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บทคัดย่ อ
โครงงานเรื่ อง Application for Effective Human Resource Management มีวตั ถุประสงค์เพื่อทา Mobile
Application สาหรับใช้ในการจองคิวล่วงหน้าก่อนเข้าพบพนักงานกองสวัสดิการมาตรฐานความปลอดภัยงาน
บริ การเครื่ องบิน หรื อเรี ยกคาย่อที่ใช้ในองค์กรว่า QV-3 ศูนย์ปฏิบตั ิการ การบินไทย (OPC) เนื่องจากทางแผนก
มีการทางานที่ซบั ซ้อนและใช้เวลาในการทางานมาก เราจึงออกแบบแอพพลิเคชัน่ ขึ้นมา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
โครงงาน คือ บุคลากรในบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์
เกี่ยวกับลักษณะการใช้งาน และความคิดเห็นของพนักงานผูใ้ ช้ ผลการศึกษา พบว่า ผลโครงงานโปรแกรม
Mobile Application ที่ใช้งานผ่านสมาร์ ทโฟนสามารถอานวยความสะดวกให้กบั พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
โดยพนักงานสามารถส่ งเรื่ อง จองคิว บันทึกประวัติส่วนตัวลงในแอพพลิเคชัน่ ทาให้ฝ่ายบุคคลทราบข้อมูล
เบื้องต้น สามารถวางแผนกาลังคนในการทางานได้อย่างแม่นยาและตรงประเด็น เพิ่มความสะดวกรวดเร็ ว
สาหรับพนักงงานต้อนรับบนเครื่ องบินให้ง่ายต่อการติดต่อและให้ขอ้ มูลแก่พนักงานกองสวัสดิการมาตรฐาน
ความปลอดภัยงานบริ การเครื่ องบิน (QV-3)
คาสาคัญ : Mobile Application สมาร์ทโฟน จองคิว
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Abstract
Application for Effective Human Resource Management aimed to create a mobile application for
staff make reservation before arriving In-flight Service Safety Standard & Welfare Department (QV-3),
OPC Building, Thai Airways International Public Company Limited. Due to complication and time
consumption for staff to contact the department, the application was created, questions were asked from
staff in order to create an application. The completed application was used by the staff. Satisfaction level
was indicated by four staff. The results showed that a mobile application was comfortable for air crew.
The staff could acknowledge issues, reserve a seat and filled in the personal information prior to arrival.
Therefore, HR management possessed the information and could plan a work schedule while the air crew
completed work quickly and could easily contact with QV-3.
Keywords: Efficiency, Service, THAI Young Pilots Camp
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การที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ปฏิบตั ิงานในโครงงานสหกิจศึกษา ณ บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ตั้งแต่วนั ที่ 8 มกราคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 ส่ งผลให้คณะผูจ้ ดั ทาได้รับความรู ้และประสบการณ์
ต่าง ๆ อันมีค่ามากมายมหาศาล สาหรับโครงงานสหกิจศึกษาฉบับนี้ สาเร็ จลงได้ดว้ ยดีจากความร่ วมมือ
และสนับสนุนจากหลายฝ่ าย
อนึ่ ง คณะผู ้จ ั ด ท าโครงงานหวัง ว่ า โครงงานฉบั บ นี้ จะมี ป ระโยชน์ ไ ม่ ม ากก็ น้ อ ยจึ ง
ขอขอบพระคุ ณ บุ ค ลากรในศู น ย์ป ฏิ บ ัติ ก าร (OPC) สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ พนัก งานกองสวัส ดิ ก าร
มาตรฐานความปลอดภัยการบริ การบนเครื่ องบิน QV-3 และ อาจารย์ ดร.นันทิรา ภูขาว สนใจ ที่ได้ให้
คาแนะนาจนทาให้ผลงานของโครงงานเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั การบินไทย จากัด
(มหาชน) และขอขอบพระคุณบิดา มารดา ของคณะผูจ้ ดั ทาโครงงานที่ คอยให้ความช่ วยเหลื อและ
สนับสนุนมาโดยตลอดซึ่งคณะผูจ้ ดั ทาโครงงานขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย
คณะผู้จัดทา
เมษายน 2561

สารบัญ
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ขนาดใหญ่ดาเนิ นธุ รกิจสายการบินซึ่ งเป็ น
สายการบินประจาชาติของประเทศไทยอีกด้วย มีการให้บริ การขนส่ งผูโ้ ดยสาร สิ นค้า พัสดุภณ
ั ฑ์
และไปรษณี ยภัณฑ์ โดยทาการขนส่ งเชื่อมโยงเมืองหลักของประเทศไทยไปยังเมืองต่างๆ ทัว่ โลก
ทั้งแบบเที่ยวบินประจา เที่ยวบินเช่าเหมาลา และส่ งผ่านเครื อข่ายพันธมิตรการบิน โดยมีท่าอากาศ
ยานสุ วรรณภู มิเป็ นศู นย์กลางเครื อข่ายเส้นทางการบิ น การใช้บริ การบนเครื่ องบิ นจาเป็ นต้องมี
พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน เนื่ องจากวิ ชาชี พพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน เป็ นผูพ้ ิทกั ษ์ความ
ปลอดภัยและอานวยความสะดวกสบายแก่ผโู ้ ดยสารบนอากาศยานคอยดูแลช่วยเหลือผูโ้ ดยสารใน
กรณี ฉุก เฉิ น รั บ ผิด ชอบตรวจเช็ คอุ ปกรณ์ ประจ าเครื่ อ งตามจุ ด ต่ า งๆ เช่ น ถัง ออกซิ เจน เครื่ อ ง
ดับเพลิง ไฟฉาย หน้ากากออกซิ เจน และเสื้ อชูชีพ สาหรับสาธิ ตให้ผโู ้ ดยสาร ให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามรายการและอยู่ในสภาพใช้งานได้ นอกจากนี้ ยงั มีหน้าที่การให้บริ การแก่ผูโ้ ดยสาร เช่ น การ
เตรี ยมอาหาร การเสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่ม การให้การรักษาพยาบาลแก่ผโู ้ ดยสารที่เจ็บป่ วย การ
จัดหาที่นง่ั ให้กบั ผูโ้ ดยสาร ตรวจดูให้ผโู ้ ดยสารรัดเข็มขัดก่อนเครื่ องบินขึ้นหรื อลง แจกสิ่ งพิมพ์ให้
ผูโ้ ดยสารอ่านและดูแลรักษาความสะอาดเรี ยบร้อยในห้องผูโ้ ดยสาร และห้องน้ า เป็ นต้นทั้งหมดนี้
เป็ นเรื่ องที่ละเอียดอ่อนเพราะต้องเจอกับภาวะทางอารมณ์ของผูโ้ ดยสาร ปั ญหาส่ วนตัว ปั ญหาการ
ทางาน ปั ญหากับผูโ้ ดยสาร ทางบริ ษทั ฯ จึงต้องมีแผนกฝ่ ายบุคคลที่ไว้รับรองคอยรับเรื่ องและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ให้กบั ลูกเรื อ
คณะผูจ้ ดั ทาปฏิบตั ิงานในหลายภาคส่ วนงานที่เกี่ ยวข้องกับฝ่ ายบุคคลคอยดูแลพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่ องบินทั้งหมดและได้ศึกษาว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินเมื่อมีปัญหาไม่วา่ เรื่ องใด
ก็ตามจะเข้ามาคุยกับทางแผนกฝ่ ายบุคคล คณะผูจ้ ดั ทาคิดว่าการจัดการปั ญหาที่เกิ ดกับพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่ องบินให้เป็ นระบบผ่าน Application โดยการยืน่ เรื่ องก่อนเข้าพบเป็ นเรื่ องที่จาเป็ นต่อ
องค์กร เพราะปั จจุบนั Application สามารถนามาประยุกต์เพื่อสร้างเป็ นระบบสารสนเทศสาหรับ
งานด้านต่าง ๆ ภายในองค์กรได้อย่างมากมาย ประยุกต์ให้สามารถทางานร่ วมกันได้ เพื่อนาไปใช้
ประมวลผลข้อมูลในงานด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ ก็เพื่อต้องการให้การทางานมีความสะดวกและรวดเร็ ว
มากขึ้น
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1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่ อ จัด การปั ญ หาที่ เ กิ ด กั บ พนั ก งานต้อ นรั บ บนเครื่ องบิ น ให้ เ ป็ นระบบผ่ า น
Application
1.2.2 เพื่ อ ให้ ก ารท างานรวดเร็ ว ขึ้ น โดยมี ก ารยื่น เรื่ อ งผ่า นการจองคิ ว ทาง Application
ล่วงหน้าก่อนการเข้าพบ
1.2.3 เพื่อให้ได้ Mobile Application ที่กองสวัสดิการมาตรฐานความปลอดภัยงานบริ การ
บนเครื่ องบิน (QV-3) สามารถใช้งานได้จริ ง
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ประชากร
บุคลากรในบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
1.3.2 ขอบเขตด้านเวลาและสถานที่
ศูนย์ปฏิบตั ิการการบินไทย (OPC) บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ตั้งแต่วนั ที่ 8
มกราคม ถึง 30 เมษายน 2561
1.4 คำจำกัดควำม
1.4.1 Application
หมายถึง Mobile Application เป็ นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
เช่น โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตโดยโปรแกรมจะช่วยตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคอีกทั้งยัง
สนับสนุน ให้ผใู ้ ช้โทรศัพท์ได้ใช้ง่ายยิง่ ขึ้นในปัจจุบนั โทรศัพท์มือ หรื อ สมาร์ทโฟน
1.4.2 การจัดการ (Management)
หมายถึง “การจัดการ” (Management) จะเน้นการปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามนโยบาย (แผนที่
วางไว้) ซึ่ งนิ ยมใช้ในการจัดการธุ รกิจ (Business management) ในอีกแนวหนึ่ งอาจกล่าวได้ว่าการ
บริ หารจัดการ หมายถึง กระบวนการของการมุ่งสู่ เป้าหมายขององค์กรจากการทางานร่ วมกัน โดย
ใช้บุ ค คลและทรั พ ยากรอื่ น ๆ (Certo, 2000, p.555) หรื อ เป็ นกระบวนการออกแบบและรั ก ษา
สภาพแวดล้อมที่บุคคลทางานร่ วมกันในกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.5 ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1.5.1 เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดการปั ญหาที่เกิดกับพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินโดยใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
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1.5.2 ลดข้อผิดพลาดในการประสานงานจากหลายๆ แผนกเกี่ยวกับการจัดการปั ญหาที่เกิด
กับพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
1.5.3 บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) สามารถนาผลการศึกษาไปใช้เพื่อพัฒนาให้เป็ น
Applicationที่สามารถใช้งานได้จริ ง

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
จากการศึ ก ษาทฤษฎี แ ละงานวิจ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อง เพื่อสร้ างเว็บApplicationสาหรั บการนัดหมาย
ล่วงหน้าในการเข้ารับบริ การในกองสวัสดิการมาตรฐานความปลอดภัยงานบริ การบนเครื่ องบิน (QV-3)
ผูว้ ิจยั ได้เสนอแนวคิดและทฤษฎีจาก เอกสาร หนังสื อ และผลงานวิจยั ต่างๆที่เกี่ยวข้องมีเนื้อหาดังนี้
2.1 ข้อมูลด้านการออกแบบ Mobile Application
2.1.1 ข้อมูลประวัติและที่มาของ Mobile Application
2.2.2 ข้อมูลด้านการสร้าง Mobile Application ผ่าน iBuildApp
2.2 ขั้นตอนการส่ งเอกสารของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน (Sick on duty Z12)
2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ Mobile Application
2.4 การใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางานและการลดต้นทุนในองค์กร
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ข้ อมูลด้ านการออกแบบ Mobile Application
2.1.1 ข้อมูลประวัติและที่มาของ Mobile Application
อลิ ส า สุ ข แก้ว (2561) กล่ าวว่า Mobile Application ประกอบขึ้ น ด้ว ยคาสองค า คื อ
Mobile กับ Application มีความหมายดังนี้ Mobile คืออุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการพกพา ซึ่ งนอกจากจะ
ใช้งานได้ต ามพื้น ฐานของโทรศัพท์แล้ว ยังทางานได้เ หมื อนกับเครื่ องคอมพิว เตอร์ เนื่ องจากเป็ น
อุปกรณ์ที่พกพาได้จึงมีคุณสมบัติเด่น คือ ขนาดเล็กน้ าหนักเบาใช้พลังงานค่อนข้างน้อย ปั จจุบนั มักใช้
ทาหน้าที่ได้หลายอย่างในการติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสารกับคอมพิวเตอร์ สาหรับ Application หมายถึง
ซอฟต์แวร์ ที่ใช้เพื่อช่วยการทางานของผูใ้ ช้ (User) โดย Application จะต้องมีส่ิ งที่เรี ยกว่า ส่ วนติดต่อกับ
ผูใ้ ช้ (User Interface หรื อ UI) เพื่อเป็ นตัวกลางการใช้งานต่าง ๆ
Mobile Application เป็ นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่ น
โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตโดยโปรแกรมจะช่วยตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค อีกทั้งยังสนับสนุน
ให้ผูใ้ ช้โทรศัพท์ได้ใช้ง่ายยิ่งขึ้น ในปั จจุบนั โทรศัพท์มือ หรื อ สมาร์ ทโฟน มีหลายระบบปฏิบตั ิการที่
พัฒนาออกมาให้ผบู ้ ริ โภคใช้ ส่ วนที่มีคนใช้และเป็ นที่นิยมมากก็คือ ios และ Android จึงทาให้เกิดการ
เขียนหรื อพัฒนา
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Application ลงบนสมาร์ทโฟนเป็ นอย่างมาก อย่างเช่น แผนที่ เกมส์ โปรแกรมคุยต่างๆ และหลายธุรกิจ
ก็เข้าไปเน้นในการพัฒนา Mobile Application เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่ อสารกับลูกค้ามากขึ้น
Mobile Application เหมาะสาหรับธุ รกิ จและองค์กรต่างๆในการเข้าถึงกลุ่มคน รวมถึงขยายการ
ให้บริ การผ่านมือถือ สะดวกง่าย ทุกที่ ทุกเวลา
2.2.2 ข้อมูลด้านการสร้าง Mobile Application ผ่าน iBuildApp
สาหรับเรื่ องของการทา Application บนมือถือในยุคนี้ มีบริ ษทั เกิดใหม่มากมายที่เปิ ด
ขึ้ น มาเพื่ อพัฒนา Application ให้รองรั บกับตลาด เป็ นเว็บที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น มาโดยทาให้เ กิ ด Application
ขึ้นมาและสะดวกสบาย โดยที่ไม่ตอ้ งทาในส่ วนของ Code ซึ่ งเป็ นระบบเทคโนโลยีของ HTML5 ใน
ส่ วนของอัตราค่าใช้บริ การก็มีท้ งั แบบฟรี และเสี ยเงิน ซึ่ งหากเสี ยเงินก็จะได้หลายรู ปแบบ และแบบฟรี
จะมีระบุชื่อตราสิ นค้าของ iBuildApp ด้วย

รู ปที่ 2.1 หน้าแรกของ iBuildApp.com
ที่มา : https://teerapuch.com
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2.2 ขั้นตอนการส่ งเอกสารของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน (Sick on duty Z12)
Sick on duty (Z12) คือ กรณี ที่พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน บาดเจ็บหรื อป่ วยในขณะปฏิบตั ิ
หน้าที่ โดยมีสาเหตุ ดังนี้
1. อุบตั ิเหตุเนื่องจากการทางาน
เช่น ศีรษะชนกระแทกฝา UNIT สะดุดหกล้ม ตกบันได CART ชนกระแทก เครื่ องบินตกหลุมอากาศ
ฯลฯ ทาให้ได้รับบาดเจ็บ
2. ป่ วยเฉี ยบพลันระหว่างปฏิบตั ิหน้าที่
เช่น ปวดศีรษะ ไข้หวัด กระเพาะอาหารอักเสบ หกล้มที่โรงแรม ฯลฯ
ขั้นตอนที่ตอ้ งทาเพื่อทาการยืน่ เรื่ อง Sick on duty (Z12) มีดงั นี้
1. เมื่อพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินเจ็บป่ วยและบาดเจ็บจากการปฏิบตั ิหน้าที่บนเครื่ องบิน
เช่น กระเป๋ าผูโ้ ดยสารหล่นทับ หู อ้ือเกิดจากแรงดันอากาศ Cart ชารุ ดชนกระแทก ป่ วยเฉี ยบพลัน ลาก
ยกดึงอุปกรณ์บนเครื่ องบิน Turbulence เครื่ องตกหลุมอากาศ อื่นๆ
2. เมื่อหลังจากพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินกลับมาจากการปฏิบตั ิหน้าที่แล้วต้องทาการพบ
แพทย์เพื่อทาการรักษาภายใน 24 ชัว่ โมงนับจากการที่เครื่ องถึง BKK
3. เมื่อพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินพบแพทย์ภายใน 24 ชัว่ โมงแล้ว ต้องนาเอกสารต่อไปนี้มา
ส่ งยังกองสวัสดิการมาตรฐานความปลอดภัยงานบริ การบนเครื่ องบิน (QV-3) เพื่อทาการเปิ ดเรื่ องครั้ง
แรก โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้
 CABIN REEPORT
 ใบรับรองแพทย์
 ใบเสร็ จรับเงิน
 ใบแจงรายการยา
4. เมื่อพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินเตรี ยมเอกสารเสร็ จแล้วให้เดินทางมาส่ งเอกสารยังอาคาร
A2 ชั้น 3 กองสวัสดิการมาตรฐานความปลอดภัยงานบริ การบนเครื่ องบิน (QV-3)
5. ทาการกรอกแบบฟอร์ มเอกสารแจ้งเจ็บป่ วยจากการปฏิบตั ิหน้าที่และแบบฟอร์ มใบขอรับ
การคุม้ ครองสิ ทธิ์และทาการแนบเอกสาร
6. ในกรณี เ จ็ บ ป่ วยต่ อ เนื่ อ งให้พ นัก งานต้อ นรั บ บนเครื่ อ งบิ น น าเอกสารมาส่ ง และกรอก
แบบฟอร์มต่อเนื่อง
7. เมื่อทาการส่ งเอกสารเสร็ จแล้ว CODE Z12 จะทาการเปลี่ยนภายใน 1 เดือน
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ องกับ Application บนโทรศัพท์ มือถือ
ความหมายของApplication
คณาวุธ ชื่นชม (2553) กล่าวว่า Application คือ ซอฟท์แวร์ ที่ใช้เพื่อช่วยในการทางาน ของผูใ้ ช้
Application จึ ง มี ส่ิ ง ที่ เ รี ย กว่า ส่ ว นติ ด ต่ อ กับ ผูใ้ ช้ง าน (User Interface: UI) ซึ่ ง สามารถแบ่ ง ออกเป็ น
ประเภทย่อย ๆ ตามสภาพแวดล้อมการทางาน ได้ดงั นี้
1) Desktop Application คื อ Applicationที่ ท างานบนเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ เช่ น
WindowsMedia Player, Microsoft office เป็ นต้น
2) Mobile Application คือที่ทางานบน แอพพลิเคชัน่ หรื อ โทรศัพท์มือถือ (Moblie)
3) Web Application คือ Applicationที่ทางานบน WEB เช่น Hotmail, Gmail, Google+
เป็ นต้น โดยเว็บApplicationอาจแบ่งออกได้อีกเป็ น Intranet Application โดย Intranet หมายถึง
การใช้งานเฉพาะภายในองค์กร ซึ่งตรงข้ามกับ Internet ที่เป็ น World Wide Web
ณัฐญา มาเกิด (2554) ได้อธิ บายว่าโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานสาหรับเพิ่มความสามารถให้แก่
อุปกรณ์สื่อสารที่มีการใช้งานง่าย ผูใ้ ช้งานสามารถติดตั้งโปรแกรมได้เองโดยมีรูปแบบการทางานขึ้นอยู่
กับรู ปแบบของอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาและมีระบบปฏิบตั ิการที่อุปกรณ์สื่อสาร
การทางานของApplication
สุ ชาดา พลาชัยภิรมย์ศิล (2553) กล่าวว่า Mobile Application (โมบายApplication) เกิดจากการ
รวมสองคา ระหว่าง คาว่า “Mobile” กับ คาว่า “Application” ซึ่งสามารถอธิบายความหมายได้ดงั นี้
คาว่า “Mobile” หมายถึง อุปกรณ์สื่อสารที่ใช้สาหรับพกพาที่ไม่เพียงแต่สามารถใช้งานตามพื้นฐานของ
โทรศัพท์แล้วยังสามารถทางานเหมือนกับเครื่ องคอมพิวเตอร์และเนื่องจาก เป็ นอุปกรณ์ที่พกพาได้จึงมี
คุณสมบัติเด่นคือ ขนาดเล็ก น้ าหนักเบา และใช้พลังงานค่อนข้างน้อย สามารถตอบสนองการใช้งาน
ของผูใ้ ช้ได้อย่างหลากหลาย เช่น การติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสารกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ และสามารถเพิ่ม
หน้าที่การทางานได้ส่วนคาว่า “Application” หมายถึง ซอฟต์แวร์ ที่ใช้เพื่อช่วยสาหรับการทางานของ
ผูใ้ ช้โดยApplicationจะมีส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้ (User Interface หรื อ UI) เพื่อทาหน้าที่เป็ นตัวกลางในการ
ใช้งาน ดังนั้นคาว่า “Mobile Application” หมายถึง Applicationที่ช่วยในการทางานของผูใ้ ช้บนอุปกรณ์
สื่ อ สารแบบพกพา โดยApplicationที่ ท างานบนอุ ป กรณ์ สื่ อ สารแบบพกพาเหล่ า นี้ แบ่ ง ออกเป็ น 2
ประเภท ดังนี้
1) Applicationระบบ คือ ซอฟต์แวร์ที่รองรับการทางานของโปรแกรมหรื อApplication
ต่าง ๆ เช่นWindows Mobile ที่พฒั นาโดย บริ ษทั ไมโครซอฟต์ ระบบปฏิบตั ิการ iPhone IOS ที่
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พัฒนาโดยบริ ษทั Apple ระบบปฏิบตั ิการ Blackberry OS ที่พฒั นาโดยบริ ษทั Research InMotion (RIM)
และระบบปฏิบตั ิการ Android ที่พฒั นาโดยบริ ษทั Google เป็ นต้น
2) Application ที่ ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูใ้ ช้งาน เช่ น Application ประเภทเกมส์
Application ประเภทเครื อข่ายสังคมออนไลน์ และ Application ประเภทมัลติมีเดีย เป็ นต้น ทั้งนี้ การใช้
Application บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลายทัว่ โลกในช่วงท้ายศตวรรษที่ 19 จาก
การกาเนิ ดของ Apple Store โดยก่อนหน้านั้นการใช้ Application บน โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นเพียงการ
ดาวน์โหลดริ งโทนเท่านั้น การเกิ ดขึ้นของ AppStore ทาให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงปั จจัยหลายอย่างที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อการสื่ อสาร ได้แก่ การปรับปรุ งรู ปแบบการทาธุรกิจระหว่างผู ้
ให้บริ การกับผูพ้ ฒั นา Application ทาให้ผพู ้ ฒั นามีโอกาสมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ส่ งผลให้เกิดแรงจูงใจใน
การพัฒนา Application และการพัฒนาเทคโนโลยีโครงสร้ างพื้นฐานที่เกี่ ยวข้อง โดยมีการขยายการ
รองรั บสัญญาณสื่ อสารเพิ่ มมากขึ้ น เพื่อให้รับ-ส่ ง ข้อมู ลให้เพี ย งพอต่ อการใช้งาน Application ที่ มี
คุณภาพและมีประสิ ทธิภาพ
การมี ผู ใ้ ช้ง านบนโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น และถึ ง จุ ด ที่ ไ ด้รั บ การยอมรั บ ในความ
สะดวกสบายในการใช้และการพกพาไปทุกที่ ด้วยเหตุน้ ี การขยายตัวของเนื้ อหา Application จึงเป็ นไป
อย่ า งรวดเร็ วนอกจากนี้ ยั ง เป็ นผลมาจากการเกิ ดของ Application Market Place ของค่ า ย
โทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ ร ายใหญ่ ที่ มี ก ารแบ่ ง สัด ส่ ว นรายได้ใ ห้กับ ผูพ้ ฒ
ั นา Application มากขึ้ น ผูพ้ ฒ
ั นา
Application จึ งมีช่องทางการขาย Application ภายในโครงสร้างที่เป็ นประโยชน์กบั ทุกฝ่ ายระหว่างผู ้
ให้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่และผูพ้ ฒั นา Application ซึ่ งในแต่ละประเทศนั้นนิ ยมใช้ Application ที่
แตกต่างกันไปตามลักษณะของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จและสังคม จากการสารวจพบว่า กลุ่ม
ประเทศที่มีการดาวน์โหลดสู งที่สุดคือ กลุ่มยุโรปอเมริ กาเหนือและเอเชีย
2.4 การใช้ เทคโนโลยีในการเพิม่ ประสิ ทธิภาพการทางานและการลดต้ นทุนในองค์ กร
ปั จ จุ บ ัน พัฒ นาการและการน าเทคโนโลยี ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นองค์ ก ร ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงทั้ง โดยทางตรงและทางอ้อ ม ซึ่ ง ก่ อ ให้เ กิ ด ความท้า ทายแก่ ผูบ้ ริ ห ารในอนาคตให้น า
เทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ธุรกิจ โดยผูบ้ ริ หารต้องมีความรู ้ ความเข้าใจ และวิสัยทัศน์
ต่อแนวโน้มของเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถตัดสิ นใจนาเทคโนโลยีมาใช้งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ ง
สามารถจาแนกผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อการทางานขององค์การออกเป็ น 5 ลักษณะ ดังต่อไปนี้
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1. การปรับปรุ งรู ปแบบการทางานขององค์การ
เทคโนโลยีหลายอย่างได้ถูกนาเข้ามาใช้ภายในองค์การ และส่ งผลให้กระบวนการทางานได้
เปลี่ยนรู ปแบบไป ตัวอย่างเช่น การนาเอาเทคโนโลยีไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (Electronics mail) เข้ามา
ใช้ภายในองค์การ ทาให้การส่ งข่าวสารไม่ตอ้ งใช้พนักงานเดิ นหนังสื ออีกต่อไป ตลอดจนลดการใช้
กระดาษที่ ตอ้ งพิ มพ์ข่า วสารและสามารถส่ งข่าวสารไปถึ งบุ คคลที่ ตอ้ งการได้เป็ นจานวนมากและ
รวดเร็ ว หรื อเทคโนโลยีสานักงานอัตโนมัติ (Office Automation) ที่เปลี่ยนรู ปแบบของกระบวนการ
ทางานและประสานงานในองค์การให้มีประสิ ทธิภาพดียง่ิ ขึ้น และเป็ นเครื่ องมือที่มีประสิ ทธิภาพในการ
บริ หารงานของผูบ้ ริ หารในระดับต่าง ๆ ขององค์การ
2. การสนับสนุนการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์
โดยเทคโนโลยีสารสนเทศจะผลิตสารสนเทศที่สาคัญให้แก่ผบู ้ ริ หารที่จะใช้เป็ นแนวทางในการ
ตัดสิ นใจและการสร้างความได้เปรี ยบเหนื อกว่าคู่แข่งขัน ในอนาคตการแข่งขันในแต่ละอุตสาหกรรม
จะมีความรุ นแรงมากขึ้น การบริ หารงานของผูบ้ ริ หารที่อาศัยเพียงประสบการณ์และโชคชะตาอาจจะไม่
เพียงพอ แต่ถา้ ผูบ้ ริ หารมีสารสนเทศที่มีประสิ ทธิ ภาพมาประกอบในการตัดสิ นใจ ก็จะสามารถแก้ไข
ปั ญหาและบริ หารงานได้มีประสิ ทธิ ภาพขึ้น ดังนั้น ผูบ้ ริ หารในอนาคตจะต้องสามารถประยุก ต์ใ ช้
เทคโนโลยีการสร้างสารสนเทศที่ดีให้กบั ตนเองและองค์การ
3. เครื่ องมือในการทางาน
เทคโนโลยีถูกนาเข้ามาใช้ภายในองค์การ เพื่อให้การทางานคล่องตัวและมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น
การออกเอกสารต่ า ง ๆ โดยใช้คอมพิว เตอร์ การใช้คอมพิว เตอร์ ช่ว ยในการออกแบบชิ้ น ส่ ว นของ
เครื่ องจักร และการควบคุมการผลิต เป็ นต้น เราจะเห็น ได้ว่าเทคโนโลยีสามารถที่จะนามาประยุกต์ใน
หลาย ๆ ด้าน โดยเทคโนโลยีจะช่วยเปลี่ยนแปลงและปรับปรุ งคุณภาพของการที่จะนามาประยุกต์ใน
หลาย ๆ ด้าน โดยเทคโนโลยีจะช่ วยเปลี่ยนแปลงและปรับปรุ งคุณภาพของการทางานให้ดีข้ ึน หรื อ
แม้กระทัง่ ช่ วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่ องของแรงงานและวัสดุ สิ้นเปลืองต่าง ๆลง แต่ยงั คงรั กษาหรื อเพิ่ม
คุณภาพในการทางานหรื อการให้บริ การลูกค้าที่ดีข้ ึน ซึ่ งเป็ นที่แน่นอนว่าเทคโนโลยีจะถูกนาเข้ามาใช้
ในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุ งกระบวนการในการดาเนินงานขององค์การมากขึ้นในอนาคต
4. การเพิ่มผลผลิตของงานโดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
ปั จจุบนั คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลหรื อ PC ถูกพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ตลอดจนการใช้
งานสะดวกและไม่ซบั ซ้อนเหมือนอย่างคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ในท้องตลาดยังมีชุดคาสั่ง
ประยุกต์ (Application Software) อีกมากมายที่สามารถใช้งานกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล และ
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สามารถช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและผลผลิตของงานได้อย่างมาก และเมื่อต่อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเข้า
กับระบบเครื อข่าย ก็จะทาให้องค์การสามารถรั บ-ส่ งข้อมูลและข่าวสารจากทั้งภายในและภายนอก
องค์การได้อีกด้วย ดังนั้นในอนาคตคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลจะกลายเป็ นเครื่ องมือหลักของพนักงาน
และผูบ้ ริ หารขององค์การ
5. เทคโนโลยีในการติดต่อสื่ อสาร
ในช่วงแรกของการนาคอมพิวเตอร์ มาใช้งานทางธุรกิจคอมพิวเตอร์ จะถูกใช้เป็ นเพียงอุปกรณ์
หลักที่ช่วยในการเก็บและคานวณข้อมูลต่าง ๆ เท่านั้น ปั จจุบนั คอมพิวเตอร์ ได้ถูกพัฒนาให้มีศกั ยภาพ
มากขึ้น โดยสามารถที่จะต่อเป็ นระบบเครื อข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ ปั จจุบนั ผูใ้ ช้
สามารถติ ด ต่ อ เพื่ อ ที่ จ ะแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ข่ า วสารซึ่ งกัน และกัน ได้จ ากทุ ก หนทุ ก แห่ ง ทั่ว โลก
คอมพิวเตอร์ จึงมีบทบาทที่สาคัญมากกว่าการเป็ นเครื่ องมือที่เก็บและประมวลผลข้อมูลเหมือนอย่างใน
อดีตต่อไป
แนวโน้มของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร แสดงให้เราเห็นได้ว่าในอนาคต ผูท้ ี่จะ
เป็ นนัก บริ ห ารและนัก วิชาชี พ ที่ ประสบความสาเร็ จจะต้องไม่เพียงแค่รู้จกั คอมพิว เตอร์ แต่ จะต้อง
สามารถใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิ ทธิภาพ และรู ้จกั การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผูบ้ ริ หารใน
อนาคตจะต้อ งรู ้ จ ัก การประยุ ก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยีก ับ งานของตน มี ค วามคิ ด ในการที่ จ ะสร้ า งระบบ
สารสนเทศที่ตนเองต้องการ เพื่อช่วยในการตัดสิ นใจในภาวะที่มีการแข่งขันสู ง ทาให้การบริ หารของ
ตนเองมีประสิ ทธิ ภาพและประสบความสาเร็ จอย่างสู ง ขณะที่นกั วิชาชีพจะใช้ระบบสารสนเทศในการ
รวบรวมประมวลผล และจัดการข้อมูลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนการค้นหาและตรวจสอบข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ ผ่านระบบเครื อข่ายอย่างถูกต้องและรวดเร็ ว (อภิญญา สี ดามน, 2559)
2.5 งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
สงบ ศศิ พงศ์พรรณ ทศนัย ชุ่ มวัฒนะ และศุภณัฐ ค้าทอง (2560) ทาการศึ กษาระบบจองคิว
คลินิกออนไลน์ผ่านเว็บApplication งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ พัฒนาเว็บApplicationลดระยะเวลา
การรอคิวของผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลหรื อคลินิกและสามารถรู ้เวลาในการรอคิวล่วงหน้า ซึ่ งทาให้คลินิก
สามารถจัดเตรี ยมอุปกรณ์สาหรับตรวจผูป้ ่ วยไว้เพียงพอต่อความต้องการโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การรอคิวของผูป้ ่ วยที่ผา่ นมาและนามาหาค่าเฉลี่ยในการรอคิวของแต่ละวัน โดยระบบเว็บApplicationที่
ผูพ้ ฒ
ั นาได้ทาขึ้นมีส่วนของการสมัครสมาชิ กและสมัครผูใ้ ช้งานเพื่อเพิ่มส่ วนของการจัดข้อมูลการ
จัดการผูใ้ ช้งานระบบเว็บ Application ในส่ วนแสดงผลผูพ้ ฒั นาได้ออกแบบให้ใช้งานงานลดขั้นตอน
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ของการเข้าถึงข้อมูล มีส่วนแสดงข้อมูลสมาชิกเป็ นตารางค้นหาข้อมูลที่ได้สมัครไว้ และสามารถแก้ไข
ข้อมูล ลบข้อมูลสมาชิก แล้วในกรณี ที่สมาชิกได้ลืมรหัสผ่านสมาชิกสามารถโทรมาขอหรื อมาที่คลินิก
เพื่อให้ผดู ้ ูแลระบบส่ งรหัสผ่านไปที่อีเมลล์(E-mail) ของสมาชิก ในส่ วนการจองคิวผูใ้ ช้งานจะสามารถ
จองคิวและจัดการการเข้าออกของผูป้ ่ วยได้ผา่ นหน้าจอ ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยต้องการจะยกเลิก ผูป้ ่ วยสามารถ
ขอยกเลิกได้จากผูใ้ ช้งานซึ่งผูพ้ ฒั นาได้ทาให้ระบบเป็ นระบบออนไลน์เพื่อเชื่อมต่อจากสมาร์ทโฟน ให้
ผูท้ ี่เป็ นสมาชิกสามารถได้ดูเวลาและคิวได้จากสมาร์ ทโฟน ผลการวิเคราะห์พบว่า จากผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ยของระบบจองคิวคลินิกออนไลน์ผ่าน Application ความสวยงาม ความทันสมัย น่ าสนใจ
ของหน้าโฮมเพจ ค่าเฉลี่ ยที่ 4.33 คะแนน การจัดรู ปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
ค่าเฉลี่ยที่ 4.17 คะแนนสี สันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม เมนูง่ายต่อการใช้งาน ค่าเฉลี่ยที่
4.25 คะแนน ความแม่นยาของเว็บ Application ในการทางาน ค่าเฉลี่ยที่ 4.17 คะแนนเว็บ Application มี
ความยืนหยุน่ ในการรอคิวในระดับ ค่าเฉลี่ยที่ 4.50 คะแนน เว็บ Application ในส่ วนระบบแสดงคิวแบบ
real time มี ค วามรวดเร็ ว ในระดับ ใด ค่ า เฉลี่ ย ที่ 4.17 คะแนนโดยภาพรวมมี ค วามพึ ง พอใจในการ
ออกแบบเว็บไซต์ในระดับค่าเฉลี่ยที่ 4.25 คะแนน

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน

รู ปที่ 3.1 รู ปสัญญาลักษณ์สายการบินไทย
ที่มา: http://www.thaiairways.com
3.1 ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ : บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ศูนย์ปฏิบตั ิการ (OPC) สนามบินสุ วรรณภูมิ : 333 หมู่ 1 ต.หนองปรื อ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรสาร : 0-2137-0110, 0-2137-0129
โทรศัพท์ : Tel: 0-2137-0100
เว็บไซต์ : http://www.thaiairway.com
3.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์ และการ ให้ บริการหลักขององค์ กร
ประวัติบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) กาเนิ ดจากที่รัฐบาลไทยให้ บริ ษทั เดินอากาศไทย
จากัด กับสายการบิ นสแกนดิ เนเวียน ทาสัญญาร่ วมทุนระหว่างกัน เมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม พ.ศ. 2502
จากนั้นในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2503 บริ ษทั การบินไทย จากัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นด้วยทุนประเดิม 2
ล้านบาท เพื่อดาเนิ นธุรกิจสายการบินระหว่างประเทศ โดยมีเที่ยวบินปฐมฤกษ์ไปยังฮ่องกง เมื่อวันที่ 1
พฤษภาคม ปี เดียวกัน
ต่อมาในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2520 เอสเอเอสคืนหุน้ ให้เดินอากาศไทย หลังจากครบระยะเวลา
ตามสัญญาร่ วมทุน แล้วโอนให้แก่กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ตามมติคณะรัฐมนตรี และใน
ที่สุดเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2531 เดินอากาศไทย ซึ่ งดาเนิ นธุ รกิจสายการบินภายในประเทศก็รวม
กิ จ การเข้ากับ การบิ น ไทยเพื่ อ ให้ ส ายการบิ น แห่ งชาติ เป็ นหนึ่ งเดี ยวตามมติ ค ณะรั ฐมนตรี ท างด้าน
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เศรษฐกิจ จากนั้นในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 การบินไทยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรี และจดทะเบียนแปลงสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน เมื่อปี พ.ศ. 2537

รู ปที่ 3.2 ศูนย์ปฏิบตั ิการ (OPC) สนามบินสุ วรรณภูมิ
ที่มา: http://www.thaiairways.com

รู ปที่ 3.3 สัญญาลักษณ์การบินไทยสมัยอดีตจนถึงปัจจุบนั
ที่มา: http://www.thaiairways.com
เมื่อ วันที่ 29 มีนาคม ปี พ.ศ. 2503 บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ได้เริ่ มเปิ ดการใช้สัญญา
ลักษณ์ภาพตุ๊กตาราไทยออกแบบโดย หม่อมเจ้าไกรสิ งห์ วุฒิชยั ซึ่งเป็ นนักออกแบบที่มีชื่อเสี ยงเป็ นอีก
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ทั้งยังเป็ นผูท้ ี่ อ อกแบบเครื่ อ งแบบของพนัก งานต้อ นรั บ ชุ ด แรกและต่ อ มาจึ งเปลี่ ย นมาใช้เป็ นตรา
สัญลักษณ์ ใหม่ที่มีรูปลักษณ์ ที่ใช้กนั อยู่ในปั จจุบนั โดยออกแบบและได้แรงบันดาลใจจาก “ใบเสมา”
นามาตะแคงเอาข้างลง ซึ่ งสื่ อถึงความเร็ วที่พุ่งตรงขึ้นไปบนท้องฟ้าซึ่งใบเสมาที่เป็ นศาสนวัตถุของชาติ
ที่ ส าคัญ มาก ตราสั ญ ลัก ษณ์ แ บบนี้ ได้รับ การชื่ น ชมเป็ นอย่างมากสี ที่ ส วยสดงดงามมากและมี ก าร
ผสมผสานของลายเส้นได้อย่างลงตัวรวมถึงการสลับสี ทอง ชมพู และม่วงสดพร้อมทั้งชื่อไทย (THAI)
ที่ติดกับสัญลักษณ์น้ นั ใช้ตวั อักษรพิเศษที่จดั ทาขึ้นใช้สาหรับบริ ษทั การบินไทย โดนเฉพาะมีท้ งั ความ
อ่อนช้อยที่แสดงถึงความเป็ นไทย โดยตัวอักษรทั้งหมดถูกปรับให้ตวั อักษรที่เป็ นตัวพิมพ์ใหญ่เท่ากัน
ทั้งหมดเพื่อแสดงถึงความแข็งแกร่ งและความมัน่ คงของ บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) และได้มี
การปรับสี ของตราสัญลักษณ์น้ ี อีกครั้ง ปี พ.ศ.2548 ให้ดูมีชีวิตชีวามากยิง่ ขึ้นและใช้ตราสัญลักษณ์แบบ
ที่ 3 จนถึงปั จจุบนั นี้ และสี ของตราสัญลักษณ์ท้ งั 3 สี มีความต่างและมีความหมายที่สะท้อนถึงความเป็ น
ไทย สี ท อง หมายถึ ง ความอร่ า มของวัด วาในเมื อ งไทย สี ม่ ว งสด หมายถึ ง สี ก ล้ว ยไม้แ ละเป็ นสี
ประจาการบินไทยและส่ วนของสี ชมพูน้ นั หมายถึงสี ของดอกบัว หรื อสี ของผ้าไหมของไทย
(บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร 2559)
3.2.1 เครื่ องบินทีป่ ระจาการของบริษัทการบินไทย
ยีห่ อ้ /รุ่ น

แบบ

จานวน

ชั้นที่นง่ั

Airbus A330

A333

2ลา

ชั้นธุรกิจ 46 ชั้นประหยัด 263

A330

8ลา

ชั้นธุรกิจ 36 ชั้นประยัด 263

A33H

7ลา

ชั้นธุรกิจ 36 ชั้นประหยัด 263

A380-841

6ลา

ชั้นหนึ่ง12 ชั้นธุรกิจ60 ชั้น

Airbus A380

ประหยัด 435
Boeing B737

B737-400

2ลา

ชั้นธุรกิจ12 ชั้นประหยัด137

Boeing B747-400

B74R

4ลา

ชั้นหนึ่ง10 ชั้นธุรกิจ40 ชั้น

B74N

6ลา

ประหยัด325

หมายเหตุ
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ยีห่ อ้ /รุ่ น

แบบ

จานวน

ชั้นที่นง่ั

Boeing B777-300

B773

6ลา

ชั้นธุรกิจ34 ชั้นประหยัด330

Boeing B777-300ER

B77B

8ลา

ชั้นธุรกิจ42 ชั้นประหยัด306

B77W

6ลา

ชั้นธุรกิจ42 ชั้นประหยัด306

Boeing B777-200

B772

8ลา

ชั้นธุรกิจ30 ชั้นประหยัด279

Boeing B777-200ER

B77E

6ลา

ชั้นธุรกิจ30 ชั้นประหยัด262

Boeing B787-8

B787-8

6ลา

ชั้นธุรกิจ24 ชั้นประหยัด240

Airbus A350-900

A350-941

2ลา

ชั้นธุรกิจ32 ชั้นประหยัด289

รวม

82

หมายเหตุ

(XWB)
ทั้งหมด
Airbus A320

A320-200

6ลา

ชั้นสไมล์พลัส 12

A320-

14ลา

ชั้นประหยัด 156

รวม

20

200(WL)
ทั้งหมด
ตารางที่ 3.1 เครื่ องบินที่ประจาการของบริ ษทั การบินไทย
ที่มา: http://www.thaiairways.com
3.2.2 ลักษณะธุรกิจ
เนื่ องจาก บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) เป็ นรัฐวิสาหกิจในสังกัดของกระทรวงคมนาคม
และยังเป็ นสายการบินแห่ งชาติ บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นกิจการด้านการบินพาณิ ชย์ท้ งั เส้นทางด้านการบิน
ระหว่างประเทศและขยายเส้นทางการบินในประเทศได้มีการเกี่ยวข้องกับการบริ การการขนส่ งแบบ
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ครบวงจร โดยจะแบ่งบริ ห ารจัดการธุ รกิ จออกเป็ น 3 กิ จการ ซึ่ งประกอบด้วย การขนส่ งทางอากาศ
(Core Business) หน่วยธุรกิจ (Business unit) การบริ การด้านการขนส่ ง
ซึ่งนอกจากจะมีธุรกิจสายการบินหลักแล้วทางบริ ษทั ได้มีการสนับสนุนการขนส่ ง ไม่วา่ จะเป็ น
การให้ บ ริ ก ารด้านการขนส่ ง ผูโ้ ดยสาร สิ น ค้า พัส ดุ ภ ัณ ฑ์ และไปรษณี ย ภัณ ฑ์ ส่ ว นหน่ ว ยธุ รกิ จ ที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขนส่ งประกอบด้วย บริ การคลังสิ นค้า การบริ การลูกค้าภาคพื้นการบริ การลาน
จอดและอุปกรณ์ ภาคพื้น และครั วการบิน สาหรับกิ จารอื่นๆ จะเป็ นการสนับสนุ นด้านการขนส่ งจะ
ประกอบด้วย การบริ การซ่อมบารุ งอากาศยาน การจาหน่ายสิ นค้าปลอดภาษี การจาหน่ายสิ นค้าที่ระลึก
การบริ การเครื่ องบินจาลอง และการดาเนินงานบริ ษทั ส่ วนย่อยทั้งหมด มีรายละเอียดดังนี้
3.2.2.1 กิจการขนส่ งทางอากาศ
การขนส่ งทางอากาศถือว่าเป็ นธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยการบริ การ การ
ขนส่ งผูโ้ ดยสาร การบริ การไปรษณี ยภัณฑ์ และการบริ การขนส่ งสิ นค้าพัสดุภณ
ั ฑ์ โดยจะให้การบริ การ
ขนส่ งภายในเครื่ องบินไปยังจุดที่บินต่างๆ มีท้ งั แบบเที่ยวบินเหมาลาและเที่ยวบินแบบประจาจะควบคุม
ทั้งเส้นทางระหว่างประเทศและในประเทศ
3.2.2.2 หน่ วยธุรกิจ
บริ ษ ทั การบิ น ไทย จากัด (มหาชน) (รายงานปี 2558 : 18) ระบุ ว่าหน่ วยธุ รกิ จของ
บริ ษทั ฯ มีการเกี่ยวเนื่ องโดยตรงจากธุรกิจการขนส่ งทั้งยังมีส่วนร่ วมที่สาคัญในการที่จะสนับสนุ นให้
ธุ ร กิ จ สายการบิ น ด าเนิ น ได้อ ย่า งดี หน่ ว ยธุ ร กิ จ แต่ ล ะหน่ อ ยจะมี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน อย่า งมี ร ะบบ
เพื่อที่จะให้เครื่ องบินได้สามารถบินจากสถานี ตน้ ทางไปถึงสถานี ปลายทางตรงตามวันและเวลาที่ได้
ระบุไว้ในตารางการบิน โดยมีความสะดวก และรวดเร็ ว ปลอดภัย ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้ เป็ นกี่ช่วยเพิ่มความ
มัน่ ใจและมีความเชื่อถือให้แก่บริ ษทั และผูท้ ี่ใช้บริ การมากยิง่ ขั้น
3.2.3 ธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องโดยตรงกับการขนส่ ง
3.2.3.1.ธุรกิจการบริการคลังสิ นค้ า (Cargo Handling Services)
ให้การบริ การจัดการคลังสิ นค้า ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่า
อากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานภูเก็ต โดยดาเนิ นการจัดการคลังสิ นค้าประกอบด้วยการจัดการ
เก็บรักษาชัว่ คราวและเคลื่อนย้ายสิ นค้าทัว่ ไป สิ นค้าที่ได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ ได้แก่ สิ นค้าสด สิ่ งที่มี
ชีวิต วัตถุมีค่าและให้บริ การขนส่ งสิ นค้าที่ตอ้ งการควบคุมอุณหภูมิเป็ นพิเศษ เป็ นต้น
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3.2.3.2 ธุรกิจการบริการลูกค้ าภาคพืน้ (Ground Customer Services)
ให้บริ การอานวยความสะดวกโดยตรงให้กบั ผูโ้ ดยสารตั้งแต่เข้าท่ าอากาศยานผ่าน
ขั้นตอนต่าง ๆ จนเข้าสู่ อากาศยานจากตัวอากาศยานลงสู่ ภาคพื้นดินในเที่ยวบินทั้งทางขาเข้าและขาออก
โดยให้บริ การผูโ้ ยสารของบริ ษทั และผูโ้ ดยสารของสายการบินลูกค้า
3.2.3.3 ธุรกิจการบินอุปกรณ์ ภาคพืน้
ให้บริ การที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานอานวยความสะดวกบริ เวณลานจอดของอากาศยาน
ให้กบั บริ ษทั และสายการบินลูกค้าให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยมีความปลอดภัยที่สูง มีความพร้อมที่
สามารถ การบินเข้า – ออกที่ตรงเวลาที่สุด
3.2.3.4 ธุรกิจครัวการบิน (Catering Services)
บริ ษ ทั มี การดาเนิ นการในการผลิ ตอาหารสาหรั บ ลูกค้าโดยสารที่ มาใช้บริ การของ
บริ ษทั ฯ ทั้งเที่ยวบินระหว่างประเทศและภายในประเทศรวมถึงบริ การผูโ้ ดยสารสายการบินชั้นนาอื่นๆ
ดาเนิ นธุ รกิ จเกี่ ยวกับอาหาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช่น ภัตตาคาร ร้านเบเกอรี่ Puff & Pie มีการ
จัดบริ การจัดเลี้ยงทั้งในสถานที่ นอกสถานที่ และร้านอาหารสวัสดิการของพนักงาน
3.2.4 กิจการอื่นๆ
การที่ สนับสนุ นการขนส่ ง ได้แก่ ฝ่ ายช่ าง การบิ นอานวยความสะดวกการบิน การจาหน่ าย
สิ นค้าปลอดภาษีท้ งั บนเครื่ องบินและการจาหน่ายสิ นค้าที่ระลึกและมีบริ การเครื่ องบิน
3.2.4.1 กิจการขนส่ งทางอากาศ
บริ ษทั ฯ เป็ นสายการบินแห่ งชาติที่มีการให้บริ การด้านการขนส่ งทางอากาศซึ่ งเป็ น
กิจการหลัก ที่ได้มีการพัฒนาการขนส่ งไปสู่ ภูมิภาคต่างๆ ของโลก จะประกอบด้วย
- กิจการขนส่ งผูโ้ ดยสารทางอากาศ
- กิจการขนส่ งสิ นค้า ไปรษณี ยภัณฑ์และพัสดุภณ
ั ฑ์
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3.3 โครงสร้ างการบริหารและวิสัยทัศน์

รู ปที่ 3.4 รู ปโครงสร้างองค์กรบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ปรับปรุ งข้อมูล ตุลาคม 2559
ที่มา: http://www.thaiairways.com
3.3.1 วิสัยทัศน์ ค่ านิยม และพันธกิจ
ในบทบาทของสายการบิ นแห่ งชาติ บริ ษทั ฯ ทาการประกาศวิสัยทัศน์ เพื่อกาหนดเป้ าหมาย
สู งสุ ดให้ทราบและถือเป็ นแนวทางที่ทุกฝ่ ายมุ่งมัน่ จะปฏิบตั ิหน้าที่ให้บรรลุเป้ าหมาย ได้แก่ “การเป็ น
สายการบินที่ลูกค้าเลือกเป็ นอันดับแรกให้บริ การดีเลิศด้วยเสน่ ห์ไทย” The First Choice Carrier with
Touches of Thai
โดยมุ่งเน้น การสร้ างค่านิ ยมร่ วมให้เกิ ดขึ้ นเพื่อส่ งเสริ มให้เกิ ดคุ ณ ค่าหลัก ได้แก่ การมุ่งเน้น
สร้ างความพึ งพอใจให้ ลูก ค้า การด าเนิ น กิ จ การภายใต้ส ภาวะต้น ทุ น และการใช้งบประมาณอย่าง
เหมาะสม โดยมีความคล่องตัวเพื่อรองรับการการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการดาเนิ นธุ รกิจและ
เพื่อให้เกิ ดการตอบสนองกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างสมดุล บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)ได้
ประกาศพันธกิจแสดงถึงความมุ่งมัน่ และให้ผเู ้ กี่ยวข้องยึดถือปฏิบตั ิ ดังนี้
3.3.1.1 บริ การเกี่ยวกับการขนส่ งทางอากาศอย่างครบวงจรทั้งในและระหว่างประเทศ
โดยมุ่งเน้นในเรื่ องมาตรฐานความปลอดภัย ความสะดวกสบาย การบริ การที่มีคุณภาพด้วยเอกลักษณ์
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ความเป็ นไทย เพื่อส่ งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและความน่าเชื่อถือสู งรวมทั้งเสริ มความประทับใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า
3.3.1.2 การดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนให้แก่
องค์กรและสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงให้แก่ ผูถ้ ือหุน้
3.3.1.3 สร้างความแข็งแกร่ งและมีคุณภาพให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้คานึงถึงการให้
ความสาคัญแก่ ลูกค้าเสริ มสร้ างขีดความสามารถ ทักษะและความรับผิดชอบตลอดจนเพิ่มพูนความ
ผูกพันต่อองค์กร เพื่อให้พนักงานทางานอย่างเต็มศักยภาพและมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
3.3.1.4 ช่ วยเหลือ ส่ งเสริ ม และแสดงความรับผิดชอบต่อ สังคมและสิ่ งแวดล้อมใน
ฐานะเป็ นสายการบินแห่งชาติ
3.3.2.โครงสร้ างกับการดูแล
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในฐานะบริ ษทั มหาชน
บริ ษทั ฯได้แบ่งโครงสร้างออกเป็ น 2 ส่ วน ประกอบด้วย
- คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
- ฝ่ ายบริ หารบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่ องสาคัญที่มีผลต่อการดาเนิ นธุรกิจ
มีบทบาทในการกากับดูแลฝ่ ายบริ หารให้ปฏิบตั ิตามนโยบายและแผนงานของบริ ษทั ฯ โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลัน่ กรองงานเฉพาะเรื่ องและเพื่อให้เป็ นไป
ตามหลัก การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ป ระกอบด้ว ย 1)คณะกรรมการตรวจสอบ 2)กรรมการอิ ส ระ 3)
คณะกรรมการธรรมาภิบาล 4)คณะกรรมการสรรหากาหนดค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากร 5)คณะ
กรรมการ่ างเสริ มกิ จการเพื่ อสังคม 6)คณะกรรมการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของผูด้ ารงตาแหน่ ง
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 7)คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง 8)คณะกรรมการบริ หาร 9)คณะกฎหมาย
3.3.3.ฝ่ ายบริหารบริษัทฯ
มีการแบ่งโครงสร้างการบริ หารจัดการออกเป็ น 2 ส่ วน ตามลักษณะงานและบทบาทหน้าที่
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน โดยมีสายการรายงานตรงไปยังกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
ได้แก่
- ธุ รกิจการบิน เป็ นธุ รกิจหลักที่ให้บริ การขนส่ งผูโ้ ดยสารสิ นค้าประกอบด้วย 5 สายงานหลัก
ได้แก่ สายการพาณิ ชย์ สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ สายการเงินและการบัญชี สายทรั พยากรบุคคลและ
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กากับกิจกรรมองค์กร สายผลิตภัณฑ์และบริ การลูกค้าและ 2 ฝ่ ายปฏิบตั ิการ ได้แก่ สายปฏิบตั ิการและ
ฝ่ ายช่าง
- กลุ่มธุ รกิจสนับสนุ นการบิน บริ หารงานในลักษณะหน่ วยธุ รกิจประกอบด้วย 4 หน่ วยธุ รกิจ
ได้แก่ ฝ่ ายการพาณิ ชย์สินค้าและไปรษณี ยภัณฑ์ ฝ่ ายครัวการบิน หน่วยธุรกิจการบินไทยสมายล์ หน่วย
ธุรกิจการบริ การภาคพื้น
3.3.4.ลักษณะของบุคลากร
การว่าจ้างทั้งในลักษณะพนักงานประจาและแรงงานภายนอกขึ้นอยูภ่ ารกิจของแต่ละหน่วยงาน
มี ก ารจัด ส่ งพนัก งานไปปฏิ บ ัติ ห น้าที่ แ ละว่าจ้างพนัก งานประจ าตามจุ ด บิ น ต่ างๆตามระเบี ย บและ
ข้อกาหนดของแต่ละประเทศในบางภารกิจจะใช้การว่าจ้างตัวแทนทาหน้าที่แทนพนักงานโยมีการตกลง
ให้การส่ งมอบผลิตภัณฑ์และบริ การเป็ นไปตามมาตรฐานที่บริ ษทั ฯ กาหนด
บทบาทหน้าที่ของพนักงานบางกลุ่มจาเป็ นต้องมีทกั ษะและความชานาญเฉพาะบริ ษทั ฯ จะมี
การพัฒนาศักยภาพทั้งเพื่อเพิ่มพูนระดับความรู ้และการสรรหาบุคลากรทดแทน โดยมีศูนย์การฝึ กอบรม
รับหน้าที่วางแผนและกาหนดหลักสู ตรการฝึ กอบรม
3.3.5.กระบวนการส่ งมอบผลิตภัณฑ์
ใช้เครื่ อ งบิ น เป็ นเครื่ อ งมื อ หลัก ในการขนส่ งผูโ้ ดยสารและสิ น ค้า โดยมี ท้ ังการลงทุ น ซื้ อ
เครื่ องบิ น เพื่อใช้เองและน าส่ งผูโ้ ดยสารสิ น ค้าผ่านเครื อข่ายพัน ธมิ ตรมี กระบวนการซ่ อมบารุ งดู แล
เครื่ องมือหลักในการส่ งมอบเพื่อสร้างความมัน่ ใจในการให้บริ การ
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
1. นางสาวอนุสรา กมลสิ นธ์
ตาแหน่งงาน นักศึกษาฝึ กงาน
หน้าที่การปฏิบตั ิงาน –เช็คอีเมลล์ Medical Check up
- ปริ้ นท์เอกสารและอัพเดทเล่มแดงของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
- รวบรวมเอกสารจากห้อง Crew Mailbox
- สแกนเอกสารเพื่อส่ งอีเมลล์
- เขียน Warning BMI ส่ งแผนก SV
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- บัน ทึ ก การตรวจร่ างการประจ าเดื อ นเกิ ด ของพนัก งานต้อ นรั บ บนเครื่ อ งบิ น ลงโปรแกรม
Microsoft Excel
- ตรวจทานใบลาป่ วย/ลากิจ ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล และแบบฟอร์มการเบิกค่าเล่าเรี ยนบุตรของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
2. นางสาวกุลธิดา อากาศวรรธนะ
ตาแหน่งงาน นักศึกษาฝึ กงาน
หน้าที่การปฏิบตั ิงาน –หาเอกสาร Service Briefing Chart ของ Flight
- หาข้อมูลรายชื่อติดต่อพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
- พิมพ์เอกสาร Complain ของผูโ้ ดยสาร
- ส่ งเอกสาร แผนก QV-2 และแผนก OD
- ส่ งเอกสารที่หอ้ ง Crew Mailbox
- เก็บเอกสารเข้า Date Flight ของแต่ละเดือน
3. นายพงษ์สิทธิ์ แซ่โล้ว
ตาแหน่งงาน นักศึกษาฝึ กงาน
หน้าที่การปฏิบตั ิงาน - สแกนเอกสารพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน รุ่ น TQV
- บันทึก Code ความผิดประจาวัน
- ทางานเอกสารผ่านเครื่ องทาลายเอกสาร
- เก็บเอกสาร Personel No. ที่สแกนเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วไปไว้ที่หอ้ งเก็บเอกสาร
- เตรี ยมอุปกรณ์สาหรับการประชุม
- รับโทรศัพท์และจดบันทึกข้อมูลการรับสาย
4. นางสาวอารยา เล่นวารี
ตาแหน่งงาน นักศึกษาฝึ กงาน
หน้าที่ การปฏิ บตั ิงาน – เช็คอี เมลล์ (E-mail) รับ Mail Corporate E-mail พิมพ์เอกสารแล้วจัดใส่
แฟ้มให้ OX-M อ่าน
- จัดทา E-Saraban ทะเบี ยนรั บภายใน ทะเบี ยนส่ งภายใน ทะเบี ยนรั บภายนอก ลงบันทึ กใน
คอมพิวเตอร์
- ตรวจสอบรายชื่ อค่าเบิก-จ่ายตรวจสุ ขภาพประจาปี ของนักบินและลูกเรื อตามวาระที่สวบ.ทอ.
ส่ งมา
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-

ทาหน้าที่ประจาอยูเ่ คาท์เตอร์พยาบาลลงทะเบียนและจัดยาใส่ ซอง
ทาสถิติผมู ้ ารับบริ การรักษาพยาบาลในแต่ละวัน
วัด BMI และทาสถิติ BMI บันทึกลงคอมพิวเตอร์
จัดเก็บใบผลตรวจสุ ขภาพของลูกเรื อและนักบินจากโรงพยาบาลกรุ งเทพเข้าแฟ้ม

3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
1. สุ ภิชญา หาญศึกษา (Admin Assistant Manager กองสวัสดิ การมาตรฐานรักษาความปลอดภัย
งานบริ การบนเครื่ องบิน QV-3)
2. ปัทมา ปัทมดิลก (Staff กองวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพงานบริ การบนเครื่ องบิน QQ-2)
3. วราวุธ มูลพันธ์ (หัวหน้ากลุ่มกองระเบียบและวินยั บุคลากร QV-2)
4. วรนุ ช ศรี วรรธนะ (Administrative Assistant กองมาตรฐานความปลอดภัยอาชี วอนามัย
และเวชศาสตร์การบิน OX-M)
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ตั้งแต่ 8 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2561
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 ศึกษาข้อมูลเพื่อเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ
3.7.2 เขียนรายละเอียดหัวข้อโครงงานและเสนอแบบข้อเสนอโครงงาน
3.7.3 ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
3.7.4 เรี ยบเรี ยง วิเคราะห์และอภิปรายผล
3.7.5 ส่ งแบบรายงานความก้าวหน้าของโครงงาน
3.7.6 รวบรวมเป็ นรู ปเล่มโครงงานเพื่อนาเสนอโครงงานต่ออาจารย์และโครงงานสหกิจ
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3.8 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.ศึกษาข้อมูล
2.วิเคราะห์ปัญหา /ปฏิบตั ิงาน
3.คิดผลการเพิ่มประสิ ทธิภาพ
4.ติดตามผล
5.จัดทาเอกสาร
6.เก็บรวบรวมข้อมูล

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ตารางที่ 3.2 ขั้นตอนและระเวลาการดาเนินงาน
3.9 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ดแวร์
1) เครื่ องคอมพิวเตอร์
2) กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล
3) โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน
4) เครื่ องถ่ายเอกสาร
ซอฟต์แวร์
1) โปรแกรม Microsoft Word
2) โปรแกรม iBuildApp
3) โปรแกรม Photoshop
4) โปรแกรม Paint
หลังจากที่ได้ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาของกองสวัสดิการมาตรฐานรักษาความปลอดภัย
งานบริ การบนเครื่ องบิน (QV-3) แล้ว คณะผูจ้ ดั ทาได้รวบรวมข้อมูลปัญหาต่างๆ จากนั้นคณะผูจ้ ดั ทาได้
เริ่ มสร้าง Mobile Application ที่ใช้สาหรับการจองคิวหรื อติดต่อพนักงาน ซึ่ งได้ออกแบบจาลองขึ้นมา
เพื่อใช้ในภายภาคหน้าทางบริ ษทั สามารถนาไปประยุกต์ใช้และสร้างApplicationขึ้นมาใช้งานได้จริ ง
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เพื่อเป็ นประโยชน์และสะดวกต่อการเข้าพบพนักงานกองสวัสดิการมาตรฐานรักษาความปลอดภัยงาน
บริ การบนเครื่ องบิน (QV-3)

รู ปที่ 3.5 ภาพแสดงการค้นหาเว็บไซต์เพื่อทาApplication
ที่มา : https://www.google.com
จากนั้นคณะผูจ้ ดั ทาได้สร้าง Mobile Application ขึ้น โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.google.com
ค้นหาคาว่า ibuildapp ในช่องค้นหา จากนั้นหน้าจอจะปรากฏหน้าเว็บไซต์ iBuildApp ขึ้นมา เว็บไซต์น้ ี
เป็ นเว็บไซต์ที่เปิ ดให้ทดลองสร้างApplicationฟรี ไม่เสี ยค่าใช้จ่าย แต่จะจากัดการใช้งานเพียงแค่ 15 วัน
เท่ านั้น หลังจากครบกาหนดทางเว็บไซต์จะให้เสี ยค่าบริ การหากต้องการใช้งานApplicationที่ สร้ าง
ต่อไป หลังจากเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์แล้วต้องสมัครเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์ก่อนจึงจะสร้างApplicationได้
ก่อนอื่นต้อง SIGN UP ทางมุมขวาด้านบนก่อน โดยใช้การลงทะเบียนผ่านอีเมลล์ หลังจากลงทะเบียน
เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วจึงสามารถ SIGN IN เข้าสู่ ระบบได้
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รู ปที่ 3.6 รู ปภาพหน้าเว็บไซต์ iBuildApp และการเลือกลงทะเบียนสมัครเป็ นสมาชิก
ที่มา : https://ibuildapp.com
หลังจากกด SING IN แล้ว ให้กรอกที่อยูอ่ ีเมล์และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ ระบบการใช้งานเว็บไซต์
การเข้าสู่ ระบบสามารถทาได้ 2 ช่องทาง คือ การเข้าสู่ ระบบแบบ 1. ใช้ที่อยูอ่ ีเมล์และรหัสผ่าน 2. เข้าสู่
ระบบผ่าน Facebook

รู ปที่ 3.7 การสู่ ระบบเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์
ที่มา : https://ibuildapp.com
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เมื่อทาการเข้าสู่ ระบบแล้ว ให้คลิกที่คาว่า Create New App เพื่อสร้าง Mobile Application และ
จัดเตรี ยมข้อมูล เนื้อหา และรู ปภาพที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการสร้างApplication

รู ปที่ 3.8 ใช้ตวั เลือกสร้างApplicationเพื่อสร้างApplication
ที่มา : https://ibuildapp.com
เมื่ อ คลิ ก ที่ ค าว่า Create New App แล้ว หน้าเว็บ ไซต์ จะปรากฏให้ เลื อ กรู ป แบบApplication
ส าเร็ จ รู ป มี ให้ เลื อ กมากมายหลายรู ป แบบ มี ท้ ังประเภทธุ รกิ จ การเรี ย นการสอน ร้ านอาหาร การ
ท่องเที่ยว หรื อโรงแรมและประเภทอื่นๆ โดยสามารถเลือกประเภทได้จากตัวเลือกด้านซ้ายมือ

รู ปที่ 3.9 ตัวเลือกประเภทและรู ปแบบของApplicationสาเร็ จรู ปพร้อมภาพตัวอย่าง
ที่มา : https://ibuildapp.com
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เมื่อเลือกรู ปแบบของApplicationสาเร็ จรู ปได้แล้ว ให้กดที่คาว่า Create ตรงApplicationที่เลือก
ไว้Applicationสาเร็ จรู ปจะแสดงเนื้ อหาต่างๆในรู ปแบบตัวอย่างให้ดูว่าเมื่อเราสร้างApplicationของเรา
เสร็ จสมบูรณ์แล้วจะปรากฏเป็ นรู ปร่ างแบบใด

รู ปที่ 3.10 Applicationสาเร็ จรู ปที่คณะผูจ้ ดั ทาเลือกใช้
ที่มา : https://ibuildapp.com
ขั้นตอนต่อไป เมื่อApplicationสาเร็ จรู ปปรากฏขึ้นก็จะเป็ นขั้นตอนการใส่ ขอ้ มูลซึ่ งคณะผูจ้ ดั ทาได้
จัดเตรี ยมข้อมูลทั้งเนื้ อหาและรู ปภาพไว้แล้ว โดยข้อมูล เนื้ อหา และรู ปภาพจาก www.google.com โดย
จะเริ่ มปฏิบตั ิตามขั้นตอน ดังนี้
 เปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนรู ปภาพApplicationให้เป็ นชื่อของบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
 แก้ไขเนื้อหาแต่ละประเภทและกาหนดว่าจะให้ตวั เลือกใดอยูใ่ นตาแหน่งใด
 ใส่ ขอ้ มูลเนื้อหาและใส่ รูปภาพตามลาดับตาแหน่งของชื่อเรื่ องที่วางไว้
 เลือกสี ของแต่ละตัวเลือกให้แตกต่างกันออกไป
 เมื่อใส่ เนื้อหาและข้อมูลครบทุกๆตัวเลือกแล้ว ตรวจทานข้อมูลซ้ าอีกหนึ่งรอบ
 บันทึกApplicationที่สร้างไว้
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 Applicationสาเร็ จรู ปที่ได้จากการสร้างผ่านเว็บไซต์จะถูกบันทึกเป็ นไฟล์ของเว็บไซต์เท่านั้น

รู ปที่ 3.11 หน้าApplicationสาเร็ จรู ปที่สามารถดัดแปลงแก้ไขได้
ที่มา : https://ibuildapp.com
ดังนั้นApplicationสาเร็ จรู ปที่คณะผูจ้ ดั ทาได้สร้างขึ้นผ่านเว็บไซต์มีระยะเวลาการทดลองใช้
งาน 15 วันเท่านั้น และการทดลองใช้ผ่านสมาร์ ทโฟนนั้น ทางเว็บไซต์มีวิธีการโหลดApplicationเพื่อ
ทดลองใช้ที่แตกต่างกันไปตามระบบปฏิบตั ิการของสมาร์ ทโฟน โดยระบบ Android จะโหลดข้อมูล
ผ่านทางอีเมล์และติดตั้งApplicationได้เลย แต่ระบบ IOS จะต้องทาการโหลดApplication iBuildApp
ผ่านทาง App Store ก่อนจึงจะสามารถติดตั้งApplicationได้

บทที่ 4
ผลการดาเนินโครงงาน
คณะผูจ้ ดั ทำได้ดำเนิ นงำนกำรออกแบบ Application ตำมขั้นตอนกำรดำเนิ นงำนที่เสนอในบท
ที่ 3 แล้วได้ผลกำรดำเนินงำน ดังนี้

รู ปที่ 4.1 รู ปหน้ำหลักของApplication
ที่มำ : https://ibuildapp.com/reservationqonline
เมื่อเข้ำสู่ หน้ำหลักของ Application จะแสดงตัวเลือกต่ำงๆภำยใน Application ซึ่งหน้ำหลักของ
Applicationจะมี เ มนู ให้ เ ลื อ ก ดั ง นี้ Contact us, Website, Email, News, Booking, Google Map, QR
Code และ Take a picture ซึ่งสำมำรถเลือกใช้งำนได้ตำมควำมต้องกำร
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หำกลงทะเบียน
เรี ยบร้อยแล้ว ให้กด
“Log in” เพื่อเข้ำสู่
ระบบ

ก ด “Register”
เพื่อลงทะเบียน
สมัครสมำชิก

รู ปที่ 4.2 รู ปหน้ำ Login เข้ำสู่ ระบบ
ที่มำ : https://ibuildapp.com/reservationqonline/login
เมื่อกดตัวเลือกที่หน้ำแรกของ Application ระบบจะให้ทำกำร Login เข้ำสู่ ระบบทุกครั้งก่อน
กำรใช้งำน หำกยังไม่มีรหัสเข้ำสู่ ระบบ จะต้องลงทะเบี ยนเข้ำสู่ ระบบผ่ำนอีเมลล์ (E-Mail) หลังจำก
ได้รับอีเมลล์ (E-Mail) ตำมที่ลงทะเบียนไว้ ถือว่ำผูใ้ ช้งำนได้ทำกำรลงทะเบียนเสร็ จเรี ยบร้อย หลังจำก
นั้ นให้ ก รอกอี เมลล์ (E-Mail) กั บ รหั ส ผ่ ำ น (Password) เพื่ อ ท ำกำรเข้ำ สู่ ระบบ และเข้ำ ใช้ ง ำน
Application ได้ตำมปกติ ผูใ้ ช้งำนจะต้องทำกำร Log in เข้ำสู่ ระบบทุกครั้งเมื่อจะเปิ ดใช้งำน Application
และระบบจะทำกำร Log out อัตโนมัติทุกครั้งเมื่อออกจำก Application
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ฟอร์มตัวเลือกเรื่ องที่จะติดต่อ
กองสวัสดิกำรมำตรฐำนรักษำ
ควำมปลอดภัยงำนบริ กำรบน
เครื่ องบิน (QV-3)

รู ปที่ 4.3 รู ปหน้ำสำหรับกรอกแบบฟอร์มในกำรยืน่ เรื่ องเข้ำพบ
ที่มำ: https://ibuildapp.com/reservationqonline/customform
ในส่ วนของหน้ำ Custom Form มีไว้สำหรับให้พนักงำนต้อนรับบนเครื่ องบิ นกรอกข้อมูลที่
จำเป็ นในกำรยื่นเรื่ องที่ใช้สำหรับกำรติดต่อกับกองสวัสดิกำรมำตรฐำนรักษำควำมปลอดภัยงำนบริ กำร
บนเครื่ องบิน (QV-3) โดยเรื่ องที่ติดต่อทัว่ ไปมีดงั นี้ Sick on duty ลำป่ วย ลำคลอด แจ้งคลอด แจ้งลำออก
BMI และ Medical Check up หลังจำกที่ เลื อ กเรื่ อ งที่ จ ะติ ด ต่ อ แล้ว ให้ ก รอกชื่ อ นำมสกุ ล พร้ อ มทั้ง
Personnel Number ที่เป็ นรหัสประจำตัวของพนักงำนต้อนรับบนเครื่ องบิน
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รู ปที่ 4.4 หน้ำ Online Booking Software ใช้สำหรับกำรจองคิว
ที่มำ: https://ibuildapp.com/reservationqonline/onlinebooking
หลังจำกที่กรอกข้อมูลยื่นเรื่ องกำรเข้ำพบเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็ นหน้ำ Online
Booking Software เพื่อใช้สำหรับกำร Booking วัน เวลำ ที่จะเข้ำติดต่อ เพื่อรับคิว พนักงำนต้อนรับบน
เครื่ องบินสำมำรถเลือกวัน เวลำที่สะดวกที่จะเข้ำติดต่อกองสวัสดิกำรมำตรฐำนรักษำควำมปลอดภัยงำน
บริ ก ำรบนเครื่ อ งบิ น (QV-3) เมื่ อ กรอกข้อ มู ล ทั้งหมดเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ว ระบบจะท ำกำรรั น คิ ว ให้
อัตโนมัติ และจะส่ งข้อมูลไปยังพนักงำนกองสวัสดิกำรมำตรฐำนรักษำควำมปลอดภัยงำนบริ กำรบน
เครื่ องบิน (QV-3) เพื่อให้ทรำบช่วงเวลำที่พนักงำนต้อนรับบนเครื่ องบินจะเข้ำไปติดต่อ รวมถึงข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่ องที่ติดต่อ เพื่อจะได้ทรำบล่วงหน้ำและจะได้จดั เตรี ยมเอกสำรไว้ เพื่อเป็ นกำรประหยัดเวลำ
ในกำรเข้ำพบ
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รู ปที่ 4.5 หน้ำ Company News
ที่มำ : https://ibuildapp.com/reservationqonline/companynews
ในส่ วนของหน้ำ Company News จะเป็ นกำรแจ้งเตือนข่ำวที่สำคัญ อย่ำงเช่น กำรตรวจร่ ำงกำย
ประปี ในแต่ละเดื อนเกิ ดของพนักงำนต้อนรั บบนเครื่ องบิ น เมื่อกดเข้ำไปจะเห็ นข้อควำมที่ ทำงกอง
สวัสดิกำรมำตรฐำนรักษำควำมปลอดภัยงำนบริ กำรบนเครื่ องบิน (QV-3) ได้อพั เดทไว้ หรื ออำจจะเป็ น
กิจกรรมของ BMI ที่จดั ขึ้นเพื่อให้พนักงำนต้อนรับบนเครื่ องบินได้เข้ำร่ วม นอกจำกนี้ อำจจะมีกำรแจ้ง
ข่ำวสำรต่ ำงๆทัว่ ไปที่ จำเป็ นต่ อพนักงำนต้อนรั บ บนเครื่ องบิ น โดยที่ ข่ำวสำวต่ ำงๆที่ จำเป็ นจะแจ้ง
รำยละเอียดให้ทรำบอยูใ่ นหน้ำนี้
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กดตรงที่อยูแ่ ล้ว
จะมีแผนที่นำ
ทำงจำก Google
Map ขึ้นมำ

รู ปที่ 4.6 ตัวเลือก Contact Us ช่องทำงกำรติดต่อศูนย์ปฏิบตั ิกำร กำรบินไทย สุ วรรณภูมิ (OPC)
ที่มำ : https://ibuildapp.com/reservationqonline/contactus
ในApplicationมี ก ำรใส่ ร ำยละเอี ย ดให้ ท รำบถึ งช่ อ งทำงกำรติ ด ต่ อ โดยสำมำรถกดเลื อ กที่
ตรงหน้ำหลักของ Application แล้วกดตัวเลือก Contact Us ก็จะทรำบรำยถึงละเอียดกำรติดต่อบริ ษทั ได้
ทุกช่องทำง ซึ่งภำยในตัวเลือกจะระบุขอ้ มูลดังนี้
 เบอร์โทรติดต่อ
 E-Mail
 เว็บไซด์
 สถำนที่ต้ งั ของศูนย์ปฏิบตั ิกำร กำรบินไทย สุ วรรณภูมิ (OPC)
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รู ปที่ 4.7 แผนที่กำรเดินทำงไปยังศูนย์ปฏิบตั ิกำร กำรบินไทย สุ วรรณภูมิ (OPC)
ที่มำ : https://www.googlemap.com
นอกจำกนี้ ยงั มีแผนที่นำทำงจำก Google Map เพื่อใช้สำหรับกำรเดินทำงไปยังศูนย์ปฏิบตั ิกำร
กำรบินไทย สุ วรรณภูมิ (OPC) ในหน้ำของ Contact Us สำมำรถกดตรงที่อยู่ จำกนั้นจะมีปรำกฎเป็ น
หน้ำแผนที่นำทำงขึ้นมำ โดยผูใ้ ช้งำนสำมำรถเลือกกดดูแผนที่เป็ นแบบดำวเทียมได้ดว้ ย
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รู ปที่ 4.7 หน้ำเว็บไซต์หลักของกำรบินไทย
ที่มำ : https://www.thaiairways.com
หำกต้องกำรเข้ำ Website หลักของกำรบินไทย สำมำรถกดที่คำว่ำ “Website” ที่หน้ำแรกของ
Application นอกจำกนี้ยงั สำมำรถดูเที่ยวบินและจองตัว๋ ผ่ำน Application ได้อีกด้วย
4.1 สรุป Mobile Application สาหรับการจองคิว
สรุ ป Mobile Application ส ำหรั บ กำรจองคิ วเพื่ อใช้ในกองสวัส ดิ กำรมำตรฐำนรั ก ษำควำม
ปลอดภัย งำนบริ ก ำรบนเครื่ อ งบิ น (QV-3) จำกกำรที่ ค ณะผูจ้ ัด ท ำได้ส ร้ ำง Application ขึ้ น มำ โดย
ภำยใน Application มีองค์ประกอบที่ครบครัน ที่คอยอำนวยควำมสะดวกให้กบั พนักงำนต้อนรับบน
เครื่ องบิน ในกำรใช้งำน Mobile Application สำหรับกำรจองคิวนั้นเป็ นระบบที่ผใู ้ ช้สำมำรถใช้ได้อย่ำง
ง่ำยดำย ไม่มีข้ นั ตอนที่ซบั ซ้อน เมื่อผูใ้ ช้ไม่สะดวกเข้ำรับบริ กำรสำมำรถเลื่อนเวลำได้ผำ่ นระบบ โดยตัว
Applicationมี ตวั เลื อกทั้งหมด 8 ตัวเลือก ได้แก่ ตัวเลื อก Contact us, Website, Email, News, Booking
Google Map, QR Code และ Take a picture ซึ่ งในแต่ละตัวเลือกก็จะมีประโยชน์ที่แตกต่ำงกันออกไป
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ตำมควำมต้องกำรใช้งำนของพนักงำนต้อนรับบนเครื่ องบิน โดยตัวเลือก Contact us จะเป็ นช่องทำงกำร
ติดต่อกับพนักงำนกองสวัสดิกำรมำตรฐำนรักษำควำมปลอดภัยงำนบริ กำรบนเครื่ องบิน (QV-3) ไม่ว่ำ
จะเป็ นเบอร์ โทรศัพท์ภำยในอีเมลล์ (E-Mail) เป็ นต้น ตัวเลือก Website เป็ นเว็บไซต์หลักของกำรบิน
ไทย และยังสำมำรถดูเที่ยวบินและจองเที่ยวบินได้ใน Application อีกด้วย ตัวเลือกอีเมลล์ (E-Mail) ก็
จะเป็ นกล่องอีเมลล์ (E-Mail) ที่ไว้ใช้สำหรับส่ งอีเมลล์ (E-Mail) ไปยังพนักงำนกองสวัสดิกำรมำตรฐำน
รักษำควำมปลอดภัยงำนบริ กำรบนเครื่ องบิน (QV-3) โดยตรง เช่น กำรส่ งเพื่ออัพเดทเล่มแดง กำรตรวจ
ร่ ำงกำยประจำปี ของพนักงำนต้อนรับบนเครื่ องบิน สำมำรถกดเข้ำมำที่หน้ำอีเมลล์ (E-Mail) และทำกำร
ส่ งอีเมลล์ (E-Mail) ไปยังพนักงำนที่ ดูแลเรื่ อง Medical Check up ได้เลย ตัวเลือก News เป็ นข่ำวสำร
ทัว่ ไปหรื อข่ำวสำรที่สำคัญที่ทำงพนักงำนกองสวัสดิกำรมำตรฐำนรักษำควำมปลอดภัยงำนบริ กำรบน
เครื่ องบิน (QV-3) ต้องกำรแจ้งข่ำวให้พนักงำนต้อนรับบนเครื่ องบินทรำบ ตัวเลือก Booking เป็ นกำร
นัดวัน เวลำ ที่จะเข้ำพบ โดยที่พนักงำนต้อนรับบนเครื่ องบินสำมำรถเป็ นผูก้ ำหนดวัน และช่วงเวลำได้
จำกนั้นจะมีกำรแจ้งเลขคิวแจ้งกลับไปยังพนักงำนต้อนรับบนเครื่ องบิน ตัวเลือก Google Map เป็ นแผน
ที่กำรนำทำงไปยังศูนย์ปฏิบตั ิกำร กำรบิ นไทย สุ วรรณภูมิ (OPC) โดยสำมำรถกดเลือกดู แผนที่ แบบ
ดำวเทียมได้อีกด้วย

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลโครงงาน
จากการท าโครงงานเรื่ อง Application for Effective Human Resource Management ณ
บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) คณะผูจ้ ดั ทาคิดว่าการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นกับพนักงานต้อนรับ
บนเครื่ อ งบิ น ผ่า น Application โดยการยื่น เรื่ อ งก่ อ นเข้าพบเป็ นเรื่ อ งที่ จ าเป็ นต่ อ องค์ก ร เพราะ
ปั จจุบนั Application สามารถนามาประยุกต์ใช้งานภายในองค์กรในด้านต่างๆ ได้อย่างมากมายทา
ให้ เ กิ ด ความสะดวกรวดเร็ ว ในการท างานได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ลดข้อ ผิ ด พลาดในการ
ประสานงานและยังสามารถช่วยลดต้นทุนในการดาเนินงานภายในองค์กรได้อีกด้วย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในโครงงาน คือ บุคลากรในบริ ษทั ฯ เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (IN-depth interview) กลุ่มตัวอย่างจานวน 4 คน
5.2 อภิปรายผล
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนมากเห็นด้วยที่มีการจัดทา Application ขึ้นมาเพื่อความสะดวกรวดเร็ วและ
ง่ายต่อการติดต่อระหว่างพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินกับพนักงานกองสวัสดิการมาตรฐานรักษา
ความปลอดภัยงานบริ การบนเครื่ องบิน (QV-3) ทาให้ฝ่ายบริ หารสามารถรับทราบข้อมูลเบื้องต้น
และทาการเตรี ยมการจัดการได้ตรงประเด็น การใช้ Application ที่อยูใ่ นรู ปแบบ Paperless ทาให้ลด
การใช้กระดาษที่เป็ นวัสดุสานักงานที่ใช้อย่างสิ้ นเปลืองเป็ นการลดค่าใช้จ่ายในการทางาน การมี
Application เข้ามาช่วยสามารถนาบุคลากรมาทาประโยชน์ในงานอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งเป็ นการ
ใช้กาลังคนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ ในด้านการใช้งาน ด้านความสะดวก ด้านเนื้อหา ด้านความ
รวดเร็ ว ด้านการใช้ทรัพยากร และด้านงานบริ หารบุคคล ผลสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน คือ
พนักงานที่ปรึ กษา ทุกด้านอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก
5.2.1 ข้ อจากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
ปั ญหาในการทาโครงงานครั้งนี้ คือ เนื่องจากตัวนักศึกษามีหน้าที่ของตนเองที่ตอ้ ง
รับผิดชอบ ด้านพี่เลี้ยงก็มีงานที่ตอ้ งรับผิดชอบเหมือนกัน จึงทาให้หาเวลาสัมภาษณ์ยาก
5.3 ข้ อเสนอแนะ
หาก Application ที่นาเสนอต่อองค์กร ได้นาไปใช้จริ งจะช่วยลดต้นทุนได้

39

5.4 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.4.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
การที่ได้ออกมาปฏิบตั ิงานสหกิ จศึกษาในครั้งนี้ ทาให้นักศึกษาได้รับความรู ้ ความ
เข้า ใจเกี่ ย วกับ ชี วิ ต การท างาน เรี ย นรู ้ ป ระสบการณ์ ที่ ไ ด้จ ากการปฏิ บ ัติ ง านจริ ง ท าให้มี ค วาม
รับผิดชอบต่อหน้าที่มากยิ่งขึ้น ได้เรี ยนรู ้ระบบการทางานเป็ นทีม การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นจึงทาให้
เกิดการรู ้จกั ปรับตัวและแก้ไข การทางานที่ตอ้ งตรงต่อเวลาจึงทาให้นกั ศึกษาเป็ นคนที่มีระเบียบมาก
ยิ่งขึ้น ที่สาคัญในระยะเวลา 4 เดื อนในการปฏิบตั ิงานนี้ นักศึกษาได้นาความรู ้ที่ได้รับมาประยุกต์
ปรับใช้ได้จริ ง
5.4.1.1 นักศึกษาได้เรี ยนการทางานอย่างแท้จริ ง
5.4.1.2 นักศึกษาได้มีการฝึ กทักษะด้านภาษามากขึ้น
5.4.1.3 นักศึกษามีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
5.4.1.4 นักศึกษามีความตื่นตัวและความพร้อมในการทางานมากขึ้น
5.4.1.5 นักศึกษามีการพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษย์สมั พันธ์ที่ดีมากยิง่ ขึ้น
5.4.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.4.2.1 ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสู งเนื่องจากนักศึกษาต้องเสี ยค่าที่พกั
5.4.2.2 ปั ญหาการสื่ อสารภาษาอังกฤษกับลูกเรื อชาวต่างชาติ
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รหัสประจำตัวนักศึกษำ

:

5704400048

ชื่อ-นำมสกุล

:

นำงสำว อนุสรำ กมลสิ นธ์

คณะ

:

ศิลปศำสตร์

สำขำวิชำ

:

กำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว

ที่อยู่

:

The Pleno รำชพฤกษ์-พระรำม 5 67/162 ม.1 ถ.บำงกรวย-ไทร
น้อย ต.บำงกร่ ำง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 1100

เบอร์โทรศัพท์

:

097-245-8815
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รหัสประจำตัวนักศึกษำ

:

5704400231

ชื่อ-นำมสกุล

:

นำงสำวกุลธิดำ อำกำศวรรธนะ

คณะ

:

ศิลปศำสตร์

สำขำวิชำ

:

กำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว

ที่อยู่

:

817 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบำงยีข่ นั เขตบำงพลัด
กรุ งเทพ 10700

เบอร์โทรศัพท์

:

095-254-4722
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รหัสประจำตัวนักศึกษำ

:

5704400235

ชื่อ-นำมสกุล

:

นำย พงษ์สิทธิ์ แซ่โล้ว

คณะ

:

ศิลปศำสตร์

สำขำวิชำ

:

กำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว

ที่อยู่

:

หมู่บำ้ นลลิล กรี นวิลล์ บ้ำนเลขที่ 64 ถ.บำงบอน 3 ซอย 6 แขวง
บำงบอน เขตบำงบอน กรุ งเทพฯ 10150

เบอร์โทรศัพท์

:

094-558-6486
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รหัสประจำตัวนักศึกษำ

:

5704400382

ชื่อ-นำมสกุล

:

นำงสำวอำรยำ เล่นวำรี

คณะ

:

ศิลปศำสตร์

สำขำวิชำ

:

กำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว

ที่อยู่

:

55/2 หมู่ 1 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย ์ จ.สุ พรรณบุรี 72250

เบอร์โทรศัพท์

:

092-117-1159

ภาคผนวก ข
ภาพการฝึ กปฏิบัติงาน
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ขั้นตอนและลักษณะของงาน กองสวัสดิการรั กษามาตรฐานความปลอดภัยงานบริ การบน
เครื่ องบิน (QV-3)
เมื่อนักศึกษำฝึ กงำนมำถึงศูนย์ปฏิบตั ิกำร (OPC) สนำมบินสุ วรรณภูมิ สิ่ งแรกที่ควรปฏิบตั ิ คือ
กำรเตรี ยมควำมพร้อมในกำรทำงำนในแต่ละวัน โดยนักศึกษำต้องทำควำมเข้ำใจในรำยละเอียดของงำนว่ำ
เป็ นลักษณะอย่ำงไร และยังมีกำรพูดคุยกับผูร้ ่ วมงำนและแบ่งหน้ำที่กนั ปฏิ บ ัติ เ พื่ อ ควำมรวดเร็ ว ในกำร
เตรี ยมงำนในแต่ละวัน โดยมีหน้ำที่กำรปฏิบตั ิงำน ดังต่อไปนี้

ตอนเช้ำเมื่อมำถึงทุกครั้งต้องเช็คอีเมลล์ (E-mail) และทำกำรพิมพ์เอกสำรที่พนักงำน
ต้อนรับบินเครื่ องบินส่ งมำ ที่เป็ นตัวเอกสำร Medical Check up และทำกำรอัพเดทเล่มแดงของ
พนักงำนต้อนรับบนเครื่ องบิน หลักจำกเคลียร์ อีเมลล์ (E-mail) เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วจึงไปเก็บ
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เอกสำรในกล่องฟ้ำ ห้อง Crew mailbox เพื่อรวบรวมเอกสำรกำรตรวจร่ ำงกำยของพนักงำนต้อนรับบน
เครื่ องบิน

หลังจำกที่ เก็บเอกสำรทั้งหมดจำกห้อง Crew Mailbox ต้องแยกเอกสำรออกเป็ นดังนี้ คือ
เอกสำรอัพเดทกำรตรวจร่ ำงกำยประจำปี เล่มแดงของพนักงำนต้อนรับบนเครื่ องบินที่พิมพ์จำกอีเมลล์
(E-mail) นำมำรวมกับของที่พนักงำนต้อนรับบนเครื่ องบินส่ งในกล่องสี ฟ้ำ และใบเสร็ จตัวจริ งเบิกค่ำ
รั กษำพยำบำลกำรตรวจร่ ำงกำยประจำปี เมื่ อแยกเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้วก็นำเอกสำรไปกรอกข้อมูลลง
โปรแกรมที่เอำไว้ตรวจร่ ำงกำย (Exeed) และบันทึกวันที่ตรวจร่ ำงกำยลง DOB ในโปรแกรม Excel

49

หลังจำกที่เคลียร์ งำนในส่ วนของ Medical Check up เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วก็ทำหน้ำที่ตรวจทำน
ใบลำป่ วย/ลำกิจของพนักงำนต้อนรับบนเครื่ องบิน ใบเบิกค่ำรักษำพยำบำลของพนักงำนต้อนรับบน
เครื่ องบิน และแบบฟอร์ มกำรเบิกค่ำเล่ำเรี ยนบุตรของพนักงำนต้อนรับบนเครื่ องบินเมื่อตรวจทำนเสร็ จ
เรี ยบร้อยก็ส่งให้ผจู ้ ดั กำรแผนกเซ็นรับทรำบเอกสำรทั้งหมด
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หลังจำกที่เคลียร์ งำนทุกอย่ำงเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ในช่วงบ่ำยของทุกวันจะต้องนำเอกสำรกำร
ตรวจร่ ำงกำยประจำปี ของลูกเรื อที่มำจำกกล่องสี ฟ้ำ นำมำสแกน และส่ งเข้ำอีเมลล์ (E-mail) อีกที
ขั้นตอนและลักษณะของงาน กองระเบียบและวินัยบุคลากร (QV-2)
กองระเบี ย บและวิ นัย บุ คลำกร เป็ นแผนกที่ จ ัด กำรเกี่ ย วกับบทลงโทษต่ ำงๆ ของพนักงำน
ต้อนรั บกำรบริ กำรบนเครื่ องบินโดยตรง เช่ น กำรขำดลำงำน ไม่ว่ำจะในกรณี ใดๆ ก็ตำมที่ทำให้ไม่
สำมำรถมำปฏิบตั ิหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย ก็จะเข้ำข่ำยควำมผิดต่อกฎระเบียบ วิ นั ย ซึ่ งจะมี บ ทลงโทษ
คือ กำรหักคะแนนพนักงำนต้อนรับกำรบริ กำรบนเครื่ องบิน ซึ่งสำมำรถแบ่งออกได้เป็ น 2 กรณี คือ
1. พนักงำนต้อนรับกำรบริ กำรบนเครื่ องบินที่ยงั อยูใ่ นกำรทดลองงำน
1.1. หำกว่ำพนักงำนต้อนรั บกำรบริ กำรบนเครื่ องบิ นที่ ยงั อยู่ในกำร ทดลองงำน มี
หลักฐำนว่ำทำไมถึงไม่มำเข้ำรับกำรปฏิบตั ิงำนที่ได้รับมอบหมำย ซึ่งบ่งบอกถึงควำมบริ สุทธิ์ใจ
ที่ตนมี บทลงโทษก็จะเบำบำงลงไปตำมลำดับ
1.2. หำกว่ำพนักงำนต้อนรับกำรบริ กำรบนเครื่ องบินที่ยงั อยูใ่ นกำรทดลองงำนถูกหัก
คะแนนบ่อยๆ จนคะแนนต่ำกว่ำเกณฑ์ ก็จะถูกเพิม่ ระยะเวลำกำรทดลองงำน
2. พนักงำนต้อนรับกำรบริ กำรบนเครื่ องบินที่ผำ่ นกำรทดลองงำนแล้ว
2.1. หำกว่ำพนักงำนต้อนรับกำรบริ กำรบนเครื่ องบินที่ผำ่ นกำรทดลองงำนแล้วถูกหัก
คะแนน ก็จะโดนหักเงินเดือนพนักงำนเป็ นเวลำ 2-4 เดือน เป็ นต้น
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ขั้นตอนและลักษณะงานของนักศึกษาฝึ กงาน กองระเบียบและวินัยบุคลากร (QV-2)
ทุกเช้ำที่เข้ำมำยังแผนก สิ่ งแรกที่ตอ้ งทำ คือ เช็คตำรำงกำรประชุมของผูจ้ ดั กำรแผนกโทรศัพท์
และรับสำยโทรศัพท์เพื่อสอบถำมตำรำงวันเวลำว่ำงส่ วนตัวของผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมท่ำนอื่นเพื่อนัดหมำย
วันเวลำกำรประชุมและเตรี ยมเอกสำรกำรเข้ำประชุมให้กบั ผูจ้ ดั กำรแผนกเพื่อให้ผจู ้ ดั กำรแผนกนำไปใช้
ในกำรประชุม อีกทั้งตรวจสอบเอกสำรของพนักงำนต้อนรับกำรบริ กำรบนเครื่ อ งบินเพื่อประทับตรำ
วันที่วำ่ พนักงำนต้อนรับกำรบริ กำรบนเครื่ องบินได้รับ
กำรประเมินผลแล้วจำก Air Purser (IM) หลังจำกนั้น
ควรเช็คห้องเรี ยนของพนักงำนต้อนรับกำรบริ กำรบน
เครื่ องบินและเรี ยงลำดับเอกสำรตำมเลขประจำตัวของ
พนักงำนต้อนรั บกำรบริ ก ำรบนเครื่ องบิ นนั้นๆ เพื่อ
อัพ เดตข้อ มู ล และเก็ บ ไฟล์เ อกสำรให้เ ป็ นระเบี ย บ
เรี ยบร้ อ ย หลัง จำกที่ ผู ้จ ัด กำรแผนกประชุ ม เสร็ จ
เรี ยบร้ อ ย นั ก ศึ ก ษำฝึ กงำนจะต้อ งน ำเอกสำรกำร
ประชุมเก็บเข้ำแฟ้มประวัติกำรประชุมทันที
หลังจำกที่นกั ศึกษำฝึ กงำนเคลีย ร์ งำนบนโต๊ะ
เสร็ จ ในช่ ว งบ่ ำ ยควรจะไปช่ ว ยเหลื องำนอื่ น ๆ
เพื่อเรี ยนรู ้กำรทำงำนนอกเหนื อจำกงำนที่ตนเอง
ได้รั บ คื อ กำรถ่ ำ ยเอกสำร กำรสแกนเอกสำร
Personal File ของพนัก งำนต้อ นรั บ กำรบริ ก ำร
บ น เ ค รื่ อ ง บิ น (TQV) ผ่ ำ น Microsoft Word
รวมทั้งกรอกรำยละเอียดของเอกสำรนั้นๆ ลงบน
เล่ ม สมุ ด บัน ทึ ก รำยวัน และน ำเอกสำรที่ ส แกน

52

แล้วไปเก็บและจัดเรี ยงเอกสำรที่หอ้ งเก็บเอกสำรอีกทั้งกำรทำ Power Point เพื่อใช้ในกำรประกำศต่ำงๆ
อำทิเช่ น กำรประกำศผลรำงวัลต่ำงๆ กำรประกำศเพื่อบอกกล่ำวชี้ แจงสถำนที่ติดต่อให้กบั พนักงำน
ต้อนรั บ กำรบริ กำรบนเครื่ องบิ นที่ไม่ทรำบรำยละเอียด ทุกครั้ งที่ มีกำรจัดประชุ ม นักศึกษำฝึ กงำน
จะต้องจัดเตรี ยมห้องประชุมให้เรี ยบร้อย โดยกำรเตรี ยมอุปกำรณ์ในกำรประชุมและอำหำรว่ำงต่ำงๆ
เพื่อใช้ในกำรต้อนรับผูเ้ ข้ำร่ วมประชุม อำทิเช่น น้ ำเปล่ำ กำแฟซอง น้ ำตำลซอง ขนมขบเคี้ยว กระติกน้ ำ
ร้อน กระดำษทิชชู่ และแจกันดอกไม้ เป็ นต้น
ขั้นตอนและลักษณะของงาน กองวิเคราะห์ และควบคุมคุณภาพงานบริการบนเครื่ องบิน (QQ-2)

ทุ ก ครั้ งที่ มี เ คส (case) เข้ำ จะพนั ก งำนที่ ป รึ กษำจะให้ ไ ปพิ ม พ์ เ คส (case) ที่ ไ ด้ส่ั ง ไปที่
เครื่ องพิมพ์แล้วนำมำให้พนักงำนที่ปรึ กษำพนักงำนที่ปรึ กษำก็จะนำเที่ยวบินมำเพื่อที่จะนำไปหำใบ
รำยชื่อของพนักงำนต้อนรับบนเครื่ องบินของเที่ยวบินนั้นๆ และถ่ำยเอกสำรมำส่ งให้พนักงำนที่ปรึ กษำ
หลังจำกนั้นพนักงำนที่ปรึ กษำจะพิมพ์สเก็ตมำให้หำข้อมูลของลูกเรื อคนที่พนักงำนที่ปรึ กษำทำมำร์คไว้
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ทุกๆ สิ้ นเดือนจะมีกำรเรี ยงวันที่เที่ยวบิน คือ กำรนำเอกสำรของทุกๆ เดือนมำใส่ ในแฟ้ม โดย
กำรเรี ยงเลขเที่ยวบิน เรี ยงวันที่และนำใส่ แฟ้ม
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บำงครั้งจะมีกำรลงมำรับ-ส่ งเอกสำรที่หอ้ ง Crew Mailbox จะเป็ นเอกสำรที่ลูกเรื อนำมำให้บทแผนก
หรื อบำงทีจะเป็ นเอกสำรบนแผนกที่นำลงไปให้ลูกเรื อโดยใส่ ไว้ในช่องของลูกเรื อคนนั้น

งำนส่ วนนี้ เป็ นกิจกรรมพิเศษที่ทำงสำนักงำนกอง QQ-3 จัดขึ้น คือกำรให้พนักงำนต้อนรับบน
เครื่ อ งบิ น ใส่ ชุ ด ไทยตลอดเดื อ นเมษำยน มี ข้ ัน ตอนกำรท ำตั้ง แต่ รี ด โจรงกระเบน รี ด สไบ แพ็ค
เครื่ องประดับเป็ นชุดๆ เพื่อที่จะนำไปใส่ กบั ชุดไทย
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หลังจำกแพ็คทุกอย่ำงเป็ นชุ ดๆ แล้ว ก็จะนำชุดไทยใส่ รถเข็นและนำลงไปส่ งที่ช้ นั 2 เพื่อที่จะให้
ลูกเรื อได้นำไปใส่ และทุกๆ เช้ำจะต้องลงไปรับชุดที่ใช้แล้วขึ้นมำแยกแล้วนำลงไปให้ที่หอ้ งซักรี ด
ขั้นตอนและลักษณะของงานกองมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์ การบิน
(OX-M)
ตอนเช้ำเมื่อมำถึงทุกครั้งต้องเช็คอีเมลล์ (E-mail) รับ e-mail, corporate e-mail และพิมพ์เอกสำร
จัดเก็บเข้ำแฟ้มให้ OX-M อ่ำน และต้องทำกำรจดบันทึกลงสมุดทะเบียนรับภำยใน เมื่อมีกำรส่ งหนังสื อ
ออกก็ตอ้ งจดบันทึกลงสมุดทะเบียนส่ งภำยใน เมื่อทำกำรบันทึกลงสมุดเรี ยบร้อยแล้วต้องทำ e-saraban
ด้วย คือ กำรบันทึกลงคอมพิวเตอร์ผำ่ นระบบของบริ ษทั เมื่อ OX-M อ่ำนเรี ยบร้อยให้จดั เก็บเข้ำแฟ้ม
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รับโทรศัพท์ภำยในและจดบันทึกว่ำหน่วยไหนโทรมำเรื่ องอะไรบ้ำงและแจ้งให้พนักงำนที่ปรึ กษำ
ในแผนกทรำบ
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ทำหน้ำที่ตรงหน้ำเคำเตอร์ พยำบำลคอยจัดยำใส่ ซองและหยิบใบประวัติคนไข้ลงทะเบียนวันที่
ให้พนักงำนที่ปรึ กษำพยำบำล ถ้ำมีลูกเรื อมำวัดค่ำ BMI ก็คอยช่วยพนักงำนที่ปรึ กษำพยำบำลจดบันทึก
ค่ำและทำสถิติ BMI ลงคอมพิวเตอร์ทำ
สถิติผูม้ ำรับบริ กำรรักษำพยำบำลในแต่ละวันว่ำทั้งหมดมีกี่คนแยกจำนวนลูกเรื อ นักบินอำท์
ซอร์ซ และนับจำนวนรับยำ ทำแผล พักผ่อน อุบตั ิเหตุ และค่ำ BMI
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เมื่อมีผลตรวจสุ ขภำพมำต้องทำกำรตรวจสอบรำยชื่อผลตรวจสุ ขภำพประจำปี ของลูกเรื อและ
นักบินตำมวำระที่ สวบ.ทอ. ส่ งมำและถ่ำยเอกสำร แล้วนำไปส่ งที่ห้อง QV เมื่อมีเอกสำรเข้ำก็ตอ้ งคอย
ถ่ำยเอกสำรและสแกนลงคอมพิวเตอร์
จัดทำบอร์ดเรื่ องโรคพิษสุ นขั บ้ำ โรต้ำไวรัส และออฟฟิ ศซินโดรม (office syndrome) เพื่อให้
ควำมรู ้แก่ลูกเรื อหรื อคนที่เข้ำมำรับบริ กำร

ภาคผนวก จ
แบบสั มภาษณ์ พนักงานที่ปรึกษา

ภาคผนวก ก
ประวัตผิ ้ ูจดั ทา
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รหัสประจำตัวนักศึกษำ

:

5704400048

ชื่อ-นำมสกุล

:

นำงสำว อนุสรำ กมลสิ นธ์

คณะ

:

ศิลปศำสตร์

สำขำวิชำ

:

กำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว

ที่อยู่

:

The Pleno รำชพฤกษ์-พระรำม 5 67/162 ม.1 ถ.บำงกรวยไทรน้อย ต.บำงกร่ ำง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 1100

เบอร์โทรศัพท์

:

097-245-8815
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รหัสประจำตัวนักศึกษำ

:

5704400231

ชื่อ-นำมสกุล

:

นำงสำวกุลธิดำ อำกำศวรรธนะ

คณะ

:

ศิลปศำสตร์

สำขำวิชำ

:

กำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว

ที่อยู่

:

817 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบำงยีข่ นั เขตบำงพลัด
กรุ งเทพ 10700

เบอร์โทรศัพท์

:

095-254-4722
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รหัสประจำตัวนักศึกษำ

:

5704400235

ชื่อ-นำมสกุล

:

นำย พงษ์สิทธิ์ แซ่โล้ว

คณะ

:

ศิลปศำสตร์

สำขำวิชำ

:

กำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว

ที่อยู่

:

หมู่บำ้ นลลิล กรี นวิลล์ บ้ำนเลขที่ 64 ถ.บำงบอน 3 ซอย 6
แขวง บำงบอน เขตบำงบอน กรุ งเทพฯ 10150

เบอร์โทรศัพท์

:

094-558-6486
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รหัสประจำตัวนักศึกษำ

:

5704400382

ชื่อ-นำมสกุล

:

นำงสำวอำรยำ เล่นวำรี

คณะ

:

ศิลปศำสตร์

สำขำวิชำ

:

กำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว

ที่อยู่

:

55/2 หมู่ 1 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย ์ จ.สุ พรรณบุรี
72250

เบอร์โทรศัพท์

:

092-117-1159

