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สายการบินนกแอร์เป็นสายการบินตน้ทุนตํ่า ท่ีเนน้การฝึกอบรมพนกังานเขา้ใหม่โดยวิธีการ
เรียนรู้การทาํงานจากรุ่นพี่สอนรุ่นนอ้ง ดว้ยความเช่ือท่ีวา่ วฒันธรรมการฝึกอบรมดงักล่าวช่วยพนกังาน
ใหม่เรียนรู้การปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น จากการศึกษาวิเคราะห์องคก์ร พบวา่ วฒันธรรมการ
ฝึกแบบพ่ีสอนน้อง สร้างความสับสนกระบวนการถ่ายโอนความรู้ จากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง นอกจากน้ีเกิด
วฒันธรรมการตาํหนิผูก้ระทาํผิด  และส่งผลให้มีค่าเสียหายด้านสัมภาระแก่บริษัท  เพ่ือลดความ
ค่าเสียหายด้านเช็คอินและห้องจาํหน่ายบตัรโดยสาร รวมถึงเพิ่มพูนความรู้การปฏิบติังานพนักงาน
ภาคพ้ืน ผูว้ิจยัเลือกเลือกใช ้กระบวนวิศวกรรมความรู้  การทบทวนหลงัปฏิบติังานเป็นแนวทางแกไ้ข
ปัญหา โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี คือ 1. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา ความผิดพลาด การปฏิบติังาน
ของพนกังานตอ้นรับภาคพ้ืน   2. เพื่อจบัความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญโดยใชก้ระบวนการวิศวกรรมความรู้และ 
3.เพ่ือพฒันาแหล่งอา้งอิงแบบรวดเร็ว เช็คอิน และห้องจาํหน่ายบตัรโดยสารสําหรับชุมชนนกัปฏิบติั
พนกังานภาคพื้นนกแอร์  กลุ่มเป้าหมายการคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี คือ พนกังานภาคพ้ืนนกแอร์ช่วงอายกุาร
ทํางาน  1 เดือน  – 1 ปี  จํานวน  15 คน  ท่ีได้ผลคะแนนการทดสอบก่อนปฏิบัติงาน  น้อยกว่า 50 
เปอร์เซ็นต์  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย แบบทดสอบก่อนและหลงัการปฏิบติังาน   แบบ
บนัทึกการทบทวนหลงัปฏิบติังาน  แหล่งอา้งอิงแบบรวดเร็วเช็คอิน และห้องจาํหน่ายบตัรโดยสาร  
วิเคราะห์ผลโดยใช้ ค่าเปอร์เซ็นต์ ร้อยละ และทาํการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลงัการ
ปฏิบติังานผลการคน้ควา้อิสระ พบวา่ 
1.   หลงัจากพนกังานภาคพ้ืน ใชแ้หล่งอา้งอิงแบบรวดเร็วเช็คอินและหอ้งจาํหน่ายตวั ในระยะเวลา 15 
วนั พนกังานมีความรู้ดา้นการเช็คอินเพ่ิมข้ึน 70-80%   มีความรู้ดา้นห้องจาํหน่ายบตัรโดยสารเพ่ิมข้ึน 
60-70%   
2.  ผลจากการทบทวนหลงัปฏิบติังานพบว่า ความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนหลงัจากใชแ้หล่งอา้งอิงแบบรวดเร็ว ไดแ้ก่ 
ความรู้เร่ือง แนวทางการแกไ้ขปัญหาดา้นเชค็อิน และ หอ้งจาํหน่ายบตัรโดยสาร 



โดยใชผู้ว้ิจยัไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ยกตวัอยา่ง ดงัน้ี 

จากการศึกษา สกล  บุญสิง(2555) ผู้ศึกษาใช้แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ มาวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ขององคก์ารอ่ืนๆ โดยเฉพาะในธุรกิจ

การบิน และผูศึ้กษาใชว้ิธีการศึกษาในดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ มาใชใ้นการวิจยั 

ผูว้ิจยัเลือกศึกษางานวิจยัช้ินน้ีเน่ืองจาก ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและผูเ้ช่ียวชาญ 

ดงันั้น จึงเห็นคุณค่าดา้นประเดน็การประยกุตก์ารตั้งคาํถามเพ่ือเอ้ือประโยชน์กบังานวิจยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการคน้ควา้อิสระแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  
1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองไดแ้ก่ แหล่งอา้งอิงแบบรวดเร็ว เชค็อิน และหอ้งจาํหน่าย บตัรโดยสาร 
สาํหรับชุมชนนกัปฏิบติัพนกังานภาคพื้น นกแอร์ โดยใชว้ิศวกรรมความรู้การไดม้าซ่ึงแหล่งอา้งอิงมี
ขั้นตอนดงัน้ี 
 1.1 สมัภาษณ์ ผูบ้ริหาร ถึงปัญหาดา้นใด ท่ีพบปัญหาจากการทาํงานผิดพลาด 
 1. 2ศึกษารวบรวม ขอ้มูล  ค่าเสียหาย เกิดจากดา้นสมัภาระ และไม่ทราบเง่ือนไขการคืนเงิน เกิด
การคืนเงินผิดพลาด พบปัญหา การปฏิบติังานดา้นท่ีเกิดปัญหา คือ ดา้นเช็คอิน และดา้นห้องจาํหน่าย
บตัรโดยสาร  
 1.3สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญด้านเช็คอินและดา้นห้องจาํหน่ายบตัรโดยสารโดยใช้กระบวนการ
วิศวกรรมความรู้(Knowledge Engineering)เพ่ือจบัความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ (Knowledge Capture)และทาํ
การถอดความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ 
 1.4วิเคราะห์ความรู้(Knowledge Analysis)จากบทวิเคราะห์ ความรู้ ผูเ้ช่ียวชาญ สกดัเป็นความรู้
ระดบังาน(Task Knowledge)ความรู้ระดบัการคิด(Inference Knowledge)ความรู้ระดบัความสมัพนัธ์ของ
ปัญหาเฉพาะ(Domain Knowledge)เพ่ือไดค้วามรู้เฉพาะสาํหรับเช็คอินและหอ้งจาํหน่ายบตัรโดยสาร 
 1. 5ออกแบบ แหล่งอา้งอิงแบบรวดเร็ว เชค็อิน และหอ้งจาํหน่าย บตัรโดยสาร สาํหรับชุมชนนกั
ปฏิบติัพนกังานภาคพื้น นกแอร์ โดยใชว้ิศวกรรมความรู้โดยอา้งอิงจาก  ขอ้มูลการวเิคราะห์ Knowledge 
Model 
 



2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นเกบ็รวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลงั ปฏิบติังาน ดา้นเชค็อิน 
และ หอ้งจาํหน่ายบตัรโดยสาร  และแบบฟอร์มการทบทวนหลงัปฏิบติังาน 
 2.1  แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลงั ปฏิบติังานดา้นเช็คอิน และ ห้องจาํหน่ายบตัรโดยสาร
เป็นแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนอา้งอิงจากคู่มือสายการบินนกแอร์ มีจาํนวนทั้งหมดดา้นละ 10ขอ้ การไดม้า
ซ่ึงแบบทดสอบมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  
1. ศึกษาขั้นตอนการปฏิบติังานดา้นเชค็อิน และ หอ้งจาํหน่ายบตัรโดยสาร จากคู่มือนกแอร์ 
2. สร้างแบบทดสอบก่อนและหลงัการปฏิบติังานดา้นเช็คอิน และ หอ้งจาํหน่ายบตัรโดยสารอา้งอิงตาม
คู่มือการปฏิบติังาน 
3. นาํแบบทดสอบก่อนและหลงัการปฏิบติังาน ท่ีสร้างเสร็จแลว้ มาปรึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษา  
4. ปรับแก้แบบทดสอบก่อนและหลังการปฏิบัติงาน ตามคาํแนะนํา อาจารยท่ี์ปรึกษา และ นําไป
ทดสอบกบักลุ่มทดลอง  
 2.2  แบบฟอร์มการทบทวนหลงัปฏิบติังาน เป็นแบบฟอร์มท่ีสร้างข้ึนอา้งอิงจากทฤษฎีการ
ทบทวนหลงัปฏิบติังาน มีจาํนวนทั้งหมด 4ขอ้ ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี  ส่ิงท่ีคาดวา่จะไดรั้บ หรือ 
จะเกิด ข้ึน จริง คือ อะไร     ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงคืออะไร        ทาํไมจึงแตกต่าง       และส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ คือ 
อะไร         การไดม้าซ่ึงแบบฟอร์มการทบทวนหลงัปฏิบติังานมีขั้นตอนดงัน้ี 
1. ศึกษาเอกสาร และ งานวิจยัเก่ียวกบัการทบทวนหลงัปฏิบติังาน  
2. ออกแบบฟอร์มการทบทวนหลงัปฎิบติังานโดยอา้งอิงกรอบคาํถามทฤษฎีการทบทวนหลงัปฏิบติังาน 
มีจาํนวนทั้งหมด 4 ขอ้  

โดยการทํา AAR ควรทําทันทีทันใด หรืออย่างเร็วท่ีสุดหลังจากจบงานนั้ นๆ  เพ่ือให้จํา
เหตุการณ์ได ้และบทเรียนท่ีไดรั้บสามารถประยกุตใ์ชไ้ดท้นัทีและควนมี“คุณอาํนวย”Facilitator ช่วยให้
ทีมไดเ้รียนรู้ กระตุน้ ตั้งคาํถามให้ทุกคนไดแ้สดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะของตน มีการทบทวน
วตัถุประสงค ์เป้าหมาย ท่ีชดัเจน เพื่อใหส้มาชิกเขา้ใจตรงกนัวา่ส่ิงท่ีคาดหวงั คืออะไร 

 
จากการคน้ควา้อิสระช้ินน้ี ผูว้ิจยัใชก้ระบวนการวิศวกรรมความรู้  )Knowledge Engineering)

เพื่อจบัความรู้จากการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ (Knowledge Capture)  และทาํการการวิเคราะห์ความรู้
(Knowledge Analysis)จากบทวิเคราะห์ ความรู้ ผูเ้ช่ียวชาญ  วิเคราะห์ดว้ยกระบวนการของ 



CommonKADSโดยแสดงถึงระดบัขั้นความรู้ ความรู้ระดบังาน(Task Knowledge) ความรู้ระดบัการคิด
(InferenceKnowledge)  ความรู้เฉพาะ (Domain Knowledge) สาํหรับเชค็อินและหอ้งจาํหน่ายบตัร
โดยสาร โดย แสดงเป็นภาพการถอดความรู้ ดงัน้ี 
 

 

 
 

ตวัอย่าง การถอดความรู้ด้านการคนืเงนิ 
 
 

ผลการวเิคราะห์ ประกอบด้วย 2 ส่วน คอื 
1.แหล่งอา้งอิงการเชค็อิน และการจาํหน่ายบตัรโดยสาร สาํหรับพนกังานตอ้นรับภาคพ้ืนสายการบินนก
แอร์สร้างข้ึนโดยใชวิ้ศวกรรมความรู้  
2.จากการปฏิบติั กระบวนการเรียนรู้ หลงัการทาํงาน AARสรุปได ้คือ 

 ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ คือ พนกังานเกิดการเรียนรู้ สามารถแกปั้ญหาได ้ จากการศึกษาขั้นตอน
การทาํงานผา่นโมเดล ส่งผลใหล้ดการทาํงานผิดพลาดของพนกังานใหม่ได ้

 
 

 



แหล่งอ้างอิงแบบรวดเร็วการเช็คอนิ สําหรับพนักงานต้อนรับภาคพืน้สายการบินนกแอร์ 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่าง  knowledge Modeling 


