุรกิจต่ำง ๆ เพื่อควำมได้เปรี ยบคู่แข่งขัน
กระบวนกำรพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Process of Behavior)
Harold J. Leavit ได้กล่ำวไว้วำ่ ก่อนที่มนุษย์จะแสดงพฤติกรรมอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งออกมำจะมีมูลเหตุ
ที่ทำให้เกิ ดพฤติกรรมขึ้นก่อน ซึ่ งเรี ยกว่ำ “กระบวนกำรของพฤติกรรม” และกระบวนกำรของพฤติกรรม
มนุษย์ มีลกั ษณะคล้ำยกัน 3 ประกำร ดังนี้
1. พฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้ตอ้ งมีสำเหตุทำให้เกิด (Behavior is caused) คือ กำรที่คนเรำจะแสดง
พฤติ กรรมอย่ำงหนึ่ งอย่ำงใดออกมำจะต้องมีสำเหตุ ทำให้เกิ ดและสิ่ งซึ่ งเป็ นสำเหตุก็คือ ควำมต้องกำรที่
เกิดขึ้นในตัวมนุษย์นน่ั เอง
2. พฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีสิ่งจูงใจหรื อแรงกระตุน้ (Behavior is Motivated) เมื่อคนเรำมี
ควำมต้องกำรเกิดขึ้นแล้ว คนเรำก็ปรำรถนำที่จะบรรลุถึงควำมต้องกำรพื้นฐำนจนกลำยเป็ นแรงกระตุน้ หรื อ
แรงจูงใจ (Motivation) ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่ำง ๆ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรที่เกิดขึ้น
3. พฤติกรรมที่เกิ ดขึ้นย่อมมุ่งไปสู่ เป้ ำหมำย (Behavior is Goal Directed) กำรที่คนเรำแสดง
พฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่ออกมำนั้น มิได้กระทำไปอย่ำงเลื่อนลอยโดยปรำศจำกจุดมุ่งหมำยหรื อไร้ทิศทำง
ตรงกันข้ำมกลับมีจุดมุ่งหมำยหรื อเป้ ำหมำยที่จะให้บรรลุผลสำเร็ จตำมควำมต้องกำรของตน
กระบวนกำรพฤติ ก รรมของคน มี ล ัก ษณะที่ ค ล้ำ ย ๆ กัน แต่ รู ป แบบของพฤติ ก รรมของคนที่
แสดงออกในเหตุกำรณ์ ที่เขำเผชิ ญมีลกั ษณะแตกต่ำง อำจเกิดมำจำกปั จจัยต่ำง ๆ ทั้งปั จจัยภำยใน และปั จจัย
ภำยนอก ปั จจัยต่ำง ๆ เหล่ำนี้ มีผลกระทบต่อกำรตัดสิ นใจของบุคคล ทำให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมำ
ต่ำงกัน
(พิบูล ทีปะปำล 2534. 172-174)
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ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรซื้ อของผูบ้ ริ โภค
2.4.1 ปัจจัยทำงวัฒนธรรม (Culture Factors)
วัฒนธรรม (Culture) เป็ นปั จจัยขั้นพื้นฐำนที่สุดในกำรกำหนดควำมต้องกำรและพฤติกรรมของ
มนุ ษย์ วัฒนธรรมเป็ นสัญลักษณ์ และสิ่ งที่มนุ ษย์สร้ำงขึ้น โดยเป็ นที่ยอมรับจำกคนรุ่ นหนึ่ งไปสู่ อีกรุ่ นหนึ่ ง
ประกอบด้วยสิ่ ง ที่ มี ตวั ตน (Intangible Concept) เช่ น กำรศึ ก ษำ ควำมเชื่ อ เจตคติ กฎหมำย เป็ นต้น
นอกจำกนี้ ยัง รวมถึ ง ค่ ำ นิ ย มและพฤติ ก รรมส่ ว นใหญ่ ที่ ไ ด้รั บ กำรยอมรั บ ภำยในสั ง คมใดสั ง คมหนึ่ ง
โดยเฉพำะ และเป็ นตัวกำหนดควำมแตกต่ำงของสังคมหนึ่ งจำกสังคมอื่น นักกำรตลำดต้องคำนึ งถึงควำม
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมและนำลักษณะควำมเปลี่ยนแปลงเหล่ำนั้นไปใช้กำหนดโปรแกรมกำรตลำด
กำรเปลี่ยนแปลงทำงวัฒนธรรม (Cultute Change) ในสังคมไทยในปัจจุบนั มีดงั นี้
1.1 มนุษย์คำนึงคุณภำพชีวติ คุณภำพของสิ นค้ำ คำนึงถึงสิ่ งแวดล้อมและมลภำวะของสังคมมำกขึ้น
เช่น คุณภำพของสิ นค้ำในท้องตลำด ต้องคำนึ งถึงสิ่ งแวดล้อม ไม่ทำลำยสิ่ งแวดล้อม หรื อผูบ้ ริ โภค
ต้องกำรบริ โภคผักที่ปลอดสำรพิษเพื่อสุ ขภำพของตนเอง
1.2 สตรี มีบทบำททำงสังคมมำกขึ้น เช่น สตรี ทำงำนนอกบ้ำนมำกขึ้น สตรี มีบทบำททำงกำรเมือง มี
อำนำจทำงเศรษฐกิจมำกขึ้น ซึ่ งส่ งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและแบบแผนกำรซื้ อและกำร
บริ โภค สิ นค้ำ ที่ สำมำรถอำนวยควำมสะดวกได้มำกเท่ ำไรยิ่งมี โอกำสและข้อได้เปรี ย บมำกขึ้ น
เท่ำนั้น
1.3 เจตคติเกี่ยวกับกำรทำงำนและกำรพักผ่อนเปลี่ยนแปลงไป บุคคลจะแสวงหำงำนที่มีรำงวัลตอบ
แทนสู ง กว่ำ งำนที่ ใ ห้ ค่ำ จ้ำ งสู ง ต ำแหน่ ง ดี ส่ ว นกิ จกรรมในกำรพัก ผ่อนก็ สื บ เนื่ อ งจำกค ำนึ ง ถึ ง
สุ ขภำพมำกขึ้น เช่น พักผ่อนหย่อนใจกับสถำนที่ที่เป็ นธรรมชำติมำกขึ้นเพื่อสุ ขภำพร่ ำงกำยที่ดีข้ ึน
1.4 มีกำรเปลี่ยนแปลงในเรื่ องที่อยูอ่ ำศัยและควำมเป็ นอยูใ่ นครอบครัว มีกำรอพยพจำกชนบทเข้ำ
ไปอยูใ่ นเมืองมำกขึ้น และได้นำรู ปแบบกำรดำเนิ นชี วิตและวัฒนธรรมย่อยจำกชนบทเข้ำไปใช้ใน
เมืองด้วย หรื อนำรู ปแบบกำรดำเนินชีวติ และวัฒนธรรมย่อยจำกในเมืองมำใช้ที่ชนบท
1.5 ต้องกำรควำมสะดวกสบำยมำกขึ้น อำจเนื่องมำจำกภำวะทำงเศรษฐกิจตกต่ำ ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่
ต้องใช้เวลำในกำรประกอบอำชี พต่ำง ๆ ด้วยควำมเร่ งด่วน จึงพยำยำมสรรหำหรื อมีควำมต้องกำร
สิ นค้ำที่สำมำรถอำนวยควำมสะดวกสบำยมำใช้เพิ่มมำกขึ้น
ลักษณะของชั้นทางสั งคม ประกอบด้ วย 6 ระดับ ด้ วยกัน
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ชั้นที่ 1 Upper – Upper Class ประกอบด้วยครอบครัวที่มีชื่อเสี ยงเก่ำแก่ ผูเ้ กิดมำ “บนกองเงินกอง
ทอง” และมีทรัพย์สมบัติใช้ได้อย่ำงน้อย 3 อำยุคน เป็ นกลุ่มที่เล็กที่สุดในชั้นทำงสังคม สมำชิ กมักจะเป็ น
พ่อค้ำใหญ่ นำยธนำคำรและอำชีพที่มีชื่อเสี ยง
ชั้นที่ 2 Lower – Upper Class เป็ นชั้นของ “คนรวยหน้ำใหม่” เพิ่งจะมีสมบัติและยังไม่เป็ นสิ่ งที่
ยอมรั บของคนชั้นที่ 1 บุ คคลเหล่ ำนี้ เป็ นผูย้ ิ่งใหญ่ในวงกำรบริ หำร ผูก้ ่อตั้งบริ ษทั ใหญ่ ๆ แพทย์และนัก
กฎหมำยที่ร่ ำรวย เป็ นผูท้ ี่มีรำยได้สูงสุ ดในจำนวนชั้นทั้งหมด จัดอยูใ่ นระดับ “มหำเศรษฐี”
ชั้นที่ 3 Upper – Middle Class ชั้นนี้ประกอบด้วยชำยและหญิงที่ประสบควำมสำเร็ จในวิชำอื่น ๆ เช่น
แพทย์ นักกฎหมำย ศำสตรำจำรย์ เจ้ำของกิ จกำรขนำดกลำงและคนระดับบริ หำรในองค์กำรต่ำง ๆ รวมทั้ง
ชำยและหญิงวัยหนุ่ มสำวที่คำดว่ำจะไต่ระดับฐำนะทำงอำชี พไปสู งสุ ดภำยใน 2 – 3 ปี สมำชิ กในชั้นนี้
ส่ วนมำกจบปริ ญญำจำกมหำวิทยำลัย กลุ่มนี้เรี ยกกันว่ำเป็ นตำเป็ นสมองของสังคม
ชั้นที่ 4 Lower – Middle Class เป็ นพวกที่เรี ยกว่ำ “คนโดยเฉลี่ย” ประกอบไปด้วยพวกที่ไม่ใช่ฝ่ำย
บริ หำร เจ้ำของธุ รกิ จขนำดเล็ก พวกช่ ำงที่ได้รับค่ำตอบแทนสู ง พวกทำงำนนัง่ โต๊ะระดับต่ำและนักธุ รกิ จ
ขนำดเล็กอยูต่ อนล่ำงของชั้นนี้
ชั้นที่ 5 Upper – Lower Class เป็ นพวก “จนแต่ซื่อสัตย์” ได้แก่ ชนชั้นทำงำนเป็ นชั้นที่ใหญ่ที่สุดใน
ชั้นทำงสังคม เป็ นพวกพนักงำนที่มีควำมชำนำญและกึ่งชำนำญ
ชั้นที่ 6 Lower – Lower Class ประกอบด้วยคนงำนที่ไม่มีควำมชำนำญ กลุ่มชำวนำที่ไม่มีที่ดินเป็ น
ของตนเอง ชนกลุ่มน้อย เป็ นต้น
กระบวนกำรตัด สิ น ใจซื้ อ หมำยถึ ง ขั้น ตอนในกำรเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ำกสองทำงเลื อ กขึ้ น ไป ใน
กระบวนกำรซื้ อโดยทัว่ ๆ ไป ผูบ้ ริ โภคจะผ่ำนขั้นตอนต่ำง ๆ 5 ขั้นตอน (สนธยำ คงฤทธิ์ 2544 : 118) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำรรับรู้ถึงปัญหำ (Need recognition)
กำรรับรู้ถึงปั ญหำหรื อกำรรับรู้ปัญหำ (Problem recognition) กระบวนกำรซื้ อจะเกิ ดขึ้นเมื่อผูซ้ ้ื อ
ตระหนักถึงปั ญหำหรื อควำมต้องกำรของเขำ ซึ่ งควำมต้องกำรอำจถูกกระตุน้ โดยสิ่ งเร้ำภำยในและภำยนอก
ผูซ้ ้ือจะเรี ยนรู ้วธิ ี ที่จะจัดกำรกับสิ่ งกระตุน้ ทำให้เขำรู้วำ่ จะตอบสนองสิ่ งกระตุน้ อย่ำงไร ซึ่ งนักกำรตลำดต้อง
ระบุสถำนกำรณ์ ที่กระตุ น้ ควำมต้องกำรขึ้นมำให้ได้ เช่ น ผูห้ ญิงคนหนึ่ งเดิ นผ่ำนร้ำนเบเกอรี่ และมองเห็ น
ขนมปั งที่อบเสร็ จใหม่ ๆ ซึ่ งกระตุน้ ควำมหิ วของเธอ หรื อกำรชมโฆษณำทำงโทรทัศน์เกี่ยวกับกำรพักผ่อน
วันหยุดที่เกำะภูเก็ต ดังนั้น นักกำรตลำดจึงจำเป็ นต้องระบุสถำนกำรณ์ที่กระตุน้ ควำมต้องกำรอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งขึ้นมำให้ได้
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ขั้นตอนที่ 2 กำรค้นหำข้อมูล (Information Search)
ในขั้นนี้ ผูบ้ ริ โภคจะแสวงหำข้อมูลเพื่อตัดสิ นใจ ในขั้นแรกจะค้นหำข้อมูลจำกแหล่งภำยในก่ อน
(Internal Search) จำกหน่วยควำมจำ (Memory) ที่ได้ส่งั สมไว้ในสมอง เพื่อนำมำใช้ในกำรประเมินทำงเลือก
หำกยังได้ขอ้ มูลไม่เพียงพอก็ตอ้ งหำข้อมูลเพิ่มเติมจำกแหล่งภำยนอก (External Search) โดยแหล่งข้อมูล
ข่ำวสำร จะแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้ (kotler:246)
- แหล่งบุคคล ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนฝูง เพื่อนบ้ำน คนรู้จกั
- แหล่งกำรค้ำ ได้แก่ กำรโฆษณำ พนักงำนขำย ตัวแทนจำหน่ำย บรรจุภณั ฑ์ กำรสำธิต
- แหล่งชุมชน ได้แก่ สื่ อมวลชน องค์กรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ตลอดจนหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง
- แหล่งทดลอง ได้แก่ กำรจัดกำร กำรตรวจสอบ และกำรใช้ผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนที่ 3 กำรประเมินผลทำงเลือก (Evaluation Alternative Solution)
ขั้นนี้ ผบู ้ ริ โภคจะนำข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้มำจัดหมวดหมู่และวิเครำะห์ถึงข้อดี ข้อเสี ยที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ้น ทั้งในลักษณะกำรเปรี ยบหำทำงเลือกที่ดีที่สุดและหำควำมคุม้ ค่ำที่สุด เช่น ผูช้ ำยคนหนึ่ งต้องกำรซื้ อ
กล้องถ่ำยรู ป แต่ยงั ตัดสิ นใจไม่ได้วำ่ จะซื้อยีห่ อ้ ใด เพรำะฉะนั้นเขำจะประเมินควำมคมชัดของภำพ ควำมเร็ ว
ของกล้อง ขนำด และรำคำของกล้องแต่ละยี่ห้อแล้วก็ประมำณว่ำแต่ละยี่ห้อสำมำรถตอบสนองเขำได้มำก
น้อยเพียงใด
2.5 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับบริษัทไทยแอร์ เอเชีย
บจ. ไทยแอร์ เอเชี ย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2546 เพื่อดำเนินธุ รกิจสำยกำรบินรำคำประหยัด
ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 400,000,000 บำท โดยมีผถู้ ือหุน้ รำยใหญ่สองรำย ได้แก่ (1) บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่
ถื อ หุ ้น ร้ อ ยละ 51 ของจำนวนทุ นจดทะเบี ย น ของ บจ. ไทยแอร์ เ อเชี ย (ก่ อน IPO) และ (2) AirAsia
Investment (AAI) ถือหุ ้นร้อยละ 49 โดย AAI เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิจด้ำนกำรลงทุนด้วยกำรถือหุ ้นใน
บริ ษทั อื่น (Holding Company) โดยมี AAB ถือหุ ้นร้อยละ 100 ซึ่ ง AAB เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ของประเทศมำเลเซีย โดยเป็ นผูใ้ ห้บริ กำรสำยกำรบินแอร์เอเชียในประเทศมำเลเซีย
ต่ อ มำในวัน ที่ 29 พฤษภำคม 2555 บจ. ไทยแอร์ เ อเชี ย ได้เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นเป็ นจ ำนวน
435,555,600 บำท เป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 43,555,560 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท โดย บมจ. เอเชีย เอวิ
เอชัน่ ได้จองหุ น้ เพิ่มทุนดังกล่ำว ส่ งผลให้มีสัดส่ วนกำรถือหุน้ เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 55 และ AAI มีสัดส่ วนกำร
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ถือหุน้ ลดลงเหลือร้อยละ 45 บจ. ไทยแอร์ เอเชีย เป็ นผูน้ ำในธุรกิจสำยกำรบินรำคำประหยัดของประเทศไทย
บจ. ไทยแอร์ เอเชียมีวสิ ัยทัศน์ มุ่งมัน่ เป็ นสำยกำรบินรำคำประหยัดชั้นนำในภูมิภำค เพื่อให้บริ กำรผูโ้ ดยสำร
ในรำคำคุม้ ค่ำมำกที่สุด ผ่ำนกำรบริ กำรที่มีคุณภำพมีควำมน่ำเชื่อถือและคำนึงถึงควำมปลอดภัยสู งสุ ด อีกทั้ง
พันธกิจในกำรบริ หำรจัดกำรต้นทุนอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ เพื่อพลิกโฉมกำรเดินทำงทำงอำกำศและเปิ ดโอกำส
ให้ “ใคร ใคร… ก็บินได้” นอกจำกนี้ ยังมุ่งเน้นกำรให้บริ กำรที่หลำกหลำยเส้นทำงบิน และเพิ่มควำมถี่ของ
เที่ยวบินในเส้นทำงบินระยะใกล้แบบไม่มีกำรเชื่อมต่อ (Point-to-Point) ทั้งเส้นทำงบินระหว่ำงประเทศและ
ภำยในประเทศที่ใช้เวลำเดินทำงต่อเที่ยวบิน ไม่เกิน 4 ชัว่ โมง จำกฐำนปฏิบตั ิกำรกำรบิน (Hub) แต่ละแห่ ง
ในประเทศไทย ได้แก่ กรุ งเทพมหำนคร (ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง) ภูเก็ต เชียงใหม่ กระบี่ พัทยำ (ท่ำอำกำศ
ยำนนำนำชำติอ่ตู ะเภำ)และหำดใหญ่ ซึ่ งทำให้สำยกำรบินไทยแอร์ เอเชีย สำมำรถเข้ำถึงประชำกรในประเทศ
และในแถบเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ประเทศอินเดีย และตอนใต้ของประเทศจีน ทั้งนี้ บจ. ไทยแอร์
เอเชียมุ่งเน้นกำรให้บริ กำรกลุ่มผูโ้ ดยสำรที่เลือกใช้บริ กำรสำยกำรบินเพื่อกำรท่องเที่ยวและเพื่อวัตถุประสงค์
ทำงธุ รกิจโดยคำนึงถึงรำคำค่ำโดยสำรและตรงต่อเวลำเป็ นสำคัญ
บจ. ไทยแอร์ เอเชี ย นำรู ปแบบธุ รกิจ (Business Model) ของ AirAsia Berhad (AAB) มำใช้ โดย
AAB ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้บริ กำรสำยกำรบินรำคำประหยัดภำยใต้ชื่อทำงกำรค้ำ “AirAsia” ในประเทศมำเลเซี ยโดย
บริ ษทั เชื่อว่ำกำรให้บริ กำรกำรเดินทำงโดยชั้นบินประเภทเดียว ฝูงบินที่ประกอบด้วยเครื่ องบินรุ่ นเดียว กำร
ให้บริ กำรแบบไม่มีกำรเชื่ อมต่อ (Point-to-Point) มีอตั รำกำรใช้เครื่ องบินต่อลำในระดับสู ง กำรประหยัดต่อ
ขนำด ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย โปรแกรมสมำชิกแอร์ เอเชียบิ๊กและเครื อข่ำยเส้นทำงบินที่ครอบคลุม ทำให้
บจ. ไทยแอร์เอเชีย สำมำรถให้บริ กำรด้วยต้นทุนที่ต่กว่ำสำยกำรบินอื่นในประเทศไทย และในระดับต้นทุน
ที่น่ำพอใจเมื่อเทียบกับผ้ปู ระกอบธุ รกิจสำยกำรบินรำคำประหยัดรำยอื่นทัว่ โลก ดังนั้นด้วยต้นทุนที่ต่ำรำคำ
ค่ำโดยสำรที่ประหยัด ชื่อทำงกำรค้ำและกำรตลำดที่แข็งแกร่ งของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย รวมถึงกำรให้บริ กำรที่
เชื่อถือได้ ทำให้ธุรกิจของ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย เติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่ มประกอบธุรกิจเมื่อปี 2547
จุดเด่นของสำยกำรบินไทยแอร์ เอเชี ย สำยกำรบินไทยแอร์ เอเชียเป็ นสำยกำรบินรำคำประหยัดที่มีเอกลักษณ์
พร้ อมตอบสนองตรงควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของผูใ้ ช้บริ กำรทุกคน ทั้งนี้สิ่งที่ทำให้คนส่ วนใหญ่นึกถึง
ไทยแอร์ เอเชียก็คือ
บินคุม้ ค่ำรำคำประหยัด ด้วยแนวคิด “ใคร ใคร...ก็บินได้” ไทยแอร์ เอเชียจึงให้บริ กำรบัตรโดยสำรในรำคำที่
ประหยัดที่สุดสำหรับกำรบริ กำรที่จำเป็ นในกำรเดินทำง ส่ วนบริ กำรเสริ มพิเศษ เช่น กำรลงทะเบียนสัมภำระ
กำรเลือกที่นงั่ กำรสำรองที่นงั่ และกำรเปลี่ยนแปลงกำรสำรองที่นงั่ กำรขำยอำหำร เครื่ องดื่ม และสิ นค้ำบน
เครื่ องบิน ลูกค้ำสำมำรถเลื อกที่จะชำระค่ำบริ กำรดังกล่ำวเพิ่มเติมตำมควำมสมัครใจภำยใต้แนวคิด “You
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Pay What You Want” ซึ่ งทำให้บตั รโดยสำรของสำยกำรบินไทยแอร์ เอเชียมีอตั รำค่ำโดยสำรที่ประหยัดกว่ำ
ของสำยกำรบินอื่นๆ ที่ให้บริ กำรเต็มรู ปแบบ และเป็ นทำงเลือกหนึ่งที่น่ำสนใจสำหรับทุกคน

รู ปที่ 2.1 แสดงให้เห็นถึงสโลแกนของสำยกำรบินไทยแอร์เอเชีย
ทีม่ า: http://gypzy38.blogspot.com/2014/03/
ฝูงบินแอร์ บัส A320 “ใหม่ปิ๊ง” สำยกำรบินไทยแอร์ เอเชียให้บริ กำรผูโ้ ดยสำรด้วยเครื่ องบินแอร์ บสั
A320 ล ำใหม่ ใ นทุ กเที่ ย วบิ นและจะทยอยรั บ เครื่ องบิ นใหม่ ม ำประจำกำรฝูง บิ นอย่ำ งต่ อเนื่ องโดยเฉลี่ ย
ประมำณ 5 ลำต่อปี จนถึง พ.ศ. 2561 ทำให้ทุกเที่ยวบินของสำยกำรบินไทยแอร์ เอเชี ยมีควำมพร้อมในกำร
ให้บริ กำรที่ดียงิ่ ขึ้นด้วยควำมปลอดภัยสู งสุ ดจำกฝูงเครื่ องบิน “ใหม่ปิ๊ง”
เป็ นมิตรและสนุกสนาน การให้ บริ การด้ วยใจ ใกล้ชิดเป็ นกันเอง ถือเป็ นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของ
ทีมพนักงำนไทยแอร์ เอเชี ยทุกๆ คน พนักงำนต้อนรับบนเครื่ องบินของแอร์ เอเชี ยได้รับกำรยอมรับว่ำเป็ น
กัน เอง
มี ม นุ ษ ย
สัมพันธ์ ที่
ดี ยิ้ ม
แ ย้ ม
แ จ่ ม ใ ส
ซึ่ ง สิ่ ง
เ ห ล่ ำ นี้
เป็ นภำพใหม่ที่ทำให้ผโู ้ ดยสำรสนุกสนำนตลอดกำรเดินทำงกับสำยกำรบินไทยแอร์ เอเชีย

รู ปที่ 2.2 แสดงให้เห็นฝูงบินของแอร์บสั A 320
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ทีม่ า:
https://www.airasia.com/th/en/press-releases/thai-airasia-kickstarts-2017-with-new-plane.page

รู ปที่ 2.3 แสดงให้เห็นถึงโปรโมชัน่ ของสำยกำรบินไทยแอร์เอเชีย
ที่มำ: https://www.thairath.co.th/lifestyle/food/promotion/1223820
โปรโมชัน่ ร้อนแรงตลอดปี ไทยแอร์ เอเชียเป็ นสำยกำรบินที่ไม่หยุดนิ่ ง และมักมีเรื่ องน่ำประหลำดใจและตื่น
ตำตื่นใจอยูต่ ลอดเวลำ โดยเฉพำะกำรทำโปรโมชัน่ รำคำประหยัดสำหรับผูโ้ ดยสำรที่นำเสนออย่ำงต่อเนื่อง
ซึ่งแต่ละครั้งมักดึงดูดควำมสนใจผูร้ ักกำรเดินทำงและปลุกกระแสกำรท่องเที่ยวได้อย่ำงดี
วิสัยทัศน์
เรำมุ่งมัน่ เป็ นสำยกำรบินรำคำประหยัดชั้นนำในภูมิภำคเพื่อให้บริ กำรผูโ้ ดยสำรในรำคำคุม้ ค่ำมำก
ที่สุดผ่ำนกำรบริ กำรที่มีคุณภำพ มีควำมน่ำเชื่อถือและคำนึงถึงควำมปลอดภัยสู งสุ ด
พันธกิจ
เรำคื อสำยกำรบิ นรำคำประหยัดรำยแรกของประเทศไทยที่ มี ก ำรบริ หำรจัดกำรต้นทุ นอย่ำ งมี
ประสิ ทธิ ภำพ เพื่อพลิกโฉมกำรเดิ นทำงทำงอำกำศและเปิ ดโอกำสให้ “ใคร ใคร… ก็บินได้” พวกเรำเป็ น
กลุ่มคนรุ่ นใหม่ที่เปี่ ยมไปด้วยพลังที่จะก้ำวไปข้ำงหน้ำและมีใจที่เปิ ดกว้ำง พร้อมจะคว้ำทุกโอกำสด้วยควำม
มุ่งมัน่
การพัฒนาของบริษัทไทยแอร์ เอเชีย
-2547 กุมภำพันธ์ : บจ. ไทยแอร์ เอเชีย เริ่ มให้บริ กำรเที่ยวบินในประเทศ ภำยใต้ชื่อทำงกำรค้ำไทย
แอร์ เอเชี ยจำกท่ำอำกำศยำนดอนเมือง และเริ่ มให้บริ กำรเที่ยวบินระหว่ำงประเทศครั้งแรก ไปยัง
สิ งคโปร์ ดว้ ยเครื่ องบินรุ่ นโบอิ้ง 737 จำนวน 2 ลำ
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-2549 กุมภำพันธ์ : จัดตั้ง บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และบมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ เข้ำซื้ อหุ ้นร้อยละ 50 ของ
บจ. ไทยแอร์เอเชีย
-2550 กันยำยน : บจ. ไทยแอร์ เอเชีย ย้ำยฐำนปฏิบตั ิกำรกำรบิน (Hub) จำกท่ำอำกำศยำนดอนเมือง
ไปยังท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ ตุลำคม : บจ. ไทยแอร์ เอเชีย รับมอบเครื่ อ งบินรุ่ นแอร์ บสั A320 ลำ
แรก
-2552 พฤศจิกำยน : เปิ ดฐำนปฏิบตั ิกำรกำรบิน (Hub) แห่งที่สองที่ท่ำอำกำศยำนภูเก็ต
-2553 สิ งหำคม : ฝูงบินของ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย ประกอบด้วย เครื่ องบินรุ่ นแอร์ บสั A320 เพียงรุ่ น
เดียว
-2555 พฤษภำคม : บมจ. เอเชี ย เอวิเอชัน่ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและ
ถือหุ น้ เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 55 ใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย กันยำยน : บจ. ไทยแอร์ เอเชีย รับมอบเครื่ องบิน
ลำแรกภำยใต้สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ตุลำคม : บจ. ไทยแอร์ เอเชีย ย้ำยฐำนปฏิบตั ิกำรกำรบินจำกท่ำ
อำกำศยำนสุ วรรณภูมิมำยังท่ำอำกำศยำนดอนเมือง ธันวำคม : บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีฝงู บินจำนวน 27
ลำ ให้บริ กำรเที่ยวบิน 604 เที่ยวบินต่อสัปดำห์ ไปยัง 30 จุดหมำยปลำยทำง
-2556 ธันวำคม : เปิ ดฐำนปฏิบตั ิกำรกำรบิน (Hub) แห่ งที่สำมที่ท่ำอำกำศยำนเชี ยงใหม่ บจ. ไทย
แอร์ เอเชี ย มีฝูงบินจำนวน 35 ลำ ให้บริ กำรเที่ยวบิน 803 เที่ยวบินต่อสัปดำห์ ไปยัง 36 จุดหมำย
ปลำยทำง
-2557 กุมภำพันธ์ : บจ. ไทยแอร์ เอเชีย คว้ำแชมป์ สำยกำรบินที่ตรงเวลำที่สุดจำก FlightStats ของปี
2556 ตุลำคม: เปิ ดฐำนปฏิบตั ิกำรกำรบิน (Hub) แห่ งที่สี่ที่ท่ำอำกำศยำนกระบี่ ธันวำคม: บจ. ไทย
แอร์ เอเชี ย มีฝูงบินจำนวน 40 ลำ ให้บริ กำรเที่ยวบิน 912 เที่ยวบินต่อสัปดำห์ ไปยัง 36 จุดหมำย
ปลำยทำง
-2558 มิถุนำยน: บจ. ไทยแอร์ เอเชี ย คว้ำรำงวัลชนะเลิ ศ ประเภทสำยกำรบินที่ดีที่สุด หรื อ “The
Best of Airline” จำกงำน The Best of Thailand Awards Voted by Chinese Tourists สิ งหำคม: เปิ ด
ฐำนปฏิ บตั ิกำรกำรบิน (Hub) แห่ งที่ห้ำ ที่เมืองพัทยำ (อู่ตะเภำ) ธันวำคม: บจ. ไทยแอร์ เอเชี ย มี
ฝูงบินจำนวน 45 ลำ ให้บริ กำรเที่ยวบิน 1,019 เที่ยวบินต่อสัปดำห์ ไปยัง 44 จุดหมำยปลำยทำง
-2559 เมษำยน: เปิ ดฐำนปฎิบตั ิกำรกำรบินแห่ งที่หกที่ท่ำอำกำศยำนหำดใหญ่ ตุลำคม: บจ. ไทยแอร์
เอเชีย รับมอบเครื่ องบินรุ่ นแอร์ บสั A320 นีโอลำแรกของประเทศไทย ธันวำคม: บจ. ไทยแอร์ เอเชีย
มีฝงู บินจำนวน 51 ลำ ให้บริ กำรเที่ยวบิน 1,144 เที่ยวบินต่อสัปดำห์ ไปยัง48 จุดหมำยปลำยทำง
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-2560 เมษำยน: บจ. ไทยแอร์ เอเชี ย สำยกำรบินรำคำประหยัดรำยแรกของไทยที่ได้รับใบรั บรอง
ผูด้ ำเนิ นกำรเดิ นอำกำศใหม่ ธันวำคม: บจ. ไทยแอร์ เอเชีย มีฝงู บินจำนวน 56 ลำให้บริ กำรเที่ยวบิน
1,293 เที่ยวบินต่อสัปดำห์ไปยัง 56 จุดหมำยปลำยทำง
ที่มำ(http://aav-th.listedcompany.com/taa_milestone.html , 2562 : ประวัติสำยกำรบินไทยแอร์
เอเชีย)
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่ วนกลาง ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 3200 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวง
สนามบิน เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร 10210
1.รู ปภาพประกอบ

2
. แผน
ที่
ที่ ต้ ัง ของ
ตั้ งอยู่ ใ น
ดอนเมือง
อาคาร2

รู ปที่ 3.1 ตรงสัญลักษณ์บริ ษทั ไทยแอร์เอเชีย จากัด(LOGO)
ที่มา : บริ ษทั ไทยแอร์เอเชีย จากัด
บ ริ ษั ท
สนามบิน
ชั้ น 2

รู ปที่ 3.2 แผนที่บริ ษทั ไทยแอร์ เอเชีย จากัด
ที่มา : บริ ษทั ไทยแอร์เอเชีย จากัด
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โครงสร้ างการจัดการของ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รู ปที่ 3.3 แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างการจัดการของ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย
ที่มา: http://www.aavplc.com/index.html?menu=taa_organisation_chart&lang=th
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3.2 เกีย่ วกับบริษัทไทยแอร์ เอเชีย
บมจ. เอเชี ย เอวิเอชัน่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549 ประกอบธุ รกิจด้านการลงทุนโดยการ
ถือหุ ้นในบริ ษทั อื่น (Holding Company) โดยถือหุ ้นในบริ ษทั ที่ ประกอบธุ รกิ จสายการบินราคาประหยัด
เพียงแห่ งเดี ยว คือบจ.ไทยแอร์ เอเชี ย ในสัดส่ วนร้อยละ 50 ต่อมา ในวันที่ 21 มิถุนายน 2550 กลุ่มผูบ้ ริ หาร
ไทยซึ่งประกอบไปด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและผูบ้ ริ หารระดับสู งได้เข้าซื้ อหุ ้นทั้งหมดของ บมจ.เอเชีย
เอวิ เ อชั่น จากผู ้ถื อ หุ ้ น เดิ ม เนื่ อ งจากกลุ่ ม ผูบ้ ริ ห ารไทยเล็ ง เห็ น ถึ ง ศัก ยภาพของธุ ร กิ จ นี้ และในเดื อ น
พฤศจิกายน 2554 บมจ.เอเชี ย เอวิเอชัน่ เข้าซื้ อหุ ้นอีกร้อยละ 1 ของ บจ.ไทยแอร์ เอเชีย จากนายทัศพล แบเล
เว็ลด์ ทาให้ บมจ.เอเชีย เอวิเอชัน่ ถือหุ น้ ร้อยละ 51 ของ บจ.ไทยแอร์เอเชีย
ต่อมาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 บมจ.เอเชีย เอวิเอชัน่ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน
จากัด โดยมีทุนจดทะเบียนจานวน 485,000,000 บาท และมีทุนชาระแล้วจานวน 410,000,000บาท เป็ นหุ ้น
สามัญจานวน 4,100,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 บมจ.
เอเชี ย เอวิเอชัน่ เข้าจดทะเบียนบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยภายใต้ชื่อย่อ “AAV” และ มีทุน
จดทะเบี ย นครบช าระแล้ว โดย บมจ. เอเชี ย เอวิเอชั่นได้นาเงิ นที่ ไ ด้รับ จากการเสนอขายหุ ้น สามัญต่ อ
ประชาชน (IPO) มาจองซื้อหุ น้ สามัญที่ออกใหม่ท้ งั หมดของ บจ.ไทยแอร์ เอเชีย โดยส่ งผลให้ ปั จจุบนั บมจ.
เอเชีย เอวิเอชัน่ ถือหุ น้ ร้อยละ 55 ใน บจ.ไทยแอร์เอเชีย
3.3 ลักษณะการให้ บริการ
1. ช่วยเหลือการออกบัตรผูโ้ ดยสาร
2. สแกนบัตรผูโ้ ดยสารขณะที่ผโู ้ ดยสารขึ้นเครื่ อง
3. โหลดสัมภาระให้กบั ผูโ้ ดยสาร
4. การยกเลิกไฟลท์ให้กบั ผูโ้ ดยสารที่ไม่สามารถขึ้นเครื่ องได้ทนั เวลา
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย

รู ปที่ 3.4 พนักงานพี่เลี้ยง
คุณวุฒิธรรม ใจชื่อ : Guest Service Office
ที่มา : บริ ษทั ไทยแอร์เอเชีย จากัด
ชื่อพนักงานที่ปรึ กษา:นายวุฒิธรรม ใจชื่อ
ตาแหน่ง: Guest Service Officer

ชื่อนักศึกษา นายธนัท กุลศรี ประเสริ ฐ5804400145
ตาแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย: Guest Service
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ชื่อนักศึกษา นายยุทธนา เนตรจินดา 5804400159
ตาแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย: Guest Service

ชื่อนักศึกษา นางสาวกัญญาณัฐ เลิศทหาร5804420007
ตาแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย: Guest Service

3.5 ลาดับงานเบือ้ งต้ นแต่ ละสั ปดาห์
สัปดาห์ที่ 1 การให้ขอ้ มูลผูโ้ ดยสารอย่างถูกต้องที่อาคารระหว่างประเทศ
สัปดาห์ที่ 2 วิธีการBoardingบัตรผูโ้ ดยสารที่GATEอาคารระหว่างประเทศ
สัปดาห์ที่ 3 การโหลดสัมภาระของผูโ้ ดยสาร(ABD)ที่อาคารผูโ้ ดยสารภายในประเทศ
สัปดาห์ที่ 4 อานวยความสะดวกโดยการออกบัตรโดยสารและTagกระเป๋ าที่ตูอ้ ตั โนมัติ
สัปดาห์ที่ 5 ประกาศเรี ยกหาผูโ้ ดยสารที่ใกล้เวลาประตูข้ ึนเครื่ องจะถูกปิ ด
สัปดาห์ที่ 6 วิธีการBoardingบัตรผูโ้ ดยสารที่GATEอาคารภายในประเทศ
สัปดาห์ที่ 7 อานวยความสะดวกให้กบั ผูโ้ ดยสารที่อาคารระหว่างประเทศ
สัปดาห์ที่ 8 วิธีการBoardingบัตรผูโ้ ดยสารที่GATEอาคารระหว่างประเทศ
สัปดาห์ที่ 9 Check-inช่วยเหลือผูโ้ ดยสารที่อาคารภายในประเทศ
สัปดาห์ที่ 10 ช่วยเหลือผูโ้ ดยสารโหลดสัมภาระที่อาคารภายในประเทศ
สัปดาห์ที่ 11 อานวยความสะดวกช่องผูโ้ ดยสารพกบัตรเครดิตและข้าราชการ
สัปดาห์ที่ 12 วิธีการBoardingบัตรผูโ้ ดยสารที่GATEอาคารภายในประเทศ
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สัปดาห์ที่ 13 อานวยความสะดวกให้ขอ้ มูลผูโ้ ดยสารที่อาคารระหว่างประเทศ
สัปดาห์ที่ 14 วิธีการBoardingผูโ้ ดยสารที่GATEอาคารระหว่างประเทศ
สัปดาห์ที่ 15 ช่วยเหลือผูโ้ ดยสารที่ตูC้ heck-inอัตโนมัติ
สัปดาห์ที่ 16 ช่วยเหลือผูโ้ ดยสารโหลดสัมภาระ
สัปดาห์ที่ 17 อานวยควาสะดวกช่องผูโ้ ดยสารพกบัตรเครดิตและข้าราชการ
สัปดาห์ที่ 18 วิธีการBoardingบัตรผูโ้ ดยสารที่GATEอาคารระหว่างประเทศ
สัปดาห์ที่ 19 อานวยความสะดวกให้ขอ้ มูลกับผูโ้ ดยสาร
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ตั้งแต่วนั ที่ 7 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2562
วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิ จ 1สัปดาห์ ทางาน 4 วัน 04.00 น.-13.00 น. / 13.00 น.-20.00 น. หยุด 2
วัน ตารางงานจะเลื่อนไปแต่ละสัปดาห์
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. ปรึ กษาหัวข้อสหกิจกับพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึ กษา
2. พูดคุยแนวทางในการปฏิบตั ิงานและวางแผนขั้นตอนต่างๆ
3. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานและศึกษาขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4. สรุ ปและรายงานผลการดาเนินการ
5. จัดทาเอกสารประกอบโครงงานโดยมีอาจารย์ที่ปรึ กษาคอยให้คาแนะนาในการทารู ปเล่มโครงงาน

3.8 ตารางประกอบขั้นการดาเนินงาน
ตารางที่3.1 ตารางประกอบขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน
ม.ค. 62
1.ปรึ กษาหัวข้อสหกิจกับพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึ กษา
2.พูดคุยแนวทางในการปฏิบตั ิงานและวางแผนขั้นตอนต่างๆ
3.ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานและศึกษาขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงาน

ก.พ. 62

มี.ค. 62

เม.ย. 62
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4.สรุ ปและรายงานผลการดาเนินการ
5.จัดทาเอกสารประกอบโครงงานโดยมี อาจารย์ที่ปรึ กษาคอยให้คาแนะนาใน
การทารู ปเล่มโครงงานตารางประกอบขั้นการดาเนินงาน
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
4.1 ผลการปฏิบตั ิงานตามโครงการ
ผลจากการศึกษาและการปฏิบตั ิงานค้นพบว่า Boarding by scanner with the system การ Boarding
ในลักษณะนี้คือการนาบาร์ โค้ดจากบัตรโดยสารของผูโ้ ดยสารมาสแกนเข้ากับตัวสแกนที่ระบบของพนักงาน
ซึ่งมีชื่อเรี ยกว่า Navitaire system ขั้นตอนการทางานของระบบมีดงั นี้
4.1.1กด เข้าระบบ Navitaire

รู ปที่ 4.1.1 เข้าระบบ Navitaire
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2562
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4.1.2 ใส่ Username and Password ของพนักงานลงไป (รหัสจะไม่เหมือนกัน)

รู ปที่ 4.1.2 ใส่ Username and Password
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2562
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4.1.3จะขึ้นหน้าต่างที่ให้ใส่ ขอ้ มูล เช่น

รู ปที่
4.1.3 การใส่ ขอ้ มูลในไฟลท์บิน
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2562
Airline Code คือการใส่ codeของสายการบิน
Flight date คือ วันที่ของเที่ยวบินนั้นๆ
City pair คือ จุดเริ่ มต้นถึงจุดหมายปลายทาง
Flight number คือ เลขของเที่ยวบิน
-หลังจากที่ใส่ ขอ้ มูลตามลาดับครบ จะขึ้นหน้าต่างและรายละเอียดทั้งหมดของเที่ยวบินนั้นๆ เช่น
Manifested คือ จานวนของผูโ้ ดยสารที่ทาการซื้ อบัตรโดยสารของเที่ยวบินนั้นๆ
Checked in คือ ยอดจานวนของผูโ้ ดยสารที่ได้ทาการเช็คอินล่าสุ ด
No show คือ จานวนของผูโ้ ดยสารที่ยงั ไม่ได้ทาการเช็คอิน
Thru manifested คือ จานวนของผูโ้ ดยสารที่ทาการซื้อบัตรโดยสารและต้องการมาต่อเครื่ องของสายการ
บินแอร์เอเชีย
Thru checked in คือ จานวนของผูโ้ ดยสารที่ซ้ือบัตรโดยสารมาต่อเครื่ องกับสายการบินแอร์ เอเชียที่
เช็คอินล่าสุ ด
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Thru no show คือ จานวนของผูโ้ ดยสารที่ซ้ือบัตรโดยสารมาต่อเครื่ องกับสายการบินแอร์ เอเชียที่ยงั
ไม่ได้ทาการเช็คอินล่าสุ ด
Stand-by คือ เมื่อเที่ยวบินเต็มและยังมีผโู ้ ดยสารต่อการเดินทางกับเที่ยวบินนั้นๆ ดังนั้นผูโ้ ดยสารต้องทา
การลงชื่อ Stand by เพื่อขอเดินทาง จานวนผูโ้ ดยสารที่ Stand by จะโชว์ในระบบทันที
Cleared Stand-by คือ จานวนของผูโ้ ดยสาร Stand by ที่สามารถเดินทางได้และเช็คอินเรี ยบร้อยแล้ว
Total Checked in คือ จานวนของผูโ้ ดยสารที่เช็คอินเรี ยบร้อยแล้ว
On Board คือ จานวนของผูโ้ ดยสารที่ทาการ Boarding ขึ้นเครื่ องเรี ยบร้อยแล้ว
Check In Lid คือ จานวนที่นง่ั ทั้งหมดของเครื่ องบินลานั้น
( ใต้คาว่า Flight Flowing Comment จะเป็ น Special ทั้งหมดของเที่ยวบินนั้นๆ ถ้ามี ยกตัวอย่างเช่น
ผูโ้ ดยสารตั้งครรภ์ วีลแชร์ ศัลยกรรม หรื อเด็กที่อายุต่ากว่า 16 ปี เดินทางคนเดียว)
4.1.4 เมื่อต้องทาการ Boarding จะใช้บาร์โค้ดสแกนบนบัตรที่นง่ั สแกนเข้าระบบโดยอัตโนมัติทนั ที

รู ปที่ 4.1.4 เครื่ องสแกนบัตรโดยสาร
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2562
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4.2 Boarding By Manual
การทางานในลักษณะนี้ ส่ วนมากจะทาเฉพาะเวลาที่ระบบล่ม เนื่องจากเราจะไม่สามารถใช้ระบบในการ
ทางานได้เลย

รู ปที่ 4.2 บิงโกการ์ ด
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2562
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รายละเอียด By Manual
4.2.1 พนักงานจะต้องใช้ใบบิงโกเป็ นด้านหลัง (ตามรู ป)
4.2.2 จะใช้เลข Sequence (ลาดับการเช็คอินของผูโ้ ดยสารตามรู ป) ในการบิงโก
4.2.3 ใช้ปากกาเมจิกในการบิงโกแต่ละครั้ง ทาสัญลักษณ์เมื่อบัตรโดยสารอันไหนได้ทาการบิงโก
เรี ยบร้อย
4.2.4 บิงโกจนถึงผูโ้ ดยสารท่านสุ ดท้ายขึ้นเครื่ อง
4.2.5 นับบัตรโดยสารกับนับช่องที่ทาสัญลักษณ์วา่ จานวนผูโ้ ดยสารตรงกันหรื อไม่การทางานใน
ลักษณะนี้ตอ้ งมีความแม่นยาและรวดเร็ วเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อย

รู ปที่ 4.2.1 mobile auto boarding
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2562
เครื่ องmobile auto boarding เป็ นเครื่ องนวัตกรรมใหม่ที่ไทยแอร์ เอเชียคิดค้นผลิตขึ้นมาให้กบั พนักงานใน
การทางานเพื่อเพิ่มความแม่นยาในการดึงบัตรที่นงั่ ของผูโ้ ดยสาร เนื่องจากในเครื่ อง mobile auto boarding
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เป็ นเครื่ องที่บอกรายละเอียดต่างๆ ของผูโ้ ดยสารที่ผโู้ ดยสารจะต้องการเดินในเที่ยวบินนั้นๆ เช่น บอกชื่ อ
ของผูโ้ ดยสาร บอกเลขเที่ ยวบิน บอกเวลาออกเดินทาง บอกเลขที่น่งั เพื่อลดปั ญหาผูโ้ ดยสารเดินทางผิด
ไฟลท์ และบอกรายละเอียดต่างๆของเที่ยวบินนั้นๆเช่ นกัน ยกตัวอย่างเช่ น จานวนผูโ้ ดยสารทั้งหมดของ
เที่ยวบิน แยกเป็ นผูใ้ หญ่ เด็ก และทารก บอกจานวนกระเป๋ าและน้ าหนักกระเป๋ ารวมทั้งหมด บอกจานวน
ผูโ้ ดยสารที่ ยงั ไม่ไ ด้ผ่านเกท รวมถึ งจานวนผูโ้ ดยสารที่ ต่อเครื่ องมากจากต่า งประเทศหรื อจังหวัดอื่นๆ
ดังนั้นเครื่ อง mobile auto boarding มีความจาเป็ นอย่างมากต่อการทางานของพนักงาน เพื่อลดระยะเวลาใน
การทางานและลดปัญหาเที่ยวบินดีเลย์ เนื่ องจากเครื่ องmobile auto boarding เป็ นอุปกรณ์ที่ครบครันเพียงแค่
พนักงานสแกนบาร์ โค๊ดบัตรโดยสารจากผูโ้ ดยสาร รายละเอียดของผูโ้ ดยสารต่างๆของแต่ละท่านจะสแกน
เข้าระบบโดยอัตโนมัติ เช่ นชื่ อผูโ้ ดยสาร ลาดับการเช็คอิน เลขที่นงั่ และสเปเชียลต่างๆที่ผโู้ ดยสารทาการ
สั่งซื้อจากระบบเว็บไซต์ของไทยแอร์เอเชีย
ขั้นตอนทาการทางานของเครื่ อง mobile auto boarding
1. ล็อคอินระบบด้วยรหัสพนักงงาน

รู ปที่ 4.2.2 ล็อคอินระบบ
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา
2562
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2.

หลังจากที่ล็อคอินระบบต้องทาการเลือกเลขไฟลท์ โดยกดคาว่า Flight No.

รู ปที่ 4.2.3 ล็อคอินระบบ ต้องทาการเลือกเลขไฟลท์
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2562
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3. จากนั้นเลือกเลขไฟลท์ และ เวลาเที่ยวบิน

รู ปที่ 4.2.4 เลือกเลขไฟลท์ และ เวลาเที่ยวบิน
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2562
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4.

หลังจากทาการเลือกไฟลท์และเวลาของเที่ยวบินเรี ยบร้อยจะขึ้นหน้าจอให้กด submit เพื่อยืนยัน
เที่ยวบินอีกครั้ง

รู ปที่ 4.2.5 เลือกไฟลท์และเวลาของเที่ยวบินเรี ยบร้อยจะขึ้นหน้าจอให้กด submit เพื่อยืนยันเที่ยวบินอีกครั้ง
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2562
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5. ตรวจสอบเลขเที่ยวบิน วันและเวลาเดินทาง ตรวจสอบจุดหมายปลายทาง ก่อนการทางานทุกครั้งว่า
ถูกต้องหรื อไม่ในหน้าจอจะมีจานวนผูโ้ ดยสารทั้งหมด แบ่งแยกเป็ น ผูใ้ หญ่ เด็ก และทารก และ
รายละเอียดอื่นๆของเที่ยวบินนั้นๆ

รู ปที่ 4.2.6 ตรวจสอบเลขเที่ยวบิน วันและเวลาเดินทาง ตรวจสอบจุดหมายปลายทาง
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2562
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4.3 วิธีการทางานของเครื่ อง Mobile Auto Boarding

รู ปที่ 4.3.1 การทางานของเครื่ อง
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2562
ข้ อดีของ Mobile Auto Boarding
1. ลดระยะเวลาในการ Boarding ได้มากขึ้น โดยที่พนักงานไม่ตอ้ งใช้เวลาในการเดิ นไปที่
คอมพิวเตอร์เพื่อทาการ Boarding
2. ลดปั ญหาผูโ้ ดยสารเดิ นทางผิดเที่ ยวบินได้ เช่ น เมื่อนาบาร์ โค้ดในบัตรโดยสารมาสแกนกับ
เครื่ อง Mobile Auto Boarding ตัวระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนทันทีวา่ ไม่ใช่ เที่ยวบินที่กาลังทาการ
Boarding
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ข้ อเสี ยของ Mobile Auto Boarding
1. ระบบการใช้ของตัวเครื่ องยังไม่เสถียรมากพอ เนื่องจากตัวเครื่ อง Mobile Auto Boarding ต้องใช้
Internet หรื อ Wifi ในการเชื่อมต่อเพื่อใช้งานตอน Boarding
2. ระบบของตัวเครื่ อง Mobile Auto Boarding ของการทางานในการ Boarding แต่ละครั้งยังคงต้อง
เช็คชื่อทั้ง Boarding Pass และชื่อในพาสปอร์ ตของผูโ้ ดยสารเพื่อป้ องกันไม่ให้ผโู้ ดยสารเดินทางผิดเที่ยวบิน
3. ในระหว่างการ Boarding บางครั้งสัญญาณWifi ช้าหรื อสัญญาณหลุด จึงทาให้ไม่สามารถใช้งาน
ตัวเครื่ อง mobile auto boarding ในการทางานได้
ปัญหาทีพ่ บระหว่างการทางานของเครื่อง Mobile Auto Boarding
1. เนื่องจากเครื่ อง mobile auto boarding ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในการทางาน บางครั้งระบบ
อาจจะไม่เสถียร ดังนั้นพนักงงานต้องรี เซ็ตอินเตอร์ เน็ตอยูบ่ ่อยครั้ง
2. ตัวเลเซอร์ ยงั ไม่เสถียรกับบาร์ โค้ดที่ค่อนข้างจางของบัตรที่นง่ั
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรปรับปรุ งหรื อปรับเปลี่ยนการเชื่อมต่อ Internet , Wifi ให้เสถียรภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดการ
ล่าช้าในการ Boarding
2. อาจมีการปรับเปลี่ยนการเชื่ อมต่อจาก Internet หรื อ Wifi กับตัวเครื่ อง Mobile Auto Boarding
ให้สามารถใช้งานได้โดยไม่ตอ้ งเชื่อมต่อ Internet หรื อ Wifi เพื่อลดการล่าช้าในการ Boarding
3. ในการ Boarding แต่ละครั้งกับผูโ้ ดยสารของแต่ละท่านยังคงต้องตรวจสอบรายชื่อในPassport
ให้ตรงกับรายชื่อในตัวเครื่ อง Mobile Auto Boarding ทุกครั้ง ซึ่ งอาจเสี ยเวลาบ้างในบางช่วงเวลาจึงอยากให้
ปรั บ เปลี่ ย นในส่ วนนี้ ยกตัวอย่า งเช่ น ให้มี ค วามแม่ นย าในการตรวจสอบรายละเอี ย ดต่ า งๆโดยไม่ ต้อง
ตรวจสอบหลายขั้นตอน
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4.4 Bingo for pre-boarding every flight

รู ปที่ 4.4.1 Bingo for pre-boarding every flight
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2562
ในการทางานแต่ละไฟลท์บิน พนักงานจะต้องเตรี ยมความพร้อมในการทางานอย่างน้อย 1 ชัว่ โมงก่อน
เวลาเครื่ องออก เช่น ตรวจเช็คบริ เวณด้านหน้าประตูทางออกขึ้นเครื่ อง ตรวจสอบความสะอาดเรี ยบร้อย ตั้ง
ป้ ายทุกๆป้ ายเพื่อให้ผโู ้ ดยสารทราบข้อมูลที่ควรรู้ก่อนการเดินทางทุกๆครั้ง และส่ วนสาคัญการทางานของ
พนักงานคือการเตรี ยมเอกสารก่อนการทางานคือ Bingo
รายละเอียดของบิงโกมีดังนี้
 No:1 Date ( วันเวลาของเที่ยวบิน)
 No:2 REG ( เลขทะเบียนเครื่ องบิน)
 No:3 Gate (ประตูทางออกขึ้นเครื่ อง)
 No:4 departure flt no (เลขเที่ยวบินขาออก)
 No:5 dest ( ต้นทางและจุดหมายปลายทาง)
 No:6 STD/ATD (เวลาเครื่ องออกตามสเก็ต/เวลาเครื่ องออกตามจริ ง)
 No:7 Arr Flt no (เลขเที่ยวบินเครื่ องขาเข้า)
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 No:8 Dest (จุดหมายปลายทางมายังต้นทาง)
 No:9 STA/ATA (เวลาเครื่ องขาเข้าตามสเก็ต/เวลาเครื่ องขาเข้าตามจริ ง)
 No:10 MS (จานวนผูโ้ ดยสารทั้งหมดของเที่ยวบินนั้นๆ แบ่ง เป็ นผูใ้ หญ่ เด็ก และทารก รวมเป็ น
ผูโ้ ดยสารทั้งหมด)
 No:11 BP/OB (จานวนผูโ้ ดยสารที่ข้ ึนเครื่ องตามจริ ง หลังที่ลูกเรื อบนเครื่ องได้นบั จานวนผูโ้ ดยสาร
ทั้งหมดแล้ว)
 No:12 Total Baggage (จานวนสัมภาระทั้งหมด แบ่งเป็ นชิ้นและรวมน้ าหนักทั้งหมดของกระเป๋ า)
 No:13 WT DIST (จานวนของผูโ้ ดยสารแบ่งแยกตามโซนแถวที่นง่ั 1,2 และ3)
 No:14 discrepancy แบ่งเป็ นข้อย่อยดังนี้
-Annex 17 initiate (เวลาในการแสตนบายกระเป๋ า เมื่อผูโ้ ดยสารยัง มาไม่ถึงหน้าประตูทางออกขึ้นเครื่ อง
พนัก งานจะแสตนบาย 10 นาที ก่ อนเครื่ องออกตามเวลาจริ ง เพื่อให้พ นัก งานที่ มี หน้าที่ ท างานเกี่ ย วกับ
สัมภาระผูโ้ ดยสารต้องแสตนบายในการออกโหลดสัมภาระผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้เดินทางเช่ น ผูโ้ ดยสารอาจมา
ไม่ทนั เวลา หรื อไม่ประสงค์จะเดินทาง)
-TTL PAX Offload (จานวนผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้เดินทาง)
-Sequence No: (ลาดับเลขการเช็คอินของผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้เดินทาง)
-Baggage Tag No (เลขกระเป๋ าของผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้เดินทาง)
-Special Handling Cash (สเปเชี่ ยลต่างๆ ของเที่ยวบินนั้น เช่ น วีลแชร์ ตั้งครรภ์หรื อศัลยกรรม
พนักงานต้องเขียนระบุที่นง่ั ของผูโ้ ดยสารให้ละเอียด)
No:15 PLB Position / ACFT Door Opend (เวลาเครื่ องขาเข้าตามจริ ง/เวลาประตูของเครื่ องบินเปิ ด)
No:16 Gate Door Opend (เวลาประตูทางออกขึ้นเครื่ องเปิ ดคือ 1 ชัว่ โมงก่อนเวลาเครื่ องออก)
No:17 Closing Figure Received (เวลาที่พนักงานที่เกทจะได้รับแจ้งจานวนของผูโ้ ดยสารในเที่ยวบินนั้นๆ)
No:18 Crews Show At Gate (เวลาที่พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินมาเดินทางมาถึงหน้าประตูทางออก)
No:19 Arrival Pax Clear At ( เวลาของผูโ้ ดยสารขาเข้าออกจากเครื่ องบินคนสุ ดท้าย)
No:20 Arrival Crew Clear At ( เวลาของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องออกจากเครื่ องบินคนสุ ดท้าย)
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No:21 Capt Permitted To Start Board/Boarding Commence (เวลาที่กปั ตันสั่งเรี ยกผูโ้ ดยสารขึ้นเครื่ อง
หลังจากที่กปั ตันได้ตรวจเช็คสภาพของเครื่ องบินก่อนออกเดินทาง)
No:22 Last Pax At Gate ( เวลาของผูโ้ ดยสารคนสุ ดท้ายที่เดินเข้าเครื่ องบิน)
No:23 Load Sheet Completed&Collected/ACFT Door Closed (เวลาที่พนักงานได้รับเอกสารจากลูกเรื อ
ก่อนเครื่ องออก ยกตัวอย่างเช่น จานวนผูโ้ ดยสารที่ข้ ึนเครื่ องตามจริ งและได้เวลาประตูเครื่ องปิ ด)
No:24 Off Chocks (เวลาเครื่ องถอยออกจากหลุมจอดหรื อเวลาเครื่ องออกตามจริ ง)
No:25 Delay Status Update&Announcement ( หากเที่ยวบินนั้นๆเกิ ดการล่าช้า พนักงานทุกคนจะต้อง
ประกาศเพื่อให้ผโู้ ดยสารทราบเวลาเครื่ องออกที่แท้จริ ง )
No:26 Gate Staff (พนักงานที่รับผิดชอบในเที่ยวบินนั้นๆ)
No:27 Remarks (หากเกิดเหตุฉุกเฉิ นขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นกรณี ใดๆก็ตาม พนักงานจะต้องใส่ รายละเอียดและ
ข้อมูลให้ครบถ้วน)
4.5 ป้ายประกาศเปลีย่ นประตูทางออกขึน้ เครื่อง
เมื่ อเที่ ย วบิ น มี ก ารเปลี่ ย นประตู ท างออกขึ้ นเครื่ อง เนื่ องจาก เที่ ย วบิ นก่ อนหน้า นี้ เ กิ ดการล่ า ช้า หรื อเกิ ด
เหตุขดั ข้องอื่นๆ ดังนั้นเที่ ยวบินถัดมาจะต้องทาการ
เปลี่ยนประตูทางออกขึ้นเครื่ องใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดการ
สับสนในการใช้ประตูทางออกร่ วมกัน พนักจะต้องตั้ง
ป้ ายเปลี่ยนประตูทางออกขึ้นเครื่ องและใส่ ขอ้ มูลอย่าง
ละเอียดของเที่ยวบินที่ได้ทาการเปลี่ยนประตูทางออก
จากประตู ท างออกเดิ ม ไปยัง ประตูท างออกใหม่ ใ ห้
ผูโ้ ดยสารทราบ
รายละเอียดดังนี้
1. เที่ยวบิน ( AirAsia flight) คือเลขเที่ยวบินที่ได้ทา
การเปลี่ยนประตูทางออกขึ้นเครื่ อง ยกตัวอย่างเช่น
ป)
รู ปทีQZ257
่ 4.5.1 ป้(ตามรู
ายประกาศเปลี
่ยนประตูทางออกขึ้นเครื่ อง
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2562
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2. จุดหมายปลายทางของเที่ยวบินที่ได้ทาการเปลี่ยนประตูทางออก เขียนทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
(ตามรู ป)
3. ระบุประตูทางออกขึ้นเครื่ องเดิม (ตามรู ป)
4. ระบุประตูทางออกขึ้นเครื่ อง ประตูใหม่ (ตามรู ป)
ในการเขียนข้อมูลแต่ละครั้ง พนักงานจะต้องเขียนให้ละเอียดละชัดเจน เพื่อให้ผโู้ ดยสารทราบ
ข้อมูลที่ถูกต้องและแท้จริ ง
เอกสารบิงโก เป็ นส่ วนสาคัญมากในการทางานของพนักงาน เนื่องจากจะต้องใส่ ขอ้ มูลวันเวลา หรื อ
ข้อมูลต่างๆของเที่ยวบินนั้นให้ละเอียดและถี่ถว้ นเพื่อให้เป็ นหลักฐานในการทางานในทุกๆครั้ง)
4.6 ป้ายแจ้ งเทีย่ วบินดีเลย์ (เทีย่ วบินล่าช้ า)

รู ปที่ 4.6.1 ป้ ายแจ้งเที่ยวบินล่าช้า
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2562
เมื่อเที่ยวบินเกิ ดการล่าช้าเนื่ องจาก ล่าช้าจากเที่ยวบินขาเข้าหรื อล่าช้าจากเหตุขดั ข้องบางประการ
ของตัวเครื่ องยนต์ ดังนั้นเที่ ยวบินนั้นๆจะต้องเกิ ดการล่ าช้าหรื อเครื่ องไม่ออกตามเวลาที่กาหนดหรื อตาม
เวลาที่เครื่ องควรจะออกแท้จริ ง พนักจะต้องทาการตั้งป้ ายแจ้งเที่ยวบินล่าช้าและแจ้งเวลาของเครื่ องออกใหม่
ที่แท้จริ งให้กบั ผูโ้ ดยสารเพื่อให้ทราบถึงเวลาเครื่ องออกที่แท้จริ งให้เร็ วที่สุด
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หลักการเขียนป้ ายดังนี้
1. เขียนเลขที่เที่ยวบิน (AirAsia Flight) ของเที่ยวบินที่ล่าช้า
2. เขียนจุดหมายปลายทางของเที่ยวบินนั้นๆ เขียนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อให้ผโู้ ดยสาร
เข้าใจได้ง่ายขึ้น
3. เขียนกาหนดเวลาออกเดินทางใหม่
ข้อมูลแต่ละข้อมูลที่เกี่ยวกับเที่ยวบินดีเลย์หรื อเที่ยวบินล่าช้าพนักงานจะต้องทราบข้อมูลที่ถูกต้อง
อย่างแท้จริ ง เมื่อผูโ้ ดยสารต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม
4.7 ประเภทบัตรโดยสาร
แยกตามประเภทดังนี้
1.บัตรที่นงั่ จากเคาน์เตอร์ เช็คอิน

รู ปที่ 4.7.1 บัตรที่นง่ั จากเคาน์เตอร์เช็คอิน
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2562
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2.บัตรที่นงั่ จากตูป้ ริ้ นท์อตั โนมัติ(คีออส)

รู ปที่ 4.7.2 บัตรที่นง่ั จากตูป้ ริ้ นท์อตั โนมัติ(คีออส)
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2562

3.บัตรที่นงั่ จากเว็บไซต์แอร์ เอเชียโดยผ่านการเช็คอินในเว็บไซต์

รู ปที่ 4.7.3 บัตรที่นง่ั จากเว็บไซต์แอร์เอเชียโดยผ่านการเช็คอินในเว็บไซต์
ที่มา : http://www.soccersuck.com/boards/topicstore/1482615
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4.บัตรที่นงั่ จากโมบายเช็คอินโดยผ่านการเช็คอินจากโทรศัพท์ของผูโ้ ดยสาร

รู ปที่ 4.7.4 บัตรที่นง่ั จากโมบายเช็คอินโดยผ่านการเช็คอินจากโทรศัพท์ของผูโ้ ดยสาร
ที่มา : http://www.soccersuck.com/boards/topicstore/1482615
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5.บัตรที่นงั่ ที่มาจากการต่อเครื่ องหรื อที่เรี ยกว่า ฟายทรู

รู ปที่ 4.7.5 บัตรที่นง่ั ที่มาจากฟายทรู
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2562
ในบัตรที่นง่ั มีรายละเอียดที่สาคัญให้กบั ผูโ้ ดยสารทราบดังนี้
1. เลขเที่ยวบิน (Flight no.)
2. เวลาเรี ยกขึ้นเครื่ อง(Boarding Time)
3. ประตูทางออกขึ้นเครื่ อง (Gate)
4. ที่นง่ั ของผูโ้ ดยสาร (Seat)
5. เวลาและวันที่ของวันที่เดินทาง (Date And Time)
6. ลาดับการเช็คอิน (Sequence)
7. จุดหมายปลายทาง (Destination)
8. ชื่อของผูโ้ ดยสาร (Name Of Passenger)
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4.8 การเขียนบัตรทีน่ ั่งผู้โดยสารสาหรับผู้โดยสารทีต่ กเครื่อง(Change flight different fare)

รู ปที่ 4.8.1 หลักการเขียนบัตรที่นง่ั ผูโ้ ดยสารสาหรับผูโ้ ดยสารที่ตกเครื่ อง
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2562
หลักการเขียนดังนี้
1. เขียนหัวคาว่า change flight different fare บนบัตรที่นง่ั ของผูโ้ ดยสาร
2. เขียนเวลาที่ผโู้ ดยสารมาโชว์ที่หน้าประตูทางออก(gate)
3. เขียนชื่อพนักงานที่ผโู ้ ดยสารมาติดต่อตอนตกเครื่ อง— GS ( guest service assistant)
4. เขียนชื่อ Teamlead เพื่อ verifies การเปลี่ยนไฟลท์ทุกๆครั้ง
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หมายเหตุ:
Flight INTER : เมื่อผูโ้ ดยสารตกไฟลท์ พนักงานต้องพาผูโ้ ดยสารไปแคนเซิลพาสปอร์ ตทุกครั้ง
เนื่องจากผูโ้ ดยสารได้ผา่ นตม. ในการเดินทางออกนอกประเทศแล้ว
Flight DOM: เมื่อผูโ้ ดยสารตกไฟลท์ หลังจากที่เขียนรายละเอียดบนบัตรที่นงั่ โดยสารแล้ว
พนักงานสามารถแจ้งผูโ้ ดยสารได้เลยว่าต้องทาการเปลี่ยนไฟลท์เที่ยวบินถัดไปหรื อตามความประสงค์ของ
ผูโ้ ดยสารที่ Sale Counter
4.9 Boarding gate for Airasia flight

รู ปที่ 4.9.1 Boarding gate for Airasia flight
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2562
ขั้นตอนการ Boarding gate for Airasia flight
1. ก่อนการ boarding แต่ละเที่ยวบิน พนักงานจะต้องตั้งป้ าย zone 1 , 2 และ 3 เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็ วในการboard เนื่องจากในการบอร์ ดแต่ละครั้งจากัดเวลาเพียงแค่30นาที การตั้งป้ ายแต่ละ zone ลาดับ
ที่นง่ั บนเครื่ องดังนี้ row 1-10 = zone1//11-20 = zone 3 และ 21- 31 หรื อ 32 = zone 2
2. ตั้งป้ าย 7 kg. เพื่อให้ผโู ้ ดยสารได้รับทราบข้อมูลถึงการถือสัมภาระขึ้นได้ไม่เกิ นท่านละ 2 ชิ้ น
และน้ าหนัก 2 ชิ้นรวมกันไม่เกิน 7 กิโลกรัมตามกฏระเบียบของสายการบิน
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3. ตั้งป้ าย security notice เนื่ องจากให้ผูโ้ ดยสารทราบว่า สิ่ งของแบบไหนที่ควรถือขึ้นเครื่ อง,
สิ่ งของแบบไหนควรโหลดใต้ทอ้ งเครื่ องและสิ่ งของต้องห้ามที่ไม่ให้ถือหรื อโหลดใต้ทอ้ งเครื่ องเด็ดขาด
4. ตั้งป้ าย delay เพื่อให้ผโู้ ดยสารทราบข้อมูลการดีเลย์ ของไฟลท์น้ นั ๆ ทราบถึงเวลาเครื่ องออกที่
แท้จริ ง
5. ตั้งป้ ายเปลี่ ยนgateหรื อเปลี่ ยนประตูทางออกขึ้ นเครื่ อง เมื่อเที่ยวบินจะต้องมีการเปลี่ยนประตู
ทางออกเนื่องจากข้อมูลผิดพลาดจากสายการบิน เช่น เที่ยวบินก่อนหน้านี้ ที่จะต้องใช้ประตูทางออกเดียวกัน
เกิดการดีเลย์ ดังนั้นจะต้องทาการเปลี่ยนประตูทางออกใหม่
ในการทางานของพนักงานแต่ละไฟลท์หรื อเที่ยวบิน พนักงานจะต้องตั้งป้ ายให้ครบทุกป้ าย เพื่อ
ชี้ แจงรายละเอียดข้อมูลก่อนขึ้นเครื่ องและสามารถให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเมื่อผูโ้ ดยสารต้องการทราบข้อมูลหรื อ
รายละเอียดนอกเหนือจากป้ ายที่ต้ งั ได้อย่างถูกต้อง
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บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
1.สรุ ปผลโครงงาน
จากการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ ยวข้องของการ Boarding Gate ที่สามารถนามาใช้กบั เครื่ องนับบัตร
โดยสารอัตโนมัติ ทางคณะผูจ้ ดั ทาเล็งเห็ นว่าการมีเครื่ องนับบัตรโดยสารอัตโนมัติสามารถทาให้เกิ ดความ
รวดเร็ วในการ Boarding Gate มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถพกพาไปได้ทุกที่แต่ขอ้ เสี ยของเครื่ องนับบัตร
อัตโนมัติ อาจท าให้เกิ ดความล่ า ช้า ขึ้ นมาได้ จึ งได้นาเสนอการพัฒนาระบบของเครื่ องนับบัตรโดยสาร
อัตโนมัติเพื่อให้ระบบมีเสถียรภาพมากยิง่ เพื่อลดความเสี่ ยงในการ Boarding Gate ที่ล่าช้า
2.ปัญหาของโครงงาน
2.1 ทางบริ ษทั สายการบินไทยแอร์ เอเชียไม่สามารถให้เปิ ดเผยข้อมูลไปมากกว่านี้ เพราะถือว่าเครื่ อง
นี้ยงั เป็ นความลับทางการค้า
2.2 ข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวกับเครื่ องนับบัตรโดยสารอัตโนมัติน้ นั หาได้ยากเพราะเป็ นนวัตกรรมใหม่
ทางสายการบินไทยแอร์ เอเชียล่าสุ ด
3. ข้อเสนอแนะ
3.1 คณะผูจ้ ดั ทาคิดในการพัฒนาระบบไปในทางที่ดีเพื่อให้เกิดความเสถียรมากยิง่ ขึ้นและยังนาข้อดี
ข้อเสี ยของเครื่ องนับบัตรอัตโนมัติเพื่อให้สถานประกอบการเป็ นแนวทางในการพัฒนาต่อไป
5.2 สรุ ปผลการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา
1. สรุ ปผลปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1.1 ได้เรี ยนรู้ถึงระบบการทางานในสายการบินของแผนก Guest Service
1.2 ได้เรี ยนรู้ทกั ษะในการบริ การของสายการบิน
1.3 ได้เรี ยนรู้ระบบภายในของเครื่ อง Boarding และ สามารถทาหน้าที่แทนพนักงานตัวจริ งได้ใน
การนับบัตรโดยสาร
2. ข้อดีในการปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษา
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จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาโครงงานได้ทาหน้าที่ปฎิ บตั ิงานแผนก Guest Service ทาให้เกิ ดประโยชน์ขอ้ ดี
ดังต่อไปนี้
2.1 ทาให้มีประสบการณ์ในการบริ การและยังสามารถจัดการอารมณ์ของตนเองได้เป็ นอย่างดี
2.2 สามารถรั บ ปั ญหาเฉพาะหน้าได้เป็ นอย่า งดี เพราะในทุ ก วันในการปฎิ บ ตั ิหน้า ที่น้ ันจะเจอ
ปั ญหาของผูโ้ ดยสารที่ต่างกันออกไป
2.3 ได้ฝึกการประสานงานภายในทีมของพนักงานแผนก Guest Service เพื่อสามารถดาเนินงานได้
เป็ นอย่างดี
2.4 ฝึ กการกล้าแสดงออกในการเรี ยกผูโ้ ดยสารขึ้นเครื่ องและการตามหาผูโ้ ดยสารที่ตกหล่นภายใน
ไฟลท์บิน
5.3 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติสหกิจศึกษา
1. ปัญหาในการเดินทาง สถานประกอบการนั้นมีระยะทางที่ไกลพอสมควรจึงต้องตัดสิ นใจในการ
เช่าหอพักเป็ นเวลา 4 เดือน
2. ปั ญหาของทางด้านการสื่ อสารทางภาษาที่ผูโ้ ดยสารบางคนไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษหรื อ
ภาษาจีนได้ เลยทาให้เกิดความล่าช้าในการสื่ อสาร
3. พบปั ญหาเครื่ องออกบัตรโดยสารอัตโนมัติเสี ยอยู่บ่อยครั้งและบางครั้งทาให้ระบบทั้งหมดใน
การออกบัตรโดยสารล่มไปด้วยจึงเกิดความล่าช้าในการออกบัตรโดยสารจนทาให้เกิดภาวะที่ผโู้ ดยสารล้น
ออกมาจากพื้นที่ของเคาน์เตอร์ เช็คอินไทยแอร์เอเชีย
4. ปัญหาในการ Boarding Gate ในการนับบัตรโดยสารนั้นบางครั้งเกิดปั ญหาบัตรโดยสารขาดหาย
และปั ญหาในการบันทึ กข้อมูล เช่ น ชื่ อไม่ตรงไฟลท์บิ น การสลับวันที่ในการเดิ นทาง ยังมีก ารนับบัตร
โดยสารที่ไม่ตรงกับระบบจึงเกิดปั ญหาในการรี เซ็ตในการนับบัตรโดยสารใหม่อีกครั้งโดยปั ญหาที่วา่ มานี้
อาจทาให้เครื่ องบินขาออกล่าช้าเป็ นได้
5. ระบบ Boarding Gate ล่มทาให้เกิดความล่าช้าในการปฎิบตั ิงานโดยจะใช้ใบบิงโกโดยการใช้
ปากกานั้นนับจานวนขึ้นมาแทน แต่การนับจานวนคนด้วยใบบิงโกอาจจะเกิดข้อมูลตกหล่นได้และมีความ
เสี่ ยงมากที่สุดในการเกิดปั ญหาเครื่ องขาออกล่าช้า
6. จานวนคนไม่พอในการทางานภายใน Gate ทาให้นกั ศึกษาฝึ กงานต้องรี บเดินทางไปให้ถึงที่
หมายก่อนการทางานเพื่อช่วยเหลือพนักงานภายใน Gate ได้ทนั ท่วงที

บรรณานุกรม
กมลรัตน์ สัตยาพิมล. (2552). พฤติ กรรมผู้บริ โภคต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้ บัตรเครดิ ตแพลทิ นัมใน
ห้ างสรรพสิ นค้ าในเขตกรุ งเทพมหานคร. ปริ ญญาโท, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
การขนส่ ง ทางอากาศ. (2557). การขนส่ งทางอากาศ. วัน ที่ สื บ ค้น 19 มี น าคม 2562 ,จาก
http://www.sme.go.th/upload/mod_download/03-002%20การขนส่ งทางอากาศ
คอตเลอร์ ฟิ ลลิป (2546). ความหมายและขอบเขตของการตลาด. วันที่สืบค้น 19 มีนาคม 2562 ,จาก
https://maymayny.wordpress.com/2014/12/07/บทที่ 1 แนวคิดทฤษฎีทางการตลาด
จรัญชัย กรเกตุมหาชัย. (2555). ความพึงพอใจของลูกค้ าต่ อคุณภาพการให้ บริ การฝึ กอบรมของบริ ษัท
แบงค์ คอก ควอลิตี้ เซอร์ วิส จํากัด. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ชุติมา คล้ายสังข์. (2557). จิตวิทยาบริ การ. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ. (2549). การตลาดบริ การ. กรุ งเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชัน่
ชีวรรณ เจริ ญสุ ข. (2547). กลยุทธ์ การปรั บตัวทางการตลาดของร้ านค้ าปลีกไทยแบบดั้งเดิม (โชวห่ วย).
บริ หารธุ รกิจการตลาด. บัณฑิตวิทยาลัย. กรุ งเทพมหานคร, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.
ชานนท์ รุ่ งเรื อง. (2555). การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการกระจายสิ นค้ าและการลดต้ นทุนโดยใช้ เทคนิ ค
การแลกเปลี่ ยนข้ อมูลทางอิ เลคทรอนิ คส์ ในอุตสาหกรรมอลูมิเนี ยม. การค้นคว้าอิสระ, วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ณัฐ อิ ร นพไพบู ล ย์. (2554). ความพึ งพอใจของผู้รั บเหมาต่ อ ส่ วนประสมทางการตลาดผลิ ต ภัณ ฑ์
คอนกรี ตผสมเสร็ จของโรงงานซี แพคแฟรนไชส์ สาขาจอมทอง. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท. (2538). พฤติกรรมผู้บริ โภค. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ธวัลวรัตน์ อินทนันชัย (2552). การโฆษณาเครื่ องดื่มชูกาํ ลังและการบริ โภคมายาคติของผู้ขับรถรั บจ้ างสี่
ล้ อในจังหวัดเชี ยงใหม่ . ศิลปศาตร์ มหาบัณฑิตการสื่ อสารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย. เชียงใหม่,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

นฤมล อดิเรกโชติกุล. (2548). พฤติ กรรมผู้บริ โภคในการซื ้อข้ าวสารบรรจุถุงในกรุ งเทพมหานคร.
กรุ งเทพมหานคร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
ปณิ ศาลัญ ชานนท์. (2548). หลักการตลาด. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสาร.
ปรัชญา ปิ ยะรังษี. (2554). การเปรี ยบเที ยบพฤติกรรมผู้บริ โภคในการบริ โภคสุ ราโรงงานกั บสุ รากลั่น.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.
ผดุ งศักดิ์ สายสระสรง. (2555). ความพึ งพอใจของลูกค้ าต่ อคุณภาพการให้ บริ การของงานซ่ อมบํารุ ง
ระบบสื่ อสารของการไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภ าค เขต 1 (ภาคใต้ ) . บริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบัณ ฑิ ต .
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พิบูล ทีปะปาล. (2534). หลักการตลาด (ปรับปรุ งใหม่). กรุ งเทพมหานคร: เยลโล่การพิมพ์.
ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร (2555). การบริ หารช่ องทางการจัดจําหน่ ายสิ นค้ าระหว่ างประเทศ กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัย สุ โขทัยธรรมาธิราช.
ศูนย์ขอ้ มูล SMEs Knowledge Center. (2557). บทบาท ข้ อดี และข้ อเสี ย การขนส่ งสิ นค้ าทางอากาศ.
วันที่สืบค้น 19 มีนาคม 2562 ,จาก http://www.sme.go.th/upload/mod_download/03-002%20
การขนส่ งทางอากาศ.PDF.
สนธยา คงฤทธิ์ . (2544). กระบวนการตัดสิ นใจซื ้อ. นครปฐม: สถาบันราชภัฏนครปฐม.
หลักการตลาด. (2540). พฤติกรรมผู้บริ โภค. วันที่สืบค้น 19 มีนาคม 2562 ,จาก
https://sites.google.com/site/pmtech32001005/home/phvtikrrm-phu-briphokh
อดุลย์ จาตุรงคกุล. (2543). กลยุทธ์ การตลาด (พิมพ์ครั้งที่2). กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ASIAA VIATIONPUBLICCOMPANY LIMITED AIR ASIA. (2547). ประวัติสายการบินไทยแอร์
เอเชี ย. วันที่สืบค้น 20 มีนาคม 2562 ,จาก http://aav-th.listedcompany.com/taa_milestone.html

ORJI AND GOODHOPE. (2013). FIVE-STAGE MODEL OF THE CUSTOMER BUYING PROCESS
Journal of Economics and Sustainable Development, 4(4), 164–172.

75

ภาคผนวก

76

ภาคผนวก ก
รูปภาพการปฏิบัตงิ าน

77

รู ปภาพการปฏิบัติงาน

การทางานในตาแหน่งของการทาเช็คอินต่างๆ

78

เรี ยกผูโ้ ดยสารที่เป็ นผูโ้ ดยสารสิ ทธิพิเศษต่างๆให้ได้ข้ ึนเครื่ องก่อน

การเช็คอินเครื่ องออกบัตรอัตโนมัติให้แก่ผโู้ ดยสาร
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คาจากัดความและความหมาย

สายการบิน

หมายถึง ธุ รกิจที่ให้บริ การขนส่ งทางอากาศสาหรับผูโ้ ดยสารที่เดินทางและการขนส่ งสิ นค้าไป
ยังนอกประเทศและในประเทศ

Boarding Pass

หมายถึง บัตรโดยสาร หรื อ บัตรเครื่ องบินที่เอาไว้เป็ นบัตรผ่านไปยังเครื่ องบินและระบุขอ้ มูล
ในการเดินทางต่างๆเอาไว้ในบัตรโดยสาร

Guest Service

หมายถึง ตาแหน่งหน้าที่ในการให้บริ การแก่ผโู้ ดยสารในภาคพื้นดิน

Gate

หมายถึง ประตูทางออกไปยังเครื่ องบิน

สนามบิน

หมายถึง สถานที่สาหรับจอดอากาศยาน เพื่อขนส่ งผูโ้ ดยสารขนส่ งสิ นค้าซ่ อมบารุ งรักษา และ
แวะพัก โดยท่าอากาศยาน

โปรโมชั่น

หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดที่สามารถกระตุน้ ให้เกิดการขายได้ในทันที

ไฟลท์บิน

หมายถึง รหัสเที่ยวบินประกอบไปด้วยรหัสของสายการบินและเลขเที่ยวบิน เพื่อที่จะแสดงถึง
เที่ยวบินนั้น
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ระบบนับบัตรโดยสารอัตโนมัติ
MOBILE AUTO BOARDING
ธนัท กุลศรี ประเสริ ฐ1, ยุทธนา เนตรจินดา2, กัญญาณัฐ เลิศทหาร3
ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร 10160
E-mail : Yudtana.net@siam.edu1, Kanyanut.ler@siam.edu2, Thanut.kul@siam.edu

บทคัดย่อ
การจัดทาโครงงาน Mobile Auto Boarding
นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ลดระยะเวลาการนับ บัต ร
โดยสารของพนักงานภาคพื้น เป็ นการป้ องกันไม่ให้
เกิดความล่าช้าของสายการบินและเพิ่มความสะดวก
รวดเร็ วในการนับบัตรผูโ้ ดยสาร รวมทั้งยังสามารถ
บอกข้อ มู ล ของผู ้โ ดยสารได้ อ ย่ า งแม่ น ย าโดยมี
ขั้น ตอนดั ง นี้ 1.เข้า ระบบ Navitaire โดยใส่
Usename และ Password ของพนักงานภาคพื้นของ
แต่ ล ะบุ ค คล 2.ใส่ ข ้อ มู ล ของเที่ ย วบิ น นั้น ๆเพื่ อ
เตรี ยมการ boarding 3.ใช้บาร์ โค้ดสแกนบัตรที่นง่ั
ผูโ้ ดยสาร แล้วข้อมูล ของผูโ้ ดยสารจะเข้าสู่ ระบบ
อย่างอัตโนมัติ
จากการท าโครงงาน Mobile
Auto
Boarding นี้ ช่ ว ยให้ ส ายการบิ น ไทยแอร์ เ อเชี ย
สามารถลดปั ญ หาการที่ ผู้โ ดยสารขึ้ นเครื่ องผิ ด
ไฟลท์ ป้ องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าของสายการบิน

ได้และยังสามารถมีขอ้ มูลที่แม่นยาของผูโ้ ดยสารที่
เดินทางในแต่ละเที่ยวบินนั้นๆ
Abstract
The Mobile Auto Boarding project is
intended to reduce the time it take for counting
boarding passes of the guests to prevent airline
delays and increase the convenience of counting
boarding passes and also can have passenger
information accurately, The following are the
steps: 1. Enter the Navitaire system by entering
Usename and Password of the guest service 2.
Enter the information of the flight to prepare for
boarding. 3. Use the barcode to scan the boarding
pass and then the passenger's information will
automatically enter into the system.
From the Mobile Auto Boarding project,
Thai AirAsia can reduce the problem of
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passengers boarding the wrong flight, prevent
airline delays and can also have precise
information of passengers traveling on each flight.
วัตถุประสงค์
1. เพื่อความสะดวกรวดเร็ วและความแม่นยาในการ
นับบัตรโดยสาร เพื่อลดปั ญหาข้อมูลที่ตกหล่น

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. สามารถลดระยะเวลาในการนับ บัต ร
โดยสารได้อย่างดีเยีย่ ม
2. เพื่อป้ องกันการล่าช้าของเที่ยวบิน

2. เพื่ อให้พ นัก งานท างานได้ส ะดวกและรวดเร็ ว
ยิง่ ขึ้นเพื่อลดการเกิดปั ญหาเที่ยวบินล่าช้า

3. เพื่ อ เพิ่ ม ความแม่ น ย าในการนับ บัต ร
โดยสารรวมถึ ง เครื่ อ งนี้ ส ามารถเช็ ค น้ า หนัก และ
จานวนกระเป๋ าของผูโ้ ดยสารในเที่ย วบินที่ทาการ
นับบัตรได้ในแต่ละครั้ง

ขอบเขต

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน

1. ขอบเขตด้านประชากร

1. ปรึ ก ษาหั ว ข้อ สหกิ จ กับ พี่ เ ลี้ ยงและอาจารย์ที่
ปรึ กษา

-พนักงานแผนก Guest Service และ ผูโ้ ดยสาร
ภายในสนามบินดอนเมือง
2. ขอบเขตด้านสถานที่ ได้แก่ บริ ษทั ไทยแอร์ เอเชีย
จากัด ณ ท่ากาศยานดอนเมือง
3. ขอบเขตด้า นเวลาในการปฏิ บ ัติ ง านสหกิ จ ณ
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2562 ถึง 29 เมษายน พ.ศ.2562
4. ขอบเขตทางด้านข้อมูล ได้แก่
http://aavth.listedcompany.com/taa_overview.html
ศึกษาเกี่ ยวกับระบบต่าง ๆ ภายในสายการ
บินไทยแอร์เอเชีย

2. พูด คุ ย แนวทางในการปฏิ บ ัติ งานและวางแผน
ขั้นตอนต่าง ๆ
3. ศึ ก ษาและรวบรวมข้อมูล ต่า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้องกับ
โครงงานและศึกษาขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4. สรุ ปและรายงานผลการดาเนินการ
5. จัดทาเอกสารประกอบโครงงานโดยมีอาจารย์ที่
ปรึ กษาคอยให้คาแนะนาในการทารู ปเล่มโครงงาน
อุปกรณ์และเครื่องมือทีใ่ ช้
1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
- เครื่ องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
- โทรศัพท์มือถือ
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2. ซอฟต์แวร์ (Software)
- โปรแกรม Microsoft Word 2010
- โปรแกรม Microsoft Excel 2010
- โปรแกรม Internet Explorer 11
- โปรแกรม Paint
3. เอกสารอื่น ๆ
- คู่มือปฐมนิ เทศนักศึกษาฝึ กงาน บจ. ไทย
แอร์เอเชีย
- คู่มือพนักงานกลุ่ม บจ. ไทยแอร์ เอเชีย
สรุ ปผล
จากการปฏิ บ ตั ิ ส หกิ จศึ กษาตั้ง แต่วนั ที่ 7 มกราคม
พ.ศ.2562 ถึง 29 เมษายน พ.ศ.2562 ในฝ่ าย Guest
Service บจ. ไทยแอร์ เอเชี ย คณะผูจ้ ดั ทาได้จดั ทา
โครงงานระบบนับ บัต รโดยสารอัต โนมัติ โดย
กาหนดวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อความสะดวกรวดเร็ ว
ในการนับ ที่ นั่งผูโ้ ดยสารเพื่อลดปั ญหาข้อมูล ของ
ผูโ้ ดยสารที่ ตกหล่ น 2.เพื่ อ ให้พ นัก งานท างานได้
สะดวกรวดเร็ วและสามารถลดระยะเวลาการนับ
บัต รที่ นั่ ง ผู ้โ ดยสารได้ อ ย่ า งแม่ น ย า 3.สามารถ
ป้ องกันการล่าช้าของเที่ยวบิน ผ่านทาง mobile auto
boarding ได้อย่างแม่นยารวมถึงจานวนและน้ าหนัก
กระเป๋ าของผูโ้ ดยสาร ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่
พนักงานแผนก Guest Service และผูโ้ ดยสารภายใน
สนามบินดอนเมือง ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาข้อมูล

ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมเอกสารจากการปฏิบตั ิงาน โดย
มีปัญหาที่เกิ ดจากการปฏิ บตั ิงาน ได้แก่ ปั ญหาจาก
การนับบัตรโดยสารผิดไฟลท์บิน ปั ญหาจากชื่ อที่
ไม่ตรงกับบัตรโดยสาร และปั ญหาจากบัตรโดยสาร
ที่ที่นง่ั ไม่ปรากฎ โดยหลังจากการดาเนิ นงานเสร็ จ
สิ้ น พนักงานสามารถนาแผนงานไปปฏิบตั ิใช้งาน
ได้จริ ง เพื่อ ประยุก ต์ใ ช้และเกิ ดการพัฒนาที่ ดีข้ ึ น
ให้ ก ับ บจ. ไทยแอร์ เ อเชี ย และมี ข ้อ เสนอแนะ
ปัญหาที่เกิดขึ้นของระบบนับบัตรโดยสารอัตโนมัติ
Mobile Auto Boarding คือ สัญญาณอินเทอร์ เน็ต
ขาดหายอาจทาให้ระบบลวนได้และมีขนาดที่เล็ก
เปราะบางอาจเสี่ ยงต่อการแตกหักได้ เพื่อเป็ นการ
ปรับปรุ งแก้ไขให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการทางานที่
ดีต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
การที่คณะผูจ้ ดั ทาได้มาปฏิบตั ิงานในโครงงานสห
กิ จ ศึ ก ษา ณ บริ ษ ัท ไทยแอร์ เ อเชี ย จ ากัด ตั้ง แต่
วันที่ 7 มกราคม 2562 ถึง 29 เมษายน 2562 ส่ งผล
ให้ นายธนัท กุ ล ศรี ป ระเสริ ฐ ,นายยุท ธนา เนตร
จิ น ดาและนางสาวกั ญ ญาณั ฐ เลิ ศ ทหาร ได้ รั บ
ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การเรี ย นรู้ และการปฏิ บ ตั ิง านในอนาคต เกี่ ย วกับ
การปฏิบตั ิงานตาแหน่ ง Guest Service ณ บริ ษทั
บริ ษทั ไทยแอร์ เอเชีย จากัด สามารถนาความรู้ที่ได้
ไปใช้ใ นการประกอบอาชี พ ในอนาคตโดยได้รั บ
ความร่ ว มมื อ จาก บริ ษ ัท บริ ษ ัท ไทยแอร์ เ อเชี ย
จากัด ที่ได้สอนงาน เปิ ดโอกาสได้เรี ยนรู้งานต่าง ๆ
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ในองค์กร และปั ญหาที่พบในการทางานในแผนก
ต่ า ง ๆ จึ ง ขอขอบคุ ณ ณ ที่ น้ ี และสนับ สนุ น จาก
หลายฝ่ าย ดังนี้
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ภาคผนวก จ
โปสเตอร์

ระบบนับบัตรโดยสารอัตโนมัติ
MOBILE AUTO BOARDING
นายธนัท กุลศรีประเสริฐ 5804400145
นายยุทธนา เนตรจินดา 5804400159
นางสาวกัญญาณัฐ เลิศทหาร 5804420007
ภาควิชาการโรงแรมและการท่ องเที่ยว
มหาวิทยาลัยสยาม
พนักงานที่ปรึกษา นายวุฒิธรรม ใจซื่อ
บทคัดย่ อ
การจัดทาโครงงาน Mobile Auto
Boarding นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลาการนับ
บัตรโดยสารของพนักงานภาคพื้น เป็ นการป้ องกัน
ไม่ให้เกิดความล่าช้าของสายการบิน เพิ่มความ
สะดวกรวดเร็ วในการนับบัตรผูโ้ ดยสาร รวมทั้งยัง
สามารถบอกข้อมูลของผูโ้ ดยสารได้อย่างแม่นยา
โดยมีข้ นั ตอนดังนี้ 1.เข้าระบบ Navitaire โดยใส่
Usename และ Password ของพนักงานภาคพื้นแต่
ของแต่ละบุคคล 2.ใส่ ขอ้ มูลของเที่ยวบินนั้นๆเพื่อ
เตรี ยมการ boarding 3.ใช้บาร์ โค้ดสแกนบัตรที่นง่ั
ผูโ้ ดยสาร แล้วข้อมูลของผูโ้ ดยสารจะเข้าสู่ ระบบ
อย่างอัตโนมัติ
จากการทาโครงงาน Mobile Auto
Boarding นี้ช่วยให้สายการบินไทยแอร์ เอเชีย
สามารถลดปั ญหาการที่ผโู ้ ดยสารขึ้นเครื่ องผิด
เที่ยวบิน ป้ องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าของสายการ
บินได้และยังสามารถมีขอ้ มูลที่แม่นยาของ
ผูโ้ ดยสารที่เดินทางในแต่ละเที่ยวบินนั้นๆ
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
- เพื่อนาเสนอทางเลือกในการนับบัตรโดยสาร
โดยใช้เครื่ อง Mobile Auto Boarding

ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1.ช่วยลดระยะเวลาในการนับบัตรโดยสารเพื่อ
ป้ องกันการล่าช้าของเที่ยวบิน
2.เพื่อเพิ่มความแม่นยาในการนับบัตรโดยสารโดย
สามารถเช็คน้ าหนักและจานวนสัมภาระของ
ผูโ้ ดยสารในเที่ยวบินได้
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
1.ปรึ กษาหัวข้อสหกิจกับพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึ กษา
2.พูดคุยแนวทางในการปฏิบตั ิงานและวางแผน
ขั้นตอน
3.ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ
4.สรุ ปและรายงานผลการดาเนินการ
5.จัดทาเอกสารประกอบโครงงาน
สรุ ปผล
จากการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของการ
Boarding Gate ทางคณะผูจ้ ดั ทาเล็งเห็นว่าการมีเครื่ อง
นับบัตรโดยสารอัตโนมัติสามารถทาให้เกิดความ
รวดเร็ วในการ Boarding Gate มากยิง่ ขึ้นอีกทั้งยัง
สามารถพกพาไปได้ทุกที่แต่ขอ้ เสี ยของเครื่ องนับบัตร
อัตโนมัติอาจทาให้เกิดความล่าช้าขึ้นมาได้ จึงได้
นาเสนอการพัฒนาระบบของเครื่ องนับบัตรโดยสาร
อัตโนมัติเพื่อให้ระบบมีเสถียรภาพมากยิง่ เพื่อลด
ความเสี่ ยงในการ Boarding Gate ที่ล่าช้า

ภาคผนวก ช
ตารางปฏิบัตงิ าน
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ประวัติคณะผู้จัดทำ

ชื่อ – นำมสกุล : นายยุทธนา เนตรจินดา
รหัสนักศึกษำ : 5804400159
ภำควิชำ

: การโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะ

: ศิลปศาสตร์

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

: 181/1 ซอย.เจริ ญนคร59 แขวง
บุคคโล เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ
10600

ชื่อ – นำมสกุล : นายธนัท กุลศรี ประเสริ ฐ
รหัสนักศึกษำ : 5804400145
ภำควิชำ

: การโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะ

: ศิลปศาสตร์

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

: 131 แขวงแสมดา ซอยแสมดา
เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพ 10150
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ชื่อ – นำมสกุล : นางสาวกัญญาณัฐ เลิศทหาร
รหัสนักศึกษำ : 5804420007
ภำควิชำ

: การโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะ

: ศิลปศาสตร์

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

: 89/18 ม.10 มบ.พรหมพิทกั ษ์2
ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.
สมุทรสาคร 74130

