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บทคัดย่อ 

การจดัท าโครงงาน Mobile Auto Boarding น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดระยะเวลาการนบับตัรโดยสาร

ของพนกังานภาคพื้น เป็นการป้องกนัไม่ให้เกิดความล่าชา้ของสายการบินและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน

การนบับตัรผูโ้ดยสาร รวมทั้งยงัสามารถบอกขอ้มูลของผูโ้ดยสารไดอ้ยา่งแม่นย  าโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 1.เขา้

ระบบ Navitaire โดยใส่ Usename และ Password ของพนกังานภาคพื้นของแต่ละบุคคล 2.ใส่ขอ้มูลของ

เท่ียวบินนั้นๆเพื่อเตรียมการ boarding 3.ใชบ้าร์โคด้สแกนบตัรท่ีนัง่ผูโ้ดยสาร แลว้ขอ้มูลของผูโ้ดยสารจะเขา้

สู่ระบบอยา่งอตัโนมติั 

จากการท าโครงงาน Mobile Auto Boarding น้ีช่วยให้สายการบินไทยแอร์เอเชียสามารถลดปัญหา

การท่ีผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ืองผิดไฟลท ์ป้องกนัไม่ให้เกิดความล่าชา้ของสายการบินไดแ้ละยงัสามารถมีขอ้มูลท่ี

แม่นย  าของผูโ้ดยสารท่ีเดินทางในแต่ละเท่ียวบินนั้นๆ 

 

ค าส าคัญ : ระบบอตัโนมติั, บตัรโดยสาร, ไทยแอร์เอเชีย 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

            ธุรกิจการบิน เป็นธุรกิจบริการขนส่งทางอากาศ (Air Transport) ซ่ึงเป็นโครงสร้างพื้นฐาน

ทางการคมนาคมท่ีส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ การขนส่งทางอากาศมีความรวดเร็วและมี

ความส าคญั ในการเดินทางเพื่อวตัถุประสงค์ทางธุรกิจการท่องเท่ียว และ การคา้ ธุรกิจการบิน เป็น

องค์ประกอบแรกของอุตสาหกรรมการบิน ซ่ึงธุรกิจการบินจะเป็นบุคคล หรือนิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจ

บริการขนส่งทางอากาศทั้งผูโ้ดยสาร (Passenger Service) และสินคา้ (Cargo Service) ธุรกิจการบินนบัวนั

เจริญกา้วหนา้ข้ึน เน่ืองจากมีความรวดเร็วสูง สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางต่างๆไดใ้นระยะเวลา

อนัสั้น เช่ือมโยงและครอบคลุมทุกประเทศในโลกไวด้ว้ยกนั ผูโ้ดยสารมกัค านึงถึงการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน

เป็นอนัดบัแรก ส าหรับการเดินทางระยะไกลขา้มจงัหวดัหรือขา้มประเทศ โดยเฉพาะในช่วงวนัหยุดหรือ

เทศกาลส าคญัท่ีมกัเกิดปัญหาการจราจรติดขดัเป็นอยา่งมากซ่ึงเป็นอุปสรรคในการเดินทาง แลว้ยงัสามารถ

ประหยดัเวลาได ้อีกทั้งบตัรโดยสารเคร่ืองบินยงัมีหลายระดบัราคา รวมไปถึงแบบราคาประหยดัจากสายการ

บินตน้ทุนต ่า ส่งผลใหน้กัเดินทางตดัสินใจเลือกเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน ในปัจจุบนัประเทศไทยมีสายการบิน

ท่ีใหบ้ริการเดินทางหลายสายการบินท่ีผูโ้ดยสารสามารถเลือกใชบ้ริการได้ โดยเฉพาะสายการบินตน้ทุนต ่า 

(Low Cost Airline) ท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว นอกจากน้ียงัมีสายการบินใหม่ๆ เกิดข้ึนท า

ให้เกิดการแข่งขนัในดา้นต่าง ๆ และยงัมีปัจจยัทางดา้นการตลาดท่ีเป็นปัจจยัส าคญัในการเลือกใช้บริการ 

เพื่อสร้างความแตกต่างและลกัษณะพิเศษให้กบัสายการบินของตนเพื่อช่วยดึงดูดลูกคา้ ท าให้ผูโ้ดยสารเกิด

ความพึงพอใจ  

บริษทัไทยแอร์เอเชีย จ ากดั เร่ิมก่อตั้งข้ึนเม่ือ 8 ธนัวาคม พ.ศ. 2546 ประกอบธุรกิจสายการบินราคา

ประหยดัของประเทศไทยภายใตช่ื้อ ไทยแอร์เอเชีย ภายใตค้วามร่วมมือระหวา่ง บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ซ่ึง

เป็นบริษทัท่ีอยูใ่นประเทศไทย ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 51 ในปัจจุบนั บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีทุนจดทะเบียน

จ านวน 435,555,600 บาท สายการบินไทยแอร์เอเชียไดมี้การน าเสนอภาพลกัษณ์ใหม่การเดินทางภายใต้

แนวคิด “ใคร ใคร...ก็บินได”้ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีทา้ทายความเช่ือเดิม ท่ีมองวา่การเดินทางโดยเคร่ืองบินเป็นการ

เดินทางเฉพาะกลุ่ม ยากและราคาแพง โดยอาศยัตน้แบบแนวคิดจากสายการบินราคาประหยดัท่ีประสบ

ความส าเร็จในต่างประเทศ ท่ีน าเสนออตัราค่าโดยสารท่ีประหยดัท่ีสุดพร้อมกบับริการท่ีจ าเป็นในการ

เดินทางและจ่ายเพิ่มส าหรับบริการเสริมพิเศษท่ีตอ้งการ ท่ีสามารถท าให้สายการบินไทยแอร์เอเชียเปล่ียน

ประสบการณ์การบินใหมี้ความง่าย สะดวกสบายในราคาประหยดัส าหรับผูโ้ดยสารทุกคน ทั้งน้ีสายการบิน
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ไทยแอร์เอเชียให้บริการการเดินทางโดยชั้นบินเพียงชั้นเดียวจากฝูงบินท่ีประกอบไปดว้ยเคร่ืองบินแอร์บสั 

A320 เพียงรุ่นเดียว โดยมีรายได้จากการให้บริการขนส่งผูโ้ดยสารแบบประจ า (Schedule Passenger 

Services)  และจากการให้บริการเสริม (Ancillary Services) อาทิเช่น การลงทะเบียนสัมภาระ การเลือกท่ีนัง่ 

การส ารองท่ีนัง่และการเปล่ียนแปลงการส ารองท่ีนัง่ การขายอาหาร เคร่ืองด่ืม และสินคา้บนเคร่ืองบิน เป็น

ตน้ สายการบินไทยแอร์เอเชียเร่ิมตน้จากการมีเคร่ืองบินโบอ้ิง 737-300 จ านวน 2 ล า ให้บริการเท่ียวบินแบบ

ไม่มีการเช่ือมต่อ (Point-to-point) จากศูนยป์ฏิบติัการบินกรุงเทพมหานคร โดยให้บริการเส้นทางบินเชิง

พาณิชยค์ร้ังแรกในเส้นทางกรุงเทพฯ-หาดใหญ่เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2547 ปัจจุบนัสายการบินแอร์เอเชีย

บริการดว้ยเคร่ืองบินแอร์บสั A320 ใหม่จ  านวน 46 ล า (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 15 มี.ค. 2559) โดยมีจ านวน 180 ท่ีนัง่

ต่อล า ใหบ้ริการผูโ้ดยสารกวา่ 14,849,422 ลา้นคนในปี 2561 และกวา่ 70 ลา้นคนจนถึงปัจจุบนั โดยมีแผนก

ท่ีส าคญัคือ Guest Service เป็นแผนกท่ีช่วยผูโ้ดยสารเช็คอินโหลดสัมภาระผา่นทางเคร่ืองอตัโนมติัต่างๆและ

ช่วยเหลือผูโ้ดยสารท่ีตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอรถเข็นวิลแชร์ ผูโ้ดยสารท่ีตอ้งการใช้

สิทธิพิเศษ ผูโ้ดยสารท่ีผา่นการผา่ตดัศลัยกรรมต่างๆ เป็นตน้ 

คณะผูจ้ดัท าจึงน าเสนอโครงงานนวตักรรมใหม่เพื่อให้ทางบริษทัไทยแอร์เอเชียไดน้ าไปปรับปรุง

และประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดแนวคิดในการพฒันาระบบนบับตัรโดยสารให้ดียิ่งข้ึน ส่งผลให้พนกังานแผนก 

Guest Service ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

            1.2.1 เพื่อน าเสนอทางเลือกในการนบับตัรโดยสารโดยใชเ้คร่ือง Mobile Auto Boarding 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ขอบเขตดา้นประชากร 

                       -พนกังาน Guest Service และ ผูโ้ดยสารภายในสนามบินดอนเมือง 

1.3.2 ขอบเขตดา้นสถานท่ี ไดแ้ก่ บริษทัไทยแอร์เอเชีย จ ากดั ณ ท่ากาศยานดอนเมือง 

1.3.3 ขอบเขตดา้นเวลาในการปฏิบติังานสหกิจ ณ วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ.2562 ถึง 29 เมษายน พ.ศ.

2562 

1.3.4 ขอบเขตทางดา้นขอ้มูล ไดแ้ก่ 

  -www. http://aav-th.listedcompany.com/taa_overview.html 

  (ศึกษาเก่ียวกบัระบบต่างๆภายในสายการบินไทยแอร์เอเชีย) 

 

http://aav-th.listedcompany.com/taa_overview.html
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1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 ช่วยลดระยะเวลาในการนบับตัรโดยสารเพื่อป้องกนัการล่าชา้ของเท่ียวบิน  

1.4.2  เพื่อเพิ่มความแม่นย  าในการนบับตัรโดยสารโดยสามารถเช็คน ้ าหนกัและจ านวนสัมภาระของ

ผูโ้ดยสารในเท่ียวบินได ้
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บทที ่2  

การทบทวนเอกสาร/และวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง  

 คณะผูจ้ ัดท ำมุ่งศึกษำแนวคิด ทฤษฏีจำกเอกสำร และโครงงำนต่ำงๆท่ีเก่ียวข้องเพื่อน ำมำใช้

สนบัสนุนแนวคิดดงัต่อไปน้ี 

  2.1 แนวคิดและทฤษฎีจิตวทิยำกำรบริกำร 

                           2.2  แนวคิดและทฤษฏีกำรขนส่งทำงอำกำศ 

  2.3  แนวคิดและทฤษฎีทำงกำรตลำด 

  2.4  แนวคิดและทฤษฏีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

  2.5  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับริษทัไทยแอร์เอเชีย 

2.1 แนวคิดและทฤษฎจิีตวทิยาการบริการ 

2.1.1 แนวควำมคิดพื้นฐำนเก่ียวกบัจิตวทิยำบริกำร 

กำรบริกำร (Service or Hospitality) หมำยถึง กิจกรรมหรือกระบวนกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอยำ่ง

หน่ึงของบุคคลหรือองคก์ำร เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของบุคคลอ่ืนและก่อให้เกิดควำมพึงพอใจจำกผล

ของกำรกระท ำนั้น ซ่ึงกำรบริกำรท่ีดีจะเป็นกำรกระท ำสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผูท่ี้แสดง 

เจตจ ำนงให้ไดต้รงกบัส่ิงท่ีบุคคลคำดหวงั พร้อมทั้งท ำให้บุคคลดงักล่ำวเกิดควำมรู้สึกท่ีดีและประทบัใจต่อ

ส่ิงท่ีไดรั้บ 

จิตวิทยำ (Psycho + Logos) = (Psychology) หมำยถึง วิชำท่ีศึกษำถึงพฤติกรรมของมนุษยแ์ละสัตว ์

โดยมีวตัถุประสงค์ส ำคญัท่ีมุ่งท ำควำมเขำ้ใจพฤติกรรมของมนุษยแ์ละปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท ำให้เกิด

พฤติกรรมหรือกำรกระท ำต่ำงๆของอินทรีย์ด้วยกระบวนกำรศึกษำค้นควำ้ทำงวิทยำศำสตร์ เพื่อให้ได้

ขอ้เท็จจริงอยำ่งเป็นระบบและสำมำรถน ำไปใช้อธิบำย ท ำนำย และควบคุมกำรกระท ำต่ำงๆ ของมนุษยใ์น

กำรด ำรงชีวติไดอ้ยำ่งถูกตอ้งเหมำะสม 

จิตวิทยำบริกำร (Service Psychology) หมำยถึง กำรศึกษำพฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

กระบวนกำรบริกำรและกำรจัดกำรระบบกำรบริกำร เพื่อให้ได้มำซ่ึงกำรบริกำรท่ี มีคุณภำพและ

ประสิทธิภำพ โดยกำรศึกษำวิเครำะห์เพื่ออธิบำย ท ำนำย และควบคุมพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
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ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั กำรกระท ำในอนัท่ีจะตระหนกัถึงและตอบสนองควำมตอ้งกำรและควำมคำดหวงัของบุคคล

อ่ืนเพื่อใหไ้ดรั้บควำมพึงพอใจสูงสุดและเกิดควำมประทบัใจจำกผลของกำรกระท ำนั้นๆ 

วตัถุประสงคข์องกำรศึกษำจิตวทิยำบริกำร 

1. เพื่อใหเ้ขำ้ใจและยอมรับธรรมชำติของมนุษย ์ 

2. เพื่อประยกุตใ์ชห้ลกักำรและแนวคิดทำงจิตวทิยำ พฤติกรรมผูบ้ริโภคและกำรตลำดในกำรจดักำร 

กระบวนกำรบริกำร  

3. เพื่อพฒันำศกัยภำพของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักำรบริกำรใหเ้ขำ้ใจบทบำทควำมรับผิดชอบ และสำมำรถ 

ปฏิบติัตนไดอ้ยำ่งเหมำะสมในกระบวนกำรบริกำร  

4. เพื่อยกระดับมำตรฐำนของกำรบริกำร ด้วยกลยุทธ์กำรบริกำรท่ีสร้ำงควำมประทบัใจและมี

คุณธรรม  

5. เพื่อศึกษำปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระบบกำรบริกำร รวมทั้งปัญหำขอ้บกพร่องของกำรปฏิบติังำน

บริกำร เพื่อกำรปรับปรุงแกไ้ขใหก้ำรบริกำรด ำเนินไหดว้ยดี 

  6. เพื่อตระหนกัถึงแนวโน้มกำรเปล่ียนแปลงกำรบริกำรในอนำคต ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบำย 

รูปแบบ และคุณภำพของกำรบริกำรท่ีสังคมตอ้งกำร 

2.1.2 ลกัษณะของกำรบริกำร 

       1. ควำมไวว้ำงใจ (Trust)  

       2. จบัตอ้งไม่ได ้(Intangibility) 

       3. ลกัษณะท่ีแบ่งแยกออกจำกกนัไม่ได ้(Inseparability)  

       4. ลกัษณะท่ีแตกต่ำงไม่คงท่ี (Heterogeneity)  

       5. ลกัษณะท่ีไม่สำมำรถเก็บรักษำไวไ้ด ้(Perish ability) 

       6. ลกัษณะท่ีไม่สำมำรถแสดงควำมเป็นเจำ้ของได ้(Non-Ownership) 

2.1.3 ประเภทของกำรบริกำร 

1.การบริการแบ่งตามลกัษณะของผู้ดําเนินกจิการ 
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ผูด้  ำเนินกำร 

 เอกชน 

 ผลตอบแทน

  รัฐ 

               มุ่งก ำไร 

  

 ไม่มุ่งก ำไร 

 

ตำรำงท่ี 2.1 ประเภทของกำรบริกำร 

2. การบริการแบ่งตามลกัษณะของการบริการ 

2.1 กำรบริกำรกำรส่ือสำร  

2.2 กำรบริกำรท่ีปรึกษำทำงธุรกิจ 

2.3 กำรบริกำรกำรศึกษำ  

2.4 กำรบริกำรกำรเงิน  

2.5 กำรบริกำรเพื่อสุขภำพ  

2.6 กำรบริกำรเก่ียวกบัครัวเรือน 

2.7 กำรบริกำรท่ีอยูอ่ำศยั  

2.8 กำรบริกำรกำรประกนัภยั  

2.9 กำรบริกำรทำงกฎหมำย 

2.10 กำรบริกำรส่วนบุคคล  

2.11 กำรบริกำรกีฬำและบนัเทิง 

2.12 กำรบริกำรกำรขนส่ง 

3. การบริการแบ่งตามเหตุจูงใจในการซ้ือบริการ 

3.1 กำรบริกำรท่ีผนวกมำกบักำรขำยสินคำ้ 

3.2 กำรบริกำรท่ีเสนอขำยโดยตรง 

4. การบริการแบ่งตามรูปแบบของการให้บริการ 

4.1 กำรบริกำรท่ีมีเป้ำหมำยเดียว  

ร้ำนอำหำร 
โรงแรมธนำคำร 

กำรขนส่งกำรไฟฟ้ำกำร
ประปำ 

มูลนิธิชมรมสมำคม บำ้นสงเครำะห์เด็ก
บำ้นพกัคนชรำสถำน
บริกำรสำธำรณสุข 
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4.2 กำรบริกำรท่ีมีหลำยเป้ำหมำย 

5. การบริการแบ่งตามลกัษณะของผู้ให้บริการ  

5.1 กำรบริกำรท่ีใชบุ้คคลปฏิบติังำน  

5.2 กำรบริกำรท่ีใชเ้คร่ืองจกัรปฏิบติังำน 

2.1.4 องค์ประกอบของระบบการบริการ 

1. ผู้รับบริการ (Customer)  

1.1 ประเภทของผูรั้บบริกำร 

1.1.1 ยดึพฤติกรรมของผูรั้บบริกำรเป็นหลกั  

- Economizing 

- Personality 

- Convenient  

1.1.2 ยดึเกณฑก์ำรพิจำรณำอตัรำค่ำบริกำร และคุณภำพของบริกำรเป็นหลกั  

- Price-Sensitive  

- Price-Quality 

- Quality-Sensitive 

   - Price-Surrogate 

2. ผู้ปฏิบัติงานบริการ (Service Provider) : Cowell  

2.1 ประเภทท่ีตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์และปรำกฏตวักบัลูกคำ้ 

2.2 ประเภทท่ีไม่ตอ้งปฏิสัมพนัธ์แต่ตอ้งปรำกฏตวักบัลูกคำ้  

2.3 ประเภทท่ีตอ้งปฏิสัมพนัธ์แต่ไม่ตอ้งปรำกฏตวักบัลูกคำ้  

2.4 ประเภทท่ีไม่ตอ้งปฏิสัมพนัธ์และไม่ตอ้งปรำกฏตวักบัลูกคำ้  

3. องค์การบริการ (Service Organization) 

3.1 นโยบำย 

3.2 กำรบริหำรกำรบริกำร  

3.3 วฒันธรรมกำรบริกำร 

3.4 รูปแบบของกำรบริกำร  

3.5 คุณภำพของกำรบริกำร 

4. ผลติภัณฑ์บริการ (Service Product)  
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4.1 กำรบริกำรหลกั (Core Product)  

4.2 กำรบริกำรท่ีคำดหวงั (Expected Product)  

4.3 บริกำรพิเศษเพิ่มเติม (Exceeded Service) 

2.1.5 วงจรของการบริการ 

 

 

Feed Back (Evaluation of Service)  

กำรเขำ้ใจควำมตอ้งกำรของผูรั้บบริกำร 

ตำรำงท่ี 2.2 วงจรของกำรบริกำร 

 

ความแตกต่างระหว่างบุคคล 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  

 

 

ปัจจยัน ำเข  ้ำ (In‐Put) กระบวนกำรให บริกำร (Process of 

service) 

ปัจจยัน ำเข  ้ำ(Out‐Put) 
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คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน 

1. บุคลกิลกัษณะทีเ่หมาะสม 

1.1 สุขภำพแขง็แรง  

1.2 อธัยำศยัท่ีดี  

1.3 มีจิตส ำนึกของกำรบริกำร  

1.4 มีควำมสำมำรถในกำรปรับตวั  

เกณฑ์การพจิารณาคุณภาพการบริการของผู้รับบริการ 

1. ลกัษณะของกำรบริกำร (Appearance)  

2. ควำมไวว้ำงใจ (Reliability)  

3. ควำมกระตือรือร้น (Responsibility) ปัจจยัน ำเขำ้ (In‐ Put) ปัจจยัน ำเขำ้ (Out‐ Put) 

กระบวนกำร          ใหบ้ริกำร (Process of service)  

4. ควำมเช่ียวชำญ (Competence)  

5. ควำมมีอธัยำศยันอบนอ้ม (Courtesy) 

6. ควำมปลอดภยั (Security)  

7. กำรเขำ้ถึงกำรบริกำร (Access)  

8. กำรติดต่อส่ือสำร (Communication)  

9. ควำมเขำ้ใจลูกคำ้ (Understanding of customer) 

2.1.6 เจตคติและควำมพึงพอใจในงำนบริกำร (Attitude and Satisfaction In Hospitality)  

เจตคติ (Attitude) (พจนำนุกรมฉบบัรำชบณัฑิตยสถำน พ.ศ. 2525) คือ ท่ำทีหรือควำมรู้สึกของ

บุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงเจตคติ  กล่ำววำ่ เจตคติ หมำยถึง สภำวะควำมพร้อมทำงควำมคิดและ ควำมรู้สึก ซ่ึง

ก่อตวัจำกผลของประสบกำรณ์ มีอิทธิพลในกำรก ำหนดทิศทำงของปฏิกิริยำตอบสนองของ บุคคลท่ีมีต่อทุก

ส่ิง และทุกสถำนกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

 เจตคติ (Attitude) ; (Fishbein and Aizen) หมำยถึง ควำมโนม้เอียงท่ีเกิดจำกกำรเรียนรู้เพื่อท่ีจะตอบสนองต่อ

ส่ิงหน่ึงงส่ิงไดด้ว้ยกำรแสดงออกถึงควำมชอบหรือไม่ชอบ ส่ิงนั้นอยำ่งคงท่ีสม ่ำเสมอ 

สรุป เจตคติ (Attitude) หมำยถึง ควำมรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่ำงๆ รอบตวั และมี ควำมโนม้เอียงท่ี

จะประพฤตปฏิบติัในทำงใดทำงหน่ึงต่อส่ิงนั้น ทั้งน้ีเจตคติของบุคคลแต่ละคนเป็นปัจจยัหน่ึงท่ี ก ำหนด
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พฤติกรรมกำรแสดงออกของบุคคลนั้น โดยไดรั้บอิทธิพลจำกสภำพแวดลอ้ม วฒันธรรม ครอบครัว กลุ่ม

เพื่อน และส่ือมวลชน ซ่ึงพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจะเกิดเป็นประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของบคคลทุกส่ิงผลยอ้นกลบั

ไปสู่เจตคติต่อเน่ืองกนัไป เจตคติในกำรบริกำร หมำยถึง ควำมรู้สึกนึกคิดของบุคคลในกำรประเมินกำร

บริกำร อนัส่งผลให้บุคคลมีปฏิกิริยำตอบสนองต่อกำรบริกำรท่ีมีควำมโน้มเอียงไปในทำงใดทำงหน่ึงดว้ย

กำรแสดงออกทำงบวก หรือทำง ลบได ้(ชุติมำ คลำ้ยสังข ์, 2557 : จิตวทิยำบริกำร) 

ควำมส ำคญัของเจตคติในกำรบริกำร กำรศึกษำเจตคติในกำรบริกำรเป็นเร่ืองส ำคญั เพรำะควำม

เขำ้ใจในเร่ืองน้ีจะน ำมำซ่ึงกำรจดักำรระบบ กำรบริกำรไดอ้ยำ่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภำพ เน่ืองจำกเจตคติ

เป็นตวักำรส ำคญัท่ีชกัจูงผูบ้ริโภคเขำ้สู่ระบบ กำรบริกำร  

ความสําคัญของเจตคติต่อผู้ให้บริการ  

1. เป็นตวับ่งบอกควำมตอ้งกำรของลูกคำ้หรือผูรั้บบริกำร  

2. ใชใ้นกำรแบ่งส่วนตลำดและกำรเลือกส่วนตลำดท่ีเป็นตลำดเป้ำหมำย  

3. เป็นตวัแปรส ำคญัในกำรประเมินคุณภำพของกำรบริกำร  

ความสําคัญของเจตคติต่อผู้รับบริการ  

1. เป็นตวัผลกัดนัควำมตอ้งกำรใหมี้กำรแสดงออก  

2. ช่วยก ำหนดกำรตดัสินใจซ้ือบริกำรของบุคคล ลกัษณะและองคป์ระกอบของเจตคติในกำรบริกำร 

 ลกัษณะของเจตคติในการบริการ  

1. เจตคติเป็นส่ิงท่ีพฒันำมำจำกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของบุคคล  

2. เจตคติมีโครงสร้ำงพื้นฐำนมำจำกควำมเช่ือท่ีเช่ือมโยงกนั  

3. เจตคติมีทิศทำงของกำรประเมินท่ีอำ้งอิงตวับุคคลและส่ิงของ 

4. เจตคติสำมำรถปรับเปล่ียนไดด้ว้ยอิทธิพลของปัจจยัแวดลอ้มตวับุคคล  

5. เจตคติเป็นควำมพร้อมท่ีจะแสดงออกทำงพฤติกรรม  

องค์ประกอบของเจตคติในการบริการ  

1. องค์ประกอบทำงควำมคิด (Cognitive component) เป็นองค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรรับรู้

ข่ำวสำร ขอ้มูล ควำมเช่ือและควำมคิดเห็นเก่ียวกบัส่ิงต่ำงๆ ท่ีบุคคลไดม้ำจำกประสบกำรณ์กำร เรียนรู้ทั้ง

ทำงตรงและทำงออ้ม  

2. องคป์ระกอบดำ้นควำมรู้สึก (Affective component) เป็นองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรแสดง 

ควำมรู้สึก และอำรมณ์ของบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบักำรเรียนรู้และควำมเขำ้ใจต่อส่ิงต่ำงๆ อนั เป็นผล

เน่ืองมำจำกกำรท่ีบุคคลประเมินค่ำส่ิงต่ำงๆและเกิดควำมรู้สึกในทำงบวกหรือทำงลบ ออกมำ  
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3. องค์ประกอบดำ้นควำมโน้มเอียงของพฤติกรรม (Behavior component) เป็นองค์ประกอบท่ี

เก่ียวขอ้งกบัควำมโนม้เอียงท่ีบุคคลจะประพฤติปฏิบติัตนตอบสนองส่ิงต่ำงๆ ไปในทำงใดทำงหน่ึง คือ เม่ือ

บุคคลมีควำมรู้เชิงประเมินค่ำ และมีควำมรู้สึกชอบหรือไม่ชอบต่อส่ิงต่ำงๆ แลว้ผลท่ีตำมมำคือ ควำมพร้อม

ท่ีจะกระท ำหรือปฏิบติัตอบสนองต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีสอดคลอ้งกบัควำมเช่ือ ควำมรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงนั้น 

เจตคติของผู้เกีย่วข้องกบัการบริการ 

เจตคติของผู้รับบริการ  

ปัจจัยทีม่ีผลต่อเจตคติของผู้รับบริการ  

1. กำรจูงใจทำงกำย คือ เกิดจำกควำมตอ้งกำรทำงร่ำงกำย  

2. ข่ำวสำรขอ้มูล  

3. กำรเขำ้ร่วมกลุ่ม คือ สังคม  

4. ประสบกำรณ์  

5. บุคลิกภำพ Cognitive Affective (Feeling & Behavior Stimul Attitu)  

ประเภทของเจตคติของผู้รับบริการ 

1. เจตคติต่อผลิตภณัฑบ์ริกำร  

2. เจตคติต่อส่ิงแวดลอ้มของกำรบริกำร  

 3. เจตคติต่อกระบวนกำรใหบ้ริกำร 

 เจตคติของผู้ให้บริการ 

  ปัจจัยทีม่ีผลต่อเจตคติของผู้ให้บริการ 

1. คุณลกัษณะส่วนบุคคล (บุคลิกภำพ )  

2. ลกัษณะงำน (ควำมตรงกบัควำมรู้ควำมสำมำรถของงำนท่ีไดรั้บมอบหมำย)  

3. สภำพกำรท ำงำน (สภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนทั้งกำยภำพ จิตภำพ)  

4. ผูร่้วมงำน  

5. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

ประเภทของเจตคติของผู้ให้บริการ  

1. เจตคติต่อลกัษณะงำนบริกำร  

2. เจตคติต่อเง่ือนไขผลตอบแทน  

3. เจตคติต่อกำรบริหำรกำรบริกำร  
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4. เจตคติต่อกำรปฏิบติังำนบริกำร  

5. เจตคติต่อสภำพแวดลอ้มของกำรบริกำร 

 คุณลกัษณะของเจตคติของผู้ให้บริการ  

1. เจตคติท่ีเช่ือมัน่ในตนเอง  

2. เจตคติในกำรปรับตวัเขำ้กบัผูอ่ื้น  

3. เจตคติในควำมเห็นใจผูอ่ื้น 

2.1.7 ควำมพึงพอใจในกำรบริกำร (Satisfaction in Hospitality) 

ความหมาย และความสําคัญของความพงึพอใจในการบริการ 

กำรใหค้วำมส ำคญักบัลูกคำ้หรือผูรั้บบริกำรและคน้หำควำมตอ้งกำรเพื่อสนอง กำรบริกำรท่ีถูกใจ 

ลูกคำ้นบัวำ่เป็นหวัใจส ำคญัของกำรบริกำร เพรำะเป็นเป้ำหมำยสูงสุดของกำรบริกำรคือ กำรสร้ำงควำมพึง 

พอใจใหก้บัลูกคำ้  

ควำมพึงพอใจ (Satisfaction) หมำยถึง ระดบัควำมรู้สึกในทำงบวกของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ควำมส ำคญั

ของควำมพึงพอใจในกำรบริกำร  

ความสําคัญต่อผู้ให้บริการ 

  1. ควำมพึงพอใจของลูกคำ้เป็นตวัก ำหนดคุณลกัษณะของกำรบริกำร  

2. ควำมพึงพอใจของลูกคำ้เป็นตวัแปรส ำคญัในกำรประเมินคุณภำพของกำรบริกำร  

3. ควำมพึงพอใจของผูป้ฏิบติังำนบริกำรเป็นตวัช้ีคุณภำพและควำมส ำเร็จของงำนบริกำร 

 ความสําคัญต่อผู้รับบริการ  

1. ควำมพึงพอใจของลูกคำ้เป็นตวัผลกัดนัคุณภำพชีวติท่ีดี  

2. ควำมพึงพอใจของผูป้ฏิบติังำนบริกำรช่วยพฒันำคุณภำพงำนบริกำรและอำชีพบริกำร  

สรุป ควำมพึงพอใจในกำรบริกำรเก่ียวขอ้งกบัควำมพึงพอใจของผูรั้บบริกำรต่อกำรบริกำร และ

ควำม พึงพอใจในงำนของผูป้ฏิบติังำนบริกำร ซ่ึงนบัว่ำควำมพึงพอใจทั้งสองลกัษณะมีควำมส ำคญัต่อกำร

พฒันำ คุณภำพของกำรบริกำรและกำรด ำเนินงำนบริกำรให้ประสบควำมส ำเร็จ เพื่อสร้ำงและรักษำ

ควำมรู้สึกท่ีดีต่อ บุคคลทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริกำร 
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ลกัษณะและองค์ประกอบของความพงึพอใจในการบริการ 

ลกัษณะของความพงึพอใจในการบริการ  

1. ควำมพึงพอใจเป็นกำรแสดงออกทำงอำรมณ์และควำมรู้สึกในทำงบวกของบุคคลต่อส่ิงหน่ึงส่ิง       

ใด  

2. ควำมพึงพอใจเกิดจำกกำรประเมินควำมแตกต่ำงระหวำ่งส่ิงท่ีคำดหวงักบัส่ิงท่ีไดรั้บจริงใจ

สถำนกำรณ์หน่ึง 

3. ควำมพึงพอใจเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลำตำมปัจจยัแวดลอ้มและสถำนกำรณ์ท่ีเกิดข้ึน  

 

องค์ประกอบของความพงึพอใจในการบริการ  

1. องคป์ระกอบดำ้นกำรรับรู้คุณภำพของผลิตภณัฑบ์ริกำร  

2. องค์ประกอบด้ำนกำร รับรู้คุณภำพของกำรน ำ ำเสนอ

บริกำร 

 

 

 

 

 

 

ตำรำงท่ี2.3 องคป์ระกอบของควำมพึงพอใจ 

ความพงึพอใจของผู้เกีย่วข้องกบัการบริการ  

ความพงึพอใจของผู้รับบริการ  

1. ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจของผู้รับบริการ  

1.1 ผลิตภณัฑบ์ริกำร  

1.2 รำคำค่ำบริกำร  

1.3 สถำนท่ีบริกำร  

องค์ประกอบด ำนกำรรับรู 

คณุภำพ้องผลติภณัฑ์ บริกำร 

ควำมพงึพอใจ 

องค์ประกอบด ำนกำรรับรู 

คณุภำพ้องกำรน ำเขสนอบริกำร 
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1.4 กำรส่งเสริมแนะน ำบริกำร  

1.5 ผูใ้หบ้ริกำร  

1.6 สภำพแวดลอ้มของกำรบริกำร  

1.7 กระบวนกำรบริกำร  

2. ระดับของความพงึพอใจของผู้บริการ  

2.1 ควำมพึงพอใจท่ีตรงกบัควำมคำดหวงั  

2.2 ควำมพึงพอใจท่ีเกินควำมคำดหวงั  

ความพงึพอใจของผู้ให้บริการ  

1. ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจของผู้ให้บริการ  

1.1 ลกัษณะงำน  

1.2 กำรนิเทศงำน  

1.3 เพื่อนร่วมงำน องคป์ระกอบดำ้นกำรรับรู้คุณภำพของผลิตภณัฑบ์ริกำร องคป์ระกอบ    

กำรรับรู้คุณภำพของกำรน ำเสนอบริกำร ควำมพึงพอใจ 

1.4 ค่ำจำ้งงำน  

1.5 โอกำสกำ้วหนำ้ในงำน  

2. ประเภทของความพงึพอใจของผู้ให้บริการ 

2.1 ควำมพึงพอใจในลกัษณะงำน  

2.2 ควำมพึงพอใจในองคป์ระกอบของกำรท ำงำน 

ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงควำมพึงพอใจของผูรั้บบริกำรและผูใ้ห้บริกำร กล่ำวได้ว่ำ ควำมสัมพนัธ์

ระหวำ่งกำรสร้ำงควำมพึงพอใจภำยในองคก์รและควำมพึงพอใจภำยนอกให้ กำรเช่ือมโยงกนั โดยควำมพึง

พอใจของลูกคำ้จะเป็นผลมำจำกควำมพึงพอใจของผูใ้ห้บริกำร โดยควำมพึง พอใจของผูใ้ห้บริกำรจะเป็น

แรงจูงใจโดยตรงต่อกำรปฏิบติังำนบริกำรอย่ำงมีคุณภำพซ้ึงส่งผลให้ผูบ้ริกำรเกิด ควำมพึงพอใจ สรุปคือ 

ควำมพึงพอใจของผูรั้บบริกำรและผูใ้ห้บริกำรต่ำงมีอิทธิพลต่อควำมส ำเร็จในกำร ด ำเนินงำนบริกำร ผู ้

บริกำรกำรบริกำรจ ำเป็นท่ีจะตอ้งสร้ำงและรักษำควำมพึงพอใจของผูรั้บบริกำรและผู ้ให้บริกำรท่ีมีต่อกำร

บริกำรอยำ่งเท่ำเทียมกนั ควำมพึงพอใจในกำรบริกำรจึงจะบงัเกิดข้ึนอยำ่งแทจ้ริง 
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การเสริมสร้างความพงึพอใจในการ บริการผู้รับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรำงรำงท่ี 2.4 กำรเสริมสร้ำงควำมพึงพอใจในกำรบริกำรผูรั้บบริกำร 

ควำมคำดหวงัของลูกคำ้เกิดจำกองค์ประกอบ 3 ประกำร คือ ค ำพูดปำกต่อปำก ควำมตอ้งกำรส่วน

บุคคล และ ประสบกำรณ์ท่ีผ่ำนมำในกำรใช้สินคำ้และบริกำรต่ำงๆ กำรท่ีจะท ำใหผู้รั้บบริกำรพึงพอใจต่อ

กำรบริกำรจ ำเป็น อย่ำงยิ่งท่ีผูใ้ห้บริกำรจะตอ้งมีควำมสำมำรถในกำรน ำเสนอสินคำ้และบริกำรท่ีตรงกบั

ควำมคำดหวงัของผูรั้บบริกำร ช่องวำ่งในกำรบริกำรเป็นจุดบกพร่องของกำรด ำเนินงำนบริกำร ช่องวำ่งท่ี 1 

เกิดข้ึนระหว่ำงควำมเขำ้ใจของผูบ้ริหำรกำรบริกำรต่อควำมคำดหวงัของลูกค้ำท่ีไม่ตรงกัน ช่องว่ำงท่ี 2 

เกิดข้ึนระหว่ำงกำรถ่ำยทอดกำรรับรู้ควำมเขำ้ใจของผูบ้ริหำรบริกำรออกมำเป็น นโยบำยกำรให้บริกำร ซ่ึง

อำจเบ่ียงเบนเน่ืองจำกกำรใชข้อ้ควำมไม่ชดัเจน ช่องวำ่งท่ี 3 เกิดข้ึนระหวำ่งกำรส่งมอบสินคำ้หรือบริกำรไม่

สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรให้บริกำร ตำม ขั้นตอนหรือวิธีกำรท่ีวำงไว ้ช่องว่ำงท่ี 4 เกิดข้ึนระหว่ำงกำรส่ง

มอบสินคำ้หรือบริกำรไม่เป็นไปตำมพนัธะสัญญำหรือขอ้มูล ข่ำวสำรท่ีองค์กรบริกำรเสนอต่อลูกคำ้ ท ำให้

สินคำ้หรือบริกำรมีระดบัคุณภำพแตกต่ำงไปจำกขอ้มูลข่ำวสำรท่ี ผูรั้บบริกำรรับรู้มำและก่อให้เกิดควำม

ควำมต องกำร 

ค ำพดูบอกปำกตอ่ปำก 

  บริกำรท่ีไดรั้บ 

ประสบกำรณ์ 

 

กำรสง่มอบสนิค ำหรือ

กำร 

กำรก ำหนดนโยบำย
กำร 

กำรรับรู้ของผู ้บริกำรต่อควำม 

กำรสือ่สำร 

5 

2 

3 1 

ผู รับ  ้อมลู 
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คำดหวงั ช่องวำ่งท่ี 5 เกิดข้ึนระหวำ่งกำรส่งมอบสินคำ้หรือบริกำร ท่ีมีลกัษณะแตกต่ำงไปจำกควำมคำดหวงั 

กำรบริกำรของผูรั้บบริกำร ซ่ึงมีผลต่อควำมพึงพอใจของผูรั้บบริกำรใหล้ดลงไปได ้

แนวความคิดเกีย่วกบัคุณภาพการให้บริการ (Service Quality) 

ชยัสมพล ชำวประเสริฐ(2547) คุณภำพของกำรบริกำร (Service Quality) หมำยถึงกำรบริกำรท่ีดีเลิศ 

(Excellent Service) ตรงกบัควำมตอ้งกำรหรือเกินควำมตอ้งกำรของพนกังำนผูรั้บบริกำรจนท ำให้เกิดควำม

พอใจ (Customer Satisfaction) และเกิดควำมจงรักภกัดี (Customer Loyalty) ค  ำวำ่บริกำรท่ีดีเลิศตรงกบัควำม

ตอ้งกำรหมำยถึง ส่ิงท่ีผูรั้บบริกำรต้องกำรหรือคำดหวงัไวไ้ด้รับกำรตอบสนองส่วนบริกำรท่ีเกินควำม

ตอ้งกำรของผูรั้บบริกำรหมำยถึง ส่ิงท่ีผูรั้บบริกำรตอ้งกำร หรือคำดหวงัไวไ้ดรั้บกำรตอบสนองอย่ำงเต็มท่ี

จนรู้สึกวำ่กำรบริกำรนั้นเป็นบริกำรท่ี ประทบัใจคุม้ค่ำแก่กำรตดัสินใจ 

แนวคิดคุณภาพการบริการ 

Reliability (ควำมไวใ้จ หรือ ควำมน่ำเช่ือถือ)  Assurance (ควำมมัน่ใจ)  

Tangibles (ส่ิงท่ีสำมำรถจบัตอ้งได)้   Empathy (ควำมใส่ใจ)  

Responsiveness (กำรสนองตอบลูกคำ้) 

จรัญชยั กรเกตุมหำชยั (2555)ในกำรวจิยัคร้ังต่อมำคณะผูว้ิจยัทั้ง 3 คนดงักล่ำวขำ้งตน้พบวำ่ มีระดบั

ของควำมสัมพนัธ์ (Degree of Correlation) กนัเองระหวำ่งตวัแปรดงักล่ำวค่อนขำ้งสูง จึงปรับเกณฑ์ในกำร

ประเมินคุณภำพของบริกำรใหม่ใหเ้หลือเกณฑอ์ยำ่งกวำ้งทั้งหมด รวม 5 ประกำร ดงัต่อไปน้ี 

1.Reliability  ควำมไวใ้จ หรือ ควำมน่ำเช่ือถือ ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรอยำ่งถูกตอ้งแม่นยำ 

(Accurate Performance) กำรให้บริกำรตรงกบัสัญญำท่ีให้ไวก้บัลูกคำ้ และบริกำรท่ีให้ทุกคร้ัง มีควำม

สม ่ ำเสมอ ท ำให้ลูกค้ำ รู้สึกว่ำน่ำเช่ือถือในมำตรฐำนกำรให้บริกำร สำมำรถให้ควำมไว้วำงใจได ้

(Dependable)หรือควำมสำมำรถในกำรใหบ้ริกำรอยำ่งถูกตอ้ง(Accurate Performance)และไวว้ำงใจหรือเป็น

ควำมน่ำเช่ือถือไวใ้จในควำมสำมำรถท่ีจะใหบ้ริกำรไดอ้ยำ่งไวว้ำงใจ และมีควำมแม่นย  ำ และเช่ือถือไดว้ำ่จะ

ส่งมอบบริกำรตำมท่ีไดส้ัญญำไว ้ควำมน่ำเช่ือถือ มีควำมหมำยวำกำรปฏิบติักำรให้บริกำรท่ีถูกตอ้งตั้งแต่เร่ิม

ด ำเนินกำรและถูกตอ้งอยู่ตลอดเวลำ จำกกำรวิจยัควำมน่ำเช่ือถือ จะเป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีมีควำมส ำคญัใน

ประเด็นดำ้นงำนบริกำร(จรัญชยั กรเกตุมหำชยั 2555) 

              2.  Assurance (ควำมมัน่ใจ) ผูใ้ห้บริกำรมีควำมรู้และทกัษะท่ีจ ำเป็นในกำรบริกำร (Competence) มี

สุภำพและเป็นมิตรกับลูกค้ำ (Courtesy) มีควำมช่ือสัตย ์และสำมำรถสร้ำงควำมมัน่ใจให้แก่ลูกค้ำได ้

(Credibility) และควำมมัน่คงปลอดภยั (Security)(ผดุงศกัด์ิ สำยสระสรง 2555)หรือท ำให้เกิดควำมมัน่ใจ 
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ควำมรู้หรือมำรยำทของพนกังำนและควำมสำมำรถท่ีจะส่งผ่ำนควำมน่ำเช่ือถือ และกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่

ของลูกค้ำข้ึน ในคุณภำพกำรบริกำรท่ีมี บ่อยคร้ังผู ้ให้บริกำรจะมอบซ่ึงควำมมั่นใจในเบ้ืองต้นจำก

ควำมสำมำรถในตวังำนท่ีเขำมีอยู ่(ผดุงศกัด์ิ สำยสระสรง 2555)   

              3.  Tangibles (ส่ิงท่ีสำมำรถจบัตอ้งได)้ ลกัษณะทำงกำยภำพของอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ส่ิงอ ำนวยควำม

สะดวกพนักงำน และวสัดุท่ีใช้ในกำรส่ือสำรต่ำง ๆหรือเป็นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกๆประกอบด้วย

สภำพแวดลอ้ม เคร่ืองมือและอุ ปกรณ์ต่ำงๆ (ผดุงศกัด์ิ สำยสระสรง 2555) หรือส่ิงท่ีจบัตอ้งไดเ้ป็นหลกัฐำน

ทำงกำยภำพของกำรบริกำร หรือส่ิงท่ีสำมำรถสังเกตเห็นไดเ้พื่อช่วยท ำให้ลูกคำ้ทรำบรูปแบบควำมคิดเห็น

เก่ียวกบักำรบริกำรไดล่้วงหนำ้ (จรัญชยั กรเกตุมหำชยั 2555)  

              4.  Empathy (ควำมใส่ใจ) สำมำรถเขำ้ถึงไดโ้ดยสะดวกและสำมำรถติดต่อไดง่้ำย (Easy Access) 

ควำมสำมำรถในกำรติดต่อส่ือสำรให้ลูกคำ้เขำ้ใจได ้(Good Communication) ควำมเห็นอกเห็นใจ และเขำ้ใจ

ลูกคำ้ (Customer Understanding) หรือเป็นกำรดูแลเอำใจใส่ เป็นกำรสนใจดูแลลูกคำ้และควำมตั้งใจของแต่

ละบุคคลท่ีมีต่องำนด้ำนบริกำรท่ีส่งมอบให้ลูกคำ้ ควำมเอำใจใส่เป็นส่ิงต่ำงๆ ท่ีได้รับกำรพิจำรณำจำก

มุมมองของลูกคำ้ Responsiveness (กำรสนองตอบลูกคำ้) ควำมเต็มใจท่ีจะให้บริกำรทนัที (Promptness) 

และให้ควำมช่วยเหลือเป็นอย่ำงดี (Helpfulness)(ผดุงศกัด์ิ สำยสระสรง 2555)หรือกำรเป็นกำรตอบสนอง 

คือควำมยนิดีและกำรมีควำมสำมำรถท่ีจะจดัใหมี้บริกำรโดยฉบัพลนั และเพื่อท่ีจะตองสนองอยำ่งรวดเร็วต่อ

ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ บ่อยคร้ังท่ีลูกคำ้ร้องเรียนเก่ียวกบักำรขำดซ่ึงกำรตอบสนองในส่วนต่ำงๆของกำร

บริกำรท่ีมอบให้ท่ีผูจ้ดัให้มีกำรบริกำรแสดงให้เห็นถึงกำรขำดกำรตอบสนอง เม่ือเขำยำกต่อกำรท่ีจะติดต่อ 

แสดงให้เห็นถึงกำรขำดกำรติดตำม กำรให้บริกำรท่ีไม่ดี และกระท ำเหมือนกบัวำ่ไดท้  ำตำมส่ิงท่ีลูกคำ้ชอบ

แลว้(จรัญชยั กรเกตุมหำชยั 2555) 

2.2 การขนส่งทางอากาศ (Air Transport) 

กำรขนส่งทำงอำกำศมีบทบำทส ำคญัต่อเศรษฐกิจและสังคมของโลก เพรำะเป็นบริกำรขนส่งท่ีมี

ควำม สะดวกรวดเร็วและปลอดภยักวำ่กำรขนส่งรูปแบบอ่ืนโดยเฉพำะในภำวะปัจจุบนัท่ีประเทศต่ำงๆมีกำร

คมนำคมติดต่อกนัมำกข้ึนส่งผลให้กำรขนส่งทำงอำกำศของโลกขยำยตวัเพิ่มข้ึนตลอดเวลำซ่ึงภูมิภำคท่ีกำร

ขนส่งทำงอำกำศขยำยตวัมำกท่ีสุดคือภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกดังนั้ นกำรขนส่งทำงอำกำศจึงเป็นกิจกำร

สำธำรณูปโภคประเภทหน่ึงท่ีมีควำมส ำคญัต่อกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนั กำรประกอบอำชีพของประชำชน 

และเศรษฐกิจของประเทศ(http://www.sme.go.th , 2557 : เร่ืองกำรขนส่งทำงอำกำศ) 

 ข้อดีของการขนส่งทางอากาศ  

  1.  ใชเ้วลำในกำรขนส่งนอ้ย  
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2.  สินคำ้แบบใหม่ๆโดยเฉพำะสินคำ้ประเภทแฟชัน่สำมำรถส่งไปยงัตลำดต่ำงๆทัว่โลกไดใ้นเวลำท่ี

เร็ว   

            

 

             ข้อเสียของการขนส่งทางอากาศ  

1.  เสียค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนค่อนขำ้งสูง เพรำะมีอตัรำค่ำขนส่งสินคำ้สูงกวำ่อตัรำค่ำขนส่ง

ประเภทอ่ืนๆ  

2.  กำรขนส่งข้ึนอยู่กบัสภำพภูมิอำกำศ ท ำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรขนส่ง หำกสภำพภูมิอำกำศ ไม่

เอ้ืออ ำนวย 

 ศักยภาพการขนส่งสินค้าทางอากาศในปัจจุบัน 

 ศูนยก์ลำงกำรขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศของประเทศไทยอยท่ีูท่ำอำกำศยำนกรุงเทพ ปัจจุบนักำรขนส่ง 

สินคำ้ทำงอำกำศก ำลงัมีบทบำทและมีควำมส ำคญัเพิ่มข้ึนอย่ำงรวดเร็ว ทั้งน้ีจำกสถิติของสมำคมตวัแทน 

ขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศไทย พบวำ่ในปี พ.ศ.2547 จ ำนวนปริมำณสินคำ้ท่ีขนส่งทำงอำกำศ ณ ท่ำอำกำศยำน 

กรุงเทพ มีปริมำณคิดเป็นน ้ ำหนกั 1.06 ลำ้นตนัต่อปี จดัเป็นอนัดบั 7 ของเอเชีย และอนัดบัท่ี 19 ของโลกใน 

จ ำนวนน้ีเป็นปริมำณสินคำ้เพื่อกำรส่งออก (Total outbound and transit) กวำ่ 5.5แสนตนัต่อปี ส่วนในดำ้น 

มูลค่ำนั้นประมำณวำร้อยล่ะ10 ของมูลค่ำส่งออกของไทยหรือประมำณ 3 แสนลำ้นบำทต่อปี เป็นกำรขนส่ง 

ทำงอำกำศ ประเภทสินคำ้ท่ีนิยมใช้บริกำรขนส่งทำงอำกำศส่วนใหญ่ ได้แก่ สินคำ้ประเภทอุปกรณ์และ 

ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ อญัมณีและของมีค่ำต่ำง ๆ นอกจำกน้ี ยงันิยมขนส่งสินค้ำ 

ประเภทผกั ผลไม ้ท่ีตอ้งกำรรักษำสภำพให้คงควำมสดอยูเ่สมอ ซ่ึงสัดส่วนกำรขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศตำม 

ท่ำอำกำศยำนท่ีส ำคญั แยกตำมสินคำ้ขำเข้ำและสินค้ำขำออกซ่ึงในปี พ.ศ. 2548 มีปริมำณสินค้ำขำเข้ำ 

479,491 ตนั สินคำ้ขำออก 706,072 ตนัรวม 1,185,563 ตนั 

 ภำพรวมกำรแข่งขนัทำงธุรกิจกำรขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศในปัจจุบนัน้ี คู่แข่งท่ีส ำคญัในภูมิภำคน้ี คือ 

ประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงต่ำงจำกเม่ือก่อนเรำจะมีคู่แข่งทำงกำรขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ คือ สิงคโปร์ มำเลเซีย และ 

ฮ่องกง แต่ขณะน้ีฮ่องกงไม่ไดเ้ป็นคู่แข่งของเรำอีกต่อไป เพรำะฮ่องกงไดแ้ซงหน้ำเรำไปมำก โดยเฉพำะได ้

เปล่ียนจำกสนำมบินระหวำ่งประเทศธรรมดำเป็นประตูสู่ประเทศจีน (Gateway to China) ไปเรียบร้อยแลว้ 

ส่วนมำเลเซียนั้นไม่ค่อยประสบควำมส ำเร็จเท่ำท่ีควรเน่ืองจำกไม่ก่ีปี ท่ีผ่ำนมำจ ำนวนผูม้ำใช้บริกำรกลบั 

ลดลง ในขณะท่ีท่ำอำกำศยำนกรุงเทพมีควำมแออัดมำก ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ไม่เอ้ืออ ำนวย 

เท่ำท่ีควร ท่ีจอดรถของผูม้ำใชบ้ริกำรก็มีควำมหนำแน่น 

สภำพปัญหำและอุปสรรค 
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1.  ปัจจุบนัพื้นท่ีของคลงัสินคำ้ของกำรท่ำอำกำศยำนแห่งประเทศไทยทั้ง 4 หลงั มีควำม หนำแน่น

แออดัสูงมำก โดยเฉพำะในช่วงเวลำ 16.00 -24.00 น. หรือในช่วงเวลำอนุญำตให้เดินรถบรรทุกได ้สินคำ้

จำกท่ีต่ำง ๆ จะตอ้งกำรตรวจสอบและพิธีกำรต่ำงๆ ก่อนท่ีจะน ำบรรจุข้ึนเคร่ืองซ่ึงจะตอ้งใชเ้วลำมำก ท ำให้

เกิดควำมไม่แน่นอนบ่อยคร้ังท่ีหลงัจำกสินคำ้มำถึงท่ีคลงัสินคำ้แลว้ไม่สำมำรถตำมหำเจำ้ของสินคำ้ได ้ 

2.  สำยกำรบินแห่งชำติของประเทศไทยยงัไม่มีเคร่ืองบินส ำหรับบรรทุกสินคำ้โดยเฉพำะ (Air 

Freighter) แต่ยงัคงใชว้ิธีฝำกไปกบัเคร่ืองบินผูโ้ดยสำรหรือเช่ำพื้นท่ีบนเคร่ืองบินจำกสำยกำรบินอ่ืนท ำให้

เกิดรำยจ่ำยท่ีเพิ่มมำกข้ึนกวำ่ท่ีควรจะเป็น   

3.  ห้องเยน็ส ำหรับพกัสินคำ้ท่ีตอ้งกำรรักษำควำมเยน็มีพื้นท่ีและจ ำนวนห้องท่ีให้บริกำรจ ำกดัใน

กรณีท่ีสินคำ้ท่ีตอ้งกำรขนส่งมีปริมำณมำกและใช้พื้นท่ีมำก เช่น กล้วยไมส้ด จะท ำให้พื้นท่ีดงักล่ำวไม่ 

พอเพียงต่อควำมตอ้งกำร ส่งผลให้ผูป้ระกอบกำรขนส่งทำงถนนตอ้งน ำสินคำ้มำถึงท่ีคลงัสินคำ้ในเวลำท่ี 

ใกลเ้คียงกบเวลำท่ีเคร่ืองบินจะออกจำกลำนจอด ท ำใหค้วำมแออดับริเวณหนำ้คลงัสินคำ้ท่ีมีมำกอยูแ่ลว้กลบั 

ทวเีพิ่มมำกข้ึน นอกจำกน้ี จะส่งผลใหเ้วลำท่ีใชใ้นกำรตรวจสอบลดลงดว้ย 

  2.3 แนวคิดและทฤษฎทีางการตลาด 

2.3.1 ควำมเป็นมำและควำมหมำย 

ความหมายและขอบเขตของการตลาด(Market) 

ในควำมหมำยของ ฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) หมำยถึง ท่ีใดก็ตำม ทั้งท่ีเป็นสถำนท่ีหรือไม่มี

สถำนท่ี ท่ีมีอุปสงคแ์ละอุปทำน ในสินคำ้ หรือบริกำรมำพบกนั จนท ำให้เกิดรำคำท่ีมำจำกกลไกตลำด โดย

เศรษฐกิจในระบบตลำดน้ียอมรับกำรเปล่ียนแปลงของรำคำ เช่น กำรท่ีรำคำลดลงโดยอตัโนมติัเม่ือมีกำร

เสนอขำยสินค่ำเป็นตน้ ทำงดำ้นทฤษฏีนั้น เห็นวำ่ เศรษฐกิจในระบบตลำดท่ีแทจ้ริงนั้น จ ำเป็นตอ้งประกอบ

ไปดว้ยเง่ือนไขต่ำง ๆ ดงัน้ีคือ ผูผ้ลิตสินคำ้ท่ีมีขนำดเล็ก ผูบ้ริโภคจ ำนวนมำกรวมถึง มำตรกำรในกำรกีดกนั

กำรเขำ้ตลำดท่ีนอ้ย เง่ือนไขเหล่ำน้ีถำ้มีครบทั้งหมดจะถือวำ่เป็นตลำดท่ีสมบูรณ์ซ่ึงพบไดม้ำกในโลกปัจจุบนั 

(Kotler, 2003a, p.11) ค ำตลำด จึงมีควำมหมำยครอบคลุมถึงลูกคำ้หลำยกลุ่ม รวมทั้งตลำดท่ีมีตวัตนโดย

ลกัษณะทำงกำยภำพ และตลำดท่ีไม่มีตวัตนในกำยภำพ (ตลำด Digital) ตลอดจนตลำดขนำดใหญ่ท่ีมีหลำยๆ

ตลำดย่อยซ่ึงมีควำมเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์อยู่ในธุรกิจนั้นขอบเขตของกำรตลำด (The Scope of Marketing) 

กำรตลำดเป็นงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรสร้ำงสรรค์ กำรส่งเสริม และกำรส่งมอบสินคำ้ หรือบริกำรให้กับ

ผูบ้ริโภคและองค์กรกำรธุรกิจต่ำงๆ นักกำรตลำดมีหน้ำท่ีกระตุน้ควำมตอ้งกำร ซ้ือผลิตภณัฑ์ต่ำง ๆ ของ

บริษทัตลอดจนรับผดิชอบต่อ 
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2.3.2 องคป์ระกอบของกำรตลำด 

แนวคิดทฤษฎีทำงกำรตลำดของผูบ้ริโภคสินคำ้และบริกำรนั้น เป็นกำรตลำดท่ีมุ่งขำยสินคำ้และ

บริกำร แต่ท่ีจริงแลว้กำรตลำดไม่จ  ำเป็นตอ้งมุ่งไปทำงท ำก ำไรเพียงอย่ำงเดียว อนัท่ีจริงแลว้องค์กรใดๆ ท่ี

ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัสำธำรณะก็ล้วนจ ำเป็นตอ้งใช้กำรตลำดเขำ้ช่วยทั้งนั้น แม้แต่องค์กรศำสนำซ่ึงตอ้งกำร

เผยแพร่ธรรมะใหถึ้งชำวบำ้น แต่ ฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) เรียกส่ิงวำ่เป็นกำรตลำดอยำ่งหน่ึงเช่นกนั 

ดงันั้นสำมำรถกล่ำวไดอี้กอย่ำงหน่ึงว่ำ กำรตลำดนั้น สำมำรถน ำไปใชใ้นกำรเผยแพร่อะไรก็ได ้นบัตั้งแต่

สินคำ้ไปจนถึงควำมคิด ซ่ึงเรียกกนัวำ่กำรตลำดเชิงสังคม (social marketing) เป็นกำรตลำดท่ีไม่ไดมุ้่งหวงั

ก ำไรแต่อยำกปลูกฝังควำมคิดหรือพฤติกรรมบำงอยำ่งท่ีเห็นวำ่ดีให้แก่ผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 6 แนวคิดดงัน้ี 

1.  แนวคิดกำรผลิต (The Production Concept) นบัเป็นแนวคิดท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในกำรด ำเนินธุรกิจ ซ่ึง

ใช้ไดดี้เม่ือมีควำมตอ้งกำรซ้ือ มำกกว่ำควำมตอ้งกำรขำย และเน้นกำรปรับปรุงคุณภำพกำรผลิตให้ตน้ทุน

ต ่ำลง เพื่อขำยสินคำ้ในรำคำต ่ำกวำ่คู่แข่ง แนวคิดน้ีถือวำ่ ผูบ้ริโภคนิยมสินคำ้ท่ีหำซ้ือไดแ้พร่หลำยทัว่ไป และ

รำคำถูก แนวคิดเช่นน้ีมกัถูกน ำไปใช้ในประเทศท่ีก ำลงัพฒันำ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะสนใจตวัสินคำ้มำกกว่ำ

รูปแบบ 

             2.  แนวคิดผลิตภณัฑ์ (The Product Concept) ผูบ้ริโภคจะให้ควำมส ำคญัต่อคุณภำพมำกกวำ่รำคำ 

และในขณะเดียวกนั ผูผ้ลิตเองก็เนน้ไปท่ีกำรปรับปรุงพฒันำ ผลิตภณัฑอ์ยูเ่สมอแนวคิดน้ีถือวำ่ผูบ้ริโภคชอบ

สินค่ำท่ีมีคุณภำพดีท่ีสุด อย่ำงไรก็ตำมผูผ้ลิตสินคำ้ หรือ บริกำรท่ีใช้แนวควำมคิดน้ีมกัจะหลงใหลไปกบั

สินคำ้ของตน จนอำจมองขำ้มควำมตอ้งกำรท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภค 

3.  แนวคิดกำรขำย (The Selling Concept) ตอ้งมีกำรกระตุน้กำรขำยดว้ยวธีิกำรในลกัษณะต่ำงๆ เช่น 

ลดแลกแจกแถม เพื่อให้ซ้ือมำกข้ึน ปัจจุบนัแนวคิดเช่นน้ีมกัจะถูกใช้ในสินคำ้ท่ีขำยยำก หรือไม่ได้อยู่ใน

ควำมคิดท่ีจะซ้ือเลย (unsought goods) ดงันั้นแนวควำมคิดน้ีจึงมุ่งไปท่ีกำรขำยเชิงรุก และควำมพยำยำมใน

กำรส่งเสริมกำรตลำด แนวควำมคิดน้ีตั้งขอ้สันนิฐำนว่ำ ลูกคำ้มีควำมเฉ่ือยในกำรซ้ือ หรือบำงคร้ังอำจรู้สึก

ต่อต้ำนกำรซ้ือ ดังนั้นฝ่ำยกำรตลำดจึงมีหน้ำท่ีตอ้งเกล้ียงกล่อมให้ซ้ือ และเช่ือว่ำบริษทั มีเคร่ืองมือกำร

ส่งเสริมกำรตลำดท่ีสำมำรถใชก้ระตุน้ให้เกิดกำรซ้ือ บริษทัท่ีใชแ้นวควำมคิดน้ียกตวัอยำ่งเช่น บริษทั coca-

cola โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้ไดข้ำยสินคำ้ไดม้ำกข้ึน ขำยให้ผูค้นจ ำนวนมำกข้ึน ให้บ่อยข้ึน และให้ไดเ้งิน

มำกข้ึน เพื่อใหไ้ดก้  ำไรมำกข้ึน 

4.  แนวคิดมุ่งตลำด (The Marketing concept) แนวคิดน้ีเกิดข้ึนเม่ือกลำงปี 1950 ซ่ึงแนวคิดต่ำงๆท่ี

ผำ่นมำนั้นจะเป็นกำรผลิตแลว้ขำย แต่แนวคิดมุ่งตลำดน้ียดึหลกั มุ่งเนน้ลูกคำ้และแสวงหำก ำไรจำกควำมพึง

พอใจของลูกค้ำ มิใช่เป็นกำรตำมล้ำหำลูกคำ หรือกำรหำลูกค้ำให้เหมำะกบัผลิตภณัฑ์แนวคิดกำรผลิต

แนวคิดผลิตภณัฑ์และ แนวคิดกำรขำย นั้น มีขอ้จ ำกดัส ำหรับกำรใช ้ในปัจจุบนั กล่ำวคือ แนวคิดกำรตลำด
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ใช้เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยองค์กร เร่ิมตน้จำกกำรตรวจสอบควำมจ ำเป็น และควำมตองกำรต่ำงๆของกลุ่ม

ลูกคำ้เป้ำหมำย และน ำเสนอส่ิงท่ีตอ้งกำรนั้น โดยพยำยำมสร้ำงควำมพึงพอใจให้กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยอยำ่งมี

ประสิทธิภำพกวำ่คู่แข่ง ประสำนกิจกรรมต่ำงๆท่ีจะกระทบต่อลูกคำ้กลุ่มนั้นเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุด 

5.  แนวคิดทำงดำ้นลูกคำ้(The Customer concept) ส่วนแนวคิดทำงด้ำนลูกคำ้จะมุ่งเน้นควำม

ตอ้งกำรส่วนตวัเฉพำะลูกคำ้แต่ละรำย เพื่อเสริมสร้ำงควำมภกัดีของลูกคำ้ท่ีมีต่อบริษทัตลอดจนสร้ำงคุณคำ้

ท่ีลูกคำ้ไดรั้บใหต้ลอดชีพถำ้เป็นไปได ้

6.  แนวคิดทำงกำรตลำดเพื่อสังคม (The Societal marketing concept)แนวคิดกำรตลำดเพื่อสังคมมี

จุดเร่ิมตน้เช่นเดียวกนักบัแนวคิดกำรตลำดในรูปแบบอ่ืน 

แนวความคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

ฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) ไดมี้กำรแบ่งระดบัของแนวควำมคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัตลำด

ออกเป็น (Kotler, 1984) ระดบัแรก กำรตลำดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing) โดยกำรตลำดแบบน้ีมี

จุดมุ่งหมำยหลกัคือ กำรสร้ำงควำมตระหนกัในตรำสินคำ้(brands)แบบท่ีเคยมุ่งเนน้กนัมำ โดยกำรตลำดท่ีอยู่

ในระดบัขั้นน้ีจะมุ่งใหค้วำมส ำคญักบัส่วนประสมกำรตลำด 

อดุลย ์จำตุรงคกุล (2543: 26) กล่ำวในเร่ือง ตวัแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสมทำงกำรตลำด 

(4P’s) วำ่เป็นตวักระตุน้หรือส่ิงเร้ำทำงกำรตลำดท่ีกระทบต่อกระบวนกำรตดัสินใจซ้ือ โดยแบ่งออกไดด้งัน้ี 

1.ผลิตภัณฑ์ (Products) ท่ีตอ้งมีคุณภำพและรูปแบบดีไซน์ตรงตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ หรือ

สินคำ้หรือบริกำรท่ีบุคคลและองค์กรซ้ือไปเพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิตสินคำ้อ่ืนๆ หรือในแนวทำงกำร

ประกอบธุรกิจ หรือหมำยถึงสินคำ้หรือบริกำรท่ีผูซ้ื้อสินคำ้หรือบริกำรท่ีผูซ้ื้อไปเพื่อใช้ในกำรผลิต กำร

ใหบ้ริกำร หรือด ำเนินงำนของกิจกำร(ณฐั อิรนพไพบูลย ์2554)หรือ แมผ้ลิตภณัฑ์จะเป็นองประกอบตวัเดียว

ในส่วนประสมของกำรตลำดก็ตำม แต่เป็นตวัส ำคญัท่ีมีรำยละเอียดท่ีจะตอ้งพิจำรณำอีกมำกมำย ดงัน้ี เช่น

ควำมหลำกหลำยของผลิตภณัฑ์ (Produce Variety) ช่ือตรำสินคำ้ของผลิตภณัฑ์ (Brand Name) คุณภำพ ของ

ผลิตภณัฑ ์(Quality) กำรรับระกนัผลิตภณัฑ ์(Warranties) และกำรรับคืนผลิตภณัฑ์ (Returns) (ชีวรรณ เจริญ

สุข 2547) 

2.ราคา (Pricing) ตอ้งเหมำะสมกบัต ำแหน่งทำงกำรแข่งขนัของสินคำ้และสร้ำงก ำไรในอตัรำท่ี

เหมำะสมสู่กิจกำรหรือจ ำนวนเงินท่ีถูกเรียกเก็บเป็นค่ำสินคำ้หรือบริกำรหรืผลรวมของมูลค่ำท่ีผูซ้ื้อท ำกำร

แลกเปล่ียนเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงผลประโยชน์จำกกำรมีหรือกำรใชผ้ลิตภณัฑ์สินคำ้หรือบริกำรหรือนโยบำยกำร

ตั้งรำคำ (Pricing Policies)(ณัฐ อิรนพไพบูลย ์2554)หรือมูลค่ำของสินคำ้และบริกำรท่ีวดัออกมำเป็นตวัเงิน 

กำรก ำหนดรำมีควำมส ำคญัต่อกิจกำรมำก กิจกำรไม่สำมำรถก ำหนดรำคำสินคำ้เองได้ตำมใจชอบ กำร

พิจำรณำรำคำจะตอ้งก ำหนดตน้ทุนกำรผลิต สภำพกำรแข่งขนั ก ำไรท่ีคำดหมำย รำคำของคู่แข่งขนั ดงันั้น
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กิจกำรจะต้องเลือกกลยุทธ์ท่ีเหมำะสมในกำรก ำก ำหนดรำคำสินค้ำและบริกำร ประเด็นส ำคัญจะต้อง

พิจำรณำเก่ียวกบัรำคำไดแ้ก่ รำคำสินคำ้ท่ีระบุในรำยกำรหรือรำคำท่ีระบุ (List Price) รำคำท่ีให้ส่วนลด 

(Discounts) รำคำท่ีมีส่วนยอมให้ (Allowances) รำคำท่ีมีช่วงระยะเวลำท่ีกำรช ำระเงิน (Payment Period) 

และรำคำเง่ือนไขใหสิ้นเช่ือ (Credit Terms) (ชีวรรณ เจริญสุข 2547) 

            3.ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) ก็เนน้ช่องทำงกำรกระจำยสินคำ้ท่ีครอบคลุมและทัว่ถึง สำมำรถ

เขำ้ถึงกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยทุกส่วนไดเ้ป็นอยำ่งดีหรือเป็นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยเป็นเส้นทำงเคล่ือนยำ้ยจำก

ผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือลูกคำ้ ซ่ึงอำจผำ่นคนกลำงหรือไม่ผำ่นก็ได ้ในช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยประกอบดว้ย 

ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทำงอุตสำหกรรม (Industrial User) หรือลูกคำ้ทำงอุตสำหกรรม (Industrial 

Consumer) และคนกลำง (Middleman) โลจิสติกส์ทำงกำรตลำด เป็นกำรวำงแผนกำรปฏิบติัตำมแผนและ

กำรควบคุมกำรเคล่ือนยำ้ยสินคำ้จำกจุดเร่ิมตน้ไปยงจุดท่ีตอ้งกำร เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้โดย

มุ่งผลก ำไร (ณัฐ อิรนพไพบูลย ์2554) หรือกลยุทธ์ทำงกำรตลำดในกำรท ำให้มีผลิตภณัฑ์ไวพ้ร้อมจ ำหน่ำย 

สำมำรถก่ออิทธิพลต่อกำรพบผลิตภณัฑ์ แน่นอนว่ำสินคำ้ท่ีมีจ  ำหน่ำยแพร่หลำยและง่ำยท่ีจะซ้ือก็จะท ำให้

ผูบ้ริโภคน ำไปประเมินประเภทของช่องทำงท่ีน ำเสนอก็อำจก่ออิทธิพลต่อกำรรับรู้ภำพพจน์ของผลิตภณัฑ ์

(ชีวรรณ เจริญสุข 2547)หรือ ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบั หน่วยเศรษฐกิจต่ำงๆ ท่ีมีส่วนร่วมใน

กระบวนกำรน ำพำสินค้ำจำกผูผ้ลิตไปสู่มือผูบ้ริโภค ซ่ึงกำรตัดสินใจเลือกช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยท่ี

เหมำะสม มีควำม ส ำคญัต่อก ำไรของหน่วยธุรกิจ รวมทั้งมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดส่วนผสมทำงกำรตลำด

ท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆเช่น กำรตั้งรำคำ กำรโฆษณำ เกรดสินคำ้ (ภูดินนัท์ อดิทิพยำงกูร 2555) หรือ กำรกระจำย

สินค้ำเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับกำรเคล่ือนย้ำยตัวสินค้ำ จำกผู ้ผลิตไปยังผู ้บริโภค หรือผู ้ใช้ทำง

อุตสำหกรรมกำรขนส่งและกำรเก็บรักษำตวัสินคำ้ ภำยในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงและระบบช่องทำงกำรจดั

จ ำหน่ำยของธุรกิจนั้น (ชำนนท ์รุ่งเรือง 2555) 

4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีเน้นทั้งกำรโฆษณำ ประชำสัมพนัธ์ส่งเสริมกำรขำยและ

กำรตลำดโดยตรง ซ่ึงสำมำรถเรียกวำ่ 4P ซ่ึงน ำไปสู่กำรไดค้รอบครองส่วนแบ่งทำงกำรตลำดท่ีเพิ่มข้ึนตำม

เป้ำหมำยของกิจกำรนั่นเอง ระดบัท่ีสองคือกำรตลำดท่ีมุ่งเน้นทำงดำ้นของกำรสร้ำงประสบกำรณ์ท่ีดีน่ำ

ประทบัใจให้กบัลูกคำ้ ก็จะน ำไปสู่กำรสร้ำงควำมผกูพนัทำงดำ้นอำรมณ์ท่ีแนบแน่น ต่อผูบ้ริโภคแบบสนิท

แนบแน่น โดยผลลพัธ์ท่ีคำดหวงัจำกกิจกำรในกำรด ำเนินกลยุทธ์ทำงกำรตลำดระดบัท่ีสองน้ี คือกิจกำรจะ

สำมำรถมีส่วนแบ่งกำรตลำดในจิตใจของลูกคำ้สูงข้ึนเม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนั(ณัฐ อิรนพไพบูลย ์2554)หรือ 

เป็นกิจกรรมติต่อส่ือสำรไปยงัตลำดเป้ำหมำยเพื่อเป็นกำรใหค้ำมรู้ ชกัจูง หรือเป็นกำรเตือน ควำมจ ำเป็นของ

ตลำดเป้ำหมำยท่ีมีต่อตรำสินคำ้และผลิตภณัฑ์สินคำหรือบริกำร กำรโฆษณำ กำรส่งเสริมกำรขำย (ชำนนท ์

รุ่งเรือง 2555) หรือเป็นเคร่ืองมือกำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจต่อตรำสินคำ้หรือบริกำรควำมคิด ต่อ
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บุคคลโดยใช้เพื่อจูงใจ ให้เกิดควำมตอ้งกำรเพื่อเตือนควำมทรงจ ำ ในผลิตภณัฑ์โดยคำดว่ำจะมีอิทธิพลต่อ

ควำมรู้สึก ควำมเช่ือ และพฤติกรรมกำรซ้ือ(ชีวรรณ เจริญสุข 2547) 

2.3.4 กำรวเิครำะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

กมลรัตน์ สัตยำพิมล (2552) เป็นกำรคนควำ้ หรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมกำรซ้ือและกำรบริโภค ทั้ง

ท่ีเป็นบุคคลกลุ่มบุคคล หรือองคก์ร เพื่อให้ทรำบถึงลกัษณะควำมตอ้งกำรและพฤติกรรมกำรซ้ือกำรบริโภค

กำรเลือกบริกำรแนวคิด หรือประสบกำรณ์ท่ีจะท ำให้ผูบ้ริโภคพึงพอใจ หรือ (ปณิศำลญั ชำนนท์ , 2548) 

หรือเป็นกำรวิเครำะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค ดว้ยกำรศึกษำคน้ควำ้ถึงพฤติกรรมกำรเลือกซ้ือ กำรตดัสินใจซ้ือ 

และกำรใช้สินคำ้และกำรบริกำรของผูบ้ริโภค เพื่อท่ีจะให้นักกำรตลำดทรำบถึงควำมพึงพอใจและควำม

ตอ้งกำรของผูบ้ริโภค    

นฤมล อดิเรกโชติกุล (2548) โดยสำมำรถ 7 ค ำถำม (6Ws 1H) ท่ีจะช่วยในกำรวิเครำะห์พฤติกรรม

ผูบ้ริโภคเพื่อคน้หำ 7 ค ำตอบ (7Os) 

1.  ใครอยูใ่นตลำดเป้ำหมำย (Who is in the target market?) 

2.  ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?)  

3.  ท ำไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?)  

4.  ใครมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?)  

5.  ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?)  

6.  ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?) (ปรัชญำ ปิยะรังสี 2554)  

7.  ผูบ้ริโภคซ้ืออยำ่งไร (How does the consumer buy?) 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior role) หมำยถึง บทบำทของ ผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตดัสินใจ

ซ้ือ จำกกำรศึกษำบทบำทพฤติกรรมของผูบ้ริโภค นกักำรตลำดไดน้ ำมำประยุกต์ใช้ในกำรก ำหนดกลยุทธ์

กำรตลำด โดยเฉพำะกลยุทธ์กำรโฆษณำและผูแ้สดงโฆษณำ (Presenter) ให้บทบำทใดบทบำทหน่ึง เช่น ผู ้

ริเร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อ และผูใ้ชโ้ดยทัว่ไปมี 5 บทบำทคือ(ธวลัวรัตน์ อินทนนชยั 2552) 

 1.  ผูริ้เร่ิม (Initiator)   

2.  ผูมี้อิทธิพล (Influence)  

3.  ผูต้ดัสินใจ (Decision)   

4.  ผูซ้ื้อ (Buyer)   

5.  ผูใ้ช ้(User) 
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กลยุทธการตลาดของฟิลลปิ คอตเลอร์ (Philip Kotler) 

          ในกำรเตรียมกลยุทธ์กำรตลำดท่ีมีประสิทธิผลบริษทัต้องศึกษำคู่แข่งลูกคำ้ปัจจุบนัและลูกคำ้ท่ีมี

ศกัยภำพในอนำคต บริษทัตอ้งก ำหนดกลยุทธ์กำรแข่งขนั วตัถุประสงคจุ์ดแข็ง จุดอ่อนและรูปแบบของกำร

โตต้อบของคู่แข่ง (Kotler,2003a)โดยกำรวำงแผนกลยุทธ์นั้นอำศยัหลกักำรท่ีเรียกวำ่ SWOT Analysis ซ่ึงยอ่

มำจำก 

S = Strength (จุดเด่น จดแขง็)  

W = Weakness (จุดอ่อน จดดอ้ย)  

O = opportunity (จุดเกิดโอกำส)  

T = Threat (จุดเกิด อุปสรรค ) 

             กำรวำงแผนกำรตลำดเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนกำรพฒันำ และกำรรักษำควำมเหมำะสมสอดคล่อง

ระหว่ำงวตัถุประสงค์ทกัษะควำมสำมำรถ และทรัพยำกรขององคก์รกบัโอกำสทำงธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป 

กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์มีเป้ำหมำย เพื่อปรับกำรด ำเนินกิจกำร และผลิตภณัฑ์ของบริษทัเพื่อบรรลุถึง

เป้ำหมำยในกำรท ำก ำไรและกำรเติบโตของธุรกิจ กำรวำงแผนเชิงกลยทุธ์จะมีอยู4่ ระดบั ไดแ้ก่ 

1.  ระดบับริษทั (Corporate)  

2.  ระดบัส่วน (Division)  

3.  ระดบัหน่วยธรกิจ (SBU )  

4.  ระดบัผลิตภณัฑ ์(Product) 

 

              โดยส ำนกังำนใหญ่ของบริษทัจะรับผิดชอบในกำรก ำหนดกระบวนกำร เพื่อพฒันำแผนกลยุทธ์ซ่ึง

กลยทุธ์ในระดบับริษทัจะวำงกรอบเพื่อใหร้ะดบัส่วน (Division) และหน่วยธุรกิจ(Business unit) วำงแผนกล

ยทุธ์ของตนเองกำรวำงแผนกลยทุธ์ในระดบับริษทัมีกิจกรรมส ำคญั 4ประกำรกล่ำวคือ 

1.  ระบุพนัธกิจ (Mission) 

2.  สร้ำงหน่วยธุรกิจเชิงกลยทุธ์ 

3.  จดัสรรทรัพยำกรส ำหรับแต่ละหน่วยธุรกิจ ควำมแขง็แกร่งของหน่วยธุรกิจเชิงกลยทุธ์  

4.  วำงแผนธุรกิจใหม่และลดขนำดธุรกิจเดิม 
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บุคลกิลกัษณะของผู้ซ้ือ 

ปรัชญำ ปิยะรังสี (2554)หน้ำท่ีหลักของนักกำรตลำดคือพยำยำมศึกษำพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งส่ิงกระตุน้หรือส่ิงเร้ำภำยนอก ท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในทำ้ยท่ีสุด ซ่ึง

ประกอบไปดว้ย 

ปัจจยัดำ้นวฒันธรรม  

ปัจจยัทำงสังคม  

ปัจจยัส่วนบุคคล  

ปัจจยัทำงจิตวทิยำ 

 

 กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค (Five-Stage Model of The Customer Buying Process)  

(Orji and Goodhope, 2013) เม่ือทรำบถึงพฤติกรรมในกำรซ้ือของผูบ้ริโภคและปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤต

กรรมกำรซ้ือแลว้มี 5 ขั้นตอนดงัน้ีคือ 

1.  กำรรับรู้ถึงควำมตอ้งกำร (Need Recognition)  

2.  กำรคน้หำขอ้มูล (Information Search)  

3.  กำรประเมินผลทำงเลือก (Evaluation of alternative) 

4.  กำรตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision)  

5.  พฤติกรรมภำยหลงักำรซ้ือ (Postpurchase Behavior) 

2.4 แนวคิดและทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 

                 พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมำยถึง กำรแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

โดยตรงกับกำรใช้สินค้ำและบริกำรทำงเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนกำรในกำรตัดสินใจท่ีมีผลต่อกำร

แสดงออก (ด ำรงศกัด์ิ ชยัสนิท 2538 : 86) 

ประโยชน์ของกำรศึกษำพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

นกักำรตลำดวิเครำะห์และศึกษำพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อจะไดรู้้จกัและเขำ้ใจผูบ้ริโภคและสำมำรถ

ใชเ้คร่ืองมือทำงกำรตลำดให้เป็นไปไดโ้ดยมีประสิทธิภำพสูงสุด และหำหนทำงแกปั้ญหำทำงกำรตลำดต่ำง 

ๆ ใหป้ระสบผลส ำเร็จอยำ่งดีท่ีสุด ประโยชน์ของกำรศึกษำพฤติกรรมของผูบ้ริโภคจ ำแนกไดเ้ป็นขอ้ ๆ ดงัน้ี  



26 
 

1.  ช่วยให้นักกำรตลำดเขำ้ใจถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้ของผูบ้ริโภคและ

แนวโน้มควำมตอ้งกำรสินคำ้ของผูบ้ริโภคในอนำคตเพื่อกำรปรับโปรแกรมกำรตลำดหรือส่วนประสม

กำรตลำด  

2.  ช่วยให้ผูเ้ก่ียวขอ้งสำมำรถหำหนทำงแกไ้ขพฤติกรรมในกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้ของผูบ้ริโภคใน

สังคมไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัควำมสำมำรถในกำรตอบสนองของธุรกิจมำกยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นผลดีต่อกำร

พฒันำเศรษฐกิจและกำรลงทุน  

3.  ช่วยใหก้ำรพฒันำตลำดและกำรพฒันำผลิตภณัฑ์สำมำรถท ำไดดี้ข้ึน โดยกำรศึกษำรูปแบบควำม

ตอ้งกำร กำรกระตุน้และกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค  

4.  เพื่อประโยชน์ในกำรแบ่งส่วนตลำด เพื่อกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคให้ตรงกบั

ชนิดของสินคำ้ท่ีตอ้งกำร ตรงกบัปริมำณท่ีตอ้งกำร ตรงกบัเวลำและสถำนท่ี ๆ ตอ้งกำรรวมทั้งเง่ือนไขอ่ืน ๆ  

5.  ช่วยในกำรปรับปรุงกลยทุธ์กำรตลำดของธุรกิจต่ำง ๆ เพื่อควำมไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั 

กระบวนกำรพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Process of Behavior) 

Harold J. Leavit ไดก้ล่ำวไวว้ำ่ ก่อนท่ีมนุษยจ์ะแสดงพฤติกรรมอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงออกมำจะมีมูลเหตุ

ท่ีท ำให้เกิดพฤติกรรมข้ึนก่อน ซ่ึงเรียกว่ำ “กระบวนกำรของพฤติกรรม” และกระบวนกำรของพฤติกรรม

มนุษย ์มีลกัษณะคลำ้ยกนั 3 ประกำร ดงัน้ี  

1.  พฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดต้อ้งมีสำเหตุท ำให้เกิด (Behavior is caused) คือ กำรท่ีคนเรำจะแสดง

พฤติกรรมอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดออกมำจะตอ้งมีสำเหตุท ำให้เกิดและส่ิงซ่ึงเป็นสำเหตุก็คือ ควำมตอ้งกำรท่ี

เกิดข้ึนในตวัมนุษยน์ัน่เอง  

2.  พฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งมีส่ิงจูงใจหรือแรงกระตุน้ (Behavior is Motivated) เม่ือคนเรำมี

ควำมตอ้งกำรเกิดข้ึนแลว้ คนเรำก็ปรำรถนำท่ีจะบรรลุถึงควำมตอ้งกำรพื้นฐำนจนกลำยเป็นแรงกระตุน้หรือ

แรงจูงใจ (Motivation) ใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมต่ำง ๆ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรท่ีเกิดข้ึน  

3.  พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนย่อมมุ่งไปสู่เป้ำหมำย (Behavior is Goal Directed) กำรท่ีคนเรำแสดง

พฤติกรรมอะไรก็แลว้แต่ออกมำนั้น มิไดก้ระท ำไปอย่ำงเล่ือนลอยโดยปรำศจำกจุดมุ่งหมำยหรือไร้ทิศทำง 

ตรงกนัขำ้มกลบัมีจุดมุ่งหมำยหรือเป้ำหมำยท่ีจะใหบ้รรลุผลส ำเร็จตำมควำมตอ้งกำรของตน  

กระบวนกำรพฤติกรรมของคน มีลักษณะท่ีคล้ำย ๆ กัน แต่รูปแบบของพฤติกรรมของคนท่ี

แสดงออกในเหตุกำรณ์ท่ีเขำเผชิญมีลกัษณะแตกต่ำง อำจเกิดมำจำกปัจจยัต่ำง ๆ ทั้งปัจจยัภำยใน และปัจจยั

ภำยนอก ปัจจยัต่ำง ๆ เหล่ำน้ีมีผลกระทบต่อกำรตดัสินใจของบุคคล ท ำให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมำ

ต่ำงกนั  

(พิบูล ทีปะปำล 2534. 172-174) 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมกำรซ้ือของผูบ้ริโภค 

             2.4.1  ปัจจยัทำงวฒันธรรม (Culture Factors)  

วฒันธรรม (Culture) เป็นปัจจยัขั้นพื้นฐำนท่ีสุดในกำรก ำหนดควำมตอ้งกำรและพฤติกรรมของ

มนุษย ์วฒันธรรมเป็นสัญลกัษณ์และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้ำงข้ึน โดยเป็นท่ียอมรับจำกคนรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง 

ประกอบด้วยส่ิงท่ีมีตวัตน (Intangible Concept) เช่น กำรศึกษำ ควำมเช่ือ เจตคติ กฎหมำย เป็นต้น 

นอกจำกน้ียงัรวมถึงค่ำนิยมและพฤติกรรมส่วนใหญ่ท่ีได้รับกำรยอมรับภำยในสังคมใดสังคมหน่ึง

โดยเฉพำะ และเป็นตวัก ำหนดควำมแตกต่ำงของสังคมหน่ึงจำกสังคมอ่ืน นกักำรตลำดตอ้งค ำนึงถึงควำม

เปล่ียนแปลงของวฒันธรรมและน ำลกัษณะควำมเปล่ียนแปลงเหล่ำนั้นไปใชก้ ำหนดโปรแกรมกำรตลำด 

กำรเปล่ียนแปลงทำงวฒันธรรม (Cultute Change) ในสังคมไทยในปัจจุบนั มีดงัน้ี 

1.1  มนุษยค์  ำนึงคุณภำพชีวติ คุณภำพของสินคำ้ ค  ำนึงถึงส่ิงแวดลอ้มและมลภำวะของสังคมมำกข้ึน 

เช่น คุณภำพของสินคำ้ในทอ้งตลำด ตอ้งค ำนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม ไม่ท ำลำยส่ิงแวดลอ้ม หรือผูบ้ริโภค

ตอ้งกำรบริโภคผกัท่ีปลอดสำรพิษเพื่อสุขภำพของตนเอง  

1.2  สตรีมีบทบำททำงสังคมมำกข้ึน เช่น สตรีท ำงำนนอกบำ้นมำกข้ึน สตรีมีบทบำททำงกำรเมือง มี

อ ำนำจทำงเศรษฐกิจมำกข้ึน ซ่ึงส่งผลต่อกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและแบบแผนกำรซ้ือและกำร

บริโภค สินคำ้ท่ีสำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกได้มำกเท่ำไรยิ่งมีโอกำสและข้อได้เปรียบมำกข้ึน

เท่ำนั้น  

1.3  เจตคติเก่ียวกบักำรท ำงำนและกำรพกัผอ่นเปล่ียนแปลงไป บุคคลจะแสวงหำงำนท่ีมีรำงวลัตอบ

แทนสูงกว่ำงำนท่ีให้ค่ำจ้ำงสูง ต ำแหน่งดี ส่วนกิจกรรมในกำรพกัผ่อนก็สืบเน่ืองจำกค ำนึงถึง

สุขภำพมำกข้ึน เช่น พกัผอ่นหยอ่นใจกบัสถำนท่ีท่ีเป็นธรรมชำติมำกข้ึนเพื่อสุขภำพร่ำงกำยท่ีดีข้ึน  

1.4  มีกำรเปล่ียนแปลงในเร่ืองท่ีอยูอ่ำศยัและควำมเป็นอยูใ่นครอบครัว มีกำรอพยพจำกชนบทเขำ้

ไปอยูใ่นเมืองมำกข้ึน และไดน้ ำรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตและวฒันธรรมย่อยจำกชนบทเขำ้ไปใชใ้น

เมืองดว้ย หรือน ำรูปแบบกำรด ำเนินชีวติและวฒันธรรมยอ่ยจำกในเมืองมำใชท่ี้ชนบท  

1.5  ตอ้งกำรควำมสะดวกสบำยมำกข้ึน อำจเน่ืองมำจำกภำวะทำงเศรษฐกิจตกต ่ำ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่

ตอ้งใช้เวลำในกำรประกอบอำชีพต่ำง ๆ ดว้ยควำมเร่งด่วน จึงพยำยำมสรรหำหรือมีควำมตอ้งกำร

สินคำ้ท่ีสำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกสบำยมำใชเ้พิ่มมำกข้ึน 

 

ลกัษณะของช้ันทางสังคม ประกอบด้วย 6 ระดับ ด้วยกนั 
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            ชั้นท่ี 1 Upper – Upper Class ประกอบดว้ยครอบครัวท่ีมีช่ือเสียงเก่ำแก่ ผูเ้กิดมำ “บนกองเงินกอง

ทอง” และมีทรัพยส์มบติัใชไ้ดอ้ย่ำงนอ้ย 3 อำยุคน เป็นกลุ่มท่ีเล็กท่ีสุดในชั้นทำงสังคม สมำชิกมกัจะเป็น

พอ่คำ้ใหญ่ นำยธนำคำรและอำชีพท่ีมีช่ือเสียง  

            ชั้นท่ี 2 Lower – Upper Class เป็นชั้นของ “คนรวยหน้ำใหม่” เพิ่งจะมีสมบติัและยงัไม่เป็นส่ิงท่ี

ยอมรับของคนชั้นท่ี 1 บุคคลเหล่ำน้ีเป็นผูย้ิ่งใหญ่ในวงกำรบริหำร ผูก่้อตั้งบริษทัใหญ่ ๆ แพทยแ์ละนัก

กฎหมำยท่ีร ่ ำรวย เป็นผูท่ี้มีรำยไดสู้งสุดในจ ำนวนชั้นทั้งหมด จดัอยูใ่นระดบั “มหำเศรษฐี”  

            ชั้นท่ี 3 Upper – Middle Class ชั้นน้ีประกอบดว้ยชำยและหญิงท่ีประสบควำมส ำเร็จในวชิำอ่ืน ๆ เช่น 

แพทย ์นกักฎหมำย ศำสตรำจำรย ์เจำ้ของกิจกำรขนำดกลำงและคนระดบับริหำรในองค์กำรต่ำง ๆ รวมทั้ง

ชำยและหญิงวยัหนุ่มสำวท่ีคำดว่ำจะไต่ระดบัฐำนะทำงอำชีพไปสูงสุดภำยใน 2 – 3 ปี สมำชิกในชั้นน้ี

ส่วนมำกจบปริญญำจำกมหำวทิยำลยั กลุ่มน้ีเรียกกนัวำ่เป็นตำเป็นสมองของสังคม  

           ชั้นท่ี 4 Lower – Middle Class เป็นพวกท่ีเรียกวำ่ “คนโดยเฉล่ีย” ประกอบไปดว้ยพวกท่ีไม่ใช่ฝ่ำย

บริหำร เจำ้ของธุรกิจขนำดเล็ก พวกช่ำงท่ีได้รับค่ำตอบแทนสูง พวกท ำงำนนั่งโต๊ะระดบัต ่ำและนกัธุรกิจ

ขนำดเล็กอยูต่อนล่ำงของชั้นน้ี  

           ชั้นท่ี 5 Upper – Lower Class เป็นพวก “จนแต่ซ่ือสัตย”์ ไดแ้ก่ ชนชั้นท ำงำนเป็นชั้นท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ชั้นทำงสังคม เป็นพวกพนกังำนท่ีมีควำมช ำนำญและก่ึงช ำนำญ  

           ชั้นท่ี 6 Lower – Lower Class ประกอบดว้ยคนงำนท่ีไม่มีควำมช ำนำญ กลุ่มชำวนำท่ีไม่มีท่ีดินเป็น

ของตนเอง ชนกลุ่มนอ้ย เป็นตน้ 

กระบวนกำรตัดสินใจซ้ือ หมำยถึง ขั้ นตอนในกำรเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์จำกสองทำงเลือกข้ึนไป ใน

กระบวนกำรซ้ือโดยทัว่ ๆ ไป ผูบ้ริโภคจะผำ่นขั้นตอนต่ำง ๆ 5 ขั้นตอน (สนธยำ คงฤทธ์ิ 2544 : 118) ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 กำรรับรู้ถึงปัญหำ (Need recognition) 

กำรรับรู้ถึงปัญหำหรือกำรรับรู้ปัญหำ (Problem recognition) กระบวนกำรซ้ือจะเกิดข้ึนเม่ือผูซ้ื้อ

ตระหนกัถึงปัญหำหรือควำมตอ้งกำรของเขำ ซ่ึงควำมตอ้งกำรอำจถูกกระตุน้โดยส่ิงเร้ำภำยในและภำยนอก 

ผูซ้ื้อจะเรียนรู้วธีิท่ีจะจดักำรกบัส่ิงกระตุน้ ท ำใหเ้ขำรู้วำ่จะตอบสนองส่ิงกระตุน้อยำ่งไร ซ่ึงนกักำรตลำดตอ้ง

ระบุสถำนกำรณ์ท่ีกระตุน้ควำมตอ้งกำรข้ึนมำให้ได้ เช่น ผูห้ญิงคนหน่ึงเดินผ่ำนร้ำนเบเกอร่ีและมองเห็น

ขนมปังท่ีอบเสร็จใหม่ ๆ ซ่ึงกระตุน้ควำมหิวของเธอ หรือกำรชมโฆษณำทำงโทรทศัน์เก่ียวกบักำรพกัผอ่น

วนัหยุดท่ีเกำะภูเก็ต ดงันั้น นกักำรตลำดจึงจ ำเป็นตอ้งระบุสถำนกำรณ์ท่ีกระตุน้ควำมตอ้งกำรอยำ่งใดอยำ่ง

หน่ึงข้ึนมำใหไ้ด ้
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ขั้นตอนท่ี 2 กำรคน้หำขอ้มูล (Information Search) 

ในขั้นน้ีผูบ้ริโภคจะแสวงหำขอ้มูลเพื่อตดัสินใจ ในขั้นแรกจะคน้หำขอ้มูลจำกแหล่งภำยในก่อน 

(Internal Search) จำกหน่วยควำมจ ำ (Memory) ท่ีไดส้ั่งสมไวใ้นสมอง เพื่อน ำมำใชใ้นกำรประเมินทำงเลือก 

หำกยงัไดข้อ้มูลไม่เพียงพอก็ตอ้งหำขอ้มูลเพิ่มเติมจำกแหล่งภำยนอก (External Search) โดยแหล่งขอ้มูล

ข่ำวสำร จะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี (kotler:246) 

- แหล่งบุคคล ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อนฝงู เพื่อนบำ้น คนรู้จกั  

- แหล่งกำรคำ้ ไดแ้ก่ กำรโฆษณำ พนกังำนขำย ตวัแทนจ ำหน่ำย บรรจุภณัฑ ์กำรสำธิต  

- แหล่งชุมชน ไดแ้ก่ ส่ือมวลชน องคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภค ตลอดจนหน่วยงำนของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง  

- แหล่งทดลอง ไดแ้ก่ กำรจดักำร กำรตรวจสอบ และกำรใชผ้ลิตภณัฑ์ 

ขั้นตอนท่ี 3 กำรประเมินผลทำงเลือก (Evaluation Alternative Solution) 

ขั้นน้ีผูบ้ริโภคจะน ำขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมไวม้ำจดัหมวดหมู่และวิเครำะห์ถึงขอ้ดี ขอ้เสียท่ีคำดว่ำจะ

เกิดข้ึน ทั้งในลกัษณะกำรเปรียบหำทำงเลือกท่ีดีท่ีสุดและหำควำมคุม้ค่ำท่ีสุด เช่น ผูช้ำยคนหน่ึงตอ้งกำรซ้ือ

กลอ้งถ่ำยรูป แต่ยงัตดัสินใจไม่ไดว้ำ่จะซ้ือยีห่อ้ใด เพรำะฉะนั้นเขำจะประเมินควำมคมชดัของภำพ ควำมเร็ว

ของกลอ้ง ขนำด และรำคำของกลอ้งแต่ละยี่ห้อแลว้ก็ประมำณว่ำแต่ละยี่ห้อสำมำรถตอบสนองเขำไดม้ำก

นอ้ยเพียงใด 

             2.5 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบับริษัทไทยแอร์เอเชีย 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 19 กนัยำยน 2546 เพื่อด ำเนินธุรกิจสำยกำรบินรำคำประหยดั 

ดว้ยทุนจดทะเบียนจ ำนวน 400,000,000 บำท โดยมีผูถื้อหุน้รำยใหญ่สองรำย ไดแ้ก่ (1) บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 

ถือหุ้นร้อยละ 51 ของจ ำนวนทุนจดทะเบียน ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย (ก่อน IPO) และ (2) AirAsia 

Investment (AAI) ถือหุ้นร้อยละ 49 โดย AAI เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจดำ้นกำรลงทุนดว้ยกำรถือหุ้นใน

บริษทัอ่ืน (Holding Company) โดยมี AAB ถือหุ้นร้อยละ 100 ซ่ึง AAB เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำด

หลกัทรัพยข์องประเทศมำเลเซีย โดยเป็นผูใ้หบ้ริกำรสำยกำรบินแอร์เอเชียในประเทศมำเลเซีย 

ต่อมำในวันท่ี 29 พฤษภำคม 2555 บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจ ำนวน 

435,555,600 บำท เป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 43,555,560 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท โดย บมจ. เอเชีย เอวิ

เอชัน่ ไดจ้องหุน้เพิ่มทุนดงักล่ำว ส่งผลใหมี้สัดส่วนกำรถือหุน้เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 55 และ AAI มีสัดส่วนกำร
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ถือหุน้ลดลงเหลือร้อยละ 45 บจ. ไทยแอร์เอเชีย เป็นผูน้ ำในธุรกิจสำยกำรบินรำคำประหยดัของประเทศไทย 

บจ. ไทยแอร์เอเชียมีวสิัยทศัน์ มุ่งมัน่เป็นสำยกำรบินรำคำประหยดัชั้นน ำในภูมิภำค เพื่อให้บริกำรผูโ้ดยสำร

ในรำคำคุม้ค่ำมำกท่ีสุด ผำ่นกำรบริกำรท่ีมีคุณภำพมีควำมน่ำเช่ือถือและค ำนึงถึงควำมปลอดภยัสูงสุด อีกทั้ง

พนัธกิจในกำรบริหำรจดักำรตน้ทุนอยำ่งมีประสิทธิภำพ เพื่อพลิกโฉมกำรเดินทำงทำงอำกำศและเปิดโอกำส

ให้ “ใคร ใคร… ก็บินได”้ นอกจำกน้ี ยงัมุ่งเนน้กำรให้บริกำรท่ีหลำกหลำยเส้นทำงบิน และเพิ่มควำมถ่ีของ

เท่ียวบินในเส้นทำงบินระยะใกลแ้บบไม่มีกำรเช่ือมต่อ (Point-to-Point) ทั้งเส้นทำงบินระหวำ่งประเทศและ

ภำยในประเทศท่ีใชเ้วลำเดินทำงต่อเท่ียวบิน ไม่เกิน 4 ชัว่โมง จำกฐำนปฏิบติักำรกำรบิน (Hub) แต่ละแห่ง

ในประเทศไทย ไดแ้ก่ กรุงเทพมหำนคร (ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง) ภูเก็ต เชียงใหม่ กระบ่ี พทัยำ (ท่ำอำกำศ

ยำนนำนำชำติอู่ตะเภำ)และหำดใหญ่ ซ่ึงท ำใหส้ำยกำรบินไทยแอร์เอเชีย สำมำรถเขำ้ถึงประชำกรในประเทศ 

และในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ประเทศอินเดีย และตอนใตข้องประเทศจีน ทั้งน้ี บจ. ไทยแอร์

เอเชียมุ่งเนน้กำรใหบ้ริกำรกลุ่มผูโ้ดยสำรท่ีเลือกใชบ้ริกำรสำยกำรบินเพื่อกำรท่องเท่ียวและเพื่อวตัถุประสงค์

ทำงธุรกิจโดยค ำนึงถึงรำคำค่ำโดยสำรและตรงต่อเวลำเป็นส ำคญั 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย น ำรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ของ AirAsia Berhad (AAB) มำใช้ โดย 

AAB ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริกำรสำยกำรบินรำคำประหยดัภำยใตช่ื้อทำงกำรคำ้ “AirAsia” ในประเทศมำเลเซียโดย

บริษทัเช่ือวำ่กำรให้บริกำรกำรเดินทำงโดยชั้นบินประเภทเดียว ฝงูบินท่ีประกอบดว้ยเคร่ืองบินรุ่นเดียว กำร

ให้บริกำรแบบไม่มีกำรเช่ือมต่อ (Point-to-Point) มีอตัรำกำรใชเ้คร่ืองบินต่อล ำในระดบัสูง กำรประหยดัต่อ

ขนำด ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย โปรแกรมสมำชิกแอร์เอเชียบ๊ิกและเครือข่ำยเส้นทำงบินท่ีครอบคลุม ท ำให ้

บจ. ไทยแอร์เอเชีย สำมำรถให้บริกำรดว้ยตน้ทุนท่ีต่กวำ่สำยกำรบินอ่ืนในประเทศไทย และในระดบัตน้ทุน

ท่ีน่ำพอใจเม่ือเทียบกบัผปู้ ระกอบธุรกิจสำยกำรบินรำคำประหยดัรำยอ่ืนทัว่โลก ดงันั้นดว้ยตน้ทุนท่ีต ่ำรำคำ

ค่ำโดยสำรท่ีประหยดั ช่ือทำงกำรคำ้และกำรตลำดท่ีแขง็แกร่งของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย รวมถึงกำรให้บริกำรท่ี

เช่ือถือได ้ท ำใหธุ้รกิจของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เติบโตข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองนบัตั้งแต่เร่ิมประกอบธุรกิจเม่ือปี 2547 

จุดเด่นของสำยกำรบินไทยแอร์เอเชีย สำยกำรบินไทยแอร์เอเชียเป็นสำยกำรบินรำคำประหยดัท่ีมีเอกลกัษณ์ 

พร้อมตอบสนองตรงควำมตอ้งกำรท่ีหลำกหลำยของผูใ้ช้บริกำรทุกคน ทั้งน้ีส่ิงท่ีท ำให้คนส่วนใหญ่นึกถึง

ไทยแอร์เอเชียก็คือ 

บินคุม้ค่ำรำคำประหยดั ดว้ยแนวคิด “ใคร ใคร...ก็บินได”้ ไทยแอร์เอเชียจึงให้บริกำรบตัรโดยสำรในรำคำท่ี

ประหยดัท่ีสุดสำหรับกำรบริกำรท่ีจ ำเป็นในกำรเดินทำง ส่วนบริกำรเสริมพิเศษ เช่น กำรลงทะเบียนสัมภำระ 

กำรเลือกท่ีนัง่ กำรส ำรองท่ีนัง่และกำรเปล่ียนแปลงกำรส ำรองท่ีนัง่ กำรขำยอำหำร เคร่ืองด่ืม และสินคำ้บน

เคร่ืองบิน ลูกคำ้สำมำรถเลือกท่ีจะช ำระค่ำบริกำรดงักล่ำวเพิ่มเติมตำมควำมสมคัรใจภำยใตแ้นวคิด “You 
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Pay What You Want” ซ่ึงท ำใหบ้ตัรโดยสำรของสำยกำรบินไทยแอร์เอเชียมีอตัรำค่ำโดยสำรท่ีประหยดักวำ่

ของสำยกำรบินอ่ืนๆ ท่ีใหบ้ริกำรเตม็รูปแบบ และเป็นทำงเลือกหน่ึงท่ีน่ำสนใจสำหรับทุกคน 

 

รูปท่ี 2.1 แสดงใหเ้ห็นถึงสโลแกนของสำยกำรบินไทยแอร์เอเชีย 

ทีม่า: http://gypzy38.blogspot.com/2014/03/ 

             ฝูงบินแอร์บัส A320 “ใหม่ป๊ิง” สำยกำรบินไทยแอร์เอเชียให้บริกำรผูโ้ดยสำรดว้ยเคร่ืองบินแอร์บสั 

A320 ล ำใหม่ในทุกเท่ียวบินและจะทยอยรับเคร่ืองบินใหม่มำประจ ำกำรฝูงบินอย่ำงต่อเน่ืองโดยเฉล่ีย

ประมำณ 5 ล ำต่อปี จนถึง พ.ศ. 2561 ท ำให้ทุกเท่ียวบินของสำยกำรบินไทยแอร์เอเชียมีควำมพร้อมในกำร

ใหบ้ริกำรท่ีดียิง่ข้ึนดว้ยควำมปลอดภยัสูงสุดจำกฝงูเคร่ืองบิน “ใหม่ป๊ิง” 

             เป็นมิตรและสนุกสนาน การให้บริการด้วยใจ ใกลชิ้ดเป็นกนัเอง ถือเป็นจุดเด่นและเอกลกัษณ์ของ

ทีมพนกังำนไทยแอร์เอเชียทุกๆ คน พนกังำนตอ้นรับบนเคร่ืองบินของแอร์เอเชียไดรั้บกำรยอมรับว่ำเป็น

กันเอง มี ม นุ ษ ย

สัมพนัธ์ท่ี

ดี  ยิ้ ม แ ย้ ม

แ จ่ ม ใ ส 

ซ่ึ ง ส่ิ ง เ ห ล่ ำ น้ี

เป็นภำพใหม่ท่ีท ำใหผู้โ้ดยสำรสนุกสนำนตลอดกำรเดินทำงกบัสำยกำรบินไทยแอร์เอเชีย 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.2 แสดงใหเ้ห็นฝงูบินของแอร์บสั A 320 

http://gypzy38.blogspot.com/2014/03/
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ทีม่า: 

https://www.airasia.com/th/en/press-releases/thai-airasia-kickstarts-2017-with-new-plane.page 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.3 แสดงใหเ้ห็นถึงโปรโมชัน่ของสำยกำรบินไทยแอร์เอเชีย 

ท่ีมำ: https://www.thairath.co.th/lifestyle/food/promotion/1223820 

โปรโมชัน่ร้อนแรงตลอดปี ไทยแอร์เอเชียเป็นสำยกำรบินท่ีไม่หยุดน่ิง และมกัมีเร่ืองน่ำประหลำดใจและต่ืน

ตำต่ืนใจอยูต่ลอดเวลำ โดยเฉพำะกำรท ำโปรโมชัน่ รำคำประหยดัส ำหรับผูโ้ดยสำรท่ีน ำเสนออยำ่งต่อเน่ือง 

ซ่ึงแต่ละคร้ังมกัดึงดูดควำมสนใจผูรั้กกำรเดินทำงและปลุกกระแสกำรท่องเท่ียวไดอ้ยำ่งดี 

               วสัิยทัศน์ 

                เรำมุ่งมัน่เป็นสำยกำรบินรำคำประหยดัชั้นน ำในภูมิภำคเพื่อให้บริกำรผูโ้ดยสำรในรำคำคุม้ค่ำมำก

ท่ีสุดผำ่นกำรบริกำรท่ีมีคุณภำพ มีควำมน่ำเช่ือถือและค ำนึงถึงควำมปลอดภยัสูงสุด 

               พนัธกจิ  

                เรำคือสำยกำรบินรำคำประหยดัรำยแรกของประเทศไทยท่ีมีกำรบริหำรจดักำรต้นทุนอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ เพื่อพลิกโฉมกำรเดินทำงทำงอำกำศและเปิดโอกำสให้ “ใคร ใคร… ก็บินได”้ พวกเรำเป็น

กลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีเป่ียมไปดว้ยพลงัท่ีจะกำ้วไปขำ้งหนำ้และมีใจท่ีเปิดกวำ้ง พร้อมจะควำ้ทุกโอกำสดว้ยควำม

มุ่งมัน่ 

การพฒันาของบริษัทไทยแอร์เอเชีย 

-2547 กุมภำพนัธ์ : บจ. ไทยแอร์เอเชีย เร่ิมให้บริกำรเท่ียวบินในประเทศ ภำยใตช่ื้อทำงกำรคำ้ไทย

แอร์เอเชียจำกท่ำอำกำศยำนดอนเมือง และเร่ิมให้บริกำรเท่ียวบินระหว่ำงประเทศคร้ังแรก ไปยงั

สิงคโปร์ดว้ยเคร่ืองบินรุ่นโบอ้ิง 737 จ ำนวน 2 ล ำ 

https://www.airasia.com/th/en/press-releases/thai-airasia-kickstarts-2017-with-new-plane.page
https://www.thairath.co.th/lifestyle/food/promotion/1223820
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-2549 กุมภำพนัธ์ : จดัตั้ง บมจ. เอเชีย เอวเิอชัน่ และบมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ เขำ้ซ้ือหุ้นร้อยละ 50 ของ 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

-2550 กนัยำยน : บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยำ้ยฐำนปฏิบติักำรกำรบิน (Hub) จำกท่ำอำกำศยำนดอนเมือง

ไปยงัท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ   ตุลำคม : บจ. ไทยแอร์เอเชีย รับมอบเคร่ืองบินรุ่นแอร์บสั A320 ล ำ

แรก 

-2552 พฤศจิกำยน : เปิดฐำนปฏิบติักำรกำรบิน (Hub) แห่งท่ีสองท่ีท่ำอำกำศยำนภูเก็ต 

-2553 สิงหำคม : ฝงูบินของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ประกอบดว้ย เคร่ืองบินรุ่นแอร์บสั A320 เพียงรุ่น

เดียว 

-2555 พฤษภำคม : บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ

ถือหุน้เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 55 ใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย กนัยำยน : บจ. ไทยแอร์เอเชีย รับมอบเคร่ืองบิน

ล ำแรกภำยใตส้ัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ตุลำคม : บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยำ้ยฐำนปฏิบติักำรกำรบินจำกท่ำ

อำกำศยำนสุวรรณภูมิมำยงัท่ำอำกำศยำนดอนเมือง ธนัวำคม : บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีฝงูบินจ ำนวน 27 

ล ำ ใหบ้ริกำรเท่ียวบิน 604 เท่ียวบินต่อสัปดำห์ ไปยงั 30 จุดหมำยปลำยทำง 

-2556 ธันวำคม : เปิดฐำนปฏิบติักำรกำรบิน (Hub) แห่งท่ีสำมท่ีท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่ บจ. ไทย

แอร์เอเชีย มีฝูงบินจ ำนวน 35 ล ำ ให้บริกำรเท่ียวบิน 803 เท่ียวบินต่อสัปดำห์ ไปยงั 36 จุดหมำย

ปลำยทำง 

-2557 กุมภำพนัธ์ : บจ. ไทยแอร์เอเชีย ควำ้แชมป์ สำยกำรบินท่ีตรงเวลำท่ีสุดจำก FlightStats ของปี 

2556 ตุลำคม: เปิดฐำนปฏิบติักำรกำรบิน (Hub) แห่งท่ีส่ีท่ีท่ำอำกำศยำนกระบ่ี ธนัวำคม: บจ. ไทย

แอร์เอเชีย มีฝูงบินจ ำนวน 40 ล ำ ให้บริกำรเท่ียวบิน 912 เท่ียวบินต่อสัปดำห์ ไปยงั 36 จุดหมำย

ปลำยทำง 

-2558 มิถุนำยน: บจ. ไทยแอร์เอเชีย ควำ้รำงวลัชนะเลิศ ประเภทสำยกำรบินท่ีดีท่ีสุด หรือ “The 

Best of Airline” จำกงำน The Best of Thailand Awards Voted by Chinese Tourists สิงหำคม: เปิด

ฐำนปฏิบติักำรกำรบิน (Hub) แห่งท่ีห้ำ ท่ีเมืองพทัยำ (อู่ตะเภำ) ธันวำคม: บจ. ไทยแอร์เอเชีย มี

ฝงูบินจ ำนวน 45 ล ำ ใหบ้ริกำรเท่ียวบิน 1,019 เท่ียวบินต่อสัปดำห์ ไปยงั 44 จุดหมำยปลำยทำง 

-2559 เมษำยน: เปิดฐำนปฎิบติักำรกำรบินแห่งท่ีหกท่ีท่ำอำกำศยำนหำดใหญ่ ตุลำคม: บจ. ไทยแอร์

เอเชีย รับมอบเคร่ืองบินรุ่นแอร์บสั A320 นีโอล ำแรกของประเทศไทย ธนัวำคม: บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

มีฝงูบินจ ำนวน 51 ล ำ ใหบ้ริกำรเท่ียวบิน 1,144 เท่ียวบินต่อสัปดำห์ ไปยงั48 จุดหมำยปลำยทำง 
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-2560 เมษำยน: บจ. ไทยแอร์เอเชีย สำยกำรบินรำคำประหยดัรำยแรกของไทยท่ีไดรั้บใบรับรอง

ผูด้  ำเนินกำรเดินอำกำศใหม่ ธนัวำคม: บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีฝงูบินจ ำนวน 56 ล ำให้บริกำรเท่ียวบิน 

1,293 เท่ียวบินต่อสัปดำห์ไปยงั 56 จุดหมำยปลำยทำง  

ท่ีมำ(http://aav-th.listedcompany.com/taa_milestone.html , 2562 : ประวติัสำยกำรบินไทยแอร์

เอเชีย) 
 

http://aav-th.listedcompany.com/taa_milestone.html
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

บริษทั 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง ชั้นท่ี 3 ห้องเลขท่ี 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 

1.รูปภาพประกอบ 

 

 

 

2
. แผน
ท่ี
ท่ีตั้ งของ บ ริ ษั ท 
ตั้ งอยู่ ใน สนามบิน
ดอนเมือง ชั้ น 2 
อาคาร2 

  

 
รูปท่ี 3.1 ตรงสัญลกัษณ์บริษทั ไทยแอร์เอเชีย จ ากดั(LOGO) 

ท่ีมา : บริษทั ไทยแอร์เอเชีย จ ากดั 

รูปท่ี 3.2 แผนท่ีบริษทั ไทยแอร์เอเชีย  จ  ากดั 
ท่ีมา : บริษทั ไทยแอร์เอเชีย จ ากดั 
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โครงสร้างการจัดการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 

รูปท่ี 3.3 แสดงใหเ้ห็นถึงโครงสร้างการจดัการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

ท่ีมา: http://www.aavplc.com/index.html?menu=taa_organisation_chart&lang=th 

http://www.aavplc.com/index.html?menu=taa_organisation_chart&lang=th
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3.2 เกีย่วกบับริษัทไทยแอร์เอเชีย 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2549 ประกอบธุรกิจดา้นการลงทุนโดยการ

ถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding Company) โดยถือหุ้นในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยดั

เพียงแห่งเดียว คือบจ.ไทยแอร์เอเชีย ในสัดส่วนร้อยละ 50 ต่อมา ในวนัท่ี 21 มิถุนายน 2550 กลุ่มผูบ้ริหาร

ไทยซ่ึงประกอบไปดว้ยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นทั้งหมดของ บมจ.เอเชีย 

เอวิเอชั่น จากผู ้ถือหุ้นเดิม เน่ืองจากกลุ่มผูบ้ริหารไทยเล็งเห็นถึงศักยภาพของธุรกิจน้ี และในเดือน

พฤศจิกายน 2554 บมจ.เอเชีย เอวิเอชัน่ เขา้ซ้ือหุ้นอีกร้อยละ 1 ของ บจ.ไทยแอร์เอเชีย จากนายทศัพล แบเล

เวล็ด ์ท าให ้บมจ.เอเชีย เอวเิอชัน่ถือหุน้ร้อยละ 51 ของ บจ.ไทยแอร์เอเชีย 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2554 บมจ.เอเชีย เอวิเอชัน่ ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน

จ ากดั โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 485,000,000 บาท และมีทุนช าระแลว้จ านวน 410,000,000บาท เป็นหุ้น

สามญัจ านวน 4,100,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท และในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2555 บมจ.

เอเชีย เอวิเอชัน่ เขา้จดทะเบียนบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใตช่ื้อยอ่ “AAV” และ มีทุน

จดทะเบียนครบช าระแล้ว โดย บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่นได้น าเงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัต่อ

ประชาชน (IPO) มาจองซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ทั้งหมดของ บจ.ไทยแอร์เอเชีย โดยส่งผลให้ ปัจจุบนั บมจ.

เอเชีย เอวเิอชัน่ ถือหุน้ร้อยละ 55 ใน บจ.ไทยแอร์เอเชีย 

3.3 ลกัษณะการให้บริการ 

1. ช่วยเหลือการออกบตัรผูโ้ดยสาร 

2. สแกนบตัรผูโ้ดยสารขณะท่ีผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง 

3. โหลดสัมภาระใหก้บัผูโ้ดยสาร 

4. การยกเลิกไฟลทใ์หก้บัผูโ้ดยสารท่ีไม่สามารถข้ึนเคร่ืองไดท้นัเวลา 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.4 พนกังานพี่เล้ียง 

 

คุณวฒิุธรรม ใจช่ือ : Guest Service Office 

ท่ีมา : บริษทั ไทยแอร์เอเชีย จ ากดั 

ช่ือพนกังานท่ีปรึกษา:นายวุฒิธรรม  ใจช่ือ 

                                                ต าแหน่ง: Guest Service Officer 
 
 

 

 

 

 

 

ช่ือนกัศึกษา นายธนทั กุลศรีประเสริฐ5804400145 

                                                 ต าแหน่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย: Guest Service 
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ช่ือนกัศึกษา นายยทุธนา เนตรจินดา 5804400159  

ต าแหน่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย: Guest Service 
 

 

    

 

ช่ือนกัศึกษา นางสาวกญัญาณฐั เลิศทหาร5804420007  

ต าแหน่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย: Guest Service 
 

 

3.5 ล าดับงานเบือ้งต้นแต่ละสัปดาห์ 

     สัปดาห์ท่ี 1 การใหข้อ้มูลผูโ้ดยสารอยา่งถูกตอ้งท่ีอาคารระหวา่งประเทศ 

     สัปดาห์ท่ี 2 วธีิการBoardingบตัรผูโ้ดยสารท่ีGATEอาคารระหวา่งประเทศ 

     สัปดาห์ท่ี 3 การโหลดสัมภาระของผูโ้ดยสาร(ABD)ท่ีอาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ 

     สัปดาห์ท่ี 4 อ านวยความสะดวกโดยการออกบตัรโดยสารและTagกระเป๋าท่ีตูอ้ตัโนมติั 

     สัปดาห์ท่ี 5 ประกาศเรียกหาผูโ้ดยสารท่ีใกลเ้วลาประตูข้ึนเคร่ืองจะถูกปิด 

     สัปดาห์ท่ี 6 วธีิการBoardingบตัรผูโ้ดยสารท่ีGATEอาคารภายในประเทศ 

     สัปดาห์ท่ี 7 อ านวยความสะดวกใหก้บัผูโ้ดยสารท่ีอาคารระหวา่งประเทศ 

     สัปดาห์ท่ี 8 วธีิการBoardingบตัรผูโ้ดยสารท่ีGATEอาคารระหวา่งประเทศ 

     สัปดาห์ท่ี 9 Check-inช่วยเหลือผูโ้ดยสารท่ีอาคารภายในประเทศ 

     สัปดาห์ท่ี 10 ช่วยเหลือผูโ้ดยสารโหลดสัมภาระท่ีอาคารภายในประเทศ 

     สัปดาห์ท่ี 11 อ านวยความสะดวกช่องผูโ้ดยสารพกบตัรเครดิตและขา้ราชการ 

     สัปดาห์ท่ี 12 วธีิการBoardingบตัรผูโ้ดยสารท่ีGATEอาคารภายในประเทศ 
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     สัปดาห์ท่ี 13 อ านวยความสะดวกใหข้อ้มูลผูโ้ดยสารท่ีอาคารระหวา่งประเทศ 

     สัปดาห์ท่ี 14 วธีิการBoardingผูโ้ดยสารท่ีGATEอาคารระหวา่งประเทศ 

     สัปดาห์ท่ี 15 ช่วยเหลือผูโ้ดยสารท่ีตูC้heck-inอตัโนมติั 

     สัปดาห์ท่ี 16 ช่วยเหลือผูโ้ดยสารโหลดสัมภาระ 

     สัปดาห์ท่ี 17 อ านวยควาสะดวกช่องผูโ้ดยสารพกบตัรเครดิตและขา้ราชการ 

     สัปดาห์ท่ี 18 วธีิการBoardingบตัรผูโ้ดยสารท่ีGATEอาคารระหวา่งประเทศ 

     สัปดาห์ท่ี 19 อ านวยความสะดวกใหข้อ้มูลกบัผูโ้ดยสาร   

 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

ตั้งแต่วนัท่ี 7 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 29 เมษายน 2562 

วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ 1สัปดาห์ ท างาน 4 วนั 04.00 น.-13.00 น. / 13.00 น.-20.00 น. หยุด 2 

วนั ตารางงานจะเล่ือนไปแต่ละสัปดาห์ 

 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

1. ปรึกษาหวัขอ้สหกิจกบัพี่เล้ียงและอาจารยท่ี์ปรึกษา 

2. พดูคุยแนวทางในการปฏิบติังานและวางแผนขั้นตอนต่างๆ 

3. ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงานและศึกษาขั้นตอนการปฏิบติังาน 

4. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 

5. จดัท าเอกสารประกอบโครงงานโดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาคอยใหค้  าแนะน าในการท ารูปเล่มโครงงาน 

 

3.8 ตารางประกอบขั้นการด าเนินงาน 

ตารางท่ี3.1 ตารางประกอบขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนและวธีิด าเนินงาน ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 
1.ปรึกษาหวัขอ้สหกิจกบัพี่เล้ียงและอาจารยท่ี์ปรึกษา     
2.พดูคุยแนวทางในการปฏิบติังานและวางแผนขั้นตอนต่างๆ     
3.ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงานและศึกษาขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน 

    



43 
 

4.สรุปและรายงานผลการด าเนินการ     
5.จดัท าเอกสารประกอบโครงงานโดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาคอยให้ค  าแนะน าใน
การท ารูปเล่มโครงงานตารางประกอบขั้นการด าเนินงาน 
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บทที ่4 

ผลการปฏิบัติงาน 

4.1 ผลการปฏิบติังานตามโครงการ 

ผลจากการศึกษาและการปฏิบติังานคน้พบวา่ Boarding by scanner with the system การ Boarding 

ในลกัษณะน้ีคือการน าบาร์โคด้จากบตัรโดยสารของผูโ้ดยสารมาสแกนเขา้กบัตวัสแกนท่ีระบบของพนกังาน 

ซ่ึงมีช่ือเรียกวา่ Navitaire system ขั้นตอนการท างานของระบบมีดงัน้ี 

4.1.1กด เขา้ระบบ Navitaire 

 

รูปท่ี 4.1.1 เขา้ระบบ Navitaire 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2562 
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4.1.2 ใส่ Username and Password ของพนกังานลงไป (รหสัจะไม่เหมือนกนั) 

 

รูปท่ี 4.1.2 ใส่ Username and Password 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2562 
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4.1.3จะข้ึนหนา้ต่างท่ีใหใ้ส่ขอ้มูล เช่น 

รูปท่ี 

4.1.3 การใส่ขอ้มูลในไฟลทบิ์น 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2562 

 

Airline Code คือการใส่codeของสายการบิน 

Flight date คือ วนัท่ีของเท่ียวบินนั้นๆ 

City pair คือ จุดเร่ิมตน้ถึงจุดหมายปลายทาง 

Flight number คือ เลขของเท่ียวบิน 

-หลงัจากท่ีใส่ขอ้มูลตามล าดบัครบ จะข้ึนหนา้ต่างและรายละเอียดทั้งหมดของเท่ียวบินนั้นๆ เช่น 

Manifested คือ จ านวนของผูโ้ดยสารท่ีท าการซ้ือบตัรโดยสารของเท่ียวบินนั้นๆ 

Checked in คือ ยอดจ านวนของผูโ้ดยสารท่ีไดท้  าการเช็คอินล่าสุด 

No show คือ จ านวนของผูโ้ดยสารท่ียงัไม่ไดท้  าการเช็คอิน 

Thru manifested คือ จ านวนของผูโ้ดยสารท่ีท าการซ้ือบตัรโดยสารและตอ้งการมาต่อเคร่ืองของสายการ

บินแอร์เอเชีย 

Thru checked in คือ จ านวนของผูโ้ดยสารท่ีซ้ือบตัรโดยสารมาต่อเคร่ืองกบัสายการบินแอร์เอเชียท่ี

เช็คอินล่าสุด  
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Thru no show คือ จ านวนของผูโ้ดยสารท่ีซ้ือบตัรโดยสารมาต่อเคร่ืองกบัสายการบินแอร์เอเชียท่ียงั

ไม่ไดท้  าการเช็คอินล่าสุด 

Stand-by คือ เม่ือเท่ียวบินเต็มและยงัมีผูโ้ดยสารต่อการเดินทางกบัเท่ียวบินนั้นๆ ดงันั้นผูโ้ดยสารตอ้งท า

การลงช่ือ Stand by เพื่อขอเดินทาง จ านวนผูโ้ดยสารท่ี Stand by จะโชวใ์นระบบทนัที 

Cleared Stand-by คือ จ านวนของผูโ้ดยสาร Stand by ท่ีสามารถเดินทางไดแ้ละเช็คอินเรียบร้อยแลว้ 

Total Checked in คือ จ านวนของผูโ้ดยสารท่ีเช็คอินเรียบร้อยแลว้ 

On Board คือ จ านวนของผูโ้ดยสารท่ีท าการ Boarding ข้ึนเคร่ืองเรียบร้อยแลว้ 

Check In Lid คือ จ านวนท่ีนัง่ทั้งหมดของเคร่ืองบินล านั้น 

( ใตค้  าวา่ Flight Flowing Comment จะเป็น Special ทั้งหมดของเท่ียวบินนั้นๆ ถา้มี ยกตวัอยา่งเช่น 

ผูโ้ดยสารตั้งครรภ ์วลีแชร์ ศลัยกรรม หรือเด็กท่ีอายตุ  ่ากวา่ 16 ปีเดินทางคนเดียว) 

4.1.4 เม่ือตอ้งท าการ Boarding จะใชบ้าร์โคด้สแกนบนบตัรท่ีนัง่สแกนเขา้ระบบโดยอตัโนมติัทนัที

 

รูปท่ี 4.1.4 เคร่ืองสแกนบตัรโดยสาร 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2562 

 



48 
 

4.2  Boarding By Manual  

การท างานในลกัษณะน้ี ส่วนมากจะท าเฉพาะเวลาท่ีระบบล่ม เน่ืองจากเราจะไม่สามารถใชร้ะบบในการ

ท างานไดเ้ลย  

 
รูปท่ี 4.2 บิงโกการ์ด 

     

 

   

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2562 
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รายละเอียด By Manual  

4.2.1  พนกังานจะตอ้งใชใ้บบิงโกเป็นดา้นหลงั (ตามรูป) 

4.2.2  จะใชเ้ลข Sequence (ล าดบัการเช็คอินของผูโ้ดยสารตามรูป) ในการบิงโก  

4.2.3  ใชป้ากกาเมจิกในการบิงโกแต่ละคร้ัง ท าสัญลกัษณ์เม่ือบตัรโดยสารอนัไหนไดท้ าการบิงโก

เรียบร้อย 

4.2.4  บิงโกจนถึงผูโ้ดยสารท่านสุดทา้ยข้ึนเคร่ือง 

4.2.5  นบับตัรโดยสารกบันบัช่องท่ีท าสัญลกัษณ์วา่จ านวนผูโ้ดยสารตรงกนัหรือไม่การท างานใน

ลกัษณะน้ีตอ้งมีความแม่นย  าและรวดเร็วเพื่อใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดนอ้ย 

 

 

 รูปท่ี 4.2.1 mobile auto boarding  

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2562 

 

เคร่ืองmobile auto boarding เป็นเคร่ืองนวตักรรมใหม่ท่ีไทยแอร์เอเชียคิดคน้ผลิตข้ึนมาให้กบัพนกังานใน

การท างานเพื่อเพิ่มความแม่นย  าในการดึงบตัรท่ีนัง่ของผูโ้ดยสาร เน่ืองจากในเคร่ือง mobile auto boarding 
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เป็นเคร่ืองท่ีบอกรายละเอียดต่างๆ ของผูโ้ดยสารท่ีผูโ้ดยสารจะตอ้งการเดินในเท่ียวบินนั้นๆ เช่น บอกช่ือ

ของผูโ้ดยสาร บอกเลขเท่ียวบิน บอกเวลาออกเดินทาง บอกเลขท่ีนั่ง เพื่อลดปัญหาผูโ้ดยสารเดินทางผิด

ไฟลท์ และบอกรายละเอียดต่างๆของเท่ียวบินนั้นๆเช่นกนั ยกตวัอย่างเช่น จ านวนผูโ้ดยสารทั้งหมดของ

เท่ียวบิน แยกเป็นผูใ้หญ่ เด็ก และทารก บอกจ านวนกระเป๋าและน ้ าหนกักระเป๋ารวมทั้งหมด บอกจ านวน

ผูโ้ดยสารท่ียงัไม่ได้ผ่านเกท  รวมถึงจ านวนผูโ้ดยสารท่ีต่อเคร่ืองมากจากต่างประเทศหรือจงัหวดัอ่ืนๆ 

ดงันั้นเคร่ือง mobile auto boarding มีความจ าเป็นอยา่งมากต่อการท างานของพนกังาน เพื่อลดระยะเวลาใน

การท างานและลดปัญหาเท่ียวบินดีเลย ์เน่ืองจากเคร่ืองmobile auto boarding เป็นอุปกรณ์ท่ีครบครันเพียงแค่

พนกังานสแกนบาร์โค๊ดบตัรโดยสารจากผูโ้ดยสาร รายละเอียดของผูโ้ดยสารต่างๆของแต่ละท่านจะสแกน

เขา้ระบบโดยอตัโนมติั เช่นช่ือผูโ้ดยสาร ล าดบัการเช็คอิน เลขท่ีนัง่ และสเปเชียลต่างๆท่ีผูโ้ดยสารท าการ

สั่งซ้ือจากระบบเวบ็ไซตข์องไทยแอร์เอเชีย  

ขั้นตอนท าการท างานของเคร่ือง mobile auto boarding  

1. ล็อคอินระบบดว้ยรหสัพนกังงาน  

 

รูปท่ี 4.2.2 ล็อคอินระบบ 

 

 

 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 

2562 
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2. หลงัจากท่ีล็อคอินระบบตอ้งท าการเลือกเลขไฟลท ์โดยกดค าวา่ Flight No. 

 

รูปท่ี 4.2.3 ล็อคอินระบบ ตอ้งท าการเลือกเลขไฟลท ์

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2562 
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3. จากนั้นเลือกเลขไฟลท ์และ เวลาเท่ียวบิน  

 

รูปท่ี 4.2.4 เลือกเลขไฟลท ์และ เวลาเท่ียวบิน 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2562 
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4. หลงัจากท าการเลือกไฟลทแ์ละเวลาของเท่ียวบินเรียบร้อยจะข้ึนหนา้จอใหก้ด submit เพื่อยนืยนั

เท่ียวบินอีกคร้ัง 

 

 

 

รูปท่ี 4.2.5 เลือกไฟลทแ์ละเวลาของเท่ียวบินเรียบร้อยจะข้ึนหนา้จอใหก้ด submit เพื่อยนืยนัเท่ียวบินอีกคร้ัง 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2562 
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5. ตรวจสอบเลขเท่ียวบิน วนัและเวลาเดินทาง ตรวจสอบจุดหมายปลายทาง ก่อนการท างานทุกคร้ังวา่

ถูกตอ้งหรือไม่ในหนา้จอจะมีจ านวนผูโ้ดยสารทั้งหมด แบ่งแยกเป็น ผูใ้หญ่ เด็ก และทารก และ

รายละเอียดอ่ืนๆของเท่ียวบินนั้นๆ 

 

 

 

รูปท่ี 4.2.6 ตรวจสอบเลขเท่ียวบิน วนัและเวลาเดินทาง ตรวจสอบจุดหมายปลายทาง 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2562 
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4.3  วธีิการท างานของเคร่ือง Mobile Auto Boarding  

 

       รูปท่ี 4.3.1 การท างานของเคร่ือง 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2562 

ข้อดีของ Mobile Auto Boarding 

1.  ลดระยะเวลาในการ Boarding ได้มากข้ึน โดยท่ีพนักงานไม่ตอ้งใช้เวลาในการเดินไปท่ี

คอมพิวเตอร์เพื่อท าการ Boarding  

2.  ลดปัญหาผูโ้ดยสารเดินทางผิดเท่ียวบินได้ เช่น เม่ือน าบาร์โค้ดในบตัรโดยสารมาสแกนกับ

เคร่ือง Mobile Auto Boarding ตวัระบบจะแสดงหน้าต่างแจง้เตือนทนัทีวา่ ไม่ใช่เท่ียวบินท่ีก าลงัท าการ 

Boarding 
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ข้อเสียของ Mobile Auto Boarding  

1.  ระบบการใชข้องตวัเคร่ืองยงัไม่เสถียรมากพอ เน่ืองจากตวัเคร่ือง Mobile Auto Boarding ตอ้งใช้

Internet หรือ Wifi ในการเช่ือมต่อเพื่อใชง้านตอน Boarding 

2.  ระบบของตวัเคร่ือง Mobile Auto Boarding ของการท างานในการ Boarding แต่ละคร้ังยงัคงตอ้ง

เช็คช่ือทั้ง Boarding Pass และช่ือในพาสปอร์ตของผูโ้ดยสารเพื่อป้องกนัไม่ใหผู้โ้ดยสารเดินทางผดิเท่ียวบิน 

3.  ในระหวา่งการ Boarding บางคร้ังสัญญาณWifi ชา้หรือสัญญาณหลุด จึงท าให้ไม่สามารถใชง้าน

ตวัเคร่ือง mobile auto boarding ในการท างานได ้

ปัญหาทีพ่บระหว่างการท างานของเคร่ือง Mobile Auto Boarding  

1.  เน่ืองจากเคร่ือง mobile auto boarding ตอ้งเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในการท างาน บางคร้ังระบบ

อาจจะไม่เสถียร ดงันั้นพนกังงานตอ้งรีเซ็ตอินเตอร์เน็ตอยูบ่่อยคร้ัง 

2.  ตวัเลเซอร์ยงัไม่เสถียรกบับาร์โคด้ท่ีค่อนขา้งจางของบตัรท่ีนัง่  

ข้อเสนอแนะ 

1.  ควรปรับปรุงหรือปรับเปล่ียนการเช่ือมต่อ Internet , Wifi ให้เสถียรภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อลดการ

ล่าชา้ในการ Boarding  

2.  อาจมีการปรับเปล่ียนการเช่ือมต่อจาก Internet หรือ Wifi กบัตวัเคร่ือง Mobile Auto Boarding 

ใหส้ามารถใชง้านไดโ้ดยไม่ตอ้งเช่ือมต่อ Internet หรือ Wifi เพื่อลดการล่าชา้ในการ Boarding  

3.  ในการ Boarding แต่ละคร้ังกบัผูโ้ดยสารของแต่ละท่านยงัคงตอ้งตรวจสอบรายช่ือในPassport

ใหต้รงกบัรายช่ือในตวัเคร่ือง Mobile Auto Boarding ทุกคร้ัง ซ่ึงอาจเสียเวลาบา้งในบางช่วงเวลาจึงอยากให้

ปรับเปล่ียนในส่วนน้ี ยกตวัอย่างเช่น ให้มีความแม่นย  าในการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆโดยไม่ต้อง

ตรวจสอบหลายขั้นตอน  
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4.4  Bingo for pre-boarding every flight 

 
รูปท่ี 4.4.1 Bingo for pre-boarding every flight 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2562 

ในการท างานแต่ละไฟลทบิ์น พนกังานจะตอ้งเตรียมความพร้อมในการท างานอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมงก่อน

เวลาเคร่ืองออก เช่น ตรวจเช็คบริเวณดา้นหนา้ประตูทางออกข้ึนเคร่ือง ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อย ตั้ง

ป้ายทุกๆป้ายเพื่อให้ผูโ้ดยสารทราบขอ้มูลท่ีควรรู้ก่อนการเดินทางทุกๆคร้ัง และส่วนส าคญัการท างานของ

พนกังานคือการเตรียมเอกสารก่อนการท างานคือ Bingo 

รายละเอยีดของบิงโกมีดังนี้ 

 No:1 Date ( วนัเวลาของเท่ียวบิน) 

 No:2 REG ( เลขทะเบียนเคร่ืองบิน) 

 No:3 Gate (ประตูทางออกข้ึนเคร่ือง) 

 No:4 departure flt no (เลขเท่ียวบินขาออก) 

 No:5 dest ( ตน้ทางและจุดหมายปลายทาง) 

 No:6 STD/ATD (เวลาเคร่ืองออกตามสเก็ต/เวลาเคร่ืองออกตามจริง) 

 No:7 Arr Flt no (เลขเท่ียวบินเคร่ืองขาเขา้) 
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 No:8 Dest (จุดหมายปลายทางมายงัตน้ทาง) 

 No:9 STA/ATA (เวลาเคร่ืองขาเขา้ตามสเก็ต/เวลาเคร่ืองขาเขา้ตามจริง) 

 No:10 MS (จ านวนผูโ้ดยสารทั้งหมดของเท่ียวบินนั้นๆ แบ่ง เป็นผูใ้หญ่ เด็ก และทารก รวมเป็น

ผูโ้ดยสารทั้งหมด) 

 No:11 BP/OB (จ านวนผูโ้ดยสารท่ีข้ึนเคร่ืองตามจริง หลงัท่ีลูกเรือบนเคร่ืองไดน้บัจ านวนผูโ้ดยสาร

ทั้งหมดแลว้) 

 No:12 Total Baggage (จ านวนสัมภาระทั้งหมด แบ่งเป็นช้ินและรวมน ้าหนกัทั้งหมดของกระเป๋า) 

 No:13 WT DIST (จ านวนของผูโ้ดยสารแบ่งแยกตามโซนแถวท่ีนัง่ 1,2 และ3) 

 No:14 discrepancy  แบ่งเป็นขอ้ยอ่ยดงัน้ี 

-Annex 17 initiate (เวลาในการแสตนบายกระเป๋า เม่ือผูโ้ดยสารยงัมาไม่ถึงหนา้ประตูทางออกข้ึนเคร่ือง 

พนักงานจะแสตนบาย 10 นาทีก่อนเคร่ืองออกตามเวลาจริง เพื่อให้พนักงานท่ีมีหน้าท่ีท างานเก่ียวกับ

สัมภาระผูโ้ดยสารตอ้งแสตนบายในการออกโหลดสัมภาระผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดเ้ดินทางเช่น ผูโ้ดยสารอาจมา

ไม่ทนัเวลา หรือไม่ประสงคจ์ะเดินทาง) 

-TTL PAX Offload (จ านวนผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดเ้ดินทาง) 

-Sequence No: (ล าดบัเลขการเช็คอินของผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดเ้ดินทาง) 

-Baggage Tag No (เลขกระเป๋าของผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดเ้ดินทาง) 

-Special Handling Cash (สเปเช่ียลต่างๆ ของเท่ียวบินนั้น เช่น วีลแชร์ ตั้งครรภ์หรือศลัยกรรม 

พนกังานตอ้งเขียนระบุท่ีนัง่ของผูโ้ดยสารใหล้ะเอียด) 

No:15 PLB Position / ACFT Door Opend (เวลาเคร่ืองขาเขา้ตามจริง/เวลาประตูของเคร่ืองบินเปิด) 

No:16 Gate Door Opend (เวลาประตูทางออกข้ึนเคร่ืองเปิดคือ 1 ชัว่โมงก่อนเวลาเคร่ืองออก) 

No:17 Closing Figure Received (เวลาท่ีพนกังานท่ีเกทจะไดรั้บแจง้จ านวนของผูโ้ดยสารในเท่ียวบินนั้นๆ) 

No:18 Crews Show At Gate (เวลาท่ีพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินมาเดินทางมาถึงหนา้ประตูทางออก) 

No:19 Arrival Pax Clear At ( เวลาของผูโ้ดยสารขาเขา้ออกจากเคร่ืองบินคนสุดทา้ย) 

No:20 Arrival Crew Clear At ( เวลาของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองออกจากเคร่ืองบินคนสุดทา้ย) 
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No:21  Capt Permitted To Start Board/Boarding Commence (เวลาท่ีกปัตนัสั่งเรียกผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง

หลงัจากท่ีกปัตนัไดต้รวจเช็คสภาพของเคร่ืองบินก่อนออกเดินทาง) 

No:22 Last Pax At Gate ( เวลาของผูโ้ดยสารคนสุดทา้ยท่ีเดินเขา้เคร่ืองบิน) 

No:23 Load Sheet Completed&Collected/ACFT Door Closed (เวลาท่ีพนกังานไดรั้บเอกสารจากลูกเรือ

ก่อนเคร่ืองออก ยกตวัอยา่งเช่น จ านวนผูโ้ดยสารท่ีข้ึนเคร่ืองตามจริงและไดเ้วลาประตูเคร่ืองปิด) 

No:24 Off Chocks (เวลาเคร่ืองถอยออกจากหลุมจอดหรือเวลาเคร่ืองออกตามจริง) 

No:25 Delay Status Update&Announcement ( หากเท่ียวบินนั้นๆเกิดการล่าชา้ พนกังานทุกคนจะตอ้ง

ประกาศเพื่อใหผู้โ้ดยสารทราบเวลาเคร่ืองออกท่ีแทจ้ริง ) 

No:26 Gate Staff (พนกังานท่ีรับผดิชอบในเท่ียวบินนั้นๆ) 

No:27 Remarks (หากเกิดเหตุฉุกเฉินข้ึน ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตาม พนกังานจะตอ้งใส่รายละเอียดและ

ขอ้มูลใหค้รบถว้น) 

4.5 ป้ายประกาศเปลีย่นประตูทางออกขึน้เคร่ือง 

เม่ือเท่ียวบินมีการเปล่ียนประตูทางออกข้ึนเคร่ือง เน่ืองจาก เท่ียวบินก่อนหน้าน้ีเกิดการล่าช้าหรือเกิด

เหตุขดัข้องอ่ืนๆ ดงันั้นเท่ียวบินถดัมาจะตอ้งท าการ

เปล่ียนประตูทางออกข้ึนเคร่ืองใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดการ

สับสนในการใชป้ระตูทางออกร่วมกนั พนกัจะตอ้งตั้ง

ป้ายเปล่ียนประตูทางออกข้ึนเคร่ืองและใส่ขอ้มูลอยา่ง

ละเอียดของเท่ียวบินท่ีไดท้  าการเปล่ียนประตูทางออก

จากประตูทางออกเดิมไปยงัประตูทางออกใหม่ให้

ผูโ้ดยสารทราบ 

รายละเอียดดงัน้ี 

1.  เท่ียวบิน ( AirAsia flight) คือเลขเท่ียวบินท่ีไดท้  า

การเปล่ียนประตูทางออกข้ึนเคร่ือง ยกตวัอยา่งเช่น 

QZ257 (ตามรูป) 

                                                                         

รูปท่ี 4.5.1 ป้ายประกาศเปล่ียนประตูทางออกข้ึนเคร่ือง 

               ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2562 
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2.  จุดหมายปลายทางของเท่ียวบินท่ีไดท้  าการเปล่ียนประตูทางออก เขียนทั้งภาษาไทยและองักฤษ 

(ตามรูป) 

3.  ระบุประตูทางออกข้ึนเคร่ืองเดิม (ตามรูป) 

4.  ระบุประตูทางออกข้ึนเคร่ือง ประตูใหม่ (ตามรูป) 

ในการเขียนขอ้มูลแต่ละคร้ัง พนกังานจะตอ้งเขียนใหล้ะเอียดละชดัเจน เพื่อใหผู้โ้ดยสารทราบ

ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและแทจ้ริง 

เอกสารบิงโก เป็นส่วนส าคญัมากในการท างานของพนกังาน เน่ืองจากจะตอ้งใส่ขอ้มูลวนัเวลา หรือ

ขอ้มูลต่างๆของเท่ียวบินนั้นใหล้ะเอียดและถ่ีถว้นเพื่อให้เป็นหลกัฐานในการท างานในทุกๆคร้ัง) 

4.6 ป้ายแจ้งเทีย่วบินดีเลย์ (เทีย่วบินล่าช้า) 

 

รูปท่ี 4.6.1 ป้ายแจง้เท่ียวบินล่าชา้ 

 

เม่ือเท่ียวบินเกิดการล่าช้าเน่ืองจาก ล่าช้าจากเท่ียวบินขาเขา้หรือล่าช้าจากเหตุขดัขอ้งบางประการ

ของตวัเคร่ืองยนต์ ดงันั้นเท่ียวบินนั้นๆจะตอ้งเกิดการล่าช้าหรือเคร่ืองไม่ออกตามเวลาท่ีก าหนดหรือตาม

เวลาท่ีเคร่ืองควรจะออกแทจ้ริง พนกัจะตอ้งท าการตั้งป้ายแจง้เท่ียวบินล่าชา้และแจง้เวลาของเคร่ืองออกใหม่

ท่ีแทจ้ริงใหก้บัผูโ้ดยสารเพื่อใหท้ราบถึงเวลาเคร่ืองออกท่ีแทจ้ริงให้เร็วท่ีสุด  

 

 

    ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2562 
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หลกัการเขียนป้ายดงัน้ี 

1.  เขียนเลขท่ีเท่ียวบิน (AirAsia Flight) ของเท่ียวบินท่ีล่าชา้ 

2.  เขียนจุดหมายปลายทางของเท่ียวบินนั้นๆ เขียนทั้งภาษาองักฤษและภาษาไทยเพื่อให้ผูโ้ดยสาร

เขา้ใจไดง่้ายข้ึน 

3.  เขียนก าหนดเวลาออกเดินทางใหม่ 

ขอ้มูลแต่ละขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัเท่ียวบินดีเลยห์รือเท่ียวบินล่าชา้พนกังานจะตอ้งทราบขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง

อยา่งแทจ้ริง เม่ือผูโ้ดยสารตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ่มเติม 

4.7  ประเภทบัตรโดยสาร  

แยกตามประเภทดงัน้ี 

1.บตัรท่ีนัง่จากเคาน์เตอร์เช็คอิน 

รูปท่ี 4.7.1 บตัรท่ีนัง่จากเคาน์เตอร์เช็คอิน 

 

 

 

 

    ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2562 
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2.บตัรท่ีนัง่จากตูป้ร้ินทอ์ตัโนมติั(คีออส) 

 

รูปท่ี 4.7.2 บตัรท่ีนัง่จากตูป้ร้ินทอ์ตัโนมติั(คีออส) 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2562 

 

3.บตัรท่ีนัง่จากเวบ็ไซตแ์อร์เอเชียโดยผา่นการเช็คอินในเวบ็ไซต ์

 

รูปท่ี 4.7.3 บตัรท่ีนัง่จากเวบ็ไซตแ์อร์เอเชียโดยผา่นการเช็คอินในเวบ็ไซต ์

ท่ีมา : http://www.soccersuck.com/boards/topicstore/1482615 

 

http://www.soccersuck.com/boards/topicstore/1482615
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4.บตัรท่ีนัง่จากโมบายเช็คอินโดยผา่นการเช็คอินจากโทรศพัทข์องผูโ้ดยสาร 

 

 

 

รูปท่ี 4.7.4 บตัรท่ีนัง่จากโมบายเช็คอินโดยผา่นการเช็คอินจากโทรศพัทข์องผูโ้ดยสาร 

ท่ีมา : http://www.soccersuck.com/boards/topicstore/1482615 
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5.บตัรท่ีนัง่ท่ีมาจากการต่อเคร่ืองหรือท่ีเรียกวา่ ฟายทรู  

 

รูปท่ี 4.7.5 บตัรท่ีนัง่ท่ีมาจากฟายทรู 

                                                               ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2562 

ในบตัรท่ีนัง่มีรายละเอียดท่ีส าคญัใหก้บัผูโ้ดยสารทราบดงัน้ี 

1.  เลขเท่ียวบิน (Flight no.) 

2.  เวลาเรียกข้ึนเคร่ือง(Boarding Time) 

3.  ประตูทางออกข้ึนเคร่ือง (Gate) 

4.  ท่ีนัง่ของผูโ้ดยสาร (Seat) 

5.  เวลาและวนัท่ีของวนัท่ีเดินทาง (Date And Time) 

6.  ล าดบัการเช็คอิน (Sequence) 

7.  จุดหมายปลายทาง (Destination) 

8.  ช่ือของผูโ้ดยสาร (Name Of  Passenger) 
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4.8 การเขียนบัตรทีน่ั่งผู้โดยสารส าหรับผู้โดยสารทีต่กเคร่ือง(Change flight different fare) 

 

 

รูปท่ี 4.8.1 หลกัการเขียนบตัรท่ีนัง่ผูโ้ดยสารส าหรับผูโ้ดยสารท่ีตกเคร่ือง 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2562 

หลกัการเขียนดังนี้ 

1.  เขียนหวัค าวา่ change flight different fare บนบตัรท่ีนัง่ของผูโ้ดยสาร 

2.  เขียนเวลาท่ีผูโ้ดยสารมาโชวท่ี์หนา้ประตูทางออก(gate) 

3.  เขียนช่ือพนกังานท่ีผูโ้ดยสารมาติดต่อตอนตกเคร่ือง— GS ( guest service assistant)  

4.  เขียนช่ือ Teamlead เพื่อ verifies การเปล่ียนไฟลททุ์กๆคร้ัง  
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หมายเหตุ:  

Flight INTER : เม่ือผูโ้ดยสารตกไฟลท ์พนกังานตอ้งพาผูโ้ดยสารไปแคนเซิลพาสปอร์ตทุกคร้ัง 

เน่ืองจากผูโ้ดยสารไดผ้า่นตม. ในการเดินทางออกนอกประเทศแลว้ 

Flight DOM: เม่ือผูโ้ดยสารตกไฟลท ์หลงัจากท่ีเขียนรายละเอียดบนบตัรท่ีนัง่โดยสารแลว้ 

พนกังานสามารถแจง้ผูโ้ดยสารไดเ้ลยวา่ตอ้งท าการเปล่ียนไฟลทเ์ท่ียวบินถดัไปหรือตามความประสงคข์อง

ผูโ้ดยสารท่ี Sale Counter 

4.9 Boarding gate for Airasia flight  

 

รูปท่ี 4.9.1 Boarding gate for Airasia flight 

 

ขั้นตอนการ Boarding gate for Airasia flight 

1.  ก่อนการ boarding แต่ละเท่ียวบิน พนกังานจะตอ้งตั้งป้าย zone 1 , 2 และ 3 เพื่อความสะดวกและ

รวดเร็วในการboard เน่ืองจากในการบอร์ดแต่ละคร้ังจ ากดัเวลาเพียงแค่30นาที การตั้งป้ายแต่ละ zone ล าดบั

ท่ีนัง่บนเคร่ืองดงัน้ี row 1-10 = zone1//11-20 = zone 3 และ 21- 31 หรือ 32 = zone 2 

2.  ตั้งป้าย 7 kg. เพื่อให้ผูโ้ดยสารไดรั้บทราบขอ้มูลถึงการถือสัมภาระข้ึนไดไ้ม่เกินท่านละ 2 ช้ิน

และน ้าหนกั 2 ช้ินรวมกนัไม่เกิน 7 กิโลกรัมตามกฏระเบียบของสายการบิน 

    ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2562 
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3.  ตั้งป้าย security notice เน่ืองจากให้ผูโ้ดยสารทราบว่า ส่ิงของแบบไหนท่ีควรถือข้ึนเคร่ือง,

ส่ิงของแบบไหนควรโหลดใตท้อ้งเคร่ืองและส่ิงของตอ้งหา้มท่ีไม่ใหถื้อหรือโหลดใตท้อ้งเคร่ืองเด็ดขาด 

4.  ตั้งป้าย delay เพื่อให้ผูโ้ดยสารทราบขอ้มูลการดีเลย ์ของไฟลทน์ั้นๆ ทราบถึงเวลาเคร่ืองออกท่ี

แทจ้ริง 

5.  ตั้งป้ายเปล่ียนgateหรือเปล่ียนประตูทางออกข้ึนเคร่ือง เม่ือเท่ียวบินจะตอ้งมีการเปล่ียนประตู

ทางออกเน่ืองจากขอ้มูลผดิพลาดจากสายการบิน เช่น เท่ียวบินก่อนหนา้น้ีท่ีจะตอ้งใชป้ระตูทางออกเดียวกนั

เกิดการดีเลย ์ดงันั้นจะตอ้งท าการเปล่ียนประตูทางออกใหม่  

ในการท างานของพนกังานแต่ละไฟลท์หรือเท่ียวบิน พนักงานจะตอ้งตั้งป้ายให้ครบทุกป้าย เพื่อ

ช้ีแจงรายละเอียดขอ้มูลก่อนข้ึนเคร่ืองและสามารถให้ขอ้มูลเพิ่มเติมเม่ือผูโ้ดยสารตอ้งการทราบขอ้มูลหรือ

รายละเอียดนอกเหนือจากป้ายท่ีตั้งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

1.สรุปผลโครงงาน 

จากการรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งของการ Boarding Gate ท่ีสามารถน ามาใช้กบัเคร่ืองนบับตัร

โดยสารอตัโนมติั ทางคณะผูจ้ดัท าเล็งเห็นวา่การมีเคร่ืองนบับตัรโดยสารอตัโนมติัสามารถท าให้เกิดความ

รวดเร็วในการ Boarding Gate มากยิ่งข้ึนอีกทั้งยงัสามารถพกพาไปไดทุ้กท่ีแต่ขอ้เสียของเคร่ืองนบับตัร

อตัโนมติัอาจท าให้เกิดความล่าช้าข้ึนมาได้ จึงได้น าเสนอการพฒันาระบบของเคร่ืองนับบตัรโดยสาร

อตัโนมติัเพื่อใหร้ะบบมีเสถียรภาพมากยิง่เพื่อลดความเส่ียงในการ Boarding Gate ท่ีล่าชา้ 

2.ปัญหาของโครงงาน 

2.1 ทางบริษทัสายการบินไทยแอร์เอเชียไม่สามารถให้เปิดเผยขอ้มูลไปมากกวา่น้ีเพราะถือวา่เคร่ือง

น้ียงัเป็นความลบัทางการคา้ 

2.2 ขอ้มูลอา้งอิงท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองนบับตัรโดยสารอตัโนมติันั้นหาไดย้ากเพราะเป็นนวตักรรมใหม่

ทางสายการบินไทยแอร์เอเชียล่าสุด 

 3. ขอ้เสนอแนะ 

 3.1  คณะผูจ้ดัท าคิดในการพฒันาระบบไปในทางท่ีดีเพื่อใหเ้กิดความเสถียรมากยิง่ข้ึนและยงัน าขอ้ดี

ขอ้เสียของเคร่ืองนบับตัรอตัโนมติัเพื่อใหส้ถานประกอบการเป็นแนวทางในการพฒันาต่อไป 

5.2 สรุปผลการปฎบิัติงานสหกจิศึกษา 

1.  สรุปผลปฎิบติังานสหกิจศึกษา 

    1.1 ไดเ้รียนรู้ถึงระบบการท างานในสายการบินของแผนก Guest Service  

    1.2 ไดเ้รียนรู้ทกัษะในการบริการของสายการบิน 

   1.3 ไดเ้รียนรู้ระบบภายในของเคร่ือง Boarding และ สามารถท าหนา้ท่ีแทนพนกังานตวัจริงไดใ้น

การนบับตัรโดยสาร 

2.  ขอ้ดีในการปฎิบติังานสหกิจศึกษา 
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จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าโครงงานได้ท าหน้าท่ีปฎิบติังานแผนก Guest Service ท าให้เกิดประโยชน์ขอ้ดี

ดงัต่อไปน้ี 

  2.1 ท าใหมี้ประสบการณ์ในการบริการและยงัสามารถจดัการอารมณ์ของตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี 

  2.2 สามารถรับปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีเพราะในทุกวนัในการปฎิบติัหน้าท่ีนั้นจะเจอ

ปัญหาของผูโ้ดยสารท่ีต่างกนัออกไป 

  2.3 ไดฝึ้กการประสานงานภายในทีมของพนกังานแผนก Guest Service เพื่อสามารถด าเนินงานได้

เป็นอยา่งดี 

  2.4 ฝึกการกลา้แสดงออกในการเรียกผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ืองและการตามหาผูโ้ดยสารท่ีตกหล่นภายใน

ไฟลทบิ์น 

5.3 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติสหกจิศึกษา 

 1.  ปัญหาในการเดินทาง สถานประกอบการนั้นมีระยะทางท่ีไกลพอสมควรจึงตอ้งตดัสินใจในการ

เช่าหอพกัเป็นเวลา 4 เดือน 

 2.  ปัญหาของทางด้านการส่ือสารทางภาษาท่ีผูโ้ดยสารบางคนไม่สามารถพูดภาษาองักฤษหรือ

ภาษาจีนได ้เลยท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการส่ือสาร 

 3.  พบปัญหาเคร่ืองออกบตัรโดยสารอตัโนมติัเสียอยู่บ่อยคร้ังและบางคร้ังท าให้ระบบทั้งหมดใน

การออกบตัรโดยสารล่มไปดว้ยจึงเกิดความล่าชา้ในการออกบตัรโดยสารจนท าให้เกิดภาวะท่ีผูโ้ดยสารลน้

ออกมาจากพื้นท่ีของเคาน์เตอร์เช็คอินไทยแอร์เอเชีย 

 4.  ปัญหาในการ Boarding Gate ในการนบับตัรโดยสารนั้นบางคร้ังเกิดปัญหาบตัรโดยสารขาดหาย

และปัญหาในการบนัทึกข้อมูล เช่น ช่ือไม่ตรงไฟลท์บิน การสลับวนัท่ีในการเดินทาง ยงัมีการนับบตัร

โดยสารท่ีไม่ตรงกบัระบบจึงเกิดปัญหาในการรีเซ็ตในการนบับตัรโดยสารใหม่อีกคร้ังโดยปัญหาท่ีวา่มาน้ี

อาจท าใหเ้คร่ืองบินขาออกล่าชา้เป็นได ้

 5.  ระบบ Boarding Gate ล่มท าให้เกิดความล่าชา้ในการปฎิบติังานโดยจะใช้ใบบิงโกโดยการใช้

ปากกานั้นนบัจ านวนข้ึนมาแทน แต่การนบัจ านวนคนดว้ยใบบิงโกอาจจะเกิดขอ้มูลตกหล่นไดแ้ละมีความ

เส่ียงมากท่ีสุดในการเกิดปัญหาเคร่ืองขาออกล่าชา้ 

 6.  จ  านวนคนไม่พอในการท างานภายใน Gate ท าให้นกัศึกษาฝึกงานตอ้งรีบเดินทางไปให้ถึงท่ี

หมายก่อนการท างานเพื่อช่วยเหลือพนกังานภายใน Gate ไดท้นัท่วงที 
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รูปภาพการปฏิบัตงิาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

รูปภาพการปฏิบัติงาน 

 

 

 

การท างานในต าแหน่งของการท าเช็คอินต่างๆ 
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เรียกผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูโ้ดยสารสิทธิพิเศษต่างๆใหไ้ดข้ึ้นเคร่ืองก่อน 

 

การเช็คอินเคร่ืองออกบตัรอตัโนมติัให้แก่ผูโ้ดยสาร 
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อาจารยม์าปฐมนิเทศของสายการบินไทยแอร์เอเชีย 
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ค าจ ากดัความและความหมาย 

 

สายการบิน  หมายถึง ธุรกิจท่ีใหบ้ริการขนส่งทางอากาศส าหรับผูโ้ดยสารท่ีเดินทางและการขนส่งสินคา้ไป

ยงันอกประเทศและในประเทศ 

Boarding Pass            หมายถึง บตัรโดยสาร หรือ บตัรเคร่ืองบินท่ีเอาไวเ้ป็นบตัรผ่านไปยงัเคร่ืองบินและระบุขอ้มูล

ในการเดินทางต่างๆเอาไวใ้นบตัรโดยสาร 

Guest Service  หมายถึง ต  าแหน่งหนา้ท่ีในการใหบ้ริการแก่ผูโ้ดยสารในภาคพื้นดิน 

Gate หมายถึง ประตูทางออกไปยงัเคร่ืองบิน 

สนามบิน หมายถึง สถานท่ีส าหรับจอดอากาศยาน เพื่อขนส่งผูโ้ดยสารขนส่งสินคา้ซ่อมบ ารุงรักษา และ

แวะพกั โดยท่าอากาศยาน 

โปรโมช่ัน  หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดท่ีสามารถกระตุน้ใหเ้กิดการขายไดใ้นทนัที 

ไฟลท์บิน  หมายถึง รหสัเท่ียวบินประกอบไปดว้ยรหสัของสายการบินและเลขเท่ียวบิน เพื่อท่ีจะแสดงถึง

เท่ียวบินนั้น 
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บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 
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บทความทางวชิาการ 
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ระบบนับบัตรโดยสารอตัโนมัติ 

MOBILE AUTO BOARDING 

ธนทั กุลศรีประเสริฐ1, ยทุธนา เนตรจินดา2, กญัญาณัฐ เลิศทหาร3 

ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

E-mail : Yudtana.net@siam.edu1, Kanyanut.ler@siam.edu2, Thanut.kul@siam.edu   

 

บทคัดย่อ 

การจดัท าโครงงาน Mobile Auto Boarding 

น้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลาการนับบัตร

โดยสารของพนกังานภาคพื้น เป็นการป้องกนัไม่ให้

เกิดความล่าชา้ของสายการบินและเพิ่มความสะดวก

รวดเร็วในการนบับตัรผูโ้ดยสาร รวมทั้งยงัสามารถ

บอกข้อมูลของผู ้โดยสารได้อย่างแม่นย  าโดยมี

ขั้ นตอนดังน้ี  1. เข้าระบบ Navitaire โดยใส่ 

Usename และ Password ของพนกังานภาคพื้นของ

แต่ละบุคคล 2.ใส่ข้อมูลของเท่ียวบินนั้ นๆเพื่อ

เตรียมการ boarding 3.ใช้บาร์โคด้สแกนบตัรท่ีนัง่

ผูโ้ดยสาร แล้วข้อมูลของผูโ้ดยสารจะเข้าสู่ระบบ

อยา่งอตัโนมติั 

จากการท าโครงงาน Mobile Auto 

Boarding น้ีช่วยให้สายการบินไทยแอร์เอเชีย

สามารถลดปัญหาการท่ีผู ้โดยสารข้ึนเคร่ืองผิด

ไฟลท ์ป้องกนัไม่ให้เกิดความล่าชา้ของสายการบิน

ไดแ้ละยงัสามารถมีขอ้มูลท่ีแม่นย  าของผูโ้ดยสารท่ี

เดินทางในแต่ละเท่ียวบินนั้นๆ 

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 

mailto:Yudtana.net@siam.edu1
mailto:Kanyanut.ler@siam.edu2
mailto:Thanut.kul@siam.edu
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passengers boarding the wrong flight, prevent 

airline delays and can also have precise 

information of passengers traveling on each flight. 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อความสะดวกรวดเร็วและความแม่นย  าในการ

นบับตัรโดยสาร เพื่อลดปัญหาขอ้มูลท่ีตกหล่น 

2. เพื่อให้พนักงานท างานได้สะดวกและรวดเร็ว

ยิง่ข้ึนเพื่อลดการเกิดปัญหาเท่ียวบินล่าชา้ 

ขอบเขต 

1. ขอบเขตดา้นประชากร 

-พนักงานแผนก Guest Service และ ผูโ้ดยสาร

ภายในสนามบินดอนเมือง 

2. ขอบเขตดา้นสถานท่ี ไดแ้ก่ บริษทัไทยแอร์เอเชีย 

จ ากดั ณ ทา่กาศยานดอนเมือง 

3. ขอบเขตด้านเวลาในการปฏิบัติงานสหกิจ ณ 

วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ.2562 ถึง 29 เมษายน พ.ศ.2562 

4. ขอบเขตทางดา้นขอ้มูล ไดแ้ก่ 

http://aavth.listedcompany.com/taa_overview.html 

 ศึกษาเก่ียวกบัระบบต่าง ๆ ภายในสายการ

บินไทยแอร์เอเชีย 

 

 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1. สามารถลดระยะเวลาในการนับบัตร

โดยสารไดอ้ยา่งดีเยีย่ม 

 2. เพื่อป้องกนัการล่าชา้ของเท่ียวบิน 

 3. เพื่อเพิ่มความแม่นย  าในการนับบัตร

โดยสารรวมถึงเคร่ืองน้ีสามารถเช็คน ้ าหนักและ

จ านวนกระเป๋าของผูโ้ดยสารในเท่ียวบินท่ีท าการ

นบับตัรไดใ้นแต่ละคร้ัง 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

1. ปรึกษาหัวข้อสหกิจกับพี่ เ ล้ียงและอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

2. พูดคุยแนวทางในการปฏิบัติงานและวางแผน

ขั้นตอนต่าง ๆ 

3. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

โครงงานและศึกษาขั้นตอนการปฏิบติังาน 

4. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 

5. จดัท าเอกสารประกอบโครงงานโดยมีอาจารยท่ี์

ปรึกษาคอยใหค้  าแนะน าในการท ารูปเล่มโครงงาน  

อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊ 

 - โทรศพัทมื์อถือ 



86 
 

2. ซอฟตแ์วร์ (Software) 

 - โปรแกรม Microsoft Word 2010 

 - โปรแกรม Microsoft Excel 2010 

 - โปรแกรม Internet Explorer 11 

- โปรแกรม Paint 

3. เอกสารอ่ืน ๆ  

 - คู่มือปฐมนิเทศนกัศึกษาฝึกงาน บจ. ไทย

แอร์เอเชีย 

 - คู่มือพนกังานกลุ่ม บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

สรุปผล 

จากการปฏิบติัสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 7 มกราคม 

พ.ศ.2562 ถึง 29 เมษายน พ.ศ.2562 ในฝ่าย Guest 

Service บจ. ไทยแอร์เอเชีย คณะผูจ้ดัท าได้จดัท า

โครงงานระบบนับบัตรโดยสารอัตโนมัติ โดย

ก าหนดวตัถุประสงค ์คือ 1.เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

ในการนับท่ีนั่งผูโ้ดยสารเพื่อลดปัญหาขอ้มูลของ

ผูโ้ดยสารท่ีตกหล่น 2.เพื่อให้พนักงานท างานได้

สะดวกรวดเร็วและสามารถลดระยะเวลาการนับ

บัตรท่ีนั่งผู ้โดยสารได้อย่างแม่นย  า  3.สามารถ

ป้องกนัการล่าชา้ของเท่ียวบิน ผา่นทาง mobile auto 

boarding ไดอ้ยา่งแม่นย  ารวมถึงจ านวนและน ้ าหนกั

กระเป๋าของผูโ้ดยสาร ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่ 

พนกังานแผนก Guest Service และผูโ้ดยสารภายใน

สนามบินดอนเมือง ทางคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาขอ้มูล

ท่ีเก่ียวขอ้ง รวบรวมเอกสารจากการปฏิบติังาน โดย

มีปัญหาท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ปัญหาจาก

การนับบตัรโดยสารผิดไฟลท์บิน ปัญหาจากช่ือท่ี

ไม่ตรงกบับตัรโดยสาร และปัญหาจากบตัรโดยสาร

ท่ีท่ีนัง่ไม่ปรากฎ โดยหลงัจากการด าเนินงานเสร็จ

ส้ิน พนักงานสามารถน าแผนงานไปปฏิบติัใช้งาน

ได้จริง เพื่อประยุกต์ใช้และเกิดการพฒันาท่ีดีข้ึน

ให้กับ บจ. ไทยแอร์เอเชีย และมีข้อเสนอแนะ

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนของระบบนบับตัรโดยสารอตัโนมติั 

Mobile Auto Boarding คือ สัญญาณอินเทอร์เน็ต

ขาดหายอาจท าให้ระบบลวนได้และมีขนาดท่ีเล็ก

เปราะบางอาจเส่ียงต่อการแตกหักได้ เพื่อเป็นการ

ปรับปรุงแกไ้ขให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานท่ี

ดีต่อไป 

กติติกรรมประกาศ 

การท่ีคณะผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบติังานในโครงงานสห

กิจศึกษา ณ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด  ตั้ งแต่ 

วนัท่ี 7 มกราคม 2562 ถึง 29 เมษายน 2562 ส่งผล

ให้ นายธนัท กุลศรีประเสริฐ ,นายยุทธนา เนตร

จินดาและนางสาวกัญญาณัฐ เลิศทหาร ได้รับ

ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การเรียนรู้และการปฏิบติังานในอนาคต เก่ียวกับ

การปฏิบติังานต าแหน่ง Guest Service ณ บริษทั 

บริษทั ไทยแอร์เอเชีย จ ากดั สามารถน าความรู้ท่ีได้

ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตโดยได้รับ

ความร่วมมือจาก บริษัท บริษัท ไทยแอร์เอเชีย 

จ ากดั ท่ีไดส้อนงาน เปิดโอกาสไดเ้รียนรู้งานต่าง ๆ 
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ในองค์กร และปัญหาท่ีพบในการท างานในแผนก

ต่าง ๆ  จึงขอขอบคุณ ณ ท่ีน้ี และสนับสนุนจาก

หลายฝ่าย ดงัน้ี 

1. นาย วฒิุธรรม ใจช่ือ 

2. นางสาว บุญลกัษณ์ ชราครุ 

3. อาจารย์ดร.กฤป จุระกะนิตย์ (อาจารย์ท่ี

ปรึกษาสหกิจศึกษา) 

และบุคคลท่านอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีได้

ให้ค  าแนะน าข้อมูลต่าง ๆ และช่วยหลือในการ

จดัท ารายงาน 

คณะผูจ้ ัดท า ขอบพระคุณทุกหน่วยงานท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูล และ

เป็นท่ีปรึกษาในการท ารายงานฉบับน้ีจนเสร็จ

สมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเขา้ใจใน

การด าเนินงานและกการใช้ชีวิตในการท างานจริง 

ซ่ึงผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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ระบบนับบัตรโดยสารอตัโนมตัิ 

MOBILE AUTO BOARDING 
 

นายธนัท กุลศรีประเสริฐ  5804400145
 นายยุทธนา เนตรจินดา  5804400159

 นางสาวกญัญาณฐั เลศิทหาร  5804420007
 ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเที่ยว           

มหาวทิยาลยัสยาม 
      พนักงานที่ปรึกษา นายวุฒิธรรม  ใจซ่ือ 

 

บทคดัย่อ 
  การจดัท าโครงงาน Mobile Auto 

Boarding น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดระยะเวลาการนบั
บตัรโดยสารของพนกังานภาคพื้น เป็นการป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดความล่าชา้ของสายการบิน เพิ่มความ
สะดวกรวดเร็วในการนบับตัรผูโ้ดยสาร รวมทั้งยงั
สามารถบอกขอ้มูลของผูโ้ดยสารไดอ้ยา่งแม่นย  า
โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 1.เขา้ระบบ Navitaire โดยใส่ 
Usename และ Password ของพนกังานภาคพื้นแต่
ของแต่ละบุคคล 2.ใส่ขอ้มูลของเท่ียวบินนั้นๆเพื่อ
เตรียมการ boarding 3.ใชบ้าร์โคด้สแกนบตัรท่ีนัง่
ผูโ้ดยสาร แลว้ขอ้มูลของผูโ้ดยสารจะเขา้สู่ระบบ
อยา่งอตัโนมติั 

จากการท าโครงงาน Mobile Auto 
Boarding น้ีช่วยใหส้ายการบินไทยแอร์เอเชีย
สามารถลดปัญหาการท่ีผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ืองผดิ
เท่ียวบิน ป้องกนัไม่ใหเ้กิดความล่าชา้ของสายการ
บินไดแ้ละยงัสามารถมีขอ้มูลท่ีแม่นย  าของ
ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางในแต่ละเท่ียวบินนั้นๆ 
 
วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
- เพื่อน าเสนอทางเลือกในการนบับตัรโดยสาร
โดยใชเ้คร่ือง Mobile Auto Boarding 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1.ช่วยลดระยะเวลาในการนบับตัรโดยสารเพื่อ
ป้องกนัการล่าชา้ของเท่ียวบิน  
2.เพื่อเพิ่มความแม่นย  าในการนบับตัรโดยสารโดย
สามารถเช็คน ้าหนกัและจ านวนสัมภาระของ
ผูโ้ดยสารในเท่ียวบินได ้

 

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
1.ปรึกษาหวัขอ้สหกิจกบัพี่เล้ียงและอาจารยท่ี์ปรึกษา 
2.พดูคุยแนวทางในการปฏิบติังานและวางแผน
ขั้นตอน 
3.ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลต่างๆ 
4.สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 
5.จดัท าเอกสารประกอบโครงงาน 

สรุปผล 
จากการรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งของการ 

Boarding Gate ทางคณะผูจ้ดัท าเลง็เห็นว่าการมีเคร่ือง
นบับตัรโดยสารอตัโนมติัสามารถท าใหเ้กิดความ
รวดเร็วในการ Boarding Gate มากยิง่ข้ึนอีกทั้งยงั
สามารถพกพาไปไดทุ้กท่ีแต่ขอ้เสียของเคร่ืองนบับตัร
อตัโนมติัอาจท าใหเ้กิดความล่าชา้ข้ึนมาได ้จึงได้
น าเสนอการพฒันาระบบของเคร่ืองนบับตัรโดยสาร
อตัโนมติัเพื่อใหร้ะบบมีเสถียรภาพมากยิง่เพื่อลด
ความเส่ียงในการ Boarding Gate ท่ีล่าชา้ 

 



                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ตารางปฏิบัตงิาน 
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ประวตัิคณะผู้จัดท ำ 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

ช่ือ – นำมสกุล  :   นายยทุธนา เนตรจินดา  

รหัสนักศึกษำ  :   5804400159 

ภำควชิำ  :   การโรงแรมและการท่องเท่ียว  

คณะ   :   ศิลปศาสตร์  

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน :   181/1 ซอย.เจริญนคร59 แขวง

บุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 

10600  

ช่ือ – นำมสกุล  :  นายธนทั กุลศรีประเสริฐ 

รหัสนักศึกษำ  :  5804400145  

ภำควชิำ  :   การโรงแรมและการท่องเท่ียว  

คณะ   :   ศิลปศาสตร์  

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน :   131 แขวงแสมด า ซอยแสมด า  

เขตบางขนุเทียน กรุงเทพ 10150 
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ช่ือ – นำมสกุล  :  นางสาวกญัญาณฐั เลิศทหาร 

รหัสนักศึกษำ  :  5804420007  

ภำควชิำ  :   การโรงแรมและการท่องเท่ียว  

คณะ   :   ศิลปศาสตร์  

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน :   89/18 ม.10 มบ.พรหมพิทกัษ2์ 

ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุ่มแบน จ.

สมุทรสาคร 74130 
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