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“แหล่งอ้างอิงแบบรวดเร็ ว เช็คอิน และห้องจําหน่ายบัตร
โดยสาร สําหรับชุมชนนักปฏิบตั ิพนักงานภาคพื้นนกแอร์
โดยใช้วิศวกรรมความรู ้” (ณัฐกาญจน์ คุณโลก) 532132002

สายการบินนกแอร์ เป็ นสายการบินต้นทุนตํ่า ที่เน้นการฝึ กอบรมพนักงานเข้าใหม่โดยวิธีการ
เรี ยนรู้การทํางานจากรุ่ นพี่สอนรุ่ นน้อง ด้วยความเชื่อที่วา่ วัฒนธรรมการฝึ กอบรมดังกล่าวช่วยพนักงาน
ใหม่เรี ยนรู ้การปฏิบตั ิหน้าที่ได้ในระยะเวลาอันสั้น จากการศึกษาวิเคราะห์องค์กร พบว่า วัฒนธรรมการ
ฝึ กแบบพี่สอนน้อง สร้ างความสับสนกระบวนการถ่ายโอนความรู ้ จากรุ่ นพี่สู่ รุ่นน้อง นอกจากนี้ เกิ ด
วัฒ นธรรมการตําหนิ ผูก้ ระทําผิ ด และส่ งผลให้มี ค่าเสี ยหายด้านสั ม ภาระแก่ บ ริ ษ ัท เพื่ อ ลดความ
ค่าเสี ยหายด้านเช็คอิ นและห้องจําหน่ ายบัตรโดยสาร รวมถึ งเพิ่มพูนความรู ้ การปฏิ บตั ิ งานพนักงาน
ภาคพื้น ผูว้ ิจยั เลือกเลือกใช้ กระบวนวิศวกรรมความรู้ การทบทวนหลังปฏิบตั ิงานเป็ นแนวทางแก้ไข
ปั ญหา โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้ คือ 1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพปั ญหา ความผิดพลาด การปฏิ บตั ิงาน
ของพนักงานต้อนรับภาคพื้น 2. เพื่อจับความรู ้จากผูเ้ ชี่ยวชาญโดยใช้กระบวนการวิศวกรรมความรู ้และ
3.เพื่อพัฒนาแหล่งอ้างอิงแบบรวดเร็ ว เช็คอิน และห้องจําหน่ ายบัตรโดยสารสําหรับชุมชนนักปฏิ บตั ิ
พนักงานภาคพื้นนกแอร์ กลุ่มเป้ าหมายการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ คือ พนักงานภาคพื้นนกแอร์ ช่วงอายุการ
ทํา งาน 1 เดื อ น – 1 ปี จํา นวน 15 คน ที่ ไ ด้ผ ลคะแนนการทดสอบก่ อ นปฏิ บ ัติ ง าน น้ อ ยกว่ า 50
เปอร์ เซ็นต์ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนและหลังการปฏิบตั ิงาน แบบ
บันทึ กการทบทวนหลังปฏิ บตั ิ งาน แหล่งอ้างอิ งแบบรวดเร็ วเช็คอิ น และห้องจําหน่ ายบัตรโดยสาร
วิเคราะห์ ผลโดยใช้ ค่าเปอร์ เซ็ นต์ ร้ อยละ และทําการเปรี ยบเที ยบผลการทดสอบก่ อนและหลังการ
ปฏิบตั ิงานผลการค้นคว้าอิสระ พบว่า
1. หลังจากพนักงานภาคพื้น ใช้แหล่งอ้างอิงแบบรวดเร็ วเช็คอินและห้องจําหน่ายตัว ในระยะเวลา 15
วัน พนักงานมีความรู้ดา้ นการเช็คอินเพิ่มขึ้น 70-80% มีความรู ้ดา้ นห้องจําหน่ ายบัตรโดยสารเพิ่มขึ้น
60-70%
2. ผลจากการทบทวนหลังปฏิบตั ิงานพบว่า ความรู ้ที่เพิ่มขึ้นหลังจากใช้แหล่งอ้างอิงแบบรวดเร็ ว ได้แก่
ความรู้เรื่ อง แนวทางการแก้ไขปั ญหาด้านเช็คอิน และ ห้องจําหน่ายบัตรโดยสาร

โดยใช้ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่าง ดังนี้
จากการศึ ก ษา สกล บุ ญ สิ ง (2555) ผู้ศึ ก ษาใช้แ นวคิ ด องค์ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ มาวิ เคราะห์
สังเคราะห์ เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้ างองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ขององค์การอื่นๆ โดยเฉพาะในธุ รกิ จ
การบิน และผูศ้ ึกษาใช้วิธีการศึกษาในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ มาใช้ในการวิจยั
ผูว้ ิจยั เลือกศึกษางานวิจยั ชิ้นนี้ เนื่ องจาก ผูว้ ิจยั รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารและผูเ้ ชี่ยวชาญ
ดังนั้น จึงเห็นคุณค่าด้านประเด็นการประยุกต์การตั้งคําถามเพื่อเอื้อประโยชน์กบั งานวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1. เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ แหล่งอ้างอิงแบบรวดเร็ ว เช็คอิน และห้องจําหน่าย บัตรโดยสาร
สําหรับชุมชนนักปฏิบตั ิพนักงานภาคพื้น นกแอร์ โดยใช้วิศวกรรมความรู ้การได้มาซึ่ งแหล่งอ้างอิงมี
ขั้นตอนดังนี้
1.1 สัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หาร ถึงปัญหาด้านใด ที่พบปัญหาจากการทํางานผิดพลาด
1.ศึกษารวบรวม ข้อมูล ค่าเสี ยหาย เกิดจากด้านสัมภาระ และไม่ทราบเงื่อนไขการคืนเงิน เกิด2
การคืนเงินผิดพลาด พบปั ญหา การปฏิบตั ิงานด้านที่เกิดปั ญหา คือ ด้านเช็คอิน และด้านห้องจําหน่ าย
บัตรโดยสาร
1.3สัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเช็คอิ นและด้านห้องจําหน่ ายบัตรโดยสารโดยใช้กระบวนการ
วิศวกรรมความรู ้(Knowledge Engineering)เพื่อจับความรู ้จากผูเ้ ชี่ยวชาญ (Knowledge Capture)และทํา
การถอดความรู ้จากผูเ้ ชี่ยวชาญ
1.4วิเคราะห์ความรู ้(Knowledge Analysis)จากบทวิเคราะห์ ความรู ้ ผูเ้ ชี่ยวชาญ สกัดเป็ นความรู ้
ระดับงาน(Task Knowledge)ความรู ้ระดับการคิด(Inference Knowledge)ความรู ้ระดับความสัมพันธ์ของ
ปั ญหาเฉพาะ(Domain Knowledge)เพื่อได้ความรู ้เฉพาะสําหรับเช็คอินและห้องจําหน่ายบัตรโดยสาร
1.ออกแบบ5แหล่งอ้างอิงแบบรวดเร็ ว เช็คอิน และห้องจําหน่าย บัตรโดยสาร สําหรับชุมชนนัก
ปฏิบตั ิพนักงานภาคพื้น นกแอร์ โดยใช้วิศวกรรมความรู้โดยอ้างอิงจาก ข้อมูลการวิเคราะห์ Knowledge
Model

2. เครื่ องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบทดสอบความรู ้ก่อนและหลัง ปฏิบตั ิงาน ด้านเช็คอิน
และ ห้องจําหน่ายบัตรโดยสาร และแบบฟอร์ มการทบทวนหลังปฏิบตั ิงาน
2.1 แบบทดสอบความรู้ ก่อนและหลัง ปฏิบตั ิงานด้านเช็คอิน และ ห้องจําหน่ายบัตรโดยสาร
เป็ นแบบทดสอบที่สร้างขึ้นอ้างอิงจากคู่มือสายการบินนกแอร์ มีจาํ นวนทั้งหมดด้านละ ข้อ10การได้มา
ซึ่งแบบทดสอบมีข้นั ตอนดังต่อไปนี้
1. ศึกษาขั้นตอนการปฏิบตั ิงานด้านเช็คอิน และ ห้องจําหน่ายบัตรโดยสาร จากคู่มือนกแอร์
2. สร้างแบบทดสอบก่อนและหลังการปฏิบตั ิงานด้านเช็คอิน และ ห้องจําหน่ายบัตรโดยสารอ้างอิงตาม
คู่มือการปฏิบตั ิงาน
3. นําแบบทดสอบก่อนและหลังการปฏิบตั ิงาน ที่สร้างเสร็ จแล้ว มาปรึ กษา อาจารย์ที่ปรึ กษา
4. ปรั บ แก้แ บบทดสอบก่ อ นและหลังการปฏิ บ ัติ งาน ตามคําแนะนํา อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา และ นําไป
ทดสอบกับกลุ่มทดลอง
2.2 แบบฟอร์ มการทบทวนหลังปฏิ บตั ิ งาน เป็ นแบบฟอร์ มที่ สร้ างขึ้นอ้างอิงจากทฤษฎี การ
ทบทวนหลังปฏิบตั ิงาน มีจาํ นวนทั้งหมด 4ข้อ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ สิ่ งที่คาดว่าจะได้รับ หรื อ
จะเกิ ด ขึ้น จริ ง คือ อะไร สิ่ งที่ เกิ ดขึ้นจริ งคืออะไร ทําไมจึ งแตกต่าง และสิ่ งที่ ได้เรี ยนรู ้ คือ
อะไร การได้มาซึ่ งแบบฟอร์ มการทบทวนหลังปฏิบตั ิงานมีข้นั ตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร และ งานวิจยั เกี่ยวกับการทบทวนหลังปฏิบตั ิงาน
2. ออกแบบฟอร์ มการทบทวนหลังปฎิบตั ิงานโดยอ้างอิงกรอบคําถามทฤษฎีการทบทวนหลังปฏิบตั ิงาน
มีจาํ นวนทั้งหมด 4 ข้อ
โดยการทํา AAR ควรทํา ทัน ที ท ัน ใด หรื ออย่า งเร็ ว ที่ สุ ด หลัง จากจบงานนั้ นๆ เพื่ อ ให้ จ ํา
เหตุการณ์ได้ และบทเรี ยนที่ได้รับสามารถประยุกต์ใช้ได้ทนั ทีและควนมี“คุณอํานวย”Facilitator ช่วยให้
ที มได้เรี ยนรู้ กระตุน้ ตั้งคําถามให้ทุกคนได้แสดงความคิ ดเห็ น ข้อเสนอแนะของตน มี การทบทวน
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย ที่ชดั เจน เพื่อให้สมาชิกเข้าใจตรงกันว่าสิ่ งที่คาดหวัง คืออะไร
จากการค้นคว้าอิสระชิ้นนี้ ผูว้ ิจยั ใช้กระบวนการวิศวกรรมความรู ้ )Knowledge Engineering)
เพื่อจับความรู ้จากการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญ (Knowledge Capture) และทําการการวิเคราะห์ความรู้
(Knowledge Analysis)จากบทวิเคราะห์ ความรู ้ ผูเ้ ชี่ยวชาญ วิเคราะห์ดว้ ยกระบวนการของ

CommonKADSโดยแสดงถึงระดับขั้นความรู ้ ความรู ้ระดับงาน(Task Knowledge) ความรู ้ระดับการคิด
(InferenceKnowledge) ความรู ้เฉพาะ (Domain Knowledge) สําหรับเช็คอินและห้องจําหน่ายบัตร
โดยสาร โดย แสดงเป็ นภาพการถอดความรู้ ดังนี้

ตัวอย่ าง การถอดความรู้ ด้านการคืนเงิน

ผลการวิเคราะห์ ประกอบด้ วย 2 ส่ วน คือ
1.แหล่งอ้างอิงการเช็คอิน และการจําหน่ายบัตรโดยสาร สําหรับพนักงานต้อนรับภาคพื้นสายการบินนก
แอร์ สร้างขึ้นโดยใช้วิศวกรรมความรู ้
2.จากการปฏิบตั ิ กระบวนการเรี ยนรู ้ หลังการทํางาน AARสรุ ปได้ คือ
 สิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ คือ พนักงานเกิดการเรี ยนรู ้ สามารถแก้ปัญหาได้ จากการศึกษาขั้นตอน
การทํางานผ่านโมเดล ส่งผลให้ลดการทํางานผิดพลาดของพนักงานใหม่ได้

แหล่ งอ้างอิงแบบรวดเร็วการเช็คอิน สํ าหรับพนักงานต้ อนรับภาคพืน้ สายการบินนกแอร์

ตัวอย่ าง knowledge Modeling

