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บทคดัย่อ 

 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริการและหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการในงาน

กิจกรรม THAI Yong Pilots camp for the winner of Thailand 2017 ของบริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน)  ผลการศึกษา

พบวา่จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 48 คน ส่วนมากเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 81.25 มีอาชีพนกัเรียน คิดเป็นร้อยละ 

75 และก าลังศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 37.5 และจากการวิเคราะห์ข้อมูลระดบัความคิดเห็นการ

ใหบ้ริการในงาน  THAI Young Pilots Camp for the winner of Thailand STEM Festival 2017   พบว่าด้านพนักงานผู ้

ให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือ พนักงานผูใ้ห้บริการมีความรู้ในการตอบข้อซักถามและพนักงานแต่งกาย

เหมาะสม ดา้นสถานท่ีท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือการจดัสถานท่ีให้บริการท่ีปลอดภยั/สะอาด/สวยงาม ดา้นกิจกรรมท่ี

มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือ ผูใ้ห้ความรู้มีความรู้ในเร่ืองท่ีบรรยาย ดา้นอ่ืนๆท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือ ความเพียงพอ

ในดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม/ความเพียงพอดา้นอุปกรณ์ในการท ากิจกรรม ผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถน าไปพฒันาและ

ปรับใชใ้นกิจกรรม THAI Young Pilots camp ให้ดียิ่งข้ึนและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริการในองคก์รในภายภาค

หนา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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Abstract 

 The purposes of this research was to study about services provided by Thai Airways International Public 
Company Limited and to investigate service efficiency of THAI Young Pilots Camp for the winner of Thailand STEM 
Festival 2017. The result showed that 81.25 percent of the respondents were male. 75 percent were students and 37.5 
percent were studying high school in grade 8. The efficient level of staff in relation to service provided at THAI 
Young Pilots Camp for the winner of Thailand STEM Festival 2017 revealed that knowledge and proper dress of staff 
was the most efficient factor. In relation to place, the most efficient factor was the place is safe, clean and beautiful. 
The factor in relation to activity, the most efficient factor was knowledge delivered by staff. Other factors that the 
respondents were perceived as efficiency were food and beverage and equipment for activities. Finally, the outcome of 
this study could be used for the development of THAI Young Pilots camp and for enhancing service efficiency of the 
organization in the future. 

Keywords:  Efficiency, Service, THAI Young Pilots Camp        
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บทที1่ 

บทน ำ 

1.1ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

               ปัจจุบนัอุตสาหกรรมการบินของสายการบินไทย มีแนวโนม้ท่ีจะมีการเติบโตเพิ่มมากข้ึน

เร่ือยๆ ซ่ึงการเดินทางโดยเคร่ืองบินเป็นการเดินทางท่ีสะดวกและรวดเร็วกวา่การเดินทางแบบอ่ืนๆ และ

เหมาะกบัการเดินทางไกลไม่วา่จะเป็นการเดินทางขา้มจงัหวดัหรือขา้มทวปี โดยเฉพาะในช่วงวนัหยดุ

เทศกาลท่ีมีปัญหาการจราจรท่ีติดขดัและรถบนทอ้งถนนหนาแน่นจึงท าใหเ้กิดระยะเวลาในการเดินทาง

ท่ีใชเ้วลานานจึงเป็นอุปสรรคต่์อการเดินทางเป็นอยา่งมาก ซ่ึงทั้งน้ีในปัจจุบนัมีราคาบตัรโดยสาร

เคร่ืองบินมีหลากหลายราคา ตั้งแต่สายการบินท่ีมีราคาสูง เช่น สายการบินระดบัพรีเมียม 

(Premium airlines) หรือบางคร้ังอาจเรียกวา่สายการบินฟูลเซอร์วสิ (Full-service airlines) ไปจนถึงสาย

การบินท่ีราคาประหยดั เช่น สายการบินตน้ทุนต ่า ส่งผลใหผู้เ้ดินทางไดเ้ลือกท่ีจะตดัสินใจเดินทางโดย

เคร่ืองบินเป็นจ านวนมาก นอกจากนั้นหลายๆสายการบินไดข้ยายเส้นทางการบินใหม่และไดเ้พิ่ม

จ านวนเท่ียวบินมากข้ึน จึงท าใหห้ลายๆสายการบินอยา่งสายการบินไทยยงัขาดแคลนนกับินผูท่ี้มี

ความรู้และเช่ียวชาญดา้นการบินเป็นจ านวนมาก เพื่อใหมี้ความเพียงพอต่อความตอ้งการของการ

ใหบ้ริการดา้นการบิน (https://www.thaiairways.com)  

          ดงันั้นทางบริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) จึงไดจ้ดัท าโครงการ THAI Simulator Experience 

เพื่อเปิดประสบการณ์เคร่ืองบินจ าลองแก่เยาวชนทั้งเมืองไทยและต่างประเทศ ใหเ้ยาวชนไดมี้ส่วนร่วม

ในการท ากิจกรรมท่ีหลากหลาย ดงันั้น สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.)

ไดร่้วมมือกบัทางบินไทยและโรลส์รอยซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั จดัการแข่งขนั THAI Young Pilots 

Camp for the winners of Thailand STEM Festival 2017 ข้ึนเพื่อเปิดโอกาสใหเ้ยาวนไดมี้ประสบการณ์

การข้ึนเคร่ืองบินจ าลอง เพื่อสร้างแรงจูงใจในการสร้างฝันใหเ้ยาวชนเหล่าน้ีในการเพิ่มนกับินในอนาคต 

ในงานน้ีจะมีนกัเรียนจากทัว่ประเทศไทยท่ีไดเ้ขา้ร่วมแข่งขนัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ โดย

ผูท่ี้ชนะการแข่งขนัจะไดร้างวลัในการไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม THAI Young Pilots  โดยไดรั้บการอบรมจาก

บุคลากรผูท่ี้มีความรู้ดา้นการบิน เช่นกปัตนั นกับิน ท่ีเป็นพนกังานบริษทัการบินไทยฯ และไดร่้วม

กิจกรรมนนัทนาการต่างๆท่ีเก่ียวกบัการบิน เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจในการประกอบอาชีพในอนาคต 

https://www.thaiairways.com/
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1.2วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

 1.2.1 เพื่อศึกษาการบริการในงานกิจกรรมTHAI Yong Pilots camp for the winner of Thailand 

2017 ของ บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) 

 1.2.2  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนกังานในการบริการTHAI Yong Pilots camp for the 

winner of Thailand 2017 ใหดี้ยิง่ข้ึน 

1.3ขอบเขตของโครงงำน 

 1.3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

                       ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมอบรมโครงการ “THAI Young Pilots Camp for the winner of Thailand 

STEM Festival 2017” จ านวน 60 คน ซ่ึงเป็นจ านวน ประชากร 100% ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีได ้

1.3.2 ขอบเขตดา้นเวลาและสถานท่ี ส านกังานใหญ่ บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 

ตั้งแต่วนัท่ี 15 สิงหาคม ถึง 9 ธนัวาคม 2559 

1.4ค ำจ ำกดัควำม 

1.4.1.ประสิทธิภาพ  

หมายถึง การใชค้นใหน้อ้ยกวา่งาน แต่สามารถท าใหง้านเสร็จไปไดอ้ยา่งลุล่วงไปดว้ยดี ตาม

จุดมุ่งหมายท่ีคาดไวแ้ละเป้าหมายของงานไดอ้ยา่งส าเร็จโดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัใหคุ้ม้ค่าและ

เกิดประโยชน์มากท่ีสุด  

 1.4.2.การฝึกอบรม  

  หมายถึง เป็นท่ียอมรับวา่เป็นการฝึกอบรมกระบวนการท่ีส าคญัของมนุษย ์หน่วยงานต่างๆหรือ

องคก์รต่างๆ มกัใชรู้ปแบบการฝึกอบรม เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันา ฝึกฝน เพิ่มพนูความรู้ 

ความสามารถใหก้บับุคคลากรในหน่วยงานทั้งดา้นทกัษะหรือดา้นวชิาการ ส าหรับความหมายของการ

ฝึกอบรม นั้นมีนกัวชิาการและนกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของการฝึกอบรมไวห้ลากลาย  

1.5  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1.5.1   ผลการวจิยัน้ีบริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) สามารถน าไปเสริมสร้างและวางแผน

องคก์รในภายภาค 

 1.5.2   ผลท่ีไดจ้ากการศึกษา หน่วยงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริการเพื่อท่ีจะต่อยอดใน

องคก์รไดดี้ยิง่ข้ึน 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

            ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเก่ียวกบั “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของพนกังาน

ในงานกิจกรรม “THAI Young Pilots Camp for the winner of Thailand STEM Festival 2017” ผูว้ิจยัได้

เสนอแนวคิดและทฤษฎีจาก เอกสาร หนงัสือ และผลงานวจิยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งมีเน้ือหาดงัน้ี 

 2.1 โครงการ THAI Simulator Experience 

 2.2 กิจกรรม Young Pilots Summer Camp 

 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างาน 

 2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการ 

  2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 โครงการ THAI Simulator Experience 

 เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2558 บริษทั การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ได้จดัตั้ งโครงการ “สัมผสั

ประสบการณ์การบินกบัฝึกเคร่ืองบินจ าลอง THAI SIMULATOR EXPERIENCE” เพื่อเปิดโอกาส

ใหก้บัทุกท่านท่ีสนใจไดเ้ขา้มาสัมผสัประสบการณ์กบัการฝึกบินเคร่ืองบินจ าลอง (Flight Simulator) ใน

แบบต่างๆของบริษทั การบินไทย จ ากัด (มหาชน)โดยมีกัปตนัท่ีเป็นครูการบินได้ให้ความรู้และ

ค าแนะน าเก่ียวกบัการบินและควบคุมการฝึกบินแบบตวัต่อตวั ทั้งน้ีเพื่อเป็นความตอ้งการการตอบรับ

ของลูกคา้ท่ีช่ือชอบและมีความสนใจในการบิน แมจ้ะไม่มีทกัษะหรือประสบการณ์ในการบินมาก่อน

แต่สามารถมาฝึกบินได ้อีกทั้งยงัเป็นการหารายไดใ้ห้บริษทัฯ จากท่ีว่างของชัว่โมงการฝึกบินอีกดว้ย 

เคร่ืองฝึกบินจ าลองนั้นเป็นเทคโนโลยท่ีีมีความทนัสมยั และสามารถจ าลองเหตุการณ์ท่ีนกับินท่ีตอ้งเจอ

ระหว่างบินจริงไดส้มจริงจึงท าให้สามารถฝึกในการแกไ้ขปัญหาต่างๆในสถานการณ์ได ้ไม่ว่าจะเป็น 

หิมะตก ฟ้าผา่  โครงการดงักล่าว จะมีค่าบริการแพค็เกจเร่ิมตน้ท่ี 10,000 บาท ในช่วงระยะเวลา 60 นาที 

โดยรายละเอียดการฝึกบินเคร่ืองบินจ าลอง คือกปัตนัท่ีเป็นครูฝึกบินจะมีการให้ค  าแนะน าเป็นความรู้

เบ้ืองตน้ 15 นาที และฝึกปฏิบติั 45 นาที   ในโครงการน้ียงัเป็นอีกหน่ึงโครงการท่ีสามารถสานฝันและ

สร้างแรงบนัดาลใจเพื่อเป็นนกับินในอนาคตของเยาวชนและประชนทัว่ไปใหเ้ป็นจริงอีกดว้ย   
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2.2 กจิกรรม Young Pilots Camp  

 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2558  นาวาอากาศตรี สถาพร เจริญศิริ  รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่

สายปฏิบติัการ บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ผยวา่ ฝ่ายฝึกอบรมนกับินจะจดักิจกรรม “Young 

Pilots Summer Camp” คร้ังท่ี1 ภายใตโ้ครงการสัมผสัประสบการณ์การบินกบัฝึกเคร่ืองบินจ าลอง 

THAI SIMULATOR EXPERIENCE ไดเ้ปิดโอกาสให้กบัเยาวชนท่ีสนใจ โดยเปิดรับสมคัรเยาวชนท่ีมี

อายุระหว่าง 10-23ปี จ านวน 70 คน เพื่อเขา้ร่วมกิจกรรมค่ายอบรมและฝึกบินภายใน 1 วนั ณ ศูนย์

ฝึกอบรมลูกเรือ อาคารหลกัส่ี และอาคารส านกังานใหญ่ บริษทัฯ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทศัน์

ดา้นการบิน สร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน และยงัเป็นการสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่

เยาวชนในการเลือกอาชีพในอนาคตกิจกรรมดงักล่าวไดเ้ปิดโอกาสให้แก่เยาวชนฝึกอบรมของการเป็น

นกับินในเบ้ืองตน้ ฝึกอบรมเหตุการณ์ฉุกเฉินพร้อมไดร่้วมฝึกบินกบักปัตนัของบริษทัการบินไทยฯใน

เคร่ืองบินจ าลอง(Flight Simulator) ท่ีมีหลายแบบ อาทิ โบอ้ิง 747-400 โบอ้ิง 737-400แอร์บสัA380-800 

แอร์บสั A330-300และแอร์บสัA300-600 อีกทั้งไดร่้วมกิจกรรมตามฐานเกมส์ต่าง  ซ่ึงจะมีการสะสม

คะแนนเพื่อรับรางวลั ส าหรับค่าใช้จ่ายเพื่อสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรม “Young Pilots Summer Camp” 

แบ่งเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ เยาวชนท่ีมีอายรุะหวา่ง 10-17ปี ราคา 2,900บาท/ต่อคน และอายุระหวา่ง 18-23

ปี ราคา 3,900 บาท/ต่อคน 

 ทั้งน้ี ตลอดการร่วมกิจกรรมมีกปัตนั นกับินเป็นผูดู้แลและใหค้  าแนะน าแก่เยาวชนอยา่งใกลชิ้ด 

โดยจะแจกเส้ือยืด “ Young Pilots Summer Camp” เพื่อสวมเส้ือเขา้ร่วมกิจกรรม และหลงัจากท่ี

ฝึกอบรมผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจะไดรั้บประกาศนียบตัรรับรองการเขา้ฝึกอบรมและการติดปีกนกับินจาก

กปัตนัผูฝึ้กสอนดว้ย 
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2.3 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างาน 

2.3.1 ความหมายของประสิทธิภาพในการท างาน  

        จากการศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างานมีผูศึ้กษาท่ีใหค้วามหมายไวแ้ตกต่างกนั สรุปดงัน้ี 

        ไพนรินทร์  ไพธรรมโชติวฒัน์ (2552: 1) ไดก้ล่าวไวว้า่ ประสิทธิภาพ หมายถึง ลงทุนนอ้ยแต่ได้

ก าไรมาก(Lower cost but Maximized profit) คือการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่หคุ้ม้ค่ามากท่ีสุดเพื่อใหไ้ด้

ผลงานและผลก าไร ใหไ้ดต้ามผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ 

          ณฐัธัญ  ถนัดรบ (2545) ไดก้ล่าวไวว้า่ ประสิทธิภาพ หมายถึง การกระท าของแต่ละบุคคลท่ีมี

ความพร้อมความสามารถและความทุ่มเทอยา่งเตม็ใจในการปฏิบติังานของตนเองให้เสร็จทนัเวลา 

รวดเร็ว ถูกตอ้ง มีคุณภาพและมาตรฐานพร้อมทั้งมีความรับผดิชอบต่องานจะตอ้งเกิดจากความ

ขยนัหมัน่เพียร 

           ติน  ปรัชญาพฤทธ์ิ (2542,หน้า 130)  กล่าวไวว้า่  ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การส่งเสริมใหมี้

วธีิการบริหารมีผลท่ีดีมากท่ีสุด  โดยใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุด คือการลดค่าใชจ่้ายของวตัถุ 

บุคลากรลง ในขณะท่ีเพิ่มความรวดเร็วและความราบร่ืน 

          ปีเตอร์สัน  และโพวแมน(Plowman & Peterson, 1989,p.35 อ้างถึงใน  กชกร  เอ็นดูราษฎ์, หน้า 

11) ไดก้ล่าววา่ ไดใ้หแ้นวคิดคลา้ยกบั Harring Emerson โดยตดับางขอ้และสรุปองคป์ระกอบของ

ประสิทธิภาพ 4 ขอ้ ไดแ้ก่ 

  1.คุณภาพของงาน (Quality) ตอ้งมีคุณภาพท่ีสูง คือผูผ้ลิตและผูใ้ชไ้ดป้ระโยชน์ความคุม้ค่า

และมีความพึงพอใจต่องาน 

  2.ปริมาณงาน (Quantity) งานท่ีเกิดข้ึนนั้นตอ้งเป็นไปตามความคาดหวงัขององคก์รหรือ

หน่วยงาน 

  3.เวลา (Time) คือ เวลาท่ีใชใ้นการด าเนินงานจะตอ้งมีความเหมาะสมกบังานเป็นลกัษณะท่ี

ถูกตอ้งตามหลกั 

  4.ค่าใช้จ่าย (Costs) การด าเนินงานทั้งหมดจะตอ้งลงทุนนอ้ยแต่ไดผ้ลก าไรมากเป็นความ

เหมาะสมของงานและวธีิการ   
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  สรุปไดว้า่ประสิทธิภาพ คือ  พฤติกรรมของบุคคลท่ีมีต่อคุณภาพของงานซ่ึงบุคคลนั้นใชค้วาม

พยายามในการท างานและด าเนินงานให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ไดอ้ยา่งรวดเร็วและใชท้รัพยากรอยา่ง

คุม้ค่าท่ีสุด 

2.4 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการบริการ 

      จากการศึกษาเก่ียวกบัการบริการ มีผูศึ้กษาท่ีใหค้วามหมายไวแ้ตกต่างกนั ดงัน้ี 

                        ศราวุทธ  แจ้งใจดี (2552: 65) ปัจจุบนัหลกัการตลาด ผูผ้ลิตและผูข้ายต่างก็เน้นการตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้เป็นส่ิงส าคญั (Customer-Oriented)  เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้สูงสุด 

โดยการบริการมีลกัษณะท่ีส าคญั 4 ประการ ดงัน้ี 

  1.ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) การบริการไม่สามารถมองเห็น สัมผสั และจบัตอ้งได ้

เพื่อใหค้วามเช่ือมัน่ในการเขา้รีบบริการ ไดแ้ก่ 

  1.1 สถานที ่ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งจดัเตรียมสถานท่ีให้บริการให้เหมาะสมมีความเอ้ืออ านวยความ

สะดวกสบายต่อความเช่ือมัน่ของผูเ้ขา้รับบริการ 

  1.2 บุคคล ผูใ้ห้บริการจะตอ้งมีภาพลกัษณ์และบุคลิกท่ีดี ไม่วา่จะเป็นการแต่งกายท่ีสะอาด  มี

ความอธัยาศยัท่ีดี มีความกระตือรือร้น ความเอาใจใส่ใหก้บัผูเ้ขา้รับบริการ ความน่าเช่ือถือ รวมถึงตอ้งมี

สุขภาพท่ีดี เพื่อใหผู้เ้ขา้มาใชบ้ริการไดเ้กิดความเช่ือมัน่ในการรับบริการท่ีดี 

  1.3 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ผูใ้ห้บริการตอ้งมีความทนัสมยั สะอาดและจ านวนท่ีเพียงพอ และ

รวมถึงอุกปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่างๆ 

  1.4 สัญลักษณ์ ผูใ้ห้บริการตอ้งท าสัญลกัษณ์ต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการ

ชดัเจน เช่น หอ้งน ้า  ประตู ทางหนีไฟ ป้ายบอกทางต่างๆ 

  1.5 ราคา ผูใ้ห้บริการจะตอ้งก าหนดราคาของค่าบริการและส่ือสารกบัผูใ้ชบ้ริการให้รับทราบ

อยา่งชดัเจนตามความเหมาะสม 

  2. ไม่สามารถแบ่งแยกได้ (Inseparability) ผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการตอ้งอยู่ในระหวา่งท่ีใช้

บริการนั้นๆใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการบริการ 

            3.ไม่แน่นอน (Variability) การบริการจะมีความไม่แน่นอนสูง ข้ึนอยู่ว่าใครเป็นผูใ้ห้บริการ 

ให้บริการเม่ือไหร่ ท่ีไหน และให้บริการอยา่งไร เพราะฉะนั้นคุณภาพของการบริการอาจเปล่ียนแปลง  
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 ซ่ึงมีวธีิการควบคุมการบริการ 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ลงทุนในกระบวนการจดัจา้งและการฝึกอบรม 

ก าหนดขั้นตอนการบริการทั้งองคก์รอยา่งมีแบบแผนเป็นพิมพเ์ขียวในการบริการ (Service Blueprint) 

และมีการติดความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

4. ไม่สามารถเก็บไว้ได้ (Perishability) การบริการจะตอ้งอาศยัคนในการให้บริการ  เป็นส่ิงท่ีส าคญั 

ดงันั้นหากไม่มีลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการจะเกิดการวา่งงาน (idle) เพื่อเพิ่มความ ต้องการในการซ้ือและ

การบริการใหส้อดคลอ้งกนั จะท าใหเ้กิดความสูญเสียค่าใชจ่้ายในการ  จา้งงานโดยเสียเปล่า จึงท าให้ไม่

ก่อใหเ้กิดรายได ้เป็นตน้ 

คุณภาพของการบริการ 

    อลษิา  ศรีสุกใส (2551: 27) ไดท้  าการศึกษาถึงดา้นการบริการ (Service) ท่ีมีคุณภาพประกอบดว้ย 

1)  S – SATISFACTION  คือ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ท่ีมีความรู้สึกดีต่อผูใ้หบ้ริการ 

2)  E – EXPECTATION  คือ ผูท่ี้รับบริการมีความคาดหวงัจากการบริการท่ีรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมี       อธัยาศยัท่ีดี 

3)  R – READINESS  การมีความพร้อมใหบ้ริการ  

4)  V – VALUE  คุณค่าในการให้บริการ ไม่เอาเปรียบลูกคา้ ท าให้ลูกคา้ช่ืนชอบและประทบัใจใน

การบริการ 

5)  I – INTEREST  ความใส่ใจของการบริการท่ีมีต่อลูกคา้ทุกระดบัและทุกคนอยา่งยุติธรรมและเท่า

เทียมกนั อีกทั้งใหเ้กียรติลูกคา้เสมอ 

6)  C – COURTESY  คือ การมีไมตรีจิตต่อการบริการ ดว้ยใบหนา้ท่ียิม้แยม้ ท่าทางสุภาพ มีอธัยาศยั

และการเป็นกนัเอง 

7)  E – EFFICIENCY  คือ การมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานบริการ  อยา่งเป็นขั้นตอน โดยมี

การบริการอยา่งมีคุณภาพ 
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ความส าคัญของการบริการ 
  การบริการท่ีดีและมีคุณภาพ จะตอ้งอาศยัเทคนิค กลยุทธ์ ทกัษะต่างๆ เป็นการตอบสนองของ

ผูใ้ชบ้ริการ เพื่อท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ ถือวา่มีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ 
                  พรเทพ  ปิยวฒันาเมธา (2536, หน้า 58) ไดก้ล่าววา่ การให้บริการ คือการให้ในแบบท่ีลูกคา้

ตอ้งการ 

                  สุจิตรา  ข านิวิกย์กรณ์ (2538 อ้างถึงใน ศรัณย์ ทิพย์บ ารุง, 2544, หน้า 6) กล่าวไวว้่า การ
บริการหมายถึง การกระท าท่ีแสดงออกในรูปแบบความสะดวกสบาย มีความปลอดภยั เช่น การส่ือสาร 
ซ่ึงไม่สามารถจบัตอ้งได ้

                ลดา  บินซาเวน็ (2543,หน้า 9) ไดก้ล่าววา่การบริการมีความเป็นทั้งนามธรรมและรูปธรรม 
      สรุปไดว้่า การบริการ คือ การบริการท่ีท าให้ลูกคา้มีความพึงพอใจสูงสุดเพื่อตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของผูท่ี้รับบริการ ไดอ้ยา่งดี โดยถือหลกัวา่ ตอ้มีความสะดวก รวดเร็วทนัใจ ปลอดภยั มี
ความยติุธรรม และมีความเป็นธรรม เพื่อความประทบัใจของลูกคา้สูงสุด 
2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
       อัครินทร์  พาฬเสวต (2546)  ไดท้  าการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของพนกังานบริษทั คาโอ อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) จ ากดั พบวา่ พนกังานท่ีมี เพศ การศึกษา 
ต าแหน่งงาน ท่ีต่างกนั มีประสิทธิภาพในการท างานต่างกนัอยา่งมีความส าคญัทางสถิติอยูท่ี่ระดบั 0.05 
และผลการทดสอบความสัมพนัธ์ต่ออายุและประสบการณ์ในการท างานของพนักงาน  ซ่ึงพบว่า
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างานอยา่งมีความส าคญัทางสถิติอยูท่ี่ระดบั 0.05 
        ปราการ  กุฎคีง (2544) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยับางส่ิงท่ีส่งใหเ้กิดผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานฝ่ายปฏิบติัการ บริษทัทีพีไอคอนกรีต จ ากดั พบว่า ประสิทธิภาพในการท างาน การประเมิน
ตนเองของพนักงานซ่ึงมีความแตกต่างตามปัจจัยเชาวน์อารมณ์ ทัศนคติ อายุ เพศ ส่วนของ
ประสิทธิภาพในการท างานนั้นโดยเป็นการประเมินจากเพื่อนร่วมงานและจากการประเมินโดยหวัหนา้
ไม่พบถึงความแตกต่างกนั               
    ผลจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆรวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดน้ ามาปรับใช้เพื่อ
เป็นแนวทางในการศึกษาหาขอ้มูลการสร้างกรอบแนวคิดเพื่อจดัท าแบบสอบถามการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการของพนกังานในงานกิจกรรม THAI Young Pilots Camp for the winner of Thailand STEM 
Festival 2017 หลงัจากท่ีไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งน้ีผูว้ิจยัจึงเลือกน ามาปรับใช้และวิเคราะห์ใหม่
เพื่อใหเ้ขา้กบัการวจิยัคร้ังน้ี 
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บทที3่ 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
รูป 3.1 รูปสัญญาลกัษณ์สายการบินไทย 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
 ช่ือสถานประกอบการ : บริษทั  การบินไทย  จ  ากดั  (มหาชน) 
 ส านกังานใหญ่ : 89 ถนน วภิาวดีรังสิต เขต จตุจกัร  จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10900 
 โทรสาร : 02-545-3322 
 โทรศพัท ์: Tel: 02-454-1000 
 เวบ็ไซต ์: http://www.thaiairway.com/ 
3.2 ลกัษณะผลติภัณฑ์และการ ให้บริการหลกัขององค์กร 
 ประวติับริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)ในวนัท่ี 24 สิงหาคม 2502 พ.ศ.2502  รัฐบาลไทยได้
ด าเนินการให้บริษทั เดินอากาศไทย จ ากดั กบัสายการบินสแกนดิเวียนท าสัญญาร่วมทุนระหว่างกนั 
และในวนัท่ี29 มีนาคม พ.ศ. 2503 บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนและไดจ้ดัตั้งข้ึน
ดว้ยทุนเดิม 2 ลา้นบาท เพื่อการด าเนินธุรกิจสายการบินระหวา่งประเทศได ้                 
 และต่อมาในวนัท่ี 30 มีนาคม  พ.ศ. 2502 เอสเอเอสได้คืนหุ้นให้เดินอากาศไทย  หลงัจากท่ี
ครบเวลาตามสัญญาท่ีมีการร่วมทุนแลว้ จึงโอนให้แก่กระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั 
การบินไทย  และในท่ีสุดเม่ือ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2531 เดินอากาศไทย ซ่ึงไดด้ าเนินธุรกิจสายการบิน
ภายในประเทศนั้นก็ร่วมกิจการเขา้กบัการบินไทย เพื่อท่ีจะให้สายการบินแห่งชาติเป็นหน่ึงเดียว  ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ หลงัจากนั้นในวนัท่ี 19 กรกฎาคม  พ.ศ. 2534 การบินไทยไดจ้ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชน เม่ือปี พ.ศ. 2537    

http://www.thaiairway.com/
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รูป 3.2 ส านกังานใหญ่งานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต 

ท่ีมา: http://www.thaiairways.om 

 
รูปท่ี 3.3 สัญญาลกัษณ์การบินไทยสมยัอดีตจนถึงปัจจุบนั 

ท่ีมา: http://www.thaiairways.om 
 

 เม่ือ วนัท่ี 29 มีนาคม ปี พ.ศ. 2503 บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ร่ิมเปิดการใชส้ัญญา
ลกัษณ์ภาพตุก๊ตาร าไทย ออกแบบโดย หม่อมเจา้ไกรสิงห์ วุฒิชยั ซ่ึงเป็นนกัออกแบบท่ีมีช่ือเสียงเป็นอีก
ทั้งยงัเป็นผูท่ี้ออกแบบเคร่ืองแบบของพนักงานต้อนรับชุดแรก และต่อมาจึงเปล่ียนมาใช้เป็นตรา
สัญลกัษณ์ใหม่ท่ีมีรูปลกัษณ์ท่ีใช้กนัอยู่ในปัจจุบนั โดยออกแบบและไดแ้รงบนัดาลใจจาก “ใบเสมา” 
น ามาตะแคงเอาขา้งลง ซ่ึงส่ือถึงความเร็วท่ีพุ่งตรงข้ึนไปบนทอ้งฟ้าซ่ึงใบเสมาท่ีเป็นศาสนวตัถุของชาติ
ท่ีส าคญัมาก ตราสัญลักษณ์แบบน้ีได้รับการช่ืนชมเป็นอย่างมาก สีท่ีสวยสดงดงามมาก และมีการ
ผสมผสานของลายเส้นไดอ้ยา่งลงตวัรวมถึงการสลบัสีทอง ชมพู และม่วงสด พร้อมทั้งช่ือไทย (THAI) 
ท่ีติดกบัสัญลกัษณ์นั้น ใชต้วัอกัษรพิเศษ ท่ีจดัท าข้ึนใชส้ าหรับบริษทัการบินไทย โดนเฉพาะมีทั้งความ
อ่อนชอ้ยท่ีแสดงถึงความเป็นไทย โดยตวัอกัษรทั้งหมดถูกปรับให้ตวัอกัษรท่ีเป็นตวัพิมพใ์หญ่เท่ากนั

http://www.thaiairways.om/
http://www.thaiairways.om/
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ทั้งหมด เพื่อแสดงถึงความแขง็แกร่ง และความมัน่คงของ บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) และไดมี้
การปรับสีของตราสัญลกัษณ์น้ีอีกคร้ัง ปี พ.ศ.2548 ให้ดูมีชีวิตชีวามากยิ่งข้ึนและใชต้ราสัญลกัษณ์แบบ
ท่ี 3 จนถึงปัจจุบนัน้ี และสีของตราสัญลกัษณ์ทั้ง 3 สี มีความต่างและมีความหมายท่ีสะทอ้นถึงความเป็น
ไทย สีทอง หมายถึง ความอร่ามของวดัวาในเมืองไทย สีม่วงสด หมายถึงสีกล้วยไม้ และเป็นสี
ประจ าการบินไทย และส่วนของสีชมพนูั้น หมายถึงสีของดอกบวั หรือสีของผา้ไหมของไทย 
(บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร 2559) 
  
3.2.1 เคร่ืองบินทีป่ระจ าการของบริษัทการบินไทย 

ยีห่อ้/รุ่น แบบ จ านวน ชั้นท่ีนัง่ หมายเหตุ 
Airbus A330 A333 

A330 
A33H 

2ล า 
8ล า 
7ล า 

ชั้นธุรกิจ 46 ชั้นประหยดั 263 
ชั้นธุรกิจ 36 ชั้นประยดั 263 
ชั้นธุรกิจ 36 ชั้นประหยดั 263 

 

 

Airbus A380 A380-841 6ล า ชั้นหน่ึง12 ชั้นธุรกิจ60 ชั้น
ประหยดั 435 

 

Boeing B737 B737-400 2ล า ชั้นธุรกิจ12 ชั้นประหยดั137  
Boeing B747-400 B74R 

B74N 
4ล า 
6ล า 

ชั้นหน่ึง10 ชั้นธุรกิจ40 ชั้น
ประหยดั325 

ชั้นหน่ึง9 ชั้นธุรกิจ40 ชั้น
ประหยดั325 

 

Boeing B777-300 B773 6ล า ชั้นธุรกิจ34 ชั้นประหยดั330  
Boeing B777-300ER B77B 

B77W 
8ล า 
6ล า 

ชั้นธุรกิจ42 ชั้นประหยดั306 
ชั้นธุรกิจ42 ชั้นประหยดั306 

 

Boeing B777-200 B772 8ล า ชั้นธุรกิจ30 ชั้นประหยดั279  
Boeing B777-200ER B77E 6ล า ชั้นธุรกิจ30 ชั้นประหยดั262  

Boeing B787-8 B787-8 6ล า ชั้นธุรกิจ24 ชั้นประหยดั240  
Airbus A350-900 

(XWB) 
A350-941 2ล า ชั้นธุรกิจ32 ชั้นประหยดั289  

  รวม 82  
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ทั้งหมด 
Airbus A320 A320-200 

A320-
200(WL) 

6ล า 
14ล า 

ชั้นสไมลพ์ลสั 12 
ชั้นประหยดั 156 

 

  รวม
ทั้งหมด 

20  

ตารางท่ี 3.1 เคร่ืองบินท่ีประจ าการของบริษทัการบินไทย 
ท่ีมา: https://th.wikipedia.org/wiki/ รายช่ือเคร่ืองบินของการบินไทย 

3.2.2ลกัษณะธุรกจิ 
  เน่ืองจาก บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)  เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกดัของกระทรวงคมนาคม 

และยงัเป็นสายการบินแห่งชาติ บริษทั ฯ ไดด้ าเนินกิจการดา้นการบินพานิชย ์ทั้งเส้นทางดา้นการบิน
ระหว่างประเทศและขยายเส้นทางการบินในประเทศ ได้มีการเก่ียวขอ้งกบัการบริการการขนส่งแบบ
ครบวงจร โดยจะแบ่งบริหารจดัการธุรกิจออกเป็น 3 กิจการ ซ่ึงประกอบดว้ย การขนส่งทางอากาศ 
(Core Business) หน่วยธุรกิจ (Business unit) การบริการดา้นการขนส่ง  

  ซ่ึงนอกจากจะมีธุรกิจสายการบินหลกัแลว้ ทางบริษทัได้มีการสนบัสนุนการขนส่ง ไม่ว่าจะ
เป็นการให้บริการด้านการขนส่งผูโ้ดยสาร สินคา้ พสัดุภณัฑ์ และไปรษณียภณัฑ์ ส่วนหน่วยธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรง กบัการขนส่ง ประกอบดว้ย บริการคลงัสินคา้ การบริการลูกคา้ภาคพื้นการบริการลาน
จอดและอุปกรณ์ภาคพื้น และครัวการบิน ส าหรับกิจารอ่ืนๆ จะเป็นการสนับสนุนด้านการขนส่งจะ 
ประกอบดว้ย การบริการซ่อมบ ารุงอากาศยาน การจ าหน่ายสินคา้ปลอดภาษี การจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึก 
การบริการเคร่ืองบินจ าลอง และการด าเนินงานบริษทัส่วนยอ่ยทั้งหมด มีรายละเอียดดงัน้ี 
3.2.2.1 กจิการขนส่งทางอากาศ 

  การขนส่งทางอากาศถือว่าเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ประกอบด้วยการบริการ การขนส่ง
ผูโ้ดยสาร การบริการไปรษณียภณัฑ ์และการบริการขนส่งสินคา้พสัดุภณัฑ์ โดยจะให้การบริการขนส่ง
ภายในเคร่ืองบินไปยงัจุดท่ีบินต่างๆ มีทั้งแบบเท่ียวบินเหมาล าและเท่ียวบินแบบประจ า จะควบคุมทั้ง
เส้นทางระหวา่งประเทศและในประเทศ 
   
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/
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3.2.2.2 หน่วยธุรกจิ 
  บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) (รายงานปี 2558 : 18) ระบุว่าหน่วยธุรกิจของบริษทัฯ มี

การเก่ียวเน่ืองโดยตรงจากธุรกิจการขนส่งทั้งยงัมีส่วนร่วมท่ีส าคญัในการท่ีจะสนบัสนุนให้ธุรกิจสาย
การบินด าเนินได้อย่างดี หน่วยธุรกิจแต่ละหน่อยจะมีความสัมพนัธ์กันอย่างมีระบบ เพื่อท่ีจะให้
เคร่ืองบินไดส้ามารถบินจากสถานีตน้ทาง ไปถึงสถานีปลายทาง ตรงตามวนัและเวลาท่ีไดร้ะบุไวใ้น
ตารางการบิน โดยมีความสะดวก และรวดเร็ว ปลอดภยั ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีเป็นก่ีช่วยเพิ่มความมัน่ใจและมี
ความเช่ือถือใหแ้ก่บริษทัและผูท่ี้ใชบ้ริการมากยิง่ขั้น  
3.2.3ธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองโดยตรงกบัการขนส่ง 
3.2.3.1.ธุรกจิการบริการคลงัสินค้า (Cargo Handling Services) 

  ให้การบริการจดัการคลงัสินคา้ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศ
ยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานภูเก็ต โดยด าเนินการ จดัการคลงัสินคา้ประกอบดว้ยการจดัการเก็บ
รักษาชัว่คราว และเคล่ือนยา้ยสินคา้ทัว่ไป สินคา้ท่ีไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ ไดแ้ก่  สินคา้สด ส่ิงท่ีมีชีวิต 
วตัถุมีค่า และใหบ้ริการขนส่งสินคา้ท่ีตอ้งการควบคุมอุณหภูมิเป็นพิเศษ เป็นตน้ 
3.2.3.2 ธุรกจิการบริการลูกค้าภาคพืน้(Ground Customer Services) 

  ให้บริการอ านวยความสะดวกโดยตรง ให้กบัผูโ้ดยสารตั้งแต่เขา้ท่าอากาศยาน ผ่านขั้นตอน
ต่างๆ  จนเขา้สู่อากาศยานจากตวัอากาศยานลงสู่ภาคพื้นดิน ในเท่ียวบินทั้งทางขาเขา้และขาออก โดย
ใหบ้ริการผูโ้ยสารของบริษทั และผูโ้ดยสารของสายการบินลูกคา้ 
3.2.3.3 ธุรกจิการบินอุปกรณ์ภาคพืน้ 

  ใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอากาศยาน อ านวยความสะดวกบริเวณลานจอดของอากาศยานใหก้บั
บริษทั และสายการบิน ลูกคา้ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีความปลอดภยัท่ีสูง มีความพร้อมท่ี
สามารถ การบินเขา้ – ออก ท่ีตรงเวลาท่ีสุด 
3.2.3.4 ธุรกจิครัวการบิน (Catering Services) 

                   บริษทัมีการด าเนินการในการผลิตอาหารส าหรับลูกคา้โดยสารท่ีมาใช้บริการของบริษทัฯ ทั้ง
เท่ียวบินระหว่างประเทศและภายในประเทศรวมถึงบริการผูโ้ดยสารสายการบินชั้นน าอ่ืนๆ ด าเนิน
ธุรกิจเก่ียวกบัอาหาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช่นภตัตาคาร ร้านเบเกอร่ี Puff & Pie  มีการจดับริการ
จดัเล้ียงทั้งในสถานท่ี นอกสถานท่ี และร้านอาหารสวสัดิการของพนกังาน 
3.2.4 กจิการอืน่ๆ 

                        การท่ีสนบัสนุนการขนส่ง ไดแ้ก่ ฝ่ายช่าง การบินอ านวยความสะดวกการบิน การจ าหน่ายสินคา้
ปลอดภาษีทั้งบนเคร่ืองบินและการจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึกและมีบริการเคร่ืองบิน  
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3.2.4.1กจิการขนส่งทางอากาศ 
 บริษทัฯ เป็นสายการบินแห่งชาติ ท่ีมีการใหบ้ริการดา้นการขนส่งทางอากาศซ่ึงเป็นกิจการหลกั 
ท่ีไดมี้การพฒันาการขนส่งไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ของโลก จะประกอบดว้ย 
- กจิการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ 
- กจิการขนส่งสินค้า ไปรษณยีภัณฑ์และพสัดุภัณฑ์ 
 
3.3โครงสร้างการบริหารและวสัิยทศัน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3.4 รูปโครงสร้างองคก์รบริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) ปรับปรุงขอ้มูล ตุลาคม2559 

ท่ีมา: http://www.thaiairways.om 
 
 

http://www.thaiairways.om/
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3.3.1 วสัิยทศัน์ ค่านิยม และพนัธกจิ 
        ในบทบาทของสายการบินแห่งชาติ บริษทัฯ ท าการประกาศวิสัยทศัน์ เพื่อก าหนดเป้าหมายสูงสุด
ใหท้ราบและถือเป็นแนวทางท่ีทุกฝ่ายมุ่งมัน่จะปฏิบติัหนา้ท่ีให้บรรลุเป้าหมาย  ไดแ้ก่ “การเป็นสายการ
บินท่ีลูกคา้เลือกเป็นอนัดบัแรก ให้บริการดีเลิศดว้ยเสน่ห์ไทย” The First Choice Carrier with Touches 
of Thai  
 โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมร่วมให้เกิดข้ึนเพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณค่าหลกั ได้แก่ การมุ่งเน้น
สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า  การด าเนินกิจการภายใต้สภาวะต้นทุนและการใช้งบประมาณอย่าง
เหมาะสม โดยมีความคล่องตวัเพื่อรองรับการการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจ   และ
เพื่อให้เกิดการตอบสนองกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน)ได้
ประกาศพนัธกิจแสดงถึงความมุ่งมัน่และใหผู้เ้ก่ียวขอ้งยดึถือปฏิบติั ดงัน้ี 
3.3.1.1 บริการเก่ียวกบัการขนส่งทางอากาศอย่างครบวงจรทั้งในและระหว่างประเทศ  โดยมุ่งเนน้ใน
เร่ืองมาตรฐานความปลอดภยั  ความสะดวกสบาย  การบริการท่ีมีคุณภาพดว้ยเอกลกัษณ์ความเป็นไทย  
เพื่อส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์มีคุณค่าและความน่าเช่ือถือสูง รวมทั้งเสริมความประทบัใจและความสัมพนัธ์ท่ี
ดีกบัลูกคา้ 
3.3.1.2 การดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากล   เพื่อสร้างการเติบโตอย่างย ัง่ยืนให้แก่องคก์รและสร้าง
ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีสูงใหแ้ก่  ผูถื้อหุน้ 
3.3.1.3 สร้างความแขง็แกร่งและมีคุณภาพให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  ค  านึงถึงการให้ความส าคญัแก่
ลูกคา้เสริมสร้างขีดความสามารถ ทกัษะ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเพิ่มพูนความผกูพนัต่อองคก์ร 
เพื่อใหพ้นกังาน  ท างานอยา่งเตม็ศกัยภาพ  และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
3.3.1.4 ช่วยเหลือ ส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบต่อ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ในฐานะเป็นสายการ
บินแห่งชาติ 
3.3.2.โครงสร้างกบัการดูแล 
  เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ในฐานะบริษทัมหาชน  
บริษทัฯไดแ้บ่งโครงสร้างออกเป็น  2  ส่วน  ประกอบดว้ย 
  - คณะกรรมการบริษทัฯ 
  - ฝ่ายบริหารบริษทัฯ 
  คณะกรรมการบริษทัฯ  พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองส าคญัท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจ  
มีบทบาทในการก ากบัดูแลฝ่ายบริหารใหป้ฏิบติัตามนโยบายและแผนงานของบริษทัฯ  โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยอ่ยชุดต่างๆ เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลัน่กรองงานเฉพาะเร่ือง และเพื่อให้เป็นไป
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ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ประกอบด้วย1)คณะกรรมการตรวจสอบ   2)กรรมการอิสระ   3)
คณะกรรมการธรรมาภิบาล   4)คณะกรรมการสรรหาก าหนดค่าตอบแทน  และพฒันาบุคลากร   5)คณะ
กรรมการ่างเสริมกิจการเพื่อสังคม   6)คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของผูด้  ารงต าแหน่ง
กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่    7)คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   8)คณะกรรมการบริหาร   9)คณะกรร
หมาย 
             
3.3.3.ฝ่ายบริหารบริษัทฯ 
 มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารจดัการออกเป็น  2  ส่วน  ตามลกัษณะงานและบทบาทหน้าท่ี  
เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัในการปฏิบติังาน  โดยมีสายการรายงานตรงไปยงักรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  
ไดแ้ก่  
 - ธุรกิจการบิน  เป็นธุรกิจหลกัท่ีใหบ้ริการขนส่งผูโ้ดยสาร สินคา้  ประกอบดว้ย 5 สายงานหลกั 
ไดแ้ก่ สายการพาณิชย ์ สายกลยุทธ์และพฒันาธุรกิจ   สายการเงินและการบญัชี สายทรัพยากรบุคคล
และก ากบักิจกรรมองคก์ร  สายผลิตภณัฑ์และบริการลูกคา้ และ 2 ฝ่ายปฏิบติัการ ไดแ้ก่ สายปฏิบติัการ 
และฝ่ายช่าง 
 - กลุ่มธุรกิจสนบัสนุนการบิน  บริหารงานในลกัษณะหน่วยธุรกิจ  ประกอบดว้ย 4 หน่วยธุรกิจ 
ไดแ้ก่ ฝ่ายการพาณิชยสิ์นคา้และไปรษณียภณัฑ ์ ฝ่ายครัวการบิน หน่วยธุรกิจการบินไทยสมายล์  หน่วย
ธุรกิจการบริการภาคพื้น 
3.3.4.ลกัษณะของบุคลากร  
 การว่าจ้างทั้ งในลักษณะพนักงานประจ าและแรงงานภายนอก ข้ึนอยู่ภารกิจของแต่ละ
หน่วยงาน มีการจดัส่งพนกังานไปปฏิบติัหนา้ท่ีและวา่จา้งพนกังานประจ าตามจุดบินต่างๆตามระเบียบ
และขอ้ก าหนดของแต่ละประเทศ  ในบางภารกิจ จะใช้การว่าจา้งตวัแทนท าหนา้ท่ีแทนพนกังานโยมี
การตกลงใหก้ารส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริการเป็นไปตามมาตรฐานท่ีบริษทัฯก าหนด 
 บทบาทหนา้ท่ีของพนกังานบางกลุ่ม  จ  าเป็นตอ้งมีทกัษะและความช านาญเฉพาะ  บริษทัฯ จะมี
การพฒันาศักยภาพทั้ งเพื่อเพิ่มพูนระดับความรู้และการสรรหาบุคลากรทดแทน  โดยมีศูนย์การ
ฝึกอบรมรับหนา้ท่ี  วางแผนและก าหนดหลกัสูตรการฝึกอบรม 
3.3.5.กระบวนการส่งมอบผลติภัณฑ์ 
 ใช้เคร่ืองบินเป็นเคร่ืองมือหลักในการขนส่งผูโ้ดยสารและสินค้า  โดยมีทั้ งการลงทุนซ้ือ
เคร่ืองบินเพื่อใช้เองและน าส่งผูโ้ดยสารสินคา้ผ่านเครือข่ายพนัธมิตร  มีกระบวนการซ่อมบ ารุงดูแล
เคร่ืองมือหลกัในการส่งมอบ  เพื่อสร้างความมัน่ใจในการใหบ้ริการ 
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3.4. THAI Simulator Experience 
 บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)  ไดจ้ดัโครงการ “สัมผสัประสบการณ์การบินกบัเคร่ืองบิน
จ าลอง THAI Simulator Experience” โดยให้ทุกท่าน ได้มีโอกาสฝึกบินด้วยเคร่ืองบินจ าลอง 
(Simulator) ในแบบต่างๆ โดยจะมีกปัตนัและครูการบิน  ของการบินไทย   เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ใน
การสอนนกับินเป็นผูค้วบคุมการฝึกอยา่งใกลชิ้ดตวัต่อตวั  อาทิ   

เคร่ืองบินแอร์บสั  A380-800 
     เคร่ืองบินแอร์บสั  A340-500/600 

เคร่ืองบินแอร์บสั  A330-300 
เคร่ืองบินแอร์บสั  A300-600 

                      เคร่ืองบินโบอ้ิง B747-400 
 เคร่ืองบินโบอ้ิง B777-200/300 

        เคร่ืองบินโบอ้ิง B737-400 
 ทาง บริษทั การบินไทย ในโครงการสัมผสัประสบการณ์การบินกบัฝึกเคร่ืองบินจ าลอง  THAI 
Simulator Experience     เป็นการตอบรับความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีความช่ืนชอบประสบการณ์การบิน  
และยงัเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผูท่ี้ มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักบินและรักการบิน  โดยไม่
จ  าเป็นตอ้งมีประสบการณ์ในดา้นการบินมาก่อน  อีกทั้ง  เป็นการหารายไดเ้ขา้บริษทัฯ จากชัว่โมงท่ีวา่ง
ของเคร่ืองบินจ าลองอีกดว้ย 

 
รูปท่ี 3.5 รูปการสอนของกปัตนับน Simulator บริษทั  การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีมา: https://hilight.kapook.com/view/117159  

https://hilight.kapook.com/view/117159
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 ส าหรับเคร่ืองฝึกบินจ าลองนั้น  เป็นการจ าลองรูปแบบการบินในสภาพต่างๆ ดว้ยเทคโนโลยี
ทนัสมยัมีระบบภายในและระบบควบคุมการบินอย่างครบวงจร  โดยการเคล่ือนไหวเป็นไปได้ทุก
ทิศทางเสมือนท าการบินอยู่บนเคร่ืองบินจริงๆ  เพื่อให้นกับินไดฝึ้กฝนการแกปั้ญหาจากสถานการณ์
ต่างๆ ท่ีครูฝึกนั้นไดส้ร้างข้ึนมานอกจากจะใชใ้นการฝึกอบรมให้กบันกับินของไทยแลว้  ยงัมีสายการ
บินชั้นน าจากทัว่โลกเช่าใชบ้ริการเคร่ืองฝึกบินจ าลองซ่ึงเป็นการสร้างรายไดใ้ห้แก่บริษทัฯ อีกดว้ย โดย
โครงการนั้นมีค่าบริการราคาแพ็กเกจจะเร่ิมตน้อยู่ท่ี 10,000  บาท ในช่วงระยะเวลา  60 นาที  โดยมี
รายละเอียดการฝึกบินกบัเคร่ืองบินจ าลอง  ดงัน้ี 

-กปัตนัท่ีเป็นครูการบินใหค้  าแนะน าท่ีเป็นความรู้เบ้ืองตน้  15  นาที  
-จากนั้นจะฝึกปฏิบติัจริง 45 นาที 

 
รูปท่ี 3.6 รูปการสอนของกปัตนัและนอ้งเยาวชน 
ท่ีมา: https://hilight.kapook.com/view/117159  

 โดยเร่ิมฝึกตั้งแต่การน าเคร่ืองบินข้ึนจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเดินทางไปยงัท่าอากาศ
ยานปลายทางในประเทศต่างๆท่ีเป็นจุดหมายปลายทางของการบินไทย อาทิ ซิดนีย ์ ฮ่องกง  โตเกียว  
เป็นตน้ ซ่ึงระหว่างท าการบิน ในหน้าจอเคร่ืองฝึกบินจ าลองจะมีภาพคอมพิวเตอร์กราฟฟิค จ าลอง
เสมือนจริงแสดงใหเ้ห็นถึงสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของประเทศต่างๆ อีกดว้ย                                           

https://hilight.kapook.com/view/117159
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ส าหรับเยาวชนและประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ Facebook : 
Thai Simulator Experience หรือ สอบถามรายละเอียดไดท้างโทรศพัทห์มายเลข 02-545-2738 ทุกวนั
จนัทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. (เวน้วนัหยุดราชการและวนัหยุดนักขตัฤกษ์) (Facebook :THAI 
Simulator Experience) 
3.5.ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
 ต าแหน่งงาน Staff โครงการ THAI Simulator Experience โดยเร่ิมปฏิบติังานตั้งแต่เวลา  
08.00–17.00 น. หนา้ท่ีหลกัของนกัศึกษาคือ 
 3.5.1 ท าใบลงทะเบียนกรอกข้อมูลให้กบัเยาวชนทีไ่ด้รับรางวลัจากการแข่งขันSTEM 
  -ใบลงทะเบียน ใหผู้ร่้วมงานกรอกรายละเอียดท่ีส่งใหท้างเมล ์จะมี รายช่ือ  โรงเรียน  

วนัเกิด และการแพอ้าหารทางเมล ์เม่ือกรอกเสร็จคุณครูแต่ละโรงเรียนจะตอบกลบัทางเมล ์ 
  -เช็คขอ้มูล หลงัจากทราบขอ้มูลและจ านวนของผูเ้ขา้ร่วมแลว้ท าการเช็คขอ้มูลวา่กรอก

ครบหรือไม่ถา้ไม่ครบท าการโทรกลบัขอขอ้มูลอีกคร้ัง 
  -จดัท าใบประกาศ เม่ือสอบถามครบทุกอยา่งแลว้ทางนกัศึกษาตอ้งท าใบ

ประกาศนียบตัรให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกตอ้งของตวัสะกดช่ือให้
ละเอียดก่อนเสมอ 

 3.5.2 เตรียมงานก่อนวนัเข้าอบรม 
  -ติดต่อเร่ืองสถานท่ีและอุปกรณ์ประกอบสถานท่ี: นกัศึกษาฝึกงานเป็นผูช่้วยพี่

พนกังานในการจองสถานท่ี และจองหอ้งต่างๆ ส าหรับการจดังานนั้นจะตอ้งเช็คก่อนวา่
สถานท่ีนั้น หรือห้องนั้นๆไดมี้การถูกจองในวนัท่ีจะท ากิจกรรม ตอ้งท าการจองล่วงหนา้เสมอ 

  -เตรียมอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการลงทะเบียน:  เช็คอุปกรณ์ในการลงทะเบียนทุกคร้ัง 
  - เช็คของท่ีตอ้งใชใ้นวนังาน :  เช็คดูวา่มีของขาดเหลืออะไรบา้งและแจง้ไปท่ีพี่ผูช่้วย

ท าการสั่งของมาเพิ่มในการเช็คนั้นเพื่อตรวจสอบวา่ของท่ีจะตอ้งใชว้นังานนั้นมีอะไรขาดเหลือ
บา้งหากขาดเหลืออะไรตอ้งรีบแจง้พี่พนกังานเพื่อเบิกเงินซ้ือของเตรียมไวเ้สมอ 

  -สั่งอาหารเคร่ืองด่ืมและยมือุปกรณ์ในการรับประทานอาหารจากศูนยอ์าหารและสั่ง
อาหารจากตลาดลุงเพิ่ม :  สั่งอาหารและยมือุปกรณ์จากศูนยอ์าหารเพื่อความสะดวกในการจดั
บูทอาหาร ในการสั่งทุกคร้ังพี่พนกังานจะจดัการท่ีมีแจง้วา่ผูเ้ขา้ร่วมมีความตอ้งการ ส าหรับผูท่ี้
แพอ้าหารพิเศษ 
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 -จดัเตรียมอุปกรณ์ของฐานกิจกรรม : จดัเตรียมอุปกรณ์ของฐานกิจกรรมโดยมีพี่ๆ
พนกังานเป็นผูน้ าเกมส์ใหเ้ราท าการช่วยจดัการและเพิ่มปริมาณของเกมส์ตามจ านวน
ของผูเ้ขา้ร่วม 

 3.5.3 วนัเขา้รับการอบรม 
  -จดัโตะ๊ลงทะเบียน : จดัใหเ้รียบร้อยสมบูรณ์พร้อมกบัการลงทะเบียน 
  -แจกเส้ือผูท่ี้ลงทะเบียนเสร็จแลว้ :  ท าการลงทะเบียนและรับเส้ือทางพี่พนกังานจะ

คอยตรวจเช็คขนาดของเส้ือใหเ้หมาะกบัผูเ้ขา้ร่วม 
  -แจกอาหารและเคร่ืองด่ืม : หลงัจากใหผู้เ้ขา้ร่วมไดท้  าการเปล่ียนเส้ือท่ีแจกแลว้ให้

ผูเ้ขา้ร่วมรับอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อทานในตอนเชา้ 
  -เดินทางไปดูงานท่ีโรงเรียน Bangkok Aviation Center   ณ สนามบิน Bangkok 

Aviation Center   คลอง15 
 นกัศึกษาสหกิจศึกษาไม่ไดเ้ดินทางไปพร้อมกบัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ เพื่อศึกษาและเยีย่มชม 
โรงเรียนการบิน และเยีย่มชมเคร่ืองบิน ณ ลานจอดอากาศยาน 

  -ระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมเดินทางไปดูงานทางนกัศึกษาไดท้  าการจดัเตรียมอาหาร: เตรียมโตะ๊อาหาร
ส าหรับกลางวนั ใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมโครงการและเช็คอาหารครบหรือไม่ มีอะไรขาดเหลือและดูแลความ
สะอาดเรียบร้อย 

  -เดินดูตามฐานศึกษาขอ้มูลน ามาเขียนเป็นข่าวของโครงการ : การเดินดูตามฐานเกมส์ท าให้
นกัศึกษาฝึกงานไดค้วามรู้เก่ียวกบัการบินและไดป้ระสบการณ์ดว้ยนัน่คือประโยชน์ของนกัศึกษาท่ี
ไดรั้บ 
3.6 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 
        ณชัชา  จงกลรัตนาภร์ (พนกังานตอ้นรับเฟิร์สคลาส) 
3.7 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
          ตั้งแต่ 2 สิงหาคม ถึง  8 ธนัวาคม 2560 
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3.8 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
 3.8.1 ศึกษาขอ้มูลเพื่อเลือกหวัขอ้โครงงานท่ีสนใจ 
 3.8.2 เขียนรายละเอียดหวัขอ้โครงงาน  และเสนอแบบขอ้เสนอโครงงาน 
 3.8.3 ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.8.4 จดัท าแบบสอบถาม 
 3.8.5 เรียบเรียง วเิคราะห์ และอภิปรายผลของประชาสัมพนัธ์ 
 3.8.6 ส่งแบบรายงานความกา้วหนา้ของโครงงาน 
 3.8.7 รวบรวมเป็นรูปเล่มโครงงานเพื่อน าเสนอโครงงานต่ออาจารยแ์ละโครงงานสหกิจ 
3.9 ระยะเวลาในการด าเนินงาน   
ขั้นตอนการด าเนินงาน ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1.ศึกษาขอ้มูล       
2.วเิคราะห์ปัญหา /ปฏิบติังาน      
3.คิดผลการเพิ่มประสิทธิภาพ      
4.ติดตามผล      
5.จดัท าเอกสาร      
6.เก็บรวบรวมขอ้มูล      
 
3.10 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
 ฮาร์ดแวร์ 

1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2) กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 

 ซอฟตแ์วร์ 
1) โปรแกรม Microsoft  Excel 
2) โปรแกรม Microsoft PowerPoint 
3) โปรแกรม Microsoft Word 
4) โปรแกรม R 
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บทที4่ 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ตารางแสดงผลของแบบสอบถาม 

               การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของพนักงานในงานกิจกรรม “THAI 

Young Pilots Camp for the winner of Thailand STEM Festival 2017” โดยท าการเก็บขอ้มูลโดยการใช้

แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 48 ตวัอยา่ง  โดยผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูล

ตามขั้นตอนและน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลวเิคราะห์ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ผลวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัการให้บริการในงานTHAI Young Pilots Camp for the winner of 

Thailand STEM Festival 2017 

ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 39 81.25 
หญิง 9 18.75 
รวม 48 100 

 จากตารางที4่.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการวจิยัคร้ังน้ีมากท่ีสุดคือ เพศชาย จ านวน 

39 คน  คิดเป็นร้อยละ 81.25 และเพศหญิง จ านวน 9คนคิดเป็นร้อยละ 18.75 

ตารางที4่.2 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามก าลงัศึกษาระดับ 

ก าลงัศึกษาระดับ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 9 18.75 
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 18 37.5 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 10 20.83 

อ่ืนๆ 11 22.92 
รวม 48 100 

 จากตารางที4่.2 กลุ่มตวัอยา่งแบบสอบถามในการท าวิจยัคร้ังน้ีเป็นผูท่ี้ก  าลงัศึกษา  มากท่ีสุดคือ 

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5  รองลงมาคือ ระดับการศึกษาอ่ืนๆ        
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จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22.92 และระดบัมธัยมการศึกษาปีท่ี3 จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 

ต ่าสุดคือระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี1 จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 

จากตารางที4่.3 กลุ่มตัวอย่างทีต่อบแบบสอบถามในการวจัิยคร้ังนีเ้ป็นผู้ทีม่ีอาชีพ  

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

นกัเรียน 36 75 

อาจารย ์ 11 22.92 

อ่ืนๆ 1 2.08 

รวม 48 100 

 จากตารางที4่.3 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นผูท่ี้มีอาชีพ มากท่ีสุดคือ 

นกัเรียน จ านวน 36คน คิดเป็นร้อยละ  75 รองลงมาคืออาจารย ์จ านวน 11คน คิดเป็นร้อยละ 22.92 

ต ่าสุดคืออาชีพอ่ืนๆ จ านวน 1คน คิดเป็นร้อยละ 2.08 

ตารางที ่4.4 แสดงค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นด้านพนักงานผู้ให้บริการ 

ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น 

ความเพียงพอของจ านวนพนกังานท่ีใหบ้ริการ 4.73 0.68 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

การดูแลของพนกังานมีความทัว่ถึง 4.77 0.42 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

พนกังานผูใ้หบ้ริการมีความรู้ในการตอบขอ้
ซกัถาม 

4.83 0.38 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

การใหค้วามช่วยเหลือ แกไ้ข หรือแนะน าของ
พนกังาน 

4.81 0.39 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

พนกังานใหบ้ริการดว้ยความสุภาพ/เป็นมิตร 4.79 0.46 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

พนกังานดูแลเอาใจใส่ เตม็ใจใหบ้ริการ 4.81 0.39 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

พนกังานแต่กายเหมาะสม 4.83 0.43 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 33.57 3.15 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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 หมายเหตุ คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึงมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

  คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึงมีความพึงพอใจมาก 

  คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึงมีความพึงพอใจปานกลาง 

  คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึงมีความพึงพอใจนอ้ย 

  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึงมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 จากตารางที่4.4 พบวา่กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ีมีระดบัความคิดเห็น

โดยเรียงล าดบัความส าคญัท่ีไดค้่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยดงัน้ี  มากท่ีสุดคือพนกังานให้บริการดว้ยความ

สุภาพ/เป็นมิตร ค่าเฉล่ีย 4.83และพนกังานแต่กายเหมาะสม ค่าเฉล่ีย 4.83  การให้ความช่วยเหลือ แกไ้ข 

หรือแนะน าของพนักงาน ค่าเฉล่ีย 4.81 และ พนักงานดูแลเอาใจใส่ เต็มใจให้บริการ ค่าเฉล่ีย 4.81 

พนกังานให้บริการดว้ยความสุภาพ/เป็นมิตร ค่าเฉล่ีย4.79 และรองลงมาการดูแลของพนกังานมีความ

ทัว่ถึง ค่าเฉล่ีย 4.77 ต ่าท่ีสุดคือ ความเพียงพอของจ านวนพนกังานท่ีใหบ้ริการค่าเฉล่ีย 4.73 ตามล าดบั 

ตารางที4่.5. แสดงค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นด้านสถานที่ 

ด้านสถานที่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น 

สถานท่ีท่ีจดักิจกรรมมีความเหมาะสม 4.71 0.50 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ขนาดและพื้นท่ีของสถานท่ีมีความ

เหมาะสมต่อผูเ้ขา้ร่วม 

4.58 0.54 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

มีการจดัสถานท่ีใหบ้ริการท่ีปลอดภยั/

สะอาด/สวยงาม 

4.88 0.33 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

หมายเหตุ  คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึงมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

   คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึงมีความพึงพอใจมาก 

  คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึงมีความพึงพอใจปานกลาง 

  คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึงมีความพึงพอใจนอ้ย 

  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึงมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
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 จากตารางที ่4.5.พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ีมีระดบัความคิดเห็น

ดา้นสถานท่ี โดยเรียงตามระดบัความส าคญัท่ีได้ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยดงัน้ี มากท่ีสุดคือ มีการจดั

สถานท่ีให้บริการท่ีปลอดภยั/สะอาด/สวยงาม ค่าเฉล่ีย 4.88  รองลงมาสถานท่ีท่ีจดักิจกรรมมีความ

เหมาะสม  ค่าเฉล่ีย 4.71 และค่าเฉล่ียต ่าสุดคือขนาดและพื้นท่ีของสถานท่ีมีความเหมาะสมต่อผูเ้ขา้ร่วม 

ค่าเฉล่ีย 4.58 ตามล าดบั 

ตารางที4่.6.แสดงค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นด้านกจิกรรม 

ด้านกจิกรรม ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความคิดเห็น 

ผูใ้หค้วามรู้มีความรู้ในเร่ืองท่ีบรรยาย 4.85 0.36 มีความพึงพอใจมาก

ท่ีสุด 

กิจกรรมมีความน่าสนใจ 4.81 0.39 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ระยาเวลาในการท ากิจกรรมมีความ

เหมาะสม 

4.50 0.62 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 

หมายเหตุ  คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึงมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

                คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึงมีความพึงพอใจมาก 

                คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึงมีความพึงพอใจปานกลาง 

                 คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึงมีความพึงพอใจนอ้ย 

                 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึงมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

จากตารางที่ 4.6 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ีมีระดบัความคิดเห็น

ดา้นกิจกรรม โดยเรียงตามล าดบัความคิดเห็นท่ีไดค้่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยดงัน้ี มากท่ีสุดคือผูใ้ห้ความรู้

มีความรู้ในเร่ืองท่ีบรรยาย ค่าเฉล่ีย 4.85 รองลงมาคือกิจกรรมมีความน่าสนใจ ค่าเฉล่ีย 4.81 และค่าเฉล่ีย

ต ่าสุดคือระยาเวลาในการท ากิจกรรมมีความเหมาะสม ค่าเฉล่ีย 4.50 ตามล าดบั 
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ตารางที4่.7. แสดงค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นด้านอืน่ๆ 

ด้านอืน่ๆ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น 

ความเพียงพอในดา้นอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

4.81 0.39 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ความเพียงพอดา้นอุปกรณ์ในการ

ท ากิจกรรม 

4.81 0.39 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

หมายเหตุ คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึงมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

  คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึงมีความพึงพอใจมาก 

  คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึงมีความพึงพอใจปานกลาง 

  คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึงมีความพึงพอใจนอ้ย 

  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึงมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 จากตารางที่4.6.พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ีมีระดบัความคิดเห็น

ดา้นอ่ืนๆ โดยเรียงตามล าดบัความคิดเห็นท่ีไดค่้าเฉล่ียจากมากไปน้อยดงัน้ี มากท่ีสุดคือความเพียงพอ

ในดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าเฉล่ีย 4.81และความเพียงพอด้านอุปกรณ์ในการท ากิจกรรม ค่าเฉล่ีย 

4.81 ตามล าดบั 
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บทที5่ 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

 จากท่ีไดท้  าการวจิยัเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของพนกังานในกิจกรรม THAI 

Young Pilots Camp for the winner of Thailand STEM Festival 2017  ณ บริษทั การบินไทย จ ากดั 

(มหาชน)  

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม THAI Young Pilots Camp for the winner 

of Thailand STEM Festival 2017  จ  านวน 48 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าวจิยั เป็นแบบสอบถามท่ีสร้าง

ข้ึน โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 48 คน ท าการเก็บขอ้มูล ในวนัท่ี 10 พฤศจิกายน – 8 ธนัวาคม 2560 และไดท้  า

การวเิคราะห์ขอ้มูล  น าเสนอผลการวจิยั ซ่ึงมี 2 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ผลวเิคราะห์ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

  จากการส ารวจพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 48 คน ส่วนมากเป็น

เพศชายคิดเป็นร้อยละ 81.25 ก าลงัศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 37.5 มีอาชีพ 

นกัเรียน คิดเป็นร้อยละ 75  

 ตอนท่ี 2 ผลวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัการใหบ้ริการในงานTHAI Young Pilots Camp for the 

winner of Thailand STEM Festival 2017 

1) ดา้นพนกังานผูใ้นบริการ มีค่าเฉล่ีย 4.83 ซ่ึงมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด พนกังานผูใ้หบ้ริการ

มีความรู้ในการตอบขอ้ซกัถามและพนกังานแต่งกายเหมาะสม 

2) ดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ีย 4.88 ซ่ึงมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด มีการจดัสถานท่ีใหบ้ริการท่ี

ปลอดภยั/สะอาด/สวยงาม 

3) ดา้นกิจกรรม มีค่าเฉล่ีย 4.85 ซ่ึงมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ผูใ้หค้วามรู้มีความรู้ในเร่ืองท่ี

บรรยาย 

4) ดา้นอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย 4.81 ซ่ึงมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ความเพียงพอในดา้นอาหารและ

เคร่ืองด่ืม/ความเพียงพอดา้นอุปกรณ์ในการท ากิจกรรม 
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 ผลการวจิยัเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของพนกังานในกิจกรรม THAI Young 

Pilots Camp for the winner of Thailand STEM Festival 2017 สอดคลอ้งกบั 

 ปีเตอร์สัน  และโพวแมน(Plowman & Peterson, 1989,P.35 อา้งถึงใน  กชกร  เอน็ดูราษฎ์, 

หนา้ 11)  ไดก้ล่าววา่ ไดใ้ห้แนวคิดคลา้ยกบั Harring Emerson โดยตดับางขอ้และสรุปองคป์ระกอบของ

ประสิทธิภาพ 4 ขอ้ ไดแ้ก่ 

1) คุณภาพของงาน (Quality) ตอ้งมีคุณภาพท่ีสูง คือผูผ้ลิตและผูใ้ชไ้ดป้ระโยชน์ความ

คุม้ค่าและมีความพึงพอใจต่องาน 

2) ปริมาณงาน (Quantity) งานท่ีเกิดข้ึนนั้นตอ้งเป็นไปตามความคาดหวงัขององคก์รหรือ

หน่วยงาน 

3) เวลา (Time) คือ เวลาท่ีใชใ้นการด าเนินงานจะตอ้งมีความเหมาะสมกบังานเป็น

ลกัษณะท่ีถูกตอ้งตามหลกั 

4) ค่าใชจ่้าย (Costs) การด าเนินงานทั้งหมดจะตอ้งลงทุนนอ้ยแต่ไดผ้ลก าไรมากเป็นความ

เหมาะสมของงานและวธีิการ   

 สรุปไดว้า่ประสิทธิภาพ คือ  พฤติกรรมของบุคคลท่ีมีต่อคุณภาพของงานซ่ึงบุคคลนั้นใชค้วาม

พยายามในการท างานและด าเนินงานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งรวดเร็วและใชท้รัพยากรอยา่ง

คุม้ค่าท่ีสุด 

 5.1.1 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

  ปัญหาในการท าวจิยัคร้ังน้ี คือ ขอ้จ ากดัของเวลา เน่ืองจากตวันกัศึกษาเองนั้นมีหนา้ท่ี

ของตนเองในระยะเวลาของงานกิจกรรม จึงท าใหไ้ม่สามารถแจกแบบสอบถามและพดูคุยกบั

ผูต้อบแบบสอบถามดว้ยตนเองไดจึ้งอาจท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีความไม่เขา้ใจและ

ขอ้จ ากดัของวจิยัคือมีเพศชายมากกวา่เพศหญิง 

 5.1.2 ข้อเสนอแนะ 

  แจกแบบสอบถามควรจะหาเวลาท่ีเหมาะสมในการแจกแบบสอบถาม อธิบายและ

พดูคุยกบัผูท้  าแบบสอบถามไดอ้ยา่งเขา้ใจ 
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

  นกัศึกษาไดเ้รียนรู้และการปฏิบติังานในองคก์ร นกัศึกษามีความสนใจในดา้นงาน 

 จึงท าใหน้กัศึกษาไดรั้บประสบการณ์จากการไดป้ฏิบติังานจริง 

  5.2.1.1 นกัศึกษาไดเ้รียนการท างานอยา่งแทจ้ริง 

  5.2.1.2 นกัศึกษามีประสบการณ์ในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 

  5.2.1.3 นกัศึกษามีความต่ืนตวัและความพร้อมในการท างานมากข้ึน 

  5.2.1.4 นกัศึกษาไดพ้บปะกบัผูร่้วมงานในกลุ่มท่ีประสบความส าเร็จ 

  5.2.1.5 นกัศึกษามีการพฒันาบุคลิกภาพและมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีมากยิง่ข้ึน 

  5.2.1.6 นกัศึกษาไดมี้การฝึกทกัษะดา้นภาษามากข้ึน 

 5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

  5.2.2.1 การปฏิบติังาน ณ ส านกังานใหญ่ การบินไทย  เน่ืองจากนกัศึกษามีค่าใชจ่้ายใน

การเดินทางค่อนขา้งสูง 

  5.2.2.2 การร่วมงานกบัผูอ่ื้น ซ่ึงอาจจะมีการส่ือสารท่ีผดิพลาดและไม่เขา้ใจกนัจึงท า

ใหง้านท่ีไดอ้อกมาไม่ตรงตามท่ีคาดไว ้ 

  5.2.2.3 ปัญหาของจ านวนผูเ้ขา้ร่วมงานไม่แน่นอน                 
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ภาคผนวก ข 

ภาพการฝึกปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 
 



 

 

เรียนรู้ข้ันตอนและลกัษะของงาน 

  เม่ือนักศึกษำฝึกงำนมำถึง บริษทั กำรบินไทย จ ำกดั (มหำชน) ส่ิงแรกท่ีควรปฏิบติัคือ กำร

เตรียมควำมพร้อมในกำรท ำงำนในแต่ละวนัก่อนท่ีจะมีกำรจดักิจกรรม THAI Young Pilots Camp ข้ึน

นกัศึกษำตอ้งท ำควำมเขำ้ใจในรำยละเอียดของงำนว่ำเป็นลกัษณะอยำ่งไร และมีกำรจดัท ำใบขั้นตอน

กำรท ำงำนก่อนและหลงั ยงัมีกำรพูดคุยกบัผูร่้วมงำนและแบ่งหนำ้ท่ีกนัปฏิบติัเพื่อควำมรวดเร็วในกำร

เตรียมงำนกิจกรรม 

 

จัดเตรียมเอกสารและก าหนดการของงานกจิกรรม 

 มีกำรท ำจดหมำยขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจดักิจกรรมและยืมขอใช้ห้องในกำรท ำกิจกรรม

ต่ำงๆรวมถึงกำรยมือุปกรณ์จำกแคนทีนไวใ้ชใ้นวนังำน เม่ือก ำหนดกำรและจดหมำยอนุมติัแลว้จึงเรียน

เชิญใหผู้อ้  ำนวยกำรใหญ่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดและมอบประกำศนียบตัรกิจกรรม จำกนั้นท ำจดหมำย

ขอพนกังำนตอนรับบนเคร่ืองบินและนกับินของบริษทัฯมำช่วยในงำนดว้ย 

 

ท าการเช็ครายช่ือคนทีม่าเข้าร่วมงานกจิกรรม 

 ทำง สสวท. ท ำกำรประสำนงำนโดยกำรส่งรำยช่ือโรงเรียนท่ียืนยนัเข้ำร่วมงำนทำงอีเมล์

หลังจำกทรำบจ ำนวนคนท่ีมำแล้วและได้ทรำบช่ือของผูเ้ข้ำร่วมกิจกรรมจึงจดัท ำตำรำงรำยช่ือเพื่อ

ส่งกลับไปให้ทำงโรงเรียนนั้นๆได้กรอกข้อมูล เช่น ข้อมูลของ ช่ือ-นำมสกุลภำษำองักฤษ (พิมพ์

ประกำศนียบตัร)/ไซส์เส้ือ/แพอ้ำหำร  เพรำะจะต้องทรำบจ ำนวนท่ีแน่ชัดเพื่อจดัเตรียมพิมพ์

ประกำศนียบตัรและอำหำร หลงัจำกนั้นพี่นกับินของบริษทัฯท ำกำรจดัแบ่งเป็นกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จัดเตรียมและเบิกอุปกรณ์ทีต้่องใช้ในงานกจิกรรม 

 รับอุปกรณ์ท่ียื่นเร่ืองขอยืมจำกทำงแผนกต่ำงๆ และตรวจเช็คอุปกรณ์และจ ำนวนก่อนรับ

กลบัมำหลงัจำกรับอุปกรณ์แลว้ท ำกำรจดัสถำนท่ี และน ำถำดอำหำรส่งตำมร้ำนท่ีสั่งไว ้ 

 

  

 

 

 

 

ลงทะเบียน/แจกเส้ือ/อาหารและเคร่ืองดื่ม 

 เม่ือผูเ้ขำ้ร่วมมำถึงบริษทั กำรบินไทยฯท ำกำรลงทะเบียนท่ีโตะ๊ลงทะเบียนท่ีนกัศึกษำไดท้  ำกำร

จดัเตรียมไว ้   เม่ือลงทะเบียนเสร็จ สตำฟท ำกำรแจกเส้ืออำหำรและเคร่ืองด่ืมก่อนข้ึนรถในช่วงเชำ้

ใหก้บัผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรม 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

ดูแลโต๊ะอาหาร 

 นกัศึกษำท ำกำรจดัเตรียมอำหำรลงโต๊ะจดัให้สวยงำมและดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยเพื่อให้

ผูเ้ขำ้ร่วมงำนไดรั้บประทำน 

 

 

 

 

 

 

ขายของทีร่ะลกึ 

 นกัศึกษำจดัโต๊ะขำยของท่ีระลึกของบริษทัและของจำกโครงกำร ขำยให้ผูร่้วมงำนท่ีสนใจซ้ือ

ไวเ้ป็นของท่ีระลึกกลบัไปอยำ่งมีควำมประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เกบ็รวบรวมแบบสอบถาม 

 ท ำกำรรวมผลหำค่ำเฉล่ียและท ำกำรวจิยัโดยโปรแกรม R จึงสรุปผลท่ีไดน้ ำมำพฒันำในองคก์ร

ในคร้ังต่อไป 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าข่าวหลงัจบงานกจิกรรม 

 หลงัจำกจบงำนท ำข่ำวเก่ียวกบักิจกรรมท่ีจดัเสนอรูปแบบท่ีนกัศึกษำคิดให้พนกังำนพี่

เล้ียงช่วยแนะน ำและตรวจสอบเม่ือถูกตอ้งและสมบูรณ์จึงท ำกำรจดัพิมพ ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

บทความวิชาการ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

โปสเตอร์ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสอบถาม 

เร่ือง กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริกำรของพนกังำนในงำนกิจกรรม 

THAI Yong Pilots Camp for the winners of Thailand STEM Festival 2017 

ค ำช้ีแจง     

                 แบบสอบถำมชุดน้ีจดัท ำข้ึนเพื่อศึกษำกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริกำรของพนกังำนในงำน

กิจกรรม กิจกรรม THAI Yong Pilots Camp STEM โดยขอ้มูลกำรตอบแบบสอบถำมของท่ำนจะเก็บ

เป็นควำมลบั และน ำไปใชป้ระโยชน์ต่อกำรวจิยัเท่ำนั้น 

แบบสอบถำมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

 ส่วนท่ี1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม 

 ส่วนท่ี2 ค ำถำมเก่ียวกบัระดบักำรใหบ้ริกำรในงำน THAI Yong Pilots Camp STEM  

 ส่วนท่ี3 ระบุปัญหำและขอ้เสนอแนะภำยในงำน 

              ผูศึ้กษำจึงขอควำมกรุณำตอบแบบสอบถำมให้ครบทุกขอ้ตำมควำมเป็นจริง และควำมคิดเห็น

ของท่ำน ทั้งน้ีเพื่อเป็นขอ้มูลส ำหรับกำรศึกษำ ขอ้มูลท่ีท่ำนได้ตอบแบบสอบถำมในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะ

น ำไปใชใ้นกำรวจิยัเท่ำนั้น 

 ขอขอบคุณทุกท่ำนท่ีให้ควำมร่วมมือมำ ณ โอกำสน้ีดว้ย ค ำตอบของท่ำนจะเป็นประโยชน์ต่อ

กำรวจิยัและกำรศึกษำโดยร่วมอยำ่งแทจ้ริง 

        

                                                                                              ผูจ้ดัท ำ 

       นำงสำว ณฐัวดี   ตั้งจิตวสุิทธ์ิ 

       ภำควชิำกำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียว 

       คณะศิลปศำสตร์  มหำวทิยำลยัสยำม 

 

 

 



 

 

แบบสอบถาม 

เร่ือง กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริกำรของพนกังำนในงำนกิจกรรม  

THAI Yong Pilots Camp for the winners of Thailand STEM Festival 2017 

ค ำช้ีแจง แบบสอบถำมชุดน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม 

ค ำช้ีแจง ใส่เคร่ืองหมำย  ลงใน          หนำ้ขอ้ท่ีตรงกบัควำมเป็นจริงมำกท่ีสุด 

1.เพศ            

           1.  ชำย                       2.  หญิง 

2. ก ำลงัศึกษำระดบั 

           1. มธัยมศึกษำปีท่ี1              2.มธัยมศึกษำปีท่ี2 

            3.มธัยมศึกษำปีท่ี3               4.อ่ืนๆ(ระบุ)…………….. 

3.สถำนภำพของผูม้ำรับบริกำร 

              1.นกัเรียน                2.อำจำรย ์             3.อ่ืนๆ(ระบุ)…………….. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนท่ี 2 ค ำถำมเก่ียวกบัระดบักำรใหบ้ริกำรในงำน  THAI Yong Pilots Camp STEM 

ค ำช้ีแจง กรุณำท ำเคร่ืองหมำย   ลงในช่องวำ่งท่ีตรงกบัระดบัควำมเหมำะสมของงำนมำกท่ีสุด 

 

รำยกำร 

     

 มำกท่ีสุด มำก ปำน
กลำง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ดำ้นพนกังำนผูใ้หบ้ริกำร      
4. ควำมเพียงพอของจ ำนวนพนกังำนท่ีใหบ้ริกำร      
5.กำรดูแลของพนกังำนมีควำมทัว่ถึง      
6.พนกังำนผูใ้หบ้ริกำรมีควำมรู้ในกำรตอบขอ้ซกัถำม      
7.กำรใหค้วำมช่วยเหลือ แกไ้ขหรือแนะน ำของพนกังำน      
8.พนกังำนใหบ้ริกำรดว้ยควำมสุภำพ/เป็นมิตร      
9.พนกังำนดูแลเอำใจใส่ เตม็ใจใหบ้ริกำร      
10.พนกังำนแต่งกำยเหมำะสม      
ดำ้นสถำนท่ี      
11.สถำนท่ีท่ีจดักิจกรรมมีควำมเหมำะสม      
12.ขนำดและพื้นท่ีของสถำนท่ีมีควำมเหมำะสมต่อผูเ้ขำ้ร่วม       
กิจกรรม 

     

13.มีกำรจดัสถำนท่ีใหบ้ริกำรท่ีปลอดภยั/สะอำด/สวยงำม      
ดำ้นกิจกรรม      
14.ผูใ้หค้วำมรู้มีควำมรู้ในเร่ืองท่ีบรรยำย      
15.กิจกรรมมีควำมน่ำสนใจ      
16.ระยะเวลำในกำรท ำกิจกรรมมีควำมเหมำะสม      
ดำ้นอ่ืนๆ      
17.ควำมเพียงพอในดำ้นอำหำรและเคร่ืองด่ืม      
18. ควำมเพียงพอดำ้นอุปกรณ์ในกำรท ำกิจกรรม      

 

ระดบัควำมคิดเห็น 



 

 

 

ส่วนท่ี 3 ระบุปัญหำและขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงกำรบริกำรในกำรจดักิจกรรมในคร้ังต่อไป 

 

ปัญหำ ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงในคร้ังต่อไป 
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