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บทคดัย่อ 

 

 โครงงานเร่ือง Application for Effective Human Resource Management มีวตัถุประสงคเ์พื่อท า Mobile 

Application ส าหรับใชใ้นการจองคิวล่วงหนา้ก่อนเขา้พบพนกังานกองสวสัดิการมาตรฐานความปลอดภยังาน

บริการเคร่ืองบิน หรือเรียกค ายอ่ท่ีใชใ้นองคก์รวา่ QV-3 ศูนยป์ฏิบติัการ การบินไทย (OPC) เน่ืองจากทางแผนก

มีการท างานท่ีซบัซอ้นและใชเ้วลาในการท างานมาก เราจึงออกแบบแอพพลิเคชัน่ข้ึนมา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น

โครงงาน คือ บุคลากรในบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์ 

เก่ียวกบัลกัษณะการใชง้าน และความคิดเห็นของพนกังานผูใ้ช้ ผลการศึกษา พบวา่ ผลโครงงานโปรแกรม 

Mobile Application ท่ีใชง้านผา่นสมาร์ทโฟนสามารถอ านวยความสะดวกใหก้บัพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

โดยพนกังานสามารถส่งเร่ือง จองคิว บนัทึกประวติัส่วนตวัลงในแอพพลิเคชัน่ ท าใหฝ่้ายบุคคลทราบขอ้มูล

เบ้ืองตน้ สามารถวางแผนก าลงัคนในการท างานไดอ้ยา่งแม่นย  าและตรงประเด็น เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว 

ส าหรับพนกังงานตอ้นรับบนเคร่ืองบินใหง่้ายต่อการติดต่อและใหข้อ้มูลแก่พนกังานกองสวสัดิการมาตรฐาน

ความปลอดภยังานบริการเคร่ืองบิน (QV-3) 

ค าส าคัญ : 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. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ  

บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัขนาดใหญ่ด าเนินธุรกิจสายการบินซ่ึงเป็น
สายการบินประจ าชาติของประเทศไทยอีกดว้ย มีการให้บริการขนส่งผูโ้ดยสาร สินคา้ พสัดุภณัฑ ์
และไปรษณียภณัฑ ์โดยท าการขนส่งเช่ือมโยงเมืองหลกัของประเทศไทยไปยงัเมืองต่างๆ ทัว่โลก 
ทั้งแบบเท่ียวบินประจ า เท่ียวบินเช่าเหมาล า และส่งผา่นเครือข่ายพนัธมิตรการบิน โดยมีท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิเป็นศูนยก์ลางเครือข่ายเส้นทางการบิน การใช้บริการบนเคร่ืองบินจ าเป็นตอ้งมี
พนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากวิชาชีพพนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบินเป็นผูพ้ิทกัษค์วาม
ปลอดภยัและอ านวยความสะดวกสบายแก่ผูโ้ดยสารบนอากาศยานคอยดูแลช่วยเหลือผูโ้ดยสารใน
กรณีฉุกเฉิน รับผิดชอบตรวจเช็คอุปกรณ์ประจ าเคร่ืองตามจุดต่างๆ เช่น ถงัออกซิเจน เคร่ือง
ดบัเพลิง ไฟฉาย หน้ากากออกซิเจน และเส้ือชูชีพ ส าหรับสาธิตให้ผูโ้ดยสาร ให้ครบถว้นถูกตอ้ง
ตามรายการและอยู่ในสภาพใชง้านได ้นอกจากน้ียงัมีหน้าท่ีการให้บริการแก่ผูโ้ดยสาร เช่น การ
เตรียมอาหาร การเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืม การให้การรักษาพยาบาลแก่ผูโ้ดยสารท่ีเจ็บป่วย การ
จดัหาท่ีนัง่ให้กบัผูโ้ดยสาร ตรวจดูให้ผูโ้ดยสารรัดเขม็ขดัก่อนเคร่ืองบินข้ึนหรือลง แจกส่ิงพิมพใ์ห้
ผูโ้ดยสารอ่านและดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยในห้องผูโ้ดยสาร และหอ้งน ้ า เป็นตน้ทั้งหมดน้ี
เป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อนเพราะตอ้งเจอกบัภาวะทางอารมณ์ของผูโ้ดยสาร ปัญหาส่วนตวั ปัญหาการ
ท างาน ปัญหากบัผูโ้ดยสาร ทางบริษทัฯ จึงตอ้งมีแผนกฝ่ายบุคคลท่ีไวรั้บรองคอยรับเร่ืองและแกไ้ข
ปัญหาต่างๆ ใหก้บัลูกเรือ 
 คณะผูจ้ดัท าปฏิบติังานในหลายภาคส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัฝ่ายบุคคลคอยดูแลพนักงาน
ตอ้นรับบนเคร่ืองบินทั้งหมดและไดศึ้กษาวา่พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินเม่ือมีปัญหาไม่วา่เร่ืองใด
ก็ตามจะเขา้มาคุยกบัทางแผนกฝ่ายบุคคล คณะผูจ้ดัท าคิดว่าการจดัการปัญหาท่ีเกิดกบัพนักงาน
ตอ้นรับบนเคร่ืองบินใหเ้ป็นระบบผา่น Application โดยการยืน่เร่ืองก่อนเขา้พบเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นต่อ
องคก์ร เพราะปัจจุบนั Application สามารถน ามาประยุกตเ์พื่อสร้างเป็นระบบสารสนเทศส าหรับ
งานดา้นต่าง ๆ ภายในองคก์รไดอ้ย่างมากมาย ประยุกตใ์ห้สามารถท างานร่วมกนัได ้เพื่อน าไปใช้
ประมวลผลขอ้มูลในงานดา้นต่าง ๆ ทั้งน้ี ก็เพื่อตอ้งการให้การท างานมีความสะดวกและรวดเร็ว
มากข้ึน   
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
 1.2.1 เพื่อจัดการปัญหาท่ีเกิดกับพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินให้เป็นระบบผ่าน 
Application  

1.2.2 เพื่อให้การท างานรวดเร็วข้ึนโดยมีการยื่นเร่ืองผ่านการจองคิวทาง Application 
ล่วงหนา้ก่อนการเขา้พบ  

1.2.3 เพื่อให้ได ้Mobile Application ท่ีกองสวสัดิการมาตรฐานความปลอดภยังานบริการ
บนเคร่ืองบิน (QV-3) สามารถใชง้านไดจ้ริง 

 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
 1.3.1 ประชากร 
                       บุคลากรในบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 

1.3.2 ขอบเขตดา้นเวลาและสถานท่ี 
             ศูนยป์ฏิบติัการการบินไทย (OPC) บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ตั้งแต่วนัท่ี 8 
มกราคม ถึง 30 เมษายน 2561 
 
1.4 ค ำจ ำกดัควำม 

1.4.1 Application  
หมายถึง Mobile Application เป็นการพฒันาโปรแกรมประยุกตส์ าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

เช่น โทรศพัทมื์อถือแท็บเล็ตโดยโปรแกรมจะช่วยตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคอีกทั้งยงั
สนบัสนุน ใหผู้ใ้ชโ้ทรศพัทไ์ดใ้ชง่้ายยิง่ข้ึนในปัจจุบนัโทรศพัทมื์อ หรือ สมาร์ทโฟน  
 1.4.2 การจดัการ (Management) 
 หมายถึง “การจดัการ” (Management) จะเนน้การปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย (แผนท่ี
วางไว)้ ซ่ึงนิยมใชใ้นการจดัการธุรกิจ (Business management) ในอีกแนวหน่ึงอาจกล่าวไดว้่าการ
บริหารจดัการ หมายถึง กระบวนการของการมุ่งสู่เป้าหมายขององคก์รจากการท างานร่วมกนั โดย
ใช้บุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ (Certo, 2000, p.555) หรือเป็นกระบวนการออกแบบและรักษา
สภาพแวดลอ้มท่ีบุคคลท างานร่วมกนัในกลุ่มใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.5.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการปัญหาท่ีเกิดกบัพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินโดยใช้
เทคโนโลยเีขา้มาช่วย 
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1.5.2 ลดขอ้ผิดพลาดในการประสานงานจากหลายๆ แผนกเก่ียวกบัการจดัการปัญหาท่ีเกิด
กบัพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

1.5.3 บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) สามารถน าผลการศึกษาไปใชเ้พื่อพฒันาให้เป็น
Applicationท่ีสามารถใชง้านไดจ้ริง 



 
 

บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
            จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างเว็บApplicationส าหรับการนัดหมาย
ล่วงหนา้ในการเขา้รับบริการในกองสวสัดิการมาตรฐานความปลอดภยังานบริการบนเคร่ืองบิน (QV-3) 
ผูว้ิจยัไดเ้สนอแนวคิดและทฤษฎีจาก เอกสาร หนงัสือ และผลงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งมีเน้ือหาดงัน้ี 
 2.1 ขอ้มูลดา้นการออกแบบ Mobile Application   
  2.1.1 ขอ้มูลประวติัและท่ีมาของ Mobile Application   
  2.2.2 ขอ้มูลดา้นการสร้าง Mobile Application ผา่น iBuildApp 
 2.2 ขั้นตอนการส่งเอกสารของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน (Sick on duty Z12) 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั Mobile Application 
 2.4 การใชเ้ทคโนโลยใีนการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและการลดตน้ทุนในองคก์ร 
 2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.1 ข้อมูลด้านการออกแบบ Mobile Application 
 2.1.1 ขอ้มูลประวติัและท่ีมาของ Mobile Application   
  อลิสา สุขแก้ว (2561) กล่าวว่า Mobile Application ประกอบข้ึนด้วยค าสองค า คือ 
Mobile กบั Application มีความหมายดงัน้ี Mobile คืออุปกรณ์ส่ือสารท่ีใชใ้นการพกพา ซ่ึงนอกจากจะ
ใช้งานได้ตามพื้นฐานของโทรศพัท์แลว้ ยงัท างานได้เหมือนกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากเป็น
อุปกรณ์ท่ีพกพาไดจึ้งมีคุณสมบติัเด่น คือ ขนาดเลก็น ้ าหนกัเบาใชพ้ลงังานค่อนขา้งนอ้ย ปัจจุบนัมกัใช้
ท าหนา้ท่ีไดห้ลายอย่างในการติดต่อแลกเปล่ียนข่าวสารกบัคอมพิวเตอร์ ส าหรับ Application หมายถึง
ซอฟตแ์วร์ท่ีใชเ้พื่อช่วยการท างานของผูใ้ช ้(User) โดย Application จะตอ้งมีส่ิงท่ีเรียกว่า ส่วนติดต่อกบั
ผูใ้ช ้(User Interface หรือ UI) เพื่อเป็นตวักลางการใชง้านต่าง ๆ 
  Mobile Application เป็นการพฒันาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เช่น 
โทรศพัทมื์อถือแทบ็เลต็โดยโปรแกรมจะช่วยตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค อีกทั้งยงัสนบัสนุน 
ให้ผูใ้ชโ้ทรศพัทไ์ดใ้ชง่้ายยิ่งข้ึน ในปัจจุบนัโทรศพัทมื์อ หรือ สมาร์ทโฟน มีหลายระบบปฏิบติัการท่ี
พฒันาออกมาให้ผูบ้ริโภคใช ้ส่วนท่ีมีคนใชแ้ละเป็นท่ีนิยมมากก็คือ ios และ Android จึงท าให้เกิดการ
เขียนหรือพฒันา
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Application ลงบนสมาร์ทโฟนเป็นอยา่งมาก อยา่งเช่น แผนท่ี เกมส์ โปรแกรมคุยต่างๆ และหลายธุรกิจ
กเ็ขา้ไปเนน้ในการพฒันา Mobile Application เพื่อเพิ่มช่องทางในการส่ือสารกบัลูกคา้มากข้ึน  
        Mobile Application เหมาะส าหรับธุรกิจและองคก์รต่างๆในการเขา้ถึงกลุ่มคน รวมถึงขยายการ
ใหบ้ริการผา่นมือถือ สะดวกง่าย ทุกท่ี ทุกเวลา 
 2.2.2 ขอ้มูลดา้นการสร้าง Mobile Application ผา่น iBuildApp 
  ส าหรับเร่ืองของการท า Application บนมือถือในยุคน้ี มีบริษทัเกิดใหม่มากมายท่ีเปิด
ข้ึนมาเพื่อพฒันา Application ให้รองรับกับตลาด เป็นเว็บท่ีพฒันาข้ึนมาโดยท าให้เกิด Application 
ข้ึนมาและสะดวกสบาย โดยท่ีไม่ตอ้งท าในส่วนของ Code ซ่ึงเป็นระบบเทคโนโลยีของ HTML5 ใน
ส่วนของอตัราค่าใชบ้ริการก็มีทั้งแบบฟรี และเสียเงิน ซ่ึงหากเสียเงินก็จะไดห้ลายรูปแบบ และแบบฟรี
จะมีระบุช่ือตราสินคา้ของ iBuildApp ดว้ย 
 

 
 

รูปท่ี 2.1 หนา้แรกของ iBuildApp.com  
ท่ีมา : https://teerapuch.com  

 
 

https://teerapuch.com/
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2.2 ขั้นตอนการส่งเอกสารของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน (Sick on duty Z12) 
 Sick on duty (Z12) คือ กรณีท่ีพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน บาดเจ็บหรือป่วยในขณะปฏิบติั
หนา้ท่ี โดยมีสาเหตุ ดงัน้ี  
 1. อุบติัเหตุเน่ืองจากการท างาน  
เช่น ศีรษะชนกระแทกฝา UNIT สะดุดหกลม้ ตกบนัได CART ชนกระแทก เคร่ืองบินตกหลุมอากาศ 
ฯลฯ ท าใหไ้ดรั้บบาดเจบ็ 
 2. ป่วยเฉียบพลนัระหวา่งปฏิบติัหนา้ท่ี 
เช่น ปวดศีรษะ ไขห้วดั กระเพาะอาหารอกัเสบ หกลม้ท่ีโรงแรม ฯลฯ  
 ขั้นตอนท่ีตอ้งท าเพื่อท าการยืน่เร่ือง Sick on duty (Z12) มีดงัน้ี 
 1. เม่ือพนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบินเจ็บป่วยและบาดเจ็บจากการปฏิบติัหน้าท่ีบนเคร่ืองบิน 
เช่น กระเป๋าผูโ้ดยสารหล่นทบั หูอ้ือเกิดจากแรงดนัอากาศ Cart ช ารุดชนกระแทก ป่วยเฉียบพลนั ลาก
ยกดึงอุปกรณ์บนเคร่ืองบิน Turbulence เคร่ืองตกหลุมอากาศ อ่ืนๆ  
 2. เม่ือหลงัจากพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินกลบัมาจากการปฏิบติัหนา้ท่ีแลว้ตอ้งท าการพบ
แพทยเ์พื่อท าการรักษาภายใน 24 ชัว่โมงนบัจากการท่ีเคร่ืองถึง BKK 
 3. เม่ือพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินพบแพทยภ์ายใน 24 ชัว่โมงแลว้ ตอ้งน าเอกสารต่อไปน้ีมา
ส่งยงักองสวสัดิการมาตรฐานความปลอดภยังานบริการบนเคร่ืองบิน (QV-3) เพื่อท าการเปิดเร่ืองคร้ัง
แรก โดยมีเอกสารดงัต่อไปน้ี  

 CABIN REEPORT  
 ใบรับรองแพทย ์
 ใบเสร็จรับเงิน 
 ใบแจงรายการยา 

 4. เม่ือพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินเตรียมเอกสารเสร็จแลว้ให้เดินทางมาส่งเอกสารยงัอาคาร 
A2 ชั้น 3 กองสวสัดิการมาตรฐานความปลอดภยังานบริการบนเคร่ืองบิน (QV-3)  
 5. ท าการกรอกแบบฟอร์มเอกสารแจง้เจ็บป่วยจากการปฏิบติัหน้าท่ีและแบบฟอร์มใบขอรับ
การคุม้ครองสิทธ์ิและท าการแนบเอกสาร 
 6. ในกรณีเจ็บป่วยต่อเน่ืองให้พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินน าเอกสารมาส่งและกรอก
แบบฟอร์มต่อเน่ือง 
 7. เม่ือท าการส่งเอกสารเสร็จแลว้ CODE Z12 จะท าการเปล่ียนภายใน 1 เดือน 
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2.3 แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบั Application บนโทรศัพท์มือถือ 
 ความหมายของApplication 
 คณาวุธ ช่ืนชม (2553) กล่าวว่า Application คือ ซอฟทแ์วร์ท่ีใชเ้พื่อช่วยในการท างาน ของผูใ้ช ้
Application จึงมีส่ิงท่ีเรียกว่า ส่วนติดต่อกับผูใ้ช้งาน (User Interface: UI) ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น
ประเภทยอ่ย ๆ ตามสภาพแวดลอ้มการท างาน ไดด้งัน้ี 

1)  Desktop Application คือ  Applicationท่ีท า งานบนเค ร่ืองคอมพิ ว เตอ ร์  เ ช่น 
WindowsMedia Player, Microsoft office เป็นตน้ 

2) Mobile Application คือท่ีท างานบน แอพพลิเคชัน่ หรือ โทรศพัทมื์อถือ (Moblie) 
3) Web Application คือ Applicationท่ีท างานบน WEB เช่น Hotmail, Gmail, Google+ 

เป็นตน้ โดยเวบ็Applicationอาจแบ่งออกไดอี้กเป็น Intranet Application โดย Intranet หมายถึง 
การใชง้านเฉพาะภายในองคก์ร ซ่ึงตรงขา้มกบั Internet ท่ีเป็น World Wide Web 
 ณัฐญา มาเกิด (2554) ไดอ้ธิบายว่าโปรแกรมประยกุตท่ี์ใชง้านส าหรับเพิ่มความสามารถให้แก่
อุปกรณ์ส่ือสารท่ีมีการใชง้านง่าย ผูใ้ชง้านสามารถติดตั้งโปรแกรมไดเ้องโดยมีรูปแบบการท างานข้ึนอยู่
กบัรูปแบบของอุปกรณ์ส่ือสารแบบพกพาและมีระบบปฏิบติัการท่ีอุปกรณ์ส่ือสาร 
การท างานของApplication 
 สุชาดา พลาชยัภิรมยศิ์ล (2553) กล่าวว่า Mobile Application (โมบายApplication) เกิดจากการ
รวมสองค า ระหวา่ง ค  าวา่ “Mobile” กบั ค  าวา่ “Application” ซ่ึงสามารถอธิบายความหมายไดด้งัน้ี 
ค าวา่ “Mobile”  หมายถึง อุปกรณ์ส่ือสารท่ีใชส้ าหรับพกพาท่ีไม่เพียงแต่สามารถใชง้านตามพื้นฐานของ
โทรศพัทแ์ลว้ยงัสามารถท างานเหมือนกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเน่ืองจาก เป็นอุปกรณ์ท่ีพกพาไดจึ้งมี
คุณสมบติัเด่นคือ ขนาดเล็ก น ้ าหนักเบา และใชพ้ลงังานค่อนขา้งน้อย สามารถตอบสนองการใชง้าน
ของผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งหลากหลาย เช่น การติดต่อแลกเปล่ียนข่าวสารกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์และสามารถเพิ่ม
หนา้ท่ีการท างานไดส่้วนค าว่า “Application” หมายถึง ซอฟตแ์วร์ท่ีใชเ้พื่อช่วยส าหรับการท างานของ
ผูใ้ชโ้ดยApplicationจะมีส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface หรือ UI) เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการ
ใชง้าน ดงันั้นค าว่า “Mobile Application” หมายถึง Applicationท่ีช่วยในการท างานของผูใ้ชบ้นอุปกรณ์
ส่ือสารแบบพกพา โดยApplicationท่ีท างานบนอุปกรณ์ส่ือสารแบบพกพาเหล่าน้ีแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ดงัน้ี 

1) Applicationระบบ คือ ซอฟตแ์วร์ท่ีรองรับการท างานของโปรแกรมหรือApplication
ต่าง ๆ เช่นWindows Mobile ท่ีพฒันาโดย บริษทั ไมโครซอฟต ์ระบบปฏิบติัการ iPhone IOS ท่ี
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พฒันาโดยบริษทั Apple ระบบปฏิบติัการ Blackberry OS ท่ีพฒันาโดยบริษทั Research InMotion (RIM) 
และระบบปฏิบติัการ Android ท่ีพฒันาโดยบริษทั Google เป็นตน้ 
 2) Application ท่ีตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูใ้ช้งาน เช่น Application ประเภทเกมส์
Application ประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ และ Application ประเภทมลัติมีเดีย เป็นตน้ ทั้งน้ีการใช้
Application บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายทัว่โลกในช่วงทา้ยศตวรรษท่ี 19 จาก
การก าเนิดของ Apple Store โดยก่อนหน้านั้นการใช ้Application บน โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเป็นเพียงการ
ดาวน์โหลดริงโทนเท่านั้น การเกิดข้ึนของ AppStore ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงปัจจยัหลายอย่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์เพื่อการส่ือสาร ไดแ้ก่ การปรับปรุงรูปแบบการท าธุรกิจระหว่างผู ้
ให้บริการกบัผูพ้ฒันา Application ท าให้ผูพ้ฒันามีโอกาสมีรายไดเ้พิ่มมากข้ึน ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจใน
การพฒันา Application และการพฒันาเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีการขยายการ
รองรับสัญญาณส่ือสารเพิ่มมากข้ึน เพื่อให้รับ-ส่งขอ้มูลให้เพียงพอต่อการใช้งาน Application ท่ีมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
 การมีผูใ้ช้งานบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเพิ่มมากข้ึนและถึงจุดท่ีได้รับการยอมรับในความ
สะดวกสบายในการใชแ้ละการพกพาไปทุกท่ี ดว้ยเหตุน้ีการขยายตวัของเน้ือหา Application จึงเป็นไป
อย่ า ง รวด เ ร็ วนอกจาก น้ี ย ัง เ ป็นผลมาจากการ เ กิ ดของ  Application Market Place ของ ค่ าย
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีรายใหญ่ท่ีมีการแบ่งสัดส่วนรายได้ให้กับผูพ้ฒันา Application มากข้ึนผูพ้ฒันา
Application จึงมีช่องทางการขาย Application ภายในโครงสร้างท่ีเป็นประโยชน์กบัทุกฝ่ายระหว่างผู ้
ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและผูพ้ฒันา Application ซ่ึงในแต่ละประเทศนั้นนิยมใช ้Application ท่ี
แตกต่างกันไปตามลกัษณะของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสังคม จากการส ารวจพบว่า กลุ่ม
ประเทศท่ีมีการดาวน์โหลดสูงท่ีสุดคือ กลุ่มยโุรปอเมริกาเหนือและเอเชีย 
 
2.4 การใช้เทคโนโลยใีนการเพิม่ประสิทธิภาพการท างานและการลดต้นทุนในองค์กร  
 ปัจจุบันพัฒนาการและการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในองค์กร ส่งผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทั้ งโดยทางตรงและทางอ้อม ซ่ึงก่อให้เกิดความท้าทายแก่ผูบ้ริหารในอนาคตให้น า
เทคโนโลยีมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจ โดยผูบ้ริหารตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ และวิสัยทศัน์
ต่อแนวโนม้ของเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถตดัสินใจน าเทคโนโลยีมาใชง้านอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
สามารถจ าแนกผลกระทบของเทคโนโลยท่ีีมีต่อการท างานขององคก์ารออกเป็น 5 ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
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 1.  การปรับปรุงรูปแบบการท างานขององคก์าร 
 เทคโนโลยีหลายอย่างไดถู้กน าเขา้มาใชภ้ายในองคก์าร และส่งผลให้กระบวนการท างานได้
เปล่ียนรูปแบบไป ตวัอยา่งเช่น การน าเอาเทคโนโลยีไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ (Electronics mail) เขา้มา
ใชภ้ายในองคก์าร ท าให้การส่งข่าวสารไม่ตอ้งใชพ้นักงานเดินหนังสืออีกต่อไป ตลอดจนลดการใช้
กระดาษท่ีตอ้งพิมพ์ข่าวสารและสามารถส่งข่าวสารไปถึงบุคคลท่ีตอ้งการได้เป็นจ านวนมากและ
รวดเร็ว หรือเทคโนโลยีส านักงานอตัโนมติั (Office Automation) ท่ีเปล่ียนรูปแบบของกระบวนการ
ท างานและประสานงานในองคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน และเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของผูบ้ริหารในระดบัต่าง ๆ ขององคก์าร 
 2.  การสนบัสนุนการด าเนินงานเชิงกลยทุธ์ 
             โดยเทคโนโลยสีารสนเทศจะผลิตสารสนเทศท่ีส าคญัใหแ้ก่ผูบ้ริหารท่ีจะใชเ้ป็นแนวทางในการ
ตดัสินใจและการสร้างความไดเ้ปรียบเหนือกว่าคู่แข่งขนั ในอนาคตการแข่งขนัในแต่ละอุตสาหกรรม
จะมีความรุนแรงมากข้ึน การบริหารงานของผูบ้ริหารท่ีอาศยัเพียงประสบการณ์และโชคชะตาอาจจะไม่
เพียงพอ แต่ถา้ผูบ้ริหารมีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพมาประกอบในการตดัสินใจ ก็จะสามารถแกไ้ข
ปัญหาและบริหารงานได้มีประสิทธิภาพข้ึน ดังนั้นผูบ้ริหารในอนาคตจะตอ้งสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยกีารสร้างสารสนเทศท่ีดีใหก้บัตนเองและองคก์าร 
 3.  เคร่ืองมือในการท างาน  
 เทคโนโลยีถูกน าเขา้มาใชภ้ายในองคก์าร เพื่อให้การท างานคล่องตวัและมีประสิทธิภาพ เช่น 
การออกเอกสารต่าง ๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบช้ินส่วนของ
เคร่ืองจกัร และการควบคุมการผลิต เป็นตน้ เราจะเห็นไดว้่าเทคโนโลยีสามารถท่ีจะน ามาประยุกตใ์น
หลาย ๆ ดา้น โดยเทคโนโลยีจะช่วยเปล่ียนแปลงและปรับปรุงคุณภาพของการท่ีจะน ามาประยุกตใ์น
หลาย ๆ ดา้น โดยเทคโนโลยีจะช่วยเปล่ียนแปลงและปรับปรุงคุณภาพของการท างานให้ดีข้ึน หรือ
แมก้ระทัง่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในเร่ืองของแรงงานและวสัดุส้ินเปลืองต่าง ๆลง แต่ยงัคงรักษาหรือเพิ่ม
คุณภาพในการท างานหรือการให้บริการลูกคา้ท่ีดีข้ึน ซ่ึงเป็นท่ีแน่นอนว่าเทคโนโลยีจะถูกน าเขา้มาใช้
ในการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงกระบวนการในการด าเนินงานขององคก์ารมากข้ึนในอนาคต 
 4. การเพิ่มผลผลิตของงานโดยเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  
 ปัจจุบนัคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ PC ถูกพฒันาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ตลอดจนการใช้
งานสะดวกและไม่ซบัซอ้นเหมือนอย่างคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ นอกจากน้ีในทอ้งตลาดยงัมีชุดค าสั่ง
ประยุกต ์(Application Software) อีกมากมายท่ีสามารถใชง้านกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และ
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สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตของงานไดอ้ยา่งมาก และเม่ือต่อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเขา้
กบัระบบเครือข่าย ก็จะท าให้องค์การสามารถรับ-ส่งขอ้มูลและข่าวสารจากทั้งภายในและภายนอก
องคก์ารไดอี้กดว้ย ดงันั้นในอนาคตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจะกลายเป็นเคร่ืองมือหลกัของพนักงาน
และผูบ้ริหารขององคก์าร 
 5. เทคโนโลยใีนการติดต่อส่ือสาร 
 ในช่วงแรกของการน าคอมพิวเตอร์มาใชง้านทางธุรกิจคอมพิวเตอร์จะถูกใชเ้ป็นเพียงอุปกรณ์
หลกัท่ีช่วยในการเก็บและค านวณขอ้มูลต่าง ๆ เท่านั้น ปัจจุบนัคอมพิวเตอร์ไดถู้กพฒันาให้มีศกัยภาพ
มากข้ึน โดยสามารถท่ีจะต่อเป็นระบบเครือข่ายเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างคอมพิวเตอร์ ปัจจุบนัผูใ้ช้
สามารถติดต่อเพื่อท่ีจะแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารซ่ึงกันและกันได้จากทุกหนทุกแห่งทั่วโลก 
คอมพิวเตอร์จึงมีบทบาทท่ีส าคญัมากกว่าการเป็นเคร่ืองมือท่ีเก็บและประมวลผลขอ้มูลเหมือนอยา่งใน
อดีตต่อไป 
         แนวโนม้ของการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศขององคก์ร แสดงให้เราเห็นไดว้่าในอนาคต ผูท่ี้จะ
เป็นนักบริหารและนักวิชาชีพท่ีประสบความส าเร็จจะตอ้งไม่เพียงแค่รู้จกัคอมพิวเตอร์ แต่จะตอ้ง
สามารถใชค้อมพิวเตอร์อยา่งมีประสิทธิภาพ และรู้จกัการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยผูบ้ริหารใน
อนาคตจะต้องรู้จักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับงานของตน มีความคิดในการท่ีจะสร้างระบบ
สารสนเทศท่ีตนเองตอ้งการ เพื่อช่วยในการตดัสินใจในภาวะท่ีมีการแข่งขนัสูง ท าให้การบริหารของ
ตนเองมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จอยา่งสูง ขณะท่ีนกัวิชาชีพจะใชร้ะบบสารสนเทศในการ
รวบรวมประมวลผล และจดัการขอ้มูลอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการคน้หาและตรวจสอบขอ้มูล
จากแหล่งต่าง ๆ ผา่นระบบเครือข่ายอยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว (อภิญญา สีดามน, 2559)  
 
2.5 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 สงบ ศศิพงศ์พรรณ ทศนัย ชุ่มวฒันะ และศุภณัฐ คา้ทอง (2560) ท าการศึกษาระบบจองคิว
คลินิกออนไลน์ผ่านเวบ็Application งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ พฒันาเวบ็Applicationลดระยะเวลา
การรอคิวของผูป่้วยในโรงพยาบาลหรือคลินิกและสามารถรู้เวลาในการรอคิวล่วงหนา้ ซ่ึงท าให้คลินิก
สามารถจดัเตรียมอุปกรณ์ส าหรับตรวจผูป่้วยไวเ้พียงพอต่อความตอ้งการโดยใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล
การรอคิวของผูป่้วยท่ีผา่นมาและน ามาหาค่าเฉล่ียในการรอคิวของแต่ละวนั โดยระบบเวบ็Applicationท่ี
ผูพ้ฒันาไดท้ าข้ึนมีส่วนของการสมคัรสมาชิกและสมคัรผูใ้ช้งานเพื่อเพิ่มส่วนของการจดัขอ้มูลการ 
จดัการผูใ้ชง้านระบบเวบ็Application ในส่วนแสดงผลผูพ้ฒันาไดอ้อกแบบให้ใชง้านงานลดขั้นตอน



11 
 

ของการเขา้ถึงขอ้มูล มีส่วนแสดงขอ้มูลสมาชิกเป็นตารางคน้หาขอ้มูลท่ีไดส้มคัรไว ้และสามารถแกไ้ข
ขอ้มูล ลบขอ้มูลสมาชิก แลว้ในกรณีท่ีสมาชิกไดลื้มรหัสผา่นสมาชิกสามารถโทรมาขอหรือมาท่ีคลินิก 
เพื่อให้ผูดู้แลระบบส่งรหสัผา่นไปท่ีอีเมลล(์E-mail) ของสมาชิก ในส่วนการจองคิวผูใ้ชง้านจะสามารถ
จองคิวและจดัการการเขา้ออกของผูป่้วยไดผ้า่นหนา้จอ ในกรณีท่ีผูป่้วยตอ้งการจะยกเลิก ผูป่้วยสามารถ
ขอยกเลิกไดจ้ากผูใ้ชง้านซ่ึงผูพ้ฒันาไดท้ าใหร้ะบบเป็นระบบออนไลน์เพื่อเช่ือมต่อจากสมาร์ทโฟน ให้
ผูท่ี้เป็นสมาชิกสามารถไดดู้เวลาและคิวไดจ้ากสมาร์ทโฟน ผลการวิเคราะห์พบว่า จากผลการประเมิน
คะแนนเฉล่ียของระบบจองคิวคลินิกออนไลน์ผ่าน Application ความสวยงาม ความทนัสมยั น่าสนใจ
ของหน้าโฮมเพจ ค่าเฉล่ียท่ี 4.33 คะแนน การจดัรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 
ค่าเฉล่ียท่ี 4.17 คะแนนสีสันในการออกแบบเวบ็ไซตมี์ความเหมาะสม เมนูง่ายต่อการใชง้าน ค่าเฉล่ียท่ี 
4.25 คะแนน ความแม่นยาของเวบ็ Application ในการท างาน ค่าเฉล่ียท่ี 4.17 คะแนนเวบ็ Application มี
ความยนืหยุน่ในการรอคิวในระดบั ค่าเฉล่ียท่ี 4.50 คะแนน เวบ็ Application ในส่วนระบบแสดงคิวแบบ 
real time มีความรวดเร็วในระดับใด ค่าเฉล่ียท่ี 4.17 คะแนนโดยภาพรวมมีความพึงพอใจในการ
ออกแบบเวบ็ไซตใ์นระดบัค่าเฉล่ียท่ี 4.25 คะแนน 
 



บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

 

 
 

รูปท่ี 3.1 รูปสัญญาลกัษณ์สายการบินไทย 
ท่ีมา: http://www.thaiairways.com 

 
3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 
 ช่ือสถานประกอบการ : บริษทั  การบินไทย  จ ากดั  (มหาชน) 
 ศูนยป์ฏิบติัการ (OPC) สนามบินสุวรรณภูมิ : 333 หมู่ 1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
 โทรสาร : 0-2137-0110, 0-2137-0129 
 โทรศพัท ์: Tel: 0-2137-0100 
 เวบ็ไซต ์: http://www.thaiairway.com  
 
3.2 ลกัษณะผลติภัณฑ์และการ ให้บริการหลกัขององค์กร 
 ประวติับริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ก าเนิดจากท่ีรัฐบาลไทยให้ บริษทั เดินอากาศไทย 
จ ากดั กบัสายการบินสแกนดิเนเวียน ท าสัญญาร่วมทุนระหว่างกนั เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2502 
จากนั้นในวนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2503 บริษทั การบินไทย จ ากดั จดทะเบียนจดัตั้งข้ึนดว้ยทุนประเดิม 2 
ลา้นบาท เพื่อด าเนินธุรกิจสายการบินระหว่างประเทศ โดยมีเท่ียวบินปฐมฤกษไ์ปยงัฮ่องกง เม่ือวนัท่ี 1 
พฤษภาคม ปีเดียวกนั 
 ต่อมาในวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2520 เอสเอเอสคืนหุน้ใหเ้ดินอากาศไทย หลงัจากครบระยะเวลา
ตามสัญญาร่วมทุน แลว้โอนให้แก่กระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ตามมติคณะรัฐมนตรี และใน
ท่ีสุดเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2531 เดินอากาศไทย ซ่ึงด าเนินธุรกิจสายการบินภายในประเทศก็รวม
กิจการเขา้กับการบินไทยเพื่อให้สายการบินแห่งชาติเป็นหน่ึงเดียวตามมติคณะรัฐมนตรีทางด้าน

http://www.thaiairways.com/
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เศรษฐกิจ จากนั้นในวนัท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 การบินไทยเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรีและจดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชน เม่ือปี พ.ศ. 2537 
 

 

 
 

รูปท่ี 3.2 ศูนยป์ฏิบติัการ (OPC) สนามบินสุวรรณภูมิ 
ท่ีมา: http://www.thaiairways.com 

 

 
 

รูปท่ี 3.3 สญัญาลกัษณ์การบินไทยสมยัอดีตจนถึงปัจจุบนั 
ท่ีมา: http://www.thaiairways.com 

 
 เม่ือ วนัท่ี 29 มีนาคม ปี พ.ศ. 2503 บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ร่ิมเปิดการใชส้ัญญา
ลกัษณ์ภาพตุ๊กตาร าไทยออกแบบโดย หม่อมเจา้ไกรสิงห์ วุฒิชยั ซ่ึงเป็นนกัออกแบบท่ีมีช่ือเสียงเป็นอีก

http://www.thaiairways.com/
http://www.thaiairways.com/
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ทั้ งยงัเป็นผูท่ี้ออกแบบเคร่ืองแบบของพนักงานต้อนรับชุดแรกและต่อมาจึงเปล่ียนมาใช้เป็นตรา
สัญลกัษณ์ใหม่ท่ีมีรูปลกัษณ์ท่ีใชก้นัอยู่ในปัจจุบนั โดยออกแบบและไดแ้รงบนัดาลใจจาก “ใบเสมา” 
น ามาตะแคงเอาขา้งลง ซ่ึงส่ือถึงความเร็วท่ีพุ่งตรงข้ึนไปบนทอ้งฟ้าซ่ึงใบเสมาท่ีเป็นศาสนวตัถุของชาติ
ท่ีส าคญัมาก ตราสัญลักษณ์แบบน้ีได้รับการช่ืนชมเป็นอย่างมากสีท่ีสวยสดงดงามมากและมีการ
ผสมผสานของลายเส้นไดอ้ยา่งลงตวัรวมถึงการสลบัสีทอง ชมพู และม่วงสดพร้อมทั้งช่ือไทย (THAI) 
ท่ีติดกบัสัญลกัษณ์นั้นใชต้วัอกัษรพิเศษท่ีจดัท าข้ึนใชส้ าหรับบริษทัการบินไทย โดนเฉพาะมีทั้งความ
อ่อนชอ้ยท่ีแสดงถึงความเป็นไทย โดยตวัอกัษรทั้งหมดถูกปรับให้ตวัอกัษรท่ีเป็นตวัพิมพใ์หญ่เท่ากนั
ทั้งหมดเพื่อแสดงถึงความแขง็แกร่งและความมัน่คงของ บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) และไดมี้
การปรับสีของตราสัญลกัษณ์น้ีอีกคร้ัง ปี พ.ศ.2548 ใหดู้มีชีวิตชีวามากยิง่ข้ึนและใชต้ราสัญลกัษณ์แบบ
ท่ี 3 จนถึงปัจจุบนัน้ีและสีของตราสัญลกัษณ์ทั้ง 3 สี มีความต่างและมีความหมายท่ีสะทอ้นถึงความเป็น
ไทย สีทอง หมายถึง ความอร่ามของวดัวาในเมืองไทย สีม่วงสด หมายถึงสีกล้วยไม้และเป็นสี
ประจ าการบินไทยและส่วนของสีชมพนูั้น 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 
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ยีห่อ้/รุ่น แบบ จ านวน ชั้นท่ีนัง่ หมายเหตุ 

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

ทั้งหมด 

82  

Airbus A320 A320-200 

A320-

200(WL) 

6ล า 

14ล า 

ชั้นสไมลพ์ลสั 12 

ชั้นประหยดั 156 

 

  รวม

ทั้งหมด 

20  

 
ตารางท่ี 3.1 เคร่ืองบินท่ีประจ าการของบริษทัการบินไทย 

ท่ีมา: http://www.thaiairways.com 
 

 3.2.2 ลกัษณะธุรกจิ 
  เน่ืองจาก บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)  เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกดัของกระทรวงคมนาคม 

และยงัเป็นสายการบินแห่งชาติ บริษทั ฯ ไดด้ าเนินกิจการดา้นการบินพาณิชยท์ั้งเส้นทางดา้นการบิน
ระหว่างประเทศและขยายเส้นทางการบินในประเทศไดมี้การเก่ียวขอ้งกบัการบริการการขนส่งแบบ

http://www.thaiairways.com/
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ครบวงจร โดยจะแบ่งบริหารจดัการธุรกิจออกเป็น 3 กิจการ ซ่ึงประกอบดว้ย การขนส่งทางอากาศ 
(Core Business) หน่วยธุรกิจ (Business unit) การบริการดา้นการขนส่ง  

  ซ่ึงนอกจากจะมีธุรกิจสายการบินหลกัแลว้ทางบริษทัไดมี้การสนบัสนุนการขนส่ง ไม่วา่จะเป็น
การให้บริการด้านการขนส่งผูโ้ดยสาร สินค้า พัสดุภัณฑ์ และไปรษณียภัณฑ์ ส่วนหน่วยธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการขนส่งประกอบดว้ย บริการคลงัสินคา้ การบริการลูกคา้ภาคพื้นการบริการลาน
จอดและอุปกรณ์ภาคพื้น และครัวการบิน ส าหรับกิจารอ่ืนๆ จะเป็นการสนับสนุนดา้นการขนส่งจะ 
ประกอบดว้ย การบริการซ่อมบ ารุงอากาศยาน การจ าหน่ายสินคา้ปลอดภาษี การจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึก 
การบริการเคร่ืองบินจ าลอง และการด าเนินงานบริษทัส่วนยอ่ยทั้งหมด มีรายละเอียดดงัน้ี 
  3.2.2.1 กจิการขนส่งทางอากาศ 

   การขนส่งทางอากาศถือว่าเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ประกอบดว้ยการบริการ การ
ขนส่งผูโ้ดยสาร การบริการไปรษณียภณัฑ ์และการบริการขนส่งสินคา้พสัดุภณัฑ ์โดยจะใหก้ารบริการ
ขนส่งภายในเคร่ืองบินไปยงัจุดท่ีบินต่างๆ มีทั้งแบบเท่ียวบินเหมาล าและเท่ียวบินแบบประจ าจะควบคุม
ทั้งเสน้ทางระหวา่งประเทศและในประเทศ 
  3.2.2.2 หน่วยธุรกจิ 

   บริษทั การบินไทย จ ากัด (มหาชน) (รายงานปี 2558 : 18) ระบุว่าหน่วยธุรกิจของ
บริษทัฯ มีการเก่ียวเน่ืองโดยตรงจากธุรกิจการขนส่งทั้งยงัมีส่วนร่วมท่ีส าคญัในการท่ีจะสนบัสนุนให้
ธุรกิจสายการบินด าเนินได้อย่างดี หน่วยธุรกิจแต่ละหน่อยจะมีความสัมพันธ์กันอย่างมีระบบ
เพื่อท่ีจะให้เคร่ืองบินไดส้ามารถบินจากสถานีตน้ทางไปถึงสถานีปลายทางตรงตามวนัและเวลาท่ีได้
ระบุไวใ้นตารางการบิน โดยมีความสะดวก และรวดเร็ว ปลอดภยัซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีเป็นก่ีช่วยเพิ่มความ
มัน่ใจและมีความเช่ือถือใหแ้ก่บริษทัและผูท่ี้ใชบ้ริการมากยิง่ขั้น  

3.2.3 ธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองโดยตรงกบัการขนส่ง 
  3.2.3.1.ธุรกจิการบริการคลงัสินค้า (Cargo Handling Services) 

   ใหก้ารบริการจดัการคลงัสินคา้ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่า
อากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานภูเก็ต โดยด าเนินการจดัการคลงัสินคา้ประกอบดว้ยการจดัการ
เก็บรักษาชัว่คราวและเคล่ือนยา้ยสินคา้ทัว่ไป สินคา้ท่ีไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ ไดแ้ก่  สินคา้สด ส่ิงท่ีมี
ชีวิต วตัถุมีค่าและใหบ้ริการขนส่งสินคา้ท่ีตอ้งการควบคุมอุณหภูมิเป็นพิเศษ เป็นตน้ 
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  3.2.3.2 ธุรกจิการบริการลูกค้าภาคพืน้(Ground Customer Services) 
   ให้บริการอ านวยความสะดวกโดยตรงให้กบัผูโ้ดยสารตั้งแต่เขา้ท่าอากาศยานผ่าน

ขั้นตอนต่าง ๆ จนเขา้สู่อากาศยานจากตวัอากาศยานลงสู่ภาคพื้นดินในเท่ียวบินทั้งทางขาเขา้และขาออก 
โดยใหบ้ริการผูโ้ยสารของบริษทัและผูโ้ดยสารของสายการบินลูกคา้ 
  3.2.3.3 ธุรกจิการบินอุปกรณ์ภาคพืน้ 

   ใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอากาศยานอ านวยความสะดวกบริเวณลานจอดของอากาศยาน
ให้กบับริษทั และสายการบินลูกคา้ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยมีความปลอดภยัท่ีสูง มีความพร้อมท่ี
สามารถ การบินเขา้ – ออกท่ีตรงเวลาท่ีสุด 
  3.2.3.4 ธุรกจิครัวการบิน (Catering Services) 

                    บริษทัมีการด าเนินการในการผลิตอาหารส าหรับลูกคา้โดยสารท่ีมาใช้บริการของ
บริษทัฯ ทั้งเท่ียวบินระหว่างประเทศและภายในประเทศรวมถึงบริการผูโ้ดยสารสายการบินชั้นน าอ่ืนๆ 
ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัอาหาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช่น ภตัตาคาร ร้านเบเกอร่ี Puff & Pie  มีการ
จดับริการจดัเล้ียงทั้งในสถานท่ี นอกสถานท่ี และร้านอาหารสวสัดิการของพนกังาน 
 3.2.4 กจิการอ่ืนๆ 

                         การท่ีสนับสนุนการขนส่ง ไดแ้ก่ ฝ่ายช่าง การบินอ านวยความสะดวกการบิน การจ าหน่าย
สินคา้ปลอดภาษีทั้งบนเคร่ืองบินและการจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึกและมีบริการเคร่ืองบิน  
  3.2.4.1 กจิการขนส่งทางอากาศ 
  บริษทัฯ เป็นสายการบินแห่งชาติท่ีมีการให้บริการดา้นการขนส่งทางอากาศซ่ึงเป็น
กิจการหลกั ท่ีไดมี้การพฒันาการขนส่งไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ของโลก จะประกอบดว้ย 

- กิจการขนส่งผูโ้ดยสารทางอากาศ 
- กิจการขนส่งสินคา้ ไปรษณียภณัฑแ์ละพสัดุภณัฑ ์
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3.3 โครงสร้างการบริหารและวสัิยทศัน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3.4 รูปโครงสร้างองคก์รบริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) ปรับปรุงขอ้มูล ตุลาคม 2559 

ท่ีมา: http://www.thaiairways.com 
 

3.3.1 วิสัยทศัน์ ค่านิยม และพนัธกจิ 
             ในบทบาทของสายการบินแห่งชาติ บริษทัฯ ท าการประกาศวิสัยทศัน์เพื่อก าหนดเป้าหมาย
สูงสุดให้ทราบและถือเป็นแนวทางท่ีทุกฝ่ายมุ่งมัน่จะปฏิบติัหน้าท่ีให้บรรลุเป้าหมาย ไดแ้ก่ “การเป็น
สายการบินท่ีลูกคา้เลือกเป็นอนัดบัแรกให้บริการดีเลิศดว้ยเสน่ห์ไทย”  The First Choice Carrier with 
Touches of Thai  
 โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมร่วมให้เกิดข้ึนเพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณค่าหลกั ไดแ้ก่ การมุ่งเน้น
สร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้  การด าเนินกิจการภายใตส้ภาวะตน้ทุนและการใช้งบประมาณอย่าง
เหมาะสม โดยมีความคล่องตวัเพื่อรองรับการการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจและ
เพื่อให้เกิดการตอบสนองกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอย่างสมดุล บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน)ได้
ประกาศพนัธกิจแสดงถึงความมุ่งมัน่และใหผู้เ้ก่ียวขอ้งยดึถือปฏิบติั ดงัน้ี 
  3.3.1.1 บริการเก่ียวกบัการขนส่งทางอากาศอยา่งครบวงจรทั้งในและระหว่างประเทศ 
โดยมุ่งเนน้ในเร่ืองมาตรฐานความปลอดภยั  ความสะดวกสบาย  การบริการท่ีมีคุณภาพดว้ยเอกลกัษณ์

http://www.thaiairways.com/
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ความเป็นไทย  เพื่อส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์มีคุณค่าและความน่าเช่ือถือสูงรวมทั้งเสริมความประทบัใจและ
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ 
  3.3.1.2 การดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างการเติบโตอย่างย ัง่ยืนให้แก่
องคก์รและสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีสูงใหแ้ก่  ผูถื้อหุน้ 
  3.3.1.3 สร้างความแขง็แกร่งและมีคุณภาพใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ค านึงถึงการให้
ความส าคญัแก่ลูกคา้เสริมสร้างขีดความสามารถ ทกัษะและความรับผิดชอบตลอดจนเพิ่มพูนความ
ผกูพนัต่อองคก์ร เพื่อใหพ้นกังานท างานอยา่งเตม็ศกัยภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  3.3.1.4 ช่วยเหลือ ส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบต่อ สังคมและส่ิงแวดลอ้มใน
ฐานะเป็นสายการบินแห่งชาติ 
 3.3.2.โครงสร้างกบัการดูแล 
  เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในฐานะบริษทัมหาชน  
บริษทัฯไดแ้บ่งโครงสร้างออกเป็น  2  ส่วน ประกอบดว้ย 
  - คณะกรรมการบริษทัฯ 
  - ฝ่ายบริหารบริษทัฯ 
  คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองส าคญัท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจ  
มีบทบาทในการก ากบัดูแลฝ่ายบริหารใหป้ฏิบติัตามนโยบายและแผนงานของบริษทัฯ โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยอ่ยชุดต่างๆ เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลัน่กรองงานเฉพาะเร่ืองและเพื่อให้เป็นไป
ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีประกอบด้วย 1)คณะกรรมการตรวจสอบ 2)กรรมการอิสระ 3)
คณะกรรมการธรรมาภิบาล 4)คณะกรรมการสรรหาก าหนดค่าตอบแทนและพฒันาบุคลากร 5)คณะ
กรรมการ่างเสริมกิจการเพื่อสังคม 6)คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของผูด้  ารงต าแหน่ง
กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 7)คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 8)คณะกรรมการบริหาร 9)คณะกฎหมาย            
 3.3.3.ฝ่ายบริหารบริษัทฯ 
 มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารจดัการออกเป็น 2 ส่วน ตามลกัษณะงานและบทบาทหน้าท่ี  
เพื่อให้เกิดความคล่องตวัในการปฏิบติังาน โดยมีสายการรายงานตรงไปยงักรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  
ไดแ้ก่  
 - ธุรกิจการบิน  เป็นธุรกิจหลกัท่ีให้บริการขนส่งผูโ้ดยสารสินคา้ประกอบดว้ย 5 สายงานหลกั 
ไดแ้ก่ สายการพาณิชย ์สายกลยทุธ์และพฒันาธุรกิจ สายการเงินและการบญัชี สายทรัพยากรบุคคลและ
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ก ากบักิจกรรมองคก์ร สายผลิตภณัฑ์และบริการลูกคา้และ 2 ฝ่ายปฏิบติัการ ไดแ้ก่ สายปฏิบติัการและ
ฝ่ายช่าง 
 - กลุ่มธุรกิจสนบัสนุนการบิน บริหารงานในลกัษณะหน่วยธุรกิจประกอบดว้ย 4 หน่วยธุรกิจ 
ไดแ้ก่ ฝ่ายการพาณิชยสิ์นคา้และไปรษณียภณัฑ ์ฝ่ายครัวการบิน หน่วยธุรกิจการบินไทยสมายล ์หน่วย
ธุรกิจการบริการภาคพื้น 
 3.3.4.ลกัษณะของบุคลากร  
 การวา่จา้งทั้งในลกัษณะพนกังานประจ าและแรงงานภายนอกข้ึนอยูภ่ารกิจของแต่ละหน่วยงาน 
มีการจัดส่งพนักงานไปปฏิบัติหน้าท่ีและว่าจ้างพนักงานประจ าตามจุดบินต่างๆตามระเบียบและ
ขอ้ก าหนดของแต่ละประเทศในบางภารกิจจะใชก้ารวา่จา้งตวัแทนท าหนา้ท่ีแทนพนกังานโยมีการตกลง
ใหก้ารส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริการเป็นไปตามมาตรฐานท่ีบริษทัฯ ก าหนด 
 บทบาทหนา้ท่ีของพนักงานบางกลุ่มจ าเป็นตอ้งมีทกัษะและความช านาญเฉพาะบริษทัฯ จะมี
การพฒันาศกัยภาพทั้งเพื่อเพิ่มพูนระดบัความรู้และการสรรหาบุคลากรทดแทน โดยมีศูนยก์ารฝึกอบรม
รับหนา้ท่ีวางแผนและก าหนดหลกัสูตรการฝึกอบรม 
 3.3.5.กระบวนการส่งมอบผลติภณัฑ์ 
 ใช้เคร่ืองบินเป็นเคร่ืองมือหลักในการขนส่งผูโ้ดยสารและสินค้า โดยมีทั้ งการลงทุนซ้ือ
เคร่ืองบินเพื่อใช้เองและน าส่งผูโ้ดยสารสินคา้ผ่านเครือข่ายพนัธมิตรมีกระบวนการซ่อมบ ารุงดูแล
เคร่ืองมือหลกัในการส่งมอบเพื่อสร้างความมัน่ใจในการใหบ้ริการ 
 
3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

1. นางสาวอนุสรา กมลสินธ์  
ต าแหน่งงาน นกัศึกษาฝึกงาน  
หนา้ท่ีการปฏิบติังาน –เช็คอีเมลล ์Medical Check up 
- ปร้ินทเ์อกสารและอพัเดทเล่มแดงของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 
- รวบรวมเอกสารจากหอ้ง Crew Mailbox 
- สแกนเอกสารเพื่อส่งอีเมลล ์
- เขียน Warning BMI ส่งแผนก SV  
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- บันทึกการตรวจร่างการประจ าเดือนเกิดของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินลงโปรแกรม 
Microsoft Excel  

- ตรวจทานใบลาป่วย/ลากิจ ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล และแบบฟอร์มการเบิกค่าเล่าเรียนบุตรของ
พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

2.  นางสาวกลุธิดา อากาศวรรธนะ 
ต าแหน่งงาน นกัศึกษาฝึกงาน  
หนา้ท่ีการปฏิบติังาน –หาเอกสาร Service Briefing Chart ของ Flight  
  -   หาขอ้มูลรายช่ือติดต่อพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน  
  -   พิมพเ์อกสาร Complain ของผูโ้ดยสาร 
  -   ส่งเอกสาร แผนก QV-2 และแผนก OD 
  -   ส่งเอกสารท่ีหอ้ง Crew Mailbox 
  -   เกบ็เอกสารเขา้ Date Flight ของแต่ละเดือน  
3. นายพงษสิ์ทธ์ิ แซ่โลว้  
ต าแหน่งงาน นกัศึกษาฝึกงาน  
หนา้ท่ีการปฏิบติังาน - สแกนเอกสารพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน รุ่น TQV 
  -   บนัทึก Code ความผดิประจ าวนั 
  -   ท างานเอกสารผา่นเคร่ืองท าลายเอกสาร 
  -   เกบ็เอกสาร Personel No. ท่ีสแกนเสร็จเรียบร้อยแลว้ไปไวท่ี้หอ้งเกบ็เอกสาร 
  -   เตรียมอุปกรณ์ส าหรับการประชุม 
  -    รับโทรศพัทแ์ละจดบนัทึกขอ้มูลการรับสาย 
4.  นางสาวอารยา เล่นวารี 
ต าแหน่งงาน นกัศึกษาฝึกงาน 
หน้าท่ีการปฏิบติังาน – เช็คอีเมลล์ (E-mail) รับ Mail Corporate E-mail พิมพ์เอกสารแลว้จดัใส่
แฟ้มให ้OX-M อ่าน   
  -  จดัท า E-Saraban ทะเบียนรับภายใน ทะเบียนส่งภายใน ทะเบียนรับภายนอก ลงบนัทึกใน
คอมพิวเตอร์ 

          -    ตรวจสอบรายช่ือค่าเบิก-จ่ายตรวจสุขภาพประจ าปีของนกับินและลูกเรือตามวาระท่ีสวบ.ทอ. 
ส่งมา 
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          -   ท าหนา้ท่ีประจ าอยูเ่คาทเ์ตอร์พยาบาลลงทะเบียนและจดัยาใส่ซอง 
          -   ท าสถิติผูม้ารับบริการรักษาพยาบาลในแต่ละวนั 
          - วดั BMI และท าสถิติ BMI บนัทึกลงคอมพิวเตอร์ 
          -   จดัเกบ็ใบผลตรวจสุขภาพของลูกเรือและนกับินจากโรงพยาบาลกรุงเทพเขา้แฟ้ม 
 
3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 
        1. สุภิชญา หาญศึกษา (Admin Assistant Manager กองสวสัดิการมาตรฐานรักษาความปลอดภยั
งานบริการบนเคร่ืองบิน QV-3) 

2. ปัทมา ปัทมดิลก (Staff กองวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพงานบริการบนเคร่ืองบิน QQ-2) 
3. วราวธุ มูลพนัธ์ (หวัหนา้กลุ่มกองระเบียบและวินยับุคลากร QV-2) 
4. วรนุช ศรีวรรธนะ (Administrative Assistant กองมาตรฐานความปลอดภยัอาชีวอนามยั

และเวชศาสตร์การบิน OX-M) 
  

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
          ตั้งแต่ 8 มกราคม ถึง  30 เมษายน 2561 
 
3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 3.7.1 ศึกษาขอ้มูลเพื่อเลือกหวัขอ้โครงงานท่ีสนใจ 
 3.7.2 เขียนรายละเอียดหวัขอ้โครงงานและเสนอแบบขอ้เสนอโครงงาน 
 3.7.3 ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.7.4 เรียบเรียง วิเคราะห์และอภิปรายผล 
 3.7.5 ส่งแบบรายงานความกา้วหนา้ของโครงงาน 
 3.7.6 รวบรวมเป็นรูปเล่มโครงงานเพื่อน าเสนอโครงงานต่ออาจารยแ์ละโครงงานสหกิจ  
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3.8 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
   
ขั้นตอนการด าเนินงาน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
1.ศึกษาขอ้มูล       
2.วิเคราะห์ปัญหา /ปฏิบติังาน      
3.คิดผลการเพิ่มประสิทธิภาพ      
4.ติดตามผล      
5.จดัท าเอกสาร      
6.เกบ็รวบรวมขอ้มูล      
 

ตารางท่ี 3.2 ขั้นตอนและระเวลาการด าเนินงาน 

3.9 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
 ฮาร์ดแวร์ 
   1)  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
      2)  กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 

    3) โทรศพัทมื์อถือแบบสมาร์ทโฟน 
    4)  เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

 ซอฟตแ์วร์ 
       1)  โปรแกรม Microsoft  Word 
       2)  โปรแกรม iBuildApp  
                  3)   โปรแกรม Photoshop 
                  4)   โปรแกรม Paint 
 หลงัจากท่ีไดศึ้กษาขอ้มูลและวิเคราะห์ปัญหาของกองสวสัดิการมาตรฐานรักษาความปลอดภยั
งานบริการบนเคร่ืองบิน (QV-3) แลว้ คณะผูจ้ดัท าไดร้วบรวมขอ้มูลปัญหาต่างๆ จากนั้นคณะผูจ้ดัท าได้
เร่ิมสร้าง Mobile Application ท่ีใชส้ าหรับการจองคิวหรือติดต่อพนกังาน ซ่ึงไดอ้อกแบบจ าลองข้ึนมา
เพื่อใชใ้นภายภาคหน้าทางบริษทัสามารถน าไปประยุกต์ใช้และสร้างApplicationข้ึนมาใชง้านไดจ้ริง  
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เพื่อเป็นประโยชน์และสะดวกต่อการเขา้พบพนกังานกองสวสัดิการมาตรฐานรักษาความปลอดภยังาน
บริการบนเคร่ืองบิน (QV-3)  

 
รูปท่ี 3.5 ภาพแสดงการคน้หาเวบ็ไซตเ์พื่อท าApplication  

  ท่ีมา : https://www.google.com 
 

จากนั้นคณะผูจ้ดัท าไดส้ร้าง Mobile Application ข้ึน โดยเขา้ไปท่ีเว็บไซต์ www.google.com 

คน้หาค าวา่  ibuildapp ในช่องคน้หา จากนั้นหนา้จอจะปรากฏหนา้เวบ็ไซต ์iBuildApp ข้ึนมา เวบ็ไซตน้ี์

เป็นเวบ็ไซตท่ี์เปิดให้ทดลองสร้างApplicationฟรี ไม่เสียค่าใชจ่้าย แต่จะจ ากดัการใชง้านเพียงแค่ 15 วนั

เท่านั้น หลงัจากครบก าหนดทางเว็บไซต์จะให้เสียค่าบริการหากตอ้งการใช้งานApplicationท่ีสร้าง

ต่อไป หลงัจากเขา้สู่หนา้เวบ็ไซตแ์ลว้ตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกของเวบ็ไซตก่์อนจึงจะสร้างApplicationได ้

ก่อนอ่ืนตอ้ง SIGN UP ทางมุมขวาดา้นบนก่อน โดยใชก้ารลงทะเบียนผา่นอีเมลล ์หลงัจากลงทะเบียน

เสร็จเรียบร้อยแลว้จึงสามารถ SIGN IN  เขา้สู่ระบบได ้ 

 

 

https://www.google.com/
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รูปท่ี 3.6 รูปภาพหนา้เวบ็ไซต ์iBuildApp และการเลือกลงทะเบียนสมคัรเป็นสมาชิก 

ท่ีมา : https://ibuildapp.com  
 

 หลงัจากกด SING IN แลว้ ให้กรอกท่ีอยูอี่เมลแ์ละรหัสผา่นเพื่อเขา้สู่ระบบการใชง้านเวบ็ไซต ์ 
การเขา้สู่ระบบสามารถท าได ้2 ช่องทาง คือ การเขา้สู่ระบบแบบ 1. ใชท่ี้อยูอี่เมลแ์ละรหัสผ่าน 2. เขา้สู่
ระบบผา่น Facebook  

 

รูปท่ี 3.7 การสู่ระบบเพื่อเขา้ใชง้านเวบ็ไซต ์

ท่ีมา : https://ibuildapp.com  
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 เม่ือท าการเขา้สู่ระบบแลว้ ใหค้ลิกท่ีค  าว่า Create New App เพื่อสร้าง Mobile Application  และ
จดัเตรียมขอ้มูล เน้ือหา และรูปภาพท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชใ้นการสร้างApplication  
 

 
รูปท่ี 3.8 ใชต้วัเลือกสร้างApplicationเพื่อสร้างApplication 

ท่ีมา : https://ibuildapp.com  
 

เม่ือคลิกท่ีค  าว่า Create New App แล้ว หน้าเว็บไซต์จะปรากฏให้เลือกรูปแบบApplication
ส าเร็จรูป มีให้เลือกมากมายหลายรูปแบบ มีทั้ งประเภทธุรกิจ การเรียนการสอน ร้านอาหาร การ
ท่องเท่ียว หรือโรงแรมและประเภทอ่ืนๆ โดยสามารถเลือกประเภทไดจ้ากตวัเลือกดา้นซา้ยมือ 

รูปท่ี 3.9 ตวัเลือกประเภทและรูปแบบของApplicationส าเร็จรูปพร้อมภาพตวัอยา่ง 
ท่ีมา : https://ibuildapp.com  
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 เม่ือเลือกรูปแบบของApplicationส าเร็จรูปไดแ้ลว้ ให้กดท่ีค าว่า Create ตรงApplicationท่ีเลือก
ไวA้pplicationส าเร็จรูปจะแสดงเน้ือหาต่างๆในรูปแบบตวัอยา่งให้ดูว่าเม่ือเราสร้างApplicationของเรา
เสร็จสมบูรณ์แลว้จะปรากฏเป็นรูปร่างแบบใด 

 

 
รูปท่ี 3.10 Applicationส าเร็จรูปท่ีคณะผูจ้ดัท าเลือกใช ้

ท่ีมา : https://ibuildapp.com  
 

ขั้นตอนต่อไป เม่ือApplicationส าเร็จรูปปรากฏข้ึนก็จะเป็นขั้นตอนการใส่ขอ้มูลซ่ึงคณะผูจ้ดัท าได้
จดัเตรียมขอ้มูลทั้งเน้ือหาและรูปภาพไวแ้ลว้ โดยขอ้มูล เน้ือหา และรูปภาพจาก www.google.com โดย
จะเร่ิมปฏิบติัตามขั้นตอน ดงัน้ี  

 เปล่ียนช่ือและเปล่ียนรูปภาพApplicationใหเ้ป็นช่ือของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
 แกไ้ขเน้ือหาแต่ละประเภทและก าหนดวา่จะใหต้วัเลือกใดอยูใ่นต าแหน่งใด 
 ใส่ขอ้มูลเน้ือหาและใส่รูปภาพตามล าดบัต าแหน่งของช่ือเร่ืองท่ีวางไว ้
 เลือกสีของแต่ละตวัเลือกใหแ้ตกต่างกนัออกไป 
 เม่ือใส่เน้ือหาและขอ้มูลครบทุกๆตวัเลือกแลว้ ตรวจทานขอ้มูลซ ้าอีกหน่ึงรอบ 
 บนัทึกApplicationท่ีสร้างไว ้
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 Applicationส าเร็จรูปท่ีไดจ้ากการสร้างผา่นเวบ็ไซตจ์ะถูกบนัทึกเป็นไฟลข์องเวบ็ไซตเ์ท่านั้น 

 
รูปท่ี 3.11 หนา้Applicationส าเร็จรูปท่ีสามารถดดัแปลงแกไ้ขได ้

ท่ีมา : https://ibuildapp.com  
 

ดงันั้นApplicationส าเร็จรูปท่ีคณะผูจ้ดัท าไดส้ร้างข้ึนผ่านเวบ็ไซต์มีระยะเวลาการทดลองใช้
งาน 15 วนัเท่านั้น และการทดลองใชผ้่านสมาร์ทโฟนนั้น ทางเวบ็ไซตมี์วิธีการโหลดApplicationเพื่อ
ทดลองใชท่ี้แตกต่างกนัไปตามระบบปฏิบติัการของสมาร์ทโฟน โดยระบบ Android จะโหลดขอ้มูล
ผ่านทางอีเมล์และติดตั้งApplicationไดเ้ลย แต่ระบบ IOS จะตอ้งท าการโหลดApplication iBuildApp 
ผา่นทาง App Store ก่อนจึงจะสามารถติดตั้งApplicationได ้

 
 

 

 



บทที ่4 
ผลการด าเนินโครงงาน 

 
 คณะผูจ้ดัท ำไดด้ ำเนินงำนกำรออกแบบ Application ตำมขั้นตอนกำรด ำเนินงำนท่ีเสนอในบท
ท่ี 3 แลว้ไดผ้ลกำรด ำเนินงำน ดงัน้ี 
 

 
 

รูปท่ี 4.1 รูปหนำ้หลกัของApplication 
ท่ีมำ : https://ibuildapp.com/reservationqonline  

 
 เม่ือเขำ้สู่หนำ้หลกัของ Application จะแสดงตวัเลือกต่ำงๆภำยใน Application ซ่ึงหนำ้หลกัของ
Applicationจะมี เม นู ให้ เลือก  ดัง น้ี  Contact us, Website, Email, News, Booking, Google Map, QR 
Code และ Take a picture ซ่ึงสำมำรถเลือกใชง้ำนไดต้ำมควำมตอ้งกำร  
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รูปท่ี 4.2 รูปหนำ้ Login เขำ้สู่ระบบ 
ท่ีมำ : https://ibuildapp.com/reservationqonline/login 

 
 เม่ือกดตวัเลือกท่ีหน้ำแรกของ Application ระบบจะให้ท ำกำร Login เขำ้สู่ระบบทุกคร้ังก่อน
กำรใช้งำน หำกยงัไม่มีรหัสเขำ้สู่ระบบ จะตอ้งลงทะเบียนเขำ้สู่ระบบผ่ำนอีเมลล์ (E-Mail) หลงัจำก
ไดรั้บอีเมลล ์(E-Mail) ตำมท่ีลงทะเบียนไว ้ถือว่ำผูใ้ชง้ำนไดท้ ำกำรลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย  หลงัจำก
นั้ นให้กรอกอีเมลล์ (E-Mail) กับ  รหัสผ่ำน (Password) เพื่ อท ำกำรเข้ำสู่ระบบ และเข้ำใช้งำน
Application ไดต้ำมปกติ ผูใ้ชง้ำนจะตอ้งท ำกำร Log in เขำ้สู่ระบบทุกคร้ังเม่ือจะเปิดใชง้ำน Application
และระบบจะท ำกำร Log out อตัโนมติัทุกคร้ังเม่ือออกจำก Application 

 
 
 
 
 
 
 
 

ก ด  “Register” 

เพื่อลงทะเบียน 

สมคัรสมำชิก 

หำกลงทะเบียน

เรียบร้อยแลว้ ใหก้ด 

“Log in” เพื่อเขำ้สู่

ระบบ 

https://ibuildapp.com/reservationqonline/login
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รูปท่ี 4.3 รูปหนำ้ส ำหรับกรอกแบบฟอร์มในกำรยืน่เร่ืองเขำ้พบ 
ท่ีมำ: https://ibuildapp.com/reservationqonline/customform 

 
 ในส่วนของหน้ำ Custom Form มีไวส้ ำหรับให้พนักงำนตอ้นรับบนเคร่ืองบินกรอกขอ้มูลท่ี
จ ำเป็นในกำรยื่นเร่ืองท่ีใชส้ ำหรับกำรติดต่อกบักองสวสัดิกำรมำตรฐำนรักษำควำมปลอดภยังำนบริกำร
บนเคร่ืองบิน (QV-3) โดยเร่ืองท่ีติดต่อทัว่ไปมีดงัน้ี Sick on duty ลำป่วย ลำคลอด แจง้คลอด แจง้ลำออก 
BMI และ Medical Check up หลังจำกท่ีเลือกเร่ืองท่ีจะติดต่อแล้ว ให้กรอกช่ือ นำมสกุล พร้อมทั้ ง 
Personnel Number ท่ีเป็นรหสัประจ ำตวัของพนกังำนตอ้นรับบนเคร่ืองบิน  

ฟอร์มตวัเลือกเร่ืองท่ีจะติดต่อ

กองสวสัดิกำรมำตรฐำนรักษำ

ควำมปลอดภยังำนบริกำรบน

เคร่ืองบิน (QV-3) 

https://ibuildapp.com/reservationqonline/customform
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รูปท่ี 4.4 หนำ้ Online Booking Software ใชส้ ำหรับกำรจองคิว 
ท่ีมำ: https://ibuildapp.com/reservationqonline/onlinebooking 

 
 หลงัจำกท่ีกรอกขอ้มูลยื่นเร่ืองกำรเขำ้พบเสร็จเรียบร้อยแลว้ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นหนำ้ Online 
Booking Software เพื่อใชส้ ำหรับกำร Booking วนั เวลำ ท่ีจะเขำ้ติดต่อ เพื่อรับคิว พนกังำนตอ้นรับบน
เคร่ืองบินสำมำรถเลือกวนั เวลำท่ีสะดวกท่ีจะเขำ้ติดต่อกองสวสัดิกำรมำตรฐำนรักษำควำมปลอดภยังำน
บริกำรบนเคร่ืองบิน (QV-3) เม่ือกรอกข้อมูลทั้ งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะท ำกำรรันคิวให้
อตัโนมติั และจะส่งขอ้มูลไปยงัพนักงำนกองสวสัดิกำรมำตรฐำนรักษำควำมปลอดภยังำนบริกำรบน
เคร่ืองบิน (QV-3) เพื่อให้ทรำบช่วงเวลำท่ีพนักงำนตอ้นรับบนเคร่ืองบินจะเขำ้ไปติดต่อ รวมถึงขอ้มูล
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีติดต่อ เพื่อจะไดท้รำบล่วงหนำ้และจะไดจ้ดัเตรียมเอกสำรไว ้เพื่อเป็นกำรประหยดัเวลำ
ในกำรเขำ้พบ  

https://ibuildapp.com/reservationqonline/onlinebooking
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รูปท่ี 4.5 หนำ้ Company News  

ท่ีมำ : https://ibuildapp.com/reservationqonline/companynews 
 

 ในส่วนของหนำ้ Company News จะเป็นกำรแจง้เตือนข่ำวท่ีส ำคญั อยำ่งเช่น กำรตรวจร่ำงกำย
ประปีในแต่ละเดือนเกิดของพนักงำนตอ้นรับบนเคร่ืองบิน เม่ือกดเขำ้ไปจะเห็นขอ้ควำมท่ีทำงกอง
สวสัดิกำรมำตรฐำนรักษำควำมปลอดภยังำนบริกำรบนเคร่ืองบิน (QV-3) ไดอ้พัเดทไว ้หรืออำจจะเป็น
กิจกรรมของ BMI ท่ีจดัข้ึนเพื่อให้พนกังำนตอ้นรับบนเคร่ืองบินไดเ้ขำ้ร่วม นอกจำกน้ีอำจจะมีกำรแจง้
ข่ำวสำรต่ำงๆทัว่ไปท่ีจ ำเป็นต่อพนักงำนตอ้นรับบนเคร่ืองบิน โดยท่ีข่ำวสำวต่ำงๆท่ีจ ำเป็นจะแจ้ง
รำยละเอียดใหท้รำบอยูใ่นหนำ้น้ี  
 
 
 
 

https://ibuildapp.com/reservationqonline/companynews
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รูปท่ี 4.6 ตวัเลือก Contact Us ช่องทำงกำรติดต่อศูนยป์ฏิบติักำร กำรบินไทย สุวรรณภูมิ (OPC) 
ท่ีมำ : https://ibuildapp.com/reservationqonline/contactus 

 
 ในApplicationมีกำรใส่รำยละเอียดให้ทรำบถึงช่องทำงกำรติดต่อ โดยสำมำรถกดเลือกท่ี
ตรงหนำ้หลกัของ Application แลว้กดตวัเลือก Contact Us ก็จะทรำบรำยถึงละเอียดกำรติดต่อบริษทัได้
ทุกช่องทำง ซ่ึงภำยในตวัเลือกจะระบุขอ้มูลดงัน้ี  

 เบอร์โทรติดต่อ 
 E-Mail 
 เวบ็ไซด ์
 สถำนท่ีตั้งของศูนยป์ฏิบติักำร กำรบินไทย สุวรรณภูมิ (OPC) 

 
 
 
 

 
 

กดตรงท่ีอยูแ่ลว้

จะมีแผนท่ีน ำ

ทำงจำก Google 

Map ข้ึนมำ  

https://ibuildapp.com/reservationqonline/contactus
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รูปท่ี 4.7 แผนท่ีกำรเดินทำงไปยงัศูนยป์ฏิบติักำร กำรบินไทย สุวรรณภูมิ (OPC) 
ท่ีมำ : https://www.googlemap.com  

 
 นอกจำกน้ียงัมีแผนท่ีน ำทำงจำก Google Map เพื่อใชส้ ำหรับกำรเดินทำงไปยงัศูนยป์ฏิบติักำร 
กำรบินไทย สุวรรณภูมิ (OPC) ในหน้ำของ Contact Us สำมำรถกดตรงท่ีอยู่ จำกนั้นจะมีปรำกฎเป็น
หนำ้แผนท่ีน ำทำงข้ึนมำ โดยผูใ้ชง้ำนสำมำรถเลือกกดดูแผนท่ีเป็นแบบดำวเทียมไดด้ว้ย  
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รูปท่ี 4.7 หนำ้เวบ็ไซตห์ลกัของกำรบินไทย  
ท่ีมำ : https://www.thaiairways.com  

 
 หำกตอ้งกำรเขำ้ Website หลกัของกำรบินไทย สำมำรถกดท่ีค ำว่ำ “Website” ท่ีหน้ำแรกของ
Application นอกจำกน้ียงัสำมำรถดูเท่ียวบินและจองตัว๋ผำ่น Application ไดอี้กดว้ย  
 

4.1 สรุป Mobile Application ส าหรับการจองควิ   
สรุป Mobile Application ส ำหรับกำรจองคิวเพื่อใช้ในกองสวสัดิกำรมำตรฐำนรักษำควำม

ปลอดภัยงำนบริกำรบนเคร่ืองบิน (QV-3)  จำกกำรท่ีคณะผูจ้ ัดท ำได้สร้ำง Application ข้ึนมำ โดย
ภำยใน Application มีองคป์ระกอบท่ีครบครัน ท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัพนักงำนตอ้นรับบน
เคร่ืองบิน ในกำรใชง้ำน Mobile Application ส ำหรับกำรจองคิวนั้นเป็นระบบท่ีผูใ้ชส้ำมำรถใชไ้ดอ้ยำ่ง
ง่ำยดำย ไม่มีขั้นตอนท่ีซบัซอ้น เม่ือผูใ้ชไ้ม่สะดวกเขำ้รับบริกำรสำมำรถเล่ือนเวลำไดผ้ำ่นระบบ โดยตวั
Applicationมีตวัเลือกทั้งหมด 8 ตวัเลือก ไดแ้ก่ ตวัเลือก Contact us, Website, Email, News, Booking 
Google Map, QR Code และ Take a picture ซ่ึงในแต่ละตวัเลือกก็จะมีประโยชน์ท่ีแตกต่ำงกนัออกไป
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ตำมควำมตอ้งกำรใชง้ำนของพนกังำนตอ้นรับบนเคร่ืองบิน โดยตวัเลือก Contact us จะเป็นช่องทำงกำร
ติดต่อกบัพนกังำนกองสวสัดิกำรมำตรฐำนรักษำควำมปลอดภยังำนบริกำรบนเคร่ืองบิน (QV-3) ไม่ว่ำ
จะเป็นเบอร์โทรศพัท์ภำยในอีเมลล์ (E-Mail) เป็นตน้ ตวัเลือก Website เป็นเวบ็ไซต์หลกัของกำรบิน
ไทย และยงัสำมำรถดูเท่ียวบินและจองเท่ียวบินไดใ้น Application อีกดว้ย ตวัเลือกอีเมลล ์(E-Mail)  ก็
จะเป็นกล่องอีเมลล ์(E-Mail) ท่ีไวใ้ชส้ ำหรับส่งอีเมลล ์(E-Mail) ไปยงัพนกังำนกองสวสัดิกำรมำตรฐำน
รักษำควำมปลอดภยังำนบริกำรบนเคร่ืองบิน (QV-3) โดยตรง เช่น กำรส่งเพื่ออพัเดทเล่มแดง กำรตรวจ
ร่ำงกำยประจ ำปีของพนกังำนตอ้นรับบนเคร่ืองบิน สำมำรถกดเขำ้มำท่ีหนำ้อีเมลล ์(E-Mail)  และท ำกำร
ส่งอีเมลล์ (E-Mail) ไปยงัพนักงำนท่ีดูแลเร่ือง Medical Check up ไดเ้ลย ตวัเลือก News เป็นข่ำวสำร
ทัว่ไปหรือข่ำวสำรท่ีส ำคญัท่ีทำงพนกังำนกองสวสัดิกำรมำตรฐำนรักษำควำมปลอดภยังำนบริกำรบน
เคร่ืองบิน (QV-3) ตอ้งกำรแจง้ข่ำวให้พนักงำนตอ้นรับบนเคร่ืองบินทรำบ ตวัเลือก Booking เป็นกำร
นดัวนั เวลำ ท่ีจะเขำ้พบ โดยท่ีพนกังำนตอ้นรับบนเคร่ืองบินสำมำรถเป็นผูก้  ำหนดวนั และช่วงเวลำได ้
จำกนั้นจะมีกำรแจง้เลขคิวแจง้กลบัไปยงัพนกังำนตอ้นรับบนเคร่ืองบิน ตวัเลือก Google Map เป็นแผน
ท่ีกำรน ำทำงไปยงัศูนยป์ฏิบติักำร กำรบินไทย สุวรรณภูมิ (OPC) โดยสำมำรถกดเลือกดูแผนท่ีแบบ
ดำวเทียมไดอี้กดว้ย  

 
 

 
  



บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 
 จากการท าโครงงานเ ร่ือง Application for Effective Human Resource Management ณ 
บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) คณะผูจ้ดัท าคิดวา่การจดัการปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัพนกังานตอ้นรับ
บนเคร่ืองบินผ่าน Application โดยการยื่นเร่ืองก่อนเขา้พบเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นต่อองค์กร เพราะ
ปัจจุบนั Application สามารถน ามาประยุกตใ์ชง้านภายในองคก์รในดา้นต่างๆ ไดอ้ย่างมากมายท า
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการ
ประสานงานและยงัสามารถช่วยลดตน้ทุนในการด าเนินงานภายในองคก์รไดอี้กดว้ย 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นโครงงาน คือ บุคลากรในบริษทัฯ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล คือ แบบสัมภาษณ์ โดยใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก (IN-depth interview) กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 4 คน  
 
5.2 อภิปรายผล 
 ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนมากเห็นดว้ยท่ีมีการจดัท า Application ข้ึนมาเพื่อความสะดวกรวดเร็วและ
ง่ายต่อการติดต่อระหว่างพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินกบัพนกังานกองสวสัดิการมาตรฐานรักษา
ความปลอดภยังานบริการบนเคร่ืองบิน (QV-3) ท าให้ฝ่ายบริหารสามารถรับทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้
และท าการเตรียมการจดัการไดต้รงประเดน็ การใช ้Application ท่ีอยูใ่นรูปแบบ Paperless ท าใหล้ด
การใชก้ระดาษท่ีเป็นวสัดุส านักงานท่ีใชอ้ย่างส้ินเปลืองเป็นการลดค่าใชจ่้ายในการท างาน การมี 
Application เขา้มาช่วยสามารถน าบุคลากรมาท าประโยชน์ในงานอยา่งอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งได ้ซ่ึงเป็นการ
ใชก้ าลงัคนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีในดา้นการใชง้าน ดา้นความสะดวก ดา้นเน้ือหา ดา้นความ
รวดเร็ว ดา้นการใชท้รัพยากร และดา้นงานบริหารบุคคล ผลส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน คือ
พนกังานท่ีปรึกษา ทุกดา้นอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก  
 5.2.1 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
  ปัญหาในการท าโครงงานคร้ังน้ี คือ เน่ืองจากตวันกัศึกษามีหนา้ท่ีของตนเองท่ีตอ้ง
รับผดิชอบ ดา้นพี่เล้ียงกมี็งานท่ีตอ้งรับผดิชอบเหมือนกนั จึงท าใหห้าเวลาสมัภาษณ์ยาก 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
  หาก Application ท่ีน าเสนอต่อองคก์ร ไดน้ าไปใชจ้ริงจะช่วยลดตน้ทุนได ้
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5.4 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 5.4.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

          การท่ีไดอ้อกมาปฏิบติังานสหกิจศึกษาในคร้ังน้ีท าให้นักศึกษาไดรั้บความรู้ ความ
เขา้ใจเก่ียวกับชีวิตการท างาน เรียนรู้ประสบการณ์ท่ีได้จากการปฏิบัติงานจริง ท าให้มีความ
รับผิดชอบต่อหนา้ท่ีมากยิ่งข้ึน ไดเ้รียนรู้ระบบการท างานเป็นทีมการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นจึงท าให้
เกิดการรู้จกัปรับตวัและแกไ้ข การท างานท่ีตอ้งตรงต่อเวลาจึงท าใหน้กัศึกษาเป็นคนท่ีมีระเบียบมาก
ยิ่งข้ึน ท่ีส าคญัในระยะเวลา 4 เดือนในการปฏิบติังานน้ี นกัศึกษาไดน้ าความรู้ท่ีไดรั้บมาประยุกต์
ปรับใชไ้ดจ้ริง  
  5.4.1.1 นกัศึกษาไดเ้รียนการท างานอยา่งแทจ้ริง 
  5.4.1.2 นกัศึกษาไดมี้การฝึกทกัษะดา้นภาษามากข้ึน 
  5.4.1.3 นกัศึกษามีประสบการณ์ในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 
  5.4.1.4 นกัศึกษามีความต่ืนตวัและความพร้อมในการท างานมากข้ึน 
  5.4.1.5 นกัศึกษามีการพฒันาบุคลิกภาพและมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดีมากยิง่ข้ึน 
 5.4.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
  5.4.2.1 ค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูงเน่ืองจากนกัศึกษาตอ้งเสียค่าท่ีพกั 
  5.4.2.2 ปัญหาการส่ือสารภาษาองักฤษกบัลูกเรือชาวต่างชาติ 
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รหสัประจ ำตวันกัศึกษำ       :                5704400048 

ช่ือ-นำมสกุล                        :                นำงสำว อนุสรำ  กมลสินธ์ 

คณะ                                     :                ศิลปศำสตร์ 

สำขำวิชำ                              :                กำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียว 

ท่ีอยู ่                                     :               The Pleno รำชพฤกษ-์พระรำม 5 67/162 ม.1 ถ.บำงกรวย-ไทร 

           นอ้ย ต.บำงกร่ำง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 1100 

เบอร์โทรศพัท ์                     :                097-245-8815 
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รหสัประจ ำตวันกัศึกษำ       :                5704400231 

ช่ือ-นำมสกุล                        :                นำงสำวกลุธิดำ  อำกำศวรรธนะ 

คณะ                                     :                ศิลปศำสตร์ 

สำขำวิชำ                              :                กำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียว 

ท่ีอยู ่                                     :               817 ถนนจรัญสนิทวงศ ์แขวงบำงยีข่นั เขตบำงพลดั  

                                                             กรุงเทพ 10700                             

เบอร์โทรศพัท ์                     :               095-254-4722 
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รหสัประจ ำตวันกัศึกษำ       :                5704400235 

ช่ือ-นำมสกุล                        :                นำย พงษสิ์ทธ์ิ  แซ่โลว้ 

คณะ                                     :                ศิลปศำสตร์ 

สำขำวิชำ                              :                กำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียว 

ท่ีอยู ่                                     :               หมู่บำ้นลลิล กรีนวลิล ์ บำ้นเลขท่ี 64 ถ.บำงบอน 3 ซอย 6 แขวง 

           บำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพฯ 10150 

เบอร์โทรศพัท ์                     :                094-558-6486 
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รหสัประจ ำตวันกัศึกษำ       :                5704400382 

ช่ือ-นำมสกุล                        :                นำงสำวอำรยำ   เล่นวำรี 

คณะ                                     :                ศิลปศำสตร์ 

สำขำวิชำ                              :                กำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียว 

ท่ีอยู ่                                     :               55/2 หมู่ 1 ต.สระกระโจม  อ.ดอนเจดีย ์ จ.สุพรรณบุรี  72250 

เบอร์โทรศพัท ์                     :                092-117-1159 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ภาพการฝึกปฏิบัติงาน 
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 ขั้นตอนและลักษณะของงาน กองสวัสดิการรักษามาตรฐานความปลอดภัยงานบริการบน

เคร่ืองบิน (QV-3)  

   เม่ือนกัศึกษำฝึกงำนมำถึงศูนยป์ฏิบติักำร (OPC) สนำมบินสุวรรณภูมิ ส่ิงแรกท่ีควรปฏิบติั  คือ 

กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรท ำงำนในแต่ละวนั โดยนกัศึกษำตอ้งท ำควำมเขำ้ใจในรำยละเอียดของงำนว่ำ

เป็นลกัษณะอยำ่งไร และยงัมีกำรพดูคุยกบัผูร่้วมงำนและแบ่งหนำ้ท่ีกนั ปฏิบัติเพื่อควำมรวดเร็วในกำร

เตรียมงำนในแต่ละวนั โดยมีหนำ้ท่ีกำรปฏิบติังำน ดงัต่อไปน้ี  

 

 

ตอนเชำ้เม่ือมำถึงทุกคร้ังตอ้งเช็คอีเมลล ์(E-mail)  และท ำกำรพิมพเ์อกสำรท่ีพนกังำน

ตอ้นรับบินเคร่ืองบินส่งมำ ท่ีเป็นตวัเอกสำร Medical Check up และท ำกำรอพัเดทเล่มแดงของ

พนักงำนตอ้นรับบนเคร่ืองบิน หลกัจำกเคลียร์อีเมลล์ (E-mail) เสร็จเรียบร้อยแลว้จึงไปเก็บ
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เอกสำรในกล่องฟ้ำ ห้อง Crew mailbox เพื่อรวบรวมเอกสำรกำรตรวจร่ำงกำยของพนกังำนตอ้นรับบน

เคร่ืองบิน 

 

 หลงัจำกท่ีเก็บเอกสำรทั้งหมดจำกห้อง Crew Mailbox ตอ้งแยกเอกสำรออกเป็นดงัน้ี คือ 

เอกสำรอพัเดทกำรตรวจร่ำงกำยประจ ำปีเล่มแดงของพนกังำนตอ้นรับบนเคร่ืองบินท่ีพิมพจ์ำกอีเมลล ์

(E-mail)  น ำมำรวมกบัของท่ีพนกังำนตอ้นรับบนเคร่ืองบินส่งในกล่องสีฟ้ำ และใบเสร็จตวัจริงเบิกค่ำ

รักษำพยำบำลกำรตรวจร่ำงกำยประจ ำปี เม่ือแยกเสร็จเรียบร้อยแลว้ก็น ำเอกสำรไปกรอกขอ้มูลลง

โปรแกรมท่ีเอำไวต้รวจร่ำงกำย (Exeed) และบนัทึกวนัท่ีตรวจร่ำงกำยลง DOB ในโปรแกรม Excel  
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     หลงัจำกท่ีเคลียร์งำนในส่วนของ Medical Check up เสร็จเรียบร้อยแลว้กท็  ำหนำ้ท่ีตรวจทำน

ใบลำป่วย/ลำกิจของพนักงำนตอ้นรับบนเคร่ืองบิน ใบเบิกค่ำรักษำพยำบำลของพนักงำนตอ้นรับบน

เคร่ืองบิน และแบบฟอร์มกำรเบิกค่ำเล่ำเรียนบุตรของพนกังำนตอ้นรับบนเคร่ืองบินเม่ือตรวจทำนเสร็จ

เรียบร้อยกส่็งใหผู้จ้ดักำรแผนกเซ็นรับทรำบเอกสำรทั้งหมด  
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  หลงัจำกท่ีเคลียร์งำนทุกอย่ำงเสร็จเรียบร้อยแลว้ ในช่วงบ่ำยของทุกวนัจะตอ้งน ำเอกสำรกำร

ตรวจร่ำงกำยประจ ำปีของลูกเรือท่ีมำจำกกล่องสีฟ้ำ น ำมำสแกน และส่งเขำ้อีเมลล ์(E-mail) อีกที 

 ขั้นตอนและลกัษณะของงาน กองระเบียบและวนัิยบุคลากร (QV-2) 

กองระเบียบและวินัยบุคลำกร เป็นแผนกท่ีจัดกำรเก่ียวกับบทลงโทษต่ำงๆ ของพนักงำน

ตอ้นรับกำรบริกำรบนเคร่ืองบินโดยตรง เช่น กำรขำดลำงำน ไม่ว่ำจะในกรณีใดๆ ก็ตำมท่ีท ำให้ไม่

สำมำรถมำปฏิบติัหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำย กจ็ะเขำ้ข่ำยควำมผดิต่อกฎระเบียบ วินัย ซ่ึงจะมีบทลงโทษ 

คือ กำรหกัคะแนนพนกังำนตอ้นรับกำรบริกำรบนเคร่ืองบิน ซ่ึงสำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กรณี คือ 

1. พนกังำนตอ้นรับกำรบริกำรบนเคร่ืองบินท่ียงัอยูใ่นกำรทดลองงำน  

1.1. หำกว่ำพนักงำนตอ้นรับกำรบริกำรบนเคร่ืองบินท่ียงัอยู่ในกำร ทดลองงำน มี

หลกัฐำนวำ่ท ำไมถึงไม่มำเขำ้รับกำรปฏิบติังำนท่ีไดรั้บมอบหมำย ซ่ึงบ่งบอกถึงควำมบริสุทธ์ิใจ

ท่ีตนมี บทลงโทษกจ็ะเบำบำงลงไปตำมล ำดบั  

1.2. หำกว่ำพนกังำนตอ้นรับกำรบริกำรบนเคร่ืองบินท่ียงัอยูใ่นกำรทดลองงำนถูกหัก

คะแนนบ่อยๆ จนคะแนนต ่ำกวำ่เกณฑ ์กจ็ะถูกเพิ่มระยะเวลำกำรทดลองงำน  

2. พนกังำนตอ้นรับกำรบริกำรบนเคร่ืองบินท่ีผำ่นกำรทดลองงำนแลว้ 

2.1. หำกว่ำพนกังำนตอ้นรับกำรบริกำรบนเคร่ืองบินท่ีผำ่นกำรทดลองงำนแลว้ถูกหัก

คะแนน กจ็ะโดนหกัเงินเดือนพนกังำนเป็นเวลำ 2-4 เดือน เป็นตน้ 
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ขั้นตอนและลกัษณะงานของนักศึกษาฝึกงาน กองระเบียบและวนัิยบุคลากร (QV-2) 

ทุกเชำ้ท่ีเขำ้มำยงัแผนก ส่ิงแรกท่ีตอ้งท ำ คือ เช็คตำรำงกำรประชุมของผูจ้ดักำรแผนกโทรศพัท์

และรับสำยโทรศพัทเ์พื่อสอบถำมตำรำงวนัเวลำว่ำงส่วนตวัของผูเ้ขำ้ร่วมประชุมท่ำนอ่ืนเพื่อนดัหมำย

วนัเวลำกำรประชุมและเตรียมเอกสำรกำรเขำ้ประชุมใหก้บัผูจ้ดักำรแผนกเพื่อใหผู้จ้ดักำรแผนกน ำไปใช้

ในกำรประชุม อีกทั้งตรวจสอบเอกสำรของพนกังำนตอ้นรับกำรบริกำรบนเคร่ืองบินเพื่อประทบัตรำ

วนัท่ีวำ่พนกังำนตอ้นรับกำรบริกำรบนเคร่ืองบินไดรั้บ

กำรประเมินผลแลว้จำก Air Purser (IM) หลงัจำกนั้น

ควรเช็คห้องเรียนของพนกังำนตอ้นรับกำรบริกำรบน

เคร่ืองบินและเรียงล ำดบัเอกสำรตำมเลขประจ ำตวัของ

พนักงำนตอ้นรับกำรบริกำรบนเคร่ืองบินนั้นๆ เพื่อ

อัพเดตข้อมูลและเก็บไฟล์เอกสำรให้เป็นระเบียบ

เรียบร้อย หลังจำกท่ีผู ้จัดกำรแผนกประชุมเสร็จ

เรียบร้อย นักศึกษำฝึกงำนจะต้องน ำเอกสำรกำร

ประชุมเกบ็เขำ้แฟ้มประวติักำรประชุมทนัที  

หลงัจำกท่ีนกัศึกษำฝึกงำนเคลียร์งำนบนโต๊ะ

เสร็จ ในช่วงบ่ำยควรจะไปช่วยเหลืองำนอ่ืนๆ 

เพื่อเรียนรู้กำรท ำงำนนอกเหนือจำกงำนท่ีตนเอง

ได้รับ คือ กำรถ่ำยเอกสำร กำรสแกนเอกสำร 

Personal File ของพนักงำนต้อนรับกำรบริกำร

บน เค ร่ื อ ง บิน  (TQV) ผ่ ำน  Microsoft Word 

รวมทั้งกรอกรำยละเอียดของเอกสำรนั้นๆ ลงบน

เล่มสมุดบันทึกรำยวนัและน ำเอกสำรท่ีสแกน
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แลว้ไปเก็บและจดัเรียงเอกสำรท่ีหอ้งเก็บเอกสำรอีกทั้งกำรท ำ Power Point เพื่อใชใ้นกำรประกำศต่ำงๆ 

อำทิเช่น กำรประกำศผลรำงวลัต่ำงๆ กำรประกำศเพื่อบอกกล่ำวช้ีแจงสถำนท่ีติดต่อให้กบัพนักงำน

ตอ้นรับ กำรบริกำรบนเคร่ืองบินท่ีไม่ทรำบรำยละเอียด ทุกคร้ังท่ีมีกำรจดัประชุม นักศึกษำฝึกงำน

จะตอ้งจดัเตรียมห้องประชุมให้เรียบร้อย โดยกำรเตรียมอุปกำรณ์ในกำรประชุมและอำหำรว่ำงต่ำงๆ 

เพื่อใชใ้นกำรตอ้นรับผูเ้ขำ้ร่วมประชุม อำทิเช่น น ้ ำเปล่ำ กำแฟซอง น ้ำตำลซอง ขนมขบเค้ียว กระติกน ้ ำ

ร้อน กระดำษทิชชู่ และแจกนัดอกไม ้เป็นตน้ 

ขั้นตอนและลกัษณะของงาน กองวเิคราะห์และควบคุมคุณภาพงานบริการบนเคร่ืองบิน (QQ-2) 

 

 ทุกคร้ังท่ีมีเคส (case) เข้ำจะพนักงำนท่ีปรึกษำจะให้ไปพิมพ์ เคส (case)  ท่ีได้สั่งไปท่ี

เคร่ืองพิมพ์แลว้น ำมำให้พนักงำนท่ีปรึกษำพนักงำนท่ีปรึกษำก็จะน ำเท่ียวบินมำเพื่อท่ีจะน ำไปหำใบ

รำยช่ือของพนกังำนตอ้นรับบนเคร่ืองบินของเท่ียวบินนั้นๆ และถ่ำยเอกสำรมำส่งใหพ้นกังำนท่ีปรึกษำ

หลงัจำกนั้นพนกังำนท่ีปรึกษำจะพิมพส์เกต็มำใหห้ำขอ้มูลของลูกเรือคนท่ีพนกังำนท่ีปรึกษำท ำมำร์คไว ้
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 ทุกๆ ส้ินเดือนจะมีกำรเรียงวนัท่ีเท่ียวบิน คือ กำรน ำเอกสำรของทุกๆ เดือนมำใส่ในแฟ้ม โดย

กำรเรียงเลขเท่ียวบิน เรียงวนัท่ีและน ำใส่แฟ้ม 
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บำงคร้ังจะมีกำรลงมำรับ-ส่งเอกสำรท่ีหอ้ง Crew Mailbox จะเป็นเอกสำรท่ีลูกเรือน ำมำใหบ้ทแผนก

หรือบำงทีจะเป็นเอกสำรบนแผนกท่ีน ำลงไปใหลู้กเรือโดยใส่ไวใ้นช่องของลูกเรือคนนั้น 

   

งำนส่วนน้ีเป็นกิจกรรมพิเศษท่ีทำงส ำนกังำนกอง QQ-3 จดัข้ึน คือกำรให้พนกังำนตอ้นรับบน

เคร่ืองบินใส่ชุดไทยตลอดเดือนเมษำยน มีขั้นตอนกำรท ำตั้ งแต่ รีดโจรงกระเบน รีดสไบ แพ็ค

เคร่ืองประดบัเป็นชุดๆ เพื่อท่ีจะน ำไปใส่กบัชุดไทย 
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      หลงัจำกแพ็คทุกอย่ำงเป็นชุดๆ แลว้ ก็จะน ำชุดไทยใส่รถเข็นและน ำลงไปส่งท่ีชั้น 2 เพื่อท่ีจะให้

ลูกเรือไดน้ ำไปใส่ และทุกๆ เชำ้จะตอ้งลงไปรับชุดท่ีใชแ้ลว้ข้ึนมำแยกแลว้น ำลงไปใหท่ี้หอ้งซกัรีด 

ขั้นตอนและลกัษณะของงานกองมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์การบิน 

(OX-M) 

 ตอนเชำ้เม่ือมำถึงทุกคร้ังตอ้งเช็คอีเมลล ์(E-mail) รับ e-mail, corporate e-mail และพิมพเ์อกสำร

จดัเกบ็เขำ้แฟ้มให ้OX-M อ่ำน และตอ้งท ำกำรจดบนัทึกลงสมุดทะเบียนรับภำยใน เม่ือมีกำรส่งหนงัสือ 

ออกก็ตอ้งจดบนัทึกลงสมุดทะเบียนส่งภำยใน เม่ือท ำกำรบนัทึกลงสมุดเรียบร้อยแลว้ตอ้งท ำ e-saraban 

ดว้ย คือ กำรบนัทึกลงคอมพิวเตอร์ผำ่นระบบของบริษทั เม่ือ OX-M อ่ำนเรียบร้อยใหจ้ดัเกบ็เขำ้แฟ้ม 
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       รับโทรศพัทภ์ำยในและจดบนัทึกว่ำหน่วยไหนโทรมำเร่ืองอะไรบำ้งและแจง้ใหพ้นกังำนท่ีปรึกษำ

ในแผนกทรำบ 
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ท ำหนำ้ท่ีตรงหนำ้เคำเตอร์พยำบำลคอยจดัยำใส่ซองและหยบิใบประวติัคนไขล้งทะเบียนวนัท่ี

ให้พนกังำนท่ีปรึกษำพยำบำล ถำ้มีลูกเรือมำวดัค่ำ BMI ก็คอยช่วยพนกังำนท่ีปรึกษำพยำบำลจดบนัทึก

ค่ำและท ำสถิติ BMI ลงคอมพิวเตอร์ท ำ 

สถิติผูม้ำรับบริกำรรักษำพยำบำลในแต่ละวนัว่ำทั้งหมดมีก่ีคนแยกจ ำนวนลูกเรือ นักบินอำท์

ซอร์ซ และนบัจ ำนวนรับยำ ท ำแผล พกัผอ่น อุบติัเหตุ และค่ำ BMI 
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เม่ือมีผลตรวจสุขภำพมำตอ้งท ำกำรตรวจสอบรำยช่ือผลตรวจสุขภำพประจ ำปีของลูกเรือและ

นกับินตำมวำระท่ี สวบ.ทอ. ส่งมำและถ่ำยเอกสำร แลว้น ำไปส่งท่ีห้อง QV เม่ือมีเอกสำรเขำ้ก็ตอ้งคอย

ถ่ำยเอกสำรและสแกนลงคอมพิวเตอร์ 

 จดัท ำบอร์ดเร่ืองโรคพิษสุนขับำ้ โรตำ้ไวรัส และออฟฟิศซินโดรม (office syndrome) เพื่อให้

ควำมรู้แก่ลูกเรือหรือคนท่ีเขำ้มำรับบริกำร 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

แบบสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ประวตัผู้ิจดัท า 
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รหสัประจ ำตวันกัศึกษำ       :                5704400048 

ช่ือ-นำมสกุล                        :                นำงสำว อนุสรำ  กมลสินธ์ 

คณะ                                     :                ศิลปศำสตร์ 

สำขำวิชำ                              :                กำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียว 

ท่ีอยู ่                                     :               The Pleno รำชพฤกษ-์พระรำม 5 67/162 ม.1 ถ.บำงกรวย-

           ไทรนอ้ย ต.บำงกร่ำง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 1100 

เบอร์โทรศพัท ์                     :                097-245-8815 
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รหสัประจ ำตวันกัศึกษำ       :                5704400231 

ช่ือ-นำมสกุล                        :                นำงสำวกลุธิดำ  อำกำศวรรธนะ 

คณะ                                     :                ศิลปศำสตร์ 

สำขำวิชำ                              :                กำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียว 

ท่ีอยู ่                                     :               817 ถนนจรัญสนิทวงศ ์แขวงบำงยีข่นั เขตบำงพลดั  

                                                             กรุงเทพ 10700                             

เบอร์โทรศพัท ์                     :               095-254-4722 
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รหสัประจ ำตวันกัศึกษำ       :                5704400235 

ช่ือ-นำมสกุล                        :                นำย พงษสิ์ทธ์ิ  แซ่โลว้ 

คณะ                                     :                ศิลปศำสตร์ 

สำขำวิชำ                              :                กำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียว 

ท่ีอยู ่                                     :               หมู่บำ้นลลิล กรีนวลิล ์ บำ้นเลขท่ี 64 ถ.บำงบอน 3 ซอย 6 

           แขวง  บำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพฯ 10150 

เบอร์โทรศพัท ์                     :                094-558-6486 
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รหสัประจ ำตวันกัศึกษำ       :                5704400382 

ช่ือ-นำมสกุล                        :                นำงสำวอำรยำ   เล่นวำรี 

คณะ                                     :                ศิลปศำสตร์ 

สำขำวิชำ                              :                กำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียว 

ท่ีอยู ่                                     :               55/2 หมู่ 1 ต.สระกระโจม  อ.ดอนเจดีย ์ จ.สุพรรณบุรี   

           72250 

เบอร์โทรศพัท ์                     :                092-117-1159 
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