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บทคััดย่่อ

งานวิิจััยนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษานวััตกรรมการ
เพิ่่�มคุุณภาพการใช้้บริิการในธุุรกิิจสายการบิินพาณิิชย์์
ในประเทศไทย โดยทำำ�การศึึกษาคุุณภาพการให้้บริิการของ
Parasuraman et.al. 1985 1.รููปลัักษณ์์ทางกายภาพ 
(Tangibles) ที่่�ประจัักษ์์กับั สายตาของผู้โ้� ดยสารและสามารถ
รัับรู้้�ได้้ 2.ความน่่าเชื่่�อถืือ (Reliability) เป็็นประสบการณ์์
ที่่�ดีีที่่เ� กิิดขึ้้น� เมื่่อ� ผู้โ้� ดยสารได้้รับั บริิการที่่�ถูกู ต้้องตามคำำ�มั่่น�
สััญญา 3.การตอบสนองต่่อความต้้องการของผู้ใ้� ช้้บริิการ
(Responsiveness) เป็็นการตอบสนองต่่อการจััดการกัับ
คำำ�ร้อ้ งขอ ข้้อร้้องเรีียน และปััญหาของผู้โ้� ดยสาร 4.ความมั่่�นใจ 
(Assurance) ผู้้�โดยสารเกิิดความไว้้วางใจต่่อการบริิการ
จากความสามารถของพนัักงานที่่�ให้้บริิการด้้วย ความรอบรู้้� 
และ 5. การดููแลเอาใจใส่่ (Empathy) เป็็นการมุ่่�งเน้้นบริิการ
เฉพาะเจาะจงแก่่ผู้้�โดยสารแต่่ละรายตามความต้้องการ
ส่่วนบุุคคล  วิิธีีการทางสถิิติิและการวิิเคราะห์์นำำ�เสนอ
ข้้อมููลสถิิติิเชิิงพรรณนาโดยจำำ�แนกตามตััวแปรเพศ  อายุุ
การศึึ ก ษา ความถี่่� แ ละวัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ใ นการเดิิ น ทาง
โดยใช้้ระเบีียบวิิธีีวิิจัยั เชิิงปริิมาณมีีประชากร คืือ ผู้โ้� ดยสาร
ชาวไทยและชาวต่่างชาติิที่่ส� ามารถสื่่อ� สารภาษาอัังกฤษได้้ที่่�
ใช้้บริิการสายการบิินบางกอกแอร์์เวย์์ และสายการบิินไทย
จำำ�นวน 400 คน ซึ่่�งเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ คืือ แบบสอบถาม 
สถิิติที่่ิ �ใช้้ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล ได้้แก่่ ค่่าร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย
 คณะวิิทยาลััยการจััดการ มหาวิิทยาลััยพะเยา
รองศาสตราจารย์์ คณะวิิทยาลััยการจััดการ มหาวิิทยาลััยพะเยา
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ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.), สถิิติิทดสอบ T (T-test)
และสถิิติิทดสอบ F (F-test) ผลการศึึกษาพบว่่าปััจจััย
ส่่วนบุุคคลของผู้้�โดยสารที่่�ใช้้บริิการสายการบิินพาณิิชย์์ที่่�
แตกต่่างกัันมีีผลต่่อการรัับรู้้�คุุณภาพการบริิการต่่อผู้ใ้� ช้้บริิการ
ของผู้้�โดยสารสายการบิินพาณิิชย์์
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Abstract

This research aims to study the innovations
to increase service quality in the commercial airline
business in Thailand by studying the service quality
of the following aspects (Parasuraman et.al. 1985).
1. Tangibles is the appearance to the passenger’s
sights and able to recognize. 2. Reliability is a good
experience that occurs when passengers receive the
correct service as promised. 3. Responsiveness is
a response to the handling of requests, complaints
and problems from passengers.  4. Assurance is the
passengers’ trust in the service from the ability of
the staff who service with knowledge. 5. Empathy
is the focus on specific services for each passenger

according to personal needs. Statistical methods and
analysis are presented in descriptive statistics classified
by variables: gender, age, education, frequency and
purpose of travel by using quantitative research
methods. The population is 400 Thai and foreign
passengers who can communicate in English and use
the service of Bangkok Airways and Thai Airways.
Questionnaire was used as a tool in this study. The
statistics used in data analysis were percentage, mean,
S.D., T-test and F-test. The results show that personal
factors of passengers using different commercial
airlines have an impact on the recognition of service
quality of the commercial airline passengers.
Keywords : Innovation, Service quality, Passengers
of commercial airlines

บทนำำ�

ในปััจจุุบันั การท่่องเที่่�ยว 4.0 ที่่�เน้้นในด้้านนวััตกรรม
เทคโนโลยีีและความคิิดสร้้างสรรค์์ทำ�ำ ให้้เกิิดมููลค่า่ ด้้านการ
ท่่องเที่่�ยว มีีการใช้้นวััตกรรมทางเทคโนโลยีีในการสร้้างสรรค์์
เพิ่่�มมููลค่่าในอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยวและช่่วยแก้้ปััญหาที่่�
เกิิดขึ้้น� ในการเชื่่อ� มต่่อข้้อมููลกับั อิินเทอร์์เน็็ตที่่�มีฐี านข้้อมููล
จำำ�นวนมากช่่วยในการวางแผนพััฒนาและส่่งเสริิมการตลาด
ด้้านการท่่องเที่่�ยว (Ivanovic, S, Milojica, V and Roblek,
V, 2016, 367-380) ซึ่่�งการท่่องเที่่�ยว 4.0 นี้้�นอกจากจะ
เป็็นกระแสแนวโน้้มที่่มี� ีความสำำ�คัญ
ั มาก ในความเจริิญทาง
ด้้านเทคโนโลยีีในปััจจุบัุ นั ยัังสามารถช่่วยแก้้ปัญ
ั หาที่่�เกิิดขึ้้น�
จากการประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรมทำำ�ให้้เกิิดความสะดวกสบาย
ในการท่่องเที่่�ยวปััจจุุบัันมากขึ้้�น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งด้้าน
การคมนาคมขนส่่งทางอากาศมีีบทบาทที่่�สำ�คั
ำ ัญอย่่างมาก
ต่่อกระบวนการขนส่่งสิินค้้าและกระบวนการการให้้บริิการ
แก่่ผู้โ้� ดยสารที่่�เดิินทางไปยัังจุุดหมายปลายทางที่่�ต้อ้ งการได้้รับั
ความนิิยมสููงมากในการเดิินทางเพราะมีีความสะดวกสบาย
ที่่�มีีความปลอดภััยสููงเมื่่อ� เทีียบกัับการคมนาคมรููปแบบอื่่น� ๆ
นอกจากนั้้�นการคมนาคมขนส่่งทางอากาศยัังเป็็นอุุตสาหกรรม
ภาคบริิการที่่�มีขี นาดใหญ่่และมีีมููลค่า่ ที่่�เพิ่่�มขึ้้น� ตลอดเวลาจาก
สภาวะอุุตสาหกรรมการบิินและแนวโน้้มการเติิบโตของ
อุุตสาหกรรมการบิินโลก โดยจากรายงาน ICAO World
Civil Aviation 2016 พบว่่า ปริิมาณการขนส่่งผู้้�โดยสาร
(RPK) ทั่่�วโลกในช่่วง 20 ปีีข้า้ งหน้้าว่่าจะเติิบโตร้้อยละ 4.6
สอดคล้้องกัับการประมาณการของ บริิษััท โบอิ้้�ง จำำ�กััด

และบริิษััท แอร์์บััส จำำ�กััด ได้้คาดการณ์์ปริิมาณการขนส่่ง
ผู้้�โดยสารทั่่�วโลกในช่่วง 20 ปีีข้้างหน้้าว่่าจะมีีอััตราการ
ขยายตััวร้้อยละ 4.4 และ 4.7 ต่่อปีี สำ�หรั
ำ ับภููมิิภาคเอเชีีย
แปซิิฟิกิ มีกี ารคาดการณ์์ว่า่ จะมีีอััตราการขยายตััวของปริิมาณ
การขนส่่งผู้้�โดยสาร เฉลี่่�ยร้้อยละ 5.7 และ 6 ต่่อปีี
สููงกว่่าอััตราการเติิบโตของโลก (รายงานสภาวะอุุตสาหกรรม
การบิินของประเทศไทย, 2560) ซึ่�ง่ เป็็นปััจจััยหลัักที่่�เป็็น
ตััวแปรสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนการเจริิญเติิบโตของตลาด
การบิินต่่อไปในอนาคต ได้้แก่่ การเติิบโตแบบก้้าวกระโดด
ของกลุ่่�มประเทศกำำ�ลัังพััฒนาการเปิิดกว้้างยิ่่ง� ขึ้้น� ของการค้้า
แบบเสรีีและปรากฏการณ์์จากการขยายเส้้นทางการบิินที่่�
ครอบคลุุมเชื่่อ� มโยงไปยัังเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ โดยเฉพาะ
ประเทศไทยมีีจุุดเด่่นที่่�ตั้้ง� อยู่่�กึ่่ง� กลางบนภาคพื้้�นแผ่่นดิินใหญ่่
ของอาเซีียน รวมถึึงมีีความใกล้้ชิดิ ทางภููมิศิ าสตร์์กับั ประเทศ 
CLMV ซึ่ง่� เป็็นกลุ่่�มประเทศที่่�อยู่่�ระหว่่างการเติิบโตทางด้้าน
เศรษฐกิิจ ซึ่่ง� เป็็นปััจจััยหลัักในการตััดสิินใจของผู้ใ้� ช้้บริิการ
ที่่�จะเลืือกใช้้บริิการของสายการบิิน เพื่่อ� สร้้างความได้้เปรีียบ
ทางการแข่่งขัันนั้้�นจะมุ่่�งเน้้นไปที่่�คุุณภาพในการให้้บริิการ
จึึงเป็็นส่่วนสำำ�คััญส่่วนหนึ่่�งในการแข่่งขัันเพราะคุุณภาพ
การบริิการที่่�ดีีจะทำำ�ให้้ลููกค้้าเกิิดความพึึงพอใจ เกิิดความ
จงรัักภัักดีีซึ่ง่� จะส่่งผลต่่อแนวโน้้ม พฤติิกรรมการใช้้บริิการ
ของผู้้�โดยสารในอนาคต
ดัังนั้้�นสายการบิินจึึงต้้องใช้้กลยุุทธ์์ต่่าง ๆ เพื่่�อที่่�จะ
ดึึงดููดให้้ผู้โ้� ดยสารเข้้ามาใช้้บริิการทำำ�ให้้มีกี ารปรัับปรุุงและ
พััฒนาสิินค้้าอย่่างต่่อเนื่่อ� งเพื่่อ� ที่่�จะตอบสนองความต้้องการ
ของผู้้�โดยสารให้้ได้้มากที่่�สุุด ซึ่่�งมีีความสอดคล้้องกัับแนว
ความคิิดและทฤษฎีีคุุณภาพการบริิการ ซึ่ง่� เป็็นกลยุุทธ์์สำ�คั
ำ ญ
ั
ของการบริิการที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพและสามารถกำำ�หนดอำำ�นาจ
ต่่อรองในการแข่่งขัันทางธุุรกิิจปัจจุ
ั บัุ นั ขึ้้น� อยู่่�กัับคุุณภาพการ
บริิการ องค์์กรจำำ�เป็็นต้้องตระหนัักถึึงการเสริิมสร้้างคุุณภาพ
ของการบริิการอย่่างจริิงจัังและสร้้างสรรค์์ โดยทำำ�ความเข้้าใจ
เกี่่�ยวกัับแนวคิิดคุุณภาพของการบริิการซึ่�่งประกอบด้้วย
5 มิิติิหลััก (Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1990:
28; Lovelock, 1996: 464-466) ประกอบด้้วย มิิติที่่ิ � 1
ความเป็็นรููปธรรมของบริิการ (tangibility) หมายถึึง ลัักษณะ
ทางกายภาพที่่�ปรากฏให้้เห็็นถึึงสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกต่่าง ๆ
อัันได้้แก่่ สถานที่่� บุุคลากร อุุปกรณ์์ เครื่่�องมืือ เอกสาร
ที่่�ใช้้ในการติิดต่่อสื่่อ� สารและสััญลัักษณ์์ รวมทั้้�งสภาพแวดล้้อม
ที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�รัับบริิการรู้้�สึึกว่่าได้้รัับการดููแล ห่่วงใย และ
ความตั้้�งใจจากผู้ใ้� ห้้บริิการ บริิการที่่�ถูกู นำำ�เสนอออกมาเป็็น
รููปธรรมจะทำำ�ให้้ผู้้�รัับบริิการรัับรู้้�ถึึงการให้้บริิการนั้้�น ๆ
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ได้้ชััดเจนขึ้้�น มิิติิที่่� 2 ความเชื่่�อถืือไว้้วางใจได้้ (reliability)
หมายถึึง ความสามารถในการให้้บริิการให้้ตรงกัับสััญญาที่่�
ให้้ไว้้กับั ผู้้�รับั บริิการ บริิการที่่�ให้้ทุกุ ครั้้�งจะต้้องมีีความถููกต้้อง
เหมาะสม  และได้้ผลออกมาเช่่นเดิิมในทุุกจุุดของบริิการ
ความสม่ำำ�� เสมอนี้้จ� ะทำำ�ให้้ผู้้�รับั บริิการรู้้�สึึกว่่าบริิการที่่�ได้้รับั
นั้้�นมีีความน่่าเชื่่�อถืือ สามารถให้้ความไว้้วางใจได้้ มิติิ ิที่่� 3
การตอบสนองต่่อลููกค้้า (responsiveness) หมายถึึง ความ
พร้้อมและความเต็็มใจที่่�จะให้้บริิการ โดยสามารถตอบสนอง
ความต้้องการของผู้้�รับั บริิการได้้อย่่างทัันท่่วงทีี ผู้้�รับั บริิการ
สามารถเข้้ารัับบริิการได้้ง่่าย และได้้รัับความสะดวกจาก
การใช้้บริิการ รวมทั้้�งจะต้้องกระจายการให้้บริิการไปอย่่าง
ทั่่�วถึึง รวดเร็็ว มิิติิที่่� 4 การให้้ความเชื่่�อมั่่�นต่่อลููกค้้า
(assurance) หมายถึึง ความสามารถในการสร้้างความ
เชื่่อ� มั่่�นให้้เกิิดขึ้้น� กัับผู้้�รับั บริิการ ผู้ใ้� ห้้บริิการจะต้้องแสดงถึึง
ทัักษะความรู้้� ความสามารถในการให้้บริิการและตอบสนอง
ความต้้องการของผู้้�รัับบริิการด้้วยความสุุภาพ นุ่่�มนวล 
มีีกริิยามารยาทที่่�ดีี ใช้้การติิดต่่อสื่่อ� สารที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพและ
ให้้ความมั่่�นใจว่่าผู้้�รับั บริิการจะได้้รับั บริิการที่่�ดีีที่่สุ� ดุ  มิิติที่่ิ � 5
การรู้้�จักั และเข้้าใจลููกค้้า (empathy) หมายถึึง ความสามารถ
ในการดููแลเอาใจใส่่ผู้้�รับั บริิการตามความต้้องการที่่�แตกต่่าง
ของผู้้�รับั บริิการแต่่ละคนซึ่่ง� SERVQUAL ได้้รับั ความนิิยม
ในการนำำ�มาใช้้เพื่่อ� ศึึกษาในธุุรกิิจอุตุ สาหกรรมบริิการอย่่าง
กว้้างขวาง ซึ่่�งองค์์การต้้องการทำำ�ความเข้้าใจต่่อการรัับรู้้�
ของกลุ่่�มผู้้�รับั บริิการเป้้าหมายตามความต้้องการในบริิการ
ที่่�เขาต้้องการ และเป็็นเทคนิิคที่่ใ� ห้้วิธีีิ การวััดคุุณภาพในการให้้
บริิการขององค์์กร มาพััฒนาหรืือปรัับปรุุงแก้้ไขให้้ตอบสนอง
ความต้้องการของผู้้�โดยสารต่่อไปโดยอาศััยกระบวนการ
นวััตกรรมการบริิการซึ่ง�่ เป็็นแนวความคิิดที่่�ตอบสนองแผนงาน
เศรษฐกิิจเชิิงสร้้างสรรค์์โดยเน้้นกระบวนการพััฒนาสิินค้้า
และบริิการใหม่่หรืือกิิจกรรมใหม่่ ๆ เพื่่�อตอบสนองความ
ต้้องการอัันหลากหลายของลููกค้้าโดยการบููรณาการศัักยภาพ
การบริิหารจััดการขององค์์กร รวมถึึงการสร้้างปฏิิสัมพั
ั นั ธ์์
กัับผู้้�โดยสารเพื่่�อก่่อให้้เกิิดการสร้้างคุุณค่่าของการบริิการ
และมีีประสิิทธิิภาพโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในอุุตสาหกรรมการบิิน
จึึงทำำ�ให้้ผู้บ้� ริิหารและผู้มี้� ีส่่วนเกี่่�ยวข้้องสามารถนำำ�ผลการวิิจัยั
ไปใช้้ในการวางแผนและพััฒนาการบริิการของสายการบิิน
ให้้มีปี ระสิิทธิิภาพและเป็็นที่่�พึงึ พอใจของผู้โ้� ดยสารต่่อไปตล
อดจนหน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิการ
ดัังนั้้�น ผู้วิ้� จัิ ยั จึึงสนใจที่่�จะศึึกษาถึึงนวััตกรรมการเพิ่่�ม
คุุณภาพการบริิการของธุุรกิิจสายการบิินพาณิิชย์ข์ องไทยที่่�มีี
ความสััมพันั ธ์์ต่อ่ แนวโน้้มพฤติิกรรมการใช้้บริิการภาคพื้้�นดิิน
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และบนเครื่่�องบิินของผู้้�โดยสารเพื่่�อนำำ�ผลการศึึกษามาใช้้
เป็็นข้้อมููลและแนวทางในการปรัับปรุุงพััฒนาคุุณภาพการ
ให้้บริิการรวมถึึงรููปแบบนวััตกรรมการบริิการในการวางแผน
กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับพฤติิกรรมการใช้้บริิการ
ของผู้้�โดยสาร เพื่่�อเสริิมสร้้างวิิสััยทััศน์์ในการให้้บริิการ
เพื่่อ� พััฒนาขีีดความสามารถให้้สามารถแข่่งขัันกัับคู่่�แข่่งได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพภายใต้้สภาวะการแข่่งขัันที่่�รุุนแรงได้้

วััตถุุประสงค์์การวิิจััย

1. เพื่่�อศึึกษาการรัับรู้้�คุุณภาพการใช้้บริิการในธุุรกิิจ
สายการบิินพาณิิชย์์
2. เพื่่�อการเพิ่่�มคุุณภาพการบริิการของผู้้�โดยสารใน
ธุุรกิิจสายการบิินพาณิิชย์์สู่่�การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและ    
ขีีดความสามารถในการแข่่งขััน

ทบทวนวรรณกรรม

นวััตกรรม (Innovation) มีรี ากศััพท์ม์ าจาก innovare
ในภาษาลาติิน แปลว่่า ทำำ�สิ่่�งใหม่่ขึ้้�นมา ความหมายของ
นวััตกรรมในเชิิงเศรษฐศาสตร์์คืือ การนำำ�แนวความคิิดใหม่่
หรืือการใช้้ประโยชน์์จากสิ่่�งที่่�มีอี ยู่่�แล้้วมาใช้้ในรููปแบบใหม่่
เพื่่อ� ทำำ�ให้้เกิิดประโยชน์์ทางเศรษฐกิิจ หรืือก็็คืือ “การทำำ�ใน
สิ่่�งที่่�แตกต่่างจากคนอื่่�น โดยอาศััยการเปลี่่�ยนแปลง
ต่่าง ๆ (Change) ที่่�เกิิดขึ้้น� รอบตััวเราให้้กลายมาเป็็นโอกาส
(Opportunity) และถ่่ายทอดไปสู่่�แนวความคิิดใหม่่ที่่ทำ� �ำ ให้้
เกิิดประโยชน์์ต่่อตนเองและสัังคม” แนวความคิิดนี้้�ได้้ถููก
พััฒนาขึ้้�นมาในช่่วงต้้นศตวรรษที่่� 20 โดยจะเห็็นได้้จาก
แนวคิิดของนัักเศรษฐศาสตร์์เช่่น ผลงานของ Joseph
Schumpeter ใน The Theory of Economic Development,
1934 โดยจะเน้้นไปที่่�การสร้้างสรรค์์ การวิิจััยและพััฒนา
ทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี อัันจะนำำ�ไปสู่่�การได้้มา
ซึ่่ง� นวััตกรรมทางเทคโนโลยีีที่่� (Technological Innovation)
สามารถช่่วยให้้ธุรุ กิิจสามารถผลิิตสิินค้้าและบริิการได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้น� โดยไม่่จำ�ำ เป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่ถู� กู คิิดค้้น
ขึ้้น� มาใหม่่เป็็นครั้้�งแรกของโลก แต่่อาจจะเป็็นสิ่่�งที่่�อยู่่�ใกล้้ตัว 
ั
เช่่น การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่มี� อี ยู่่�แล้้วให้้ดีียิ่่ง� ขึ้้น� การค้้นพบ
ลููกค้้ากลุ่่�มใหม่่ การพััฒนาแหล่่งวััตถุุดิิบให้้มีีคุุณภาพมาก
ยิ่่ง� ขึ้้น� การปรัับเปลี่่ย� นโครงสร้้างองค์์กรก็็ถืือว่่าเป็็นนวััตกรรม
อย่่างหนึ่่�งได้้ จากความหมายคำำ�ว่่านวััตกรรมจึึงสรุุปได้้ว่่า
นวััตกรรมเป็็นสิ่่�งที่่�ทำ�ขึ้้
ำ น� มาใหม่่หรืือปรัับปรุุงของเก่่าให้้ดีีขึ้้น�
หรืือแตกต่่างไปจากเดิิมโดยอาจเป็็นกระบวนการ แนวคิิด
สิ่่�งประดิิษฐ์์ ผลิิตภััณฑ์์ บริิการ วิิธีีการที่่�นำำ�ไปใช้้ให้้เกิิด

ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลสูงู กว่่าเดิิม ขณะที่่�นวััตกรรม
ส่่วนใหญ่่ถูกู พััฒนาขึ้้น� โดยอาศััยเทคโนโลยีีเข้้ามาเกี่่�ยวข้้อง
เพื่่อ� เปลี่่�ยนแปลงรููปแบบของการบริิการ (Salter & Tether,
2006) ให้้ความเห็็นว่่าธรรมชาติิที่่เ� กิิดขึ้้น� จากการบริิการของ
มนุุษย์์นั่่�นจะสร้้างระดัับสััมพัันธภาพ และการแลกเปลี่่�ยน
ปฏิิสัมพั
ั นั ธ์์ได้้สูงู กว่่าเทคโนโลยีี การบริิการจึึงถููกออกแบบจาก
มุุมมองและประสบการณ์์ของลููกค้้าในการมีีส่่วนร่่วม ซึ่่ง� ใช้้
ระยะเวลายาวนานและมีีหลายองค์์ประกอบ ในการเป็็นจุุดเริ่่มต้
� น้
ของกระบวนการตััดสิินใจ เพื่่อ� ตอบสนองความพึึงพอใจแก่่
ลููกค้้าอย่่างเต็็มที่่� และเพื่่อ� เป็็นการปรัับปรุุงและเพิ่่�มผลกำ�ำ ไร
ให้้กัับธุุรกิิจการบริิการ สามารถอธิิบายเป็็นกระบวนการที่่�
ถููกถ่่ายทอดไปยัังผู้้�รัับบริิการ และเป็็นการโต้้ตอบระหว่่าง
ผู้้�ให้้บริิการและรัับบริิการ ซึ่�ง่ ผู้้�รัับบริิการมีีอิิทธิิพลมากต่่อ
การปรัับปรุุงกระบวนการ
นวััตกรรมบริิการเป็็นข้้อสรุุปใหม่่เกี่่�ยวกัับ เรื่่�องการ
บริิการสำำ�หรัับธุุรกิิจในอัันที่่�จะพััฒนาการสร้้างปฏิิสััมพัันธ์์
กัับลููกค้้าในเรื่่�อง ระบบการส่่งมอบการบริิการ (Van Ark
et al,2003)
นวััตกรรมการบริิการคืือ การยกระดัับประสิิทธิิภาพไป
พร้้อมกัับการเพิ่่�มประสิิทธิิผลของระดัับการบริิการและการ
สร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม (Usui,2009)
นวััตกรรมการบริิการ หมายถึึง การพััฒนาบริิการใหม่่ ๆ
มีีความสำำ�คัญ
ั มากขึ้้น� ในสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจที่่มี� ีความ
เปลี่่�ยนแปลงในปััจจุุบััน นวััตกรรมการบริิการ (Service
Innovation) ทำำ�หน้า้ ที่่�เป็็นเหมืือนกลไกเพื่่อ� การเปลี่่�ยนแปลง
ทางสัังคมและเป็็นส่่วนสำำ�คัญ
ั ของการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ
ของภาคอุุตสาหกรรมบริิการ (Snyder, Witell, Gustafsson,
Fombelle, & Kristensson, 2014) ในธุุรกิิจขนาดกลางและ
ขนาดย่่อมนั้้�นการที่่�ผู้ป้� ระกอบการจะมีีขีีดความสามารถเพิ่่�มขึ้้น�
จำำ�เป็็นต้้องมีีการพััฒนาสิินค้้าและบริิการอย่่างสม่ำำ�� เสมอ ให้้
มีีความแตกต่่างโดยการใช้้นวััตกรรมมาช่่วยสร้้างมููลค่า่ เพิ่่�ม 
(Valued Creation) จะเป็็นวิิธีีการที่่�จะขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจ
ให้้มีีศัักยภาพสามารถพััฒนาและเพิ่่�มขีีดความสามารถ
ทางการแข่่งขัันทััดเทีียมกัับคู่่�แข่่งได้้ (Rachan, 2011)
และในส่่วนของอุุตสาหกรรมการบิิน นวััตกรรมบริิการจััดว่่า
เป็็นกลยุุทธ์์ของธุุรกิิจเพื่่�อที่่�จะสร้้างความได้้เปรีียบในการ
แข่่งขัันทางการตลาดในอุุตสาหกรรมการบิิน (Musikapodok,
2016) นวััตกรรมบริิการ (service innovation) เป็็นรููปแบบ
การใช้้นวััตกรรมที่่�ไม่่สามารถมองเห็็นได้้อย่่างชััดเจน ทั้้�งนี้้�
นวััตกรรมบริิการโดยส่่วนมากมัักอยู่่�ในรููปแบบวิิธีีการใหม่่
ในการบริิการผู้โ้� ดยสารมาสร้้างก่่อให้้เกิิดเป็็นนวััตกรรมการ

บริิการใหม่่ๆ นวััตกรรมบริิการสร้้างสรรค์์คุณ
ุ ค่่าที่่�มากกว่่า
ให้้กับั ผู้โ้� ดยสารความคาดหวัังและความต้้องการของผู้โ้� ดยสาร
ที่่�มีีต่่อการบริิการได้้เปลี่่ย� นแปลงไป ธุุรกิิจการบิินจึึงต้้องพััฒนา
บริิการใหม่่ๆ เพื่่�อสร้้างสรรค์์คุุณค่่าที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�นให้้แก่่
ผู้โ้� ดยสารและยัังคงความได้้เปรีียบในการแข่่งขัันเอาไว้้ด้ว้ ย
นวััตกรรมการบริิการโดยการลดต้้นทุุนในการบริิการและเพิ่่�ม 
คุุณภาพของการบริิการและผลิิตภััณฑ์์พร้้อมทั้้�งเพิ่่�มมููลค่่า
การบริิการให้้กัับผู้้�โดยสาร (Tang, T. T., Wang, M. C. &
Tang, Y. 2013) ได้้มีกี ารนำำ�เสนอสิ่่�งใหม่่ (Radical Service
Innovation) หรืือการพััฒนาปรัับปรุุงจากที่่มี� อี ยู่่�เดิิม (Incremental
Service Innovation) ทั้้�งในนวััตกรรมผลิิตภััณฑ์์ และ
นวััตกรรมกระบวนการ ซึ่ง่� สอดคล้้องกัับงานของ Suttijak,
(2019) นอกจากนี้้ยั� ังมีีงานของ Chongsoonthornwong,
(2016) ที่่�แสดงให้้เห็็นว่่านวััตกรรมการบริิการในธุุรกิิจ
บริิการที่่�ได้้รัับการพััฒนาในเชิิงพาณิิชย์์นั้้�นอาจจะเป็็น
บริิการใหม่่ๆ ในตลาด (Radical service innovation)
หรืือบริิการเดิิมที่่�มีีอยู่่�แล้้วแต่่ นำ�ม
ำ าเพิ่่�มคุุณค่่าของบริิการ
ให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น (Incremental service innovation)
แนวความคิิดคุุณภาพการบริิการตามทััศนะของ
Groonroos (1990); Zeithaml and Bitner (2003)
กล่่าวว่่าการดำำ�เนิินกิิจกรรมทางธุุรกิิจบริิการเกิิดขึ้้น� ระหว่่าง
ผู้้�ให้้บริิการกัับผู้้�รัับบริิการ Parasuraman, Zeithaml and
Berry (1985) กล่่าวว่่า คุุณภาพการบริิการเป็็นผลลััพธ์์ที่่�
เกิิดขึ้้�นระหว่่างการรัับรู้้�และความคาดหวัังของผู้้�ใช้้บริิการ
เพราะบริิการนั้้�นไม่่สามารถจัับต้้องได้้ทำำ�ให้้การประเมิิน
คุุณภาพการบริิการยากกว่่าคุุณภาพสิินค้้า การประเมิิน
คุุณภาพการบริิการเกิิดขึ้้น� ระหว่่างการส่่งมอบบริิการ และ
ผลลััพธ์์ของการบริิการซึ่่�งคุุณภาพการบริิการในการรัับรู้้�
ของลููกค้้ามาจากกระบวนการประเมิินของลููกค้้า โดย
การเปรีียบเทีียบระหว่่ างการรัับรู้้�การส่่งมอบบริิการ
กัับความคาดหวัังของลููกค้้า แนวความคิิดของ Buzzell and
Gale (1987) กล่่าวว่่าคุุณภาพการบริิการเป็็นเรื่่อ� งที่่� ได้้รับั
ความสนใจและมีกี ารให้้ความสำำ�คัญ
ั อย่่างมากดัังที่่�ได้้กล่่าว
ไปแล้้วนั้้�น คุุณภาพการบริิการเป็็นเรื่่�องที่่�ซัับซ้้อนขึ้้�นอยู่่�
กัับการมองหรืือทััศนะของผู้้�บริิโภคที่่�เราเรีียกกัันทั่่�วไปว่่า
ลููกค้้า คุุณภาพการบริิการ หมายถึึง ความสามารถในการ
ตอบสนองความต้้องการของธุุรกิิจบริิการ คุุณภาพของบริิการ
เป็็นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั ที่่�สุดุ ที่่�จะสร้้างความแตกต่่างของธุุรกิิจให้้เหนืือ
กว่่าคู่่�แข่่งขัันได้้การเสนอคุุณภาพการบริิการที่่�ตรงกัับความ
คาดหวัังของผู้้�รับั บริิการเป็็นสิ่่�งที่่�ต้อ้ งกระทำำ�ผู้้�รับั บริิการจะ
พึึงพอใจถ้้าได้้รับั สิ่่�งที่่�ต้อ้ งการตาม รููปแบบที่่�ต้อ้ งการ คุุณภาพ
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การบริิการเป็็นมโนทััศน์์ในการ ประเมิินของผู้้�รัับบริิการ
โดยทำำ�การเปรีียบเทีียบ ระหว่่างการบริิการที่่�คาดหวััง กัับ
การบริิการที่่�รัับรู้้�จริิงจากผู้้�ให้้บริิการ ซึ่่�งหากผู้้�ให้้บริิการ
สามารถให้้บริิการที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการของผู้้�รัับ
บริิการ หรืือสร้้างการบริิการที่่�มีรี ะดัับสููงกว่่าที่่�ผู้้�รัับบริิการ
ได้้คาดหวััง จะส่่งผลให้้การบริิการดัังกล่่าวเกิิดคุุณภาพการ
บริิการซึ่่ง� จะทำำ�ให้้ผู้้�รับั บริิการเกิิดความพึึงพอใจจากบริิการ
ที่่�ได้้รับั เป็็นอย่่างมาก ดัังนั้้�นคุุณภาพของการบริิการ หมายถึึง
ความสามารถในการตอบสนองความ ต้้องการของธุุรกิิจการ
บริิการ คุุณภาพของบริิการ เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�สุุดที่่�จะสร้้าง
ความแตกต่่างของธุุรกิิจให้้เหนืือกว่่าคู่่�แข่่งขัันได้้การเสนอ
คุุณภาพการบริิการที่่�ตรงกัับความคาดหวััง โดยอาศััยเครื่่อ� งมืือ
วััดคุุณภาพการบริิการ การวััดคุุณภาพการบริิการ หมายถึึง
การวััดช่่องว่่างของความคาดหวัังในการรัับบริิการ ของลููกค้้า
กัับบริิการ ดัังนั้้�น การประเมิินคุุณภาพ การบริิการ คืือการวััด
ความแตกต่่างระหว่่าง ความคาดหวััง ความพึึงพอใจและคุุณค่่าที่่�
เกิิดขึ้้น� แก่่ผู้ใ้� ช้้บริิการตามตััวแบบที่่�ใช้้วัดั คุุณภาพ การบริิการ
ที่่�ได้้รับั ความนิิยมน ามาใช้้อย่่าง แพร่่หลายที่่�ได้้รับั ความนิิยม
นำำ�มาใช้้อย่่าง แพร่่หลายนั้้�น ได้้แก่่ ผลงานของ Parasuraman,
Zeithaml and Berry (1988) ซึ่่�งได้้พััฒนาเพื่่�อ ใช้้สำ�หรั
ำ ับ
การประเมิินคุุณภาพการบริิการโดยอาศััยการประเมิินพื้้�นฐาน
การรัับรู้้�ของผู้้�รับั บริิการหรืือลููกค้้าและปััจจััยที่่�กำ�ห
ำ นดคุุณภาพ
การบริิการที่่�เหมาะสม ผลงานความคิิด และการพััฒนา
เครื่่�องมืือวััดคุุณภาพ  SERVQUAL ของ Parasuraman,
Zeithaml and Berry (1990) ได้้มาจากการศึึกษาวิิจัยั เรื่่อ� ง
ปััจจััยที่่�มีี อิิทธิิพลต่อ่ การสร้้างคุุณภาพการบริิการ ในระยะ
เริ่่�มแรก Parasuraman, Zeithaml and Berry (1988) ได้้
มีีการกำำ�หนดมิิติที่่ิ ใ� ช้้วัดั คุุณภาพในการบริิการ (Dimension
of Service Quality) ไว้้ 10 มิิติิ คืือ การเข้้าถึึงบริิการ
การติิดต่่อสื่่อ� สาร สมรรถนะ ความมีไี มตรีีจิิต ความน่่าเชื่่อ� ถืือ
ความไว้้วางใจ  การตอบสนองต่่อลููกค้้า ความปลอดภััย
ความเป็็นรููปธรรมของบริิการ การรู้้�จััก และเข้้าใจลููกค้้า
ปััจจุุบัันประกอบด้้วยมิิติิของคุุณภาพที่่�ประเมิินโดยผู้้�รัับ
บริิการ 5 มิิติ คืื
ิ อ ความเป็็นรููปธรรมของบริิการ (Tangibles),
ความเชื่่�อถืือได้้(Reliability), การตอบสนองต่่อลููกค้้า
(Responsiveness), การประกัันคุุณภาพ  (Assurance),
และความเข้้าอกเข้้าใจ (Empathy) เครื่่อ� งมืือที่่�แบบประเมิิน
คุุณภาพการบริิการหรืือ SERVQUAL เป็็นต้้น

วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจัยั

วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััยเรื่่�องนวััตกรรมการเพิ่่�มคุุณภาพ
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การให้้บริิการผู้โ้� ดยสารสายการบิินพาณิิชย์ใ์ นประเทศไทย
ซึ่่�งสามารถอธิิบายได้้ดัังนี้้�
กลุ่่�มประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง ชาวไทยที่่�เคยใช้้
บริิการสายการบิินไทยจำำ�นวน 100 คน ชาวต่่างชาติิที่่�
สามารถสื่่�อสารภาษาต่่างประเทศได้้ที่่�เคยใช้้บริิการ
สายการบิินไทยจำำ�นวน 100 คน ชาวไทยที่่�เคยใช้้บริิการ
สายการบิินบางกอกแอร์์เวย์์จำ�ำ นวน 100 คน และชาวต่่างชาติิ
ที่่�สามารถสื่่�อสารภาษาต่่างประเทศได้้ที่่�เคยใช้้บริิการ
สายการบิินบางกอกแอร์์เวย์์จำ�ำ นวน 100 คน รวมทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน
400 คน เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในงานวิิจััย ในการวิิจััยครั้้�งนี้้�เป็็น
แบบสอบถามปลาบปิิด (Closed-ended Questionnaire)
เพื่่อ� วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลเชิิงปริิมาณ (Quantitative Data Analysis)
ซึ่่�งได้้กำำ�หนดรููปแบบการวิิจััยเป็็นแบบการวิิจััยเชิิงสำำ�รวจ 
(Survey Research) สำำ�หรับั แบบสอบถามที่่�จัดั ทำำ�ขึ้้น� มาเป็็น
การสอบถามกลุ่่�มตััวอย่่างในเรื่่อ� งเกี่่�ยวกัับ ข้้อมููลส่ว่ นบุุคคล 
ด้้านนวััตกรรมการเพิ่่�มคุณ
ุ ภาพการบริิการ ทั้้�งนี้้แ� บบสอบถาม
ที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นมาได้้มีีการทดสอบความเที่่�ยงตรงของเนื้้�อหา
(Content Validity Test) โดยการขอความร่่วมมืือจากผู้้�
ทรงคุุณวุุฒิที่่ิ มี� ีความรู้้�ความเข้้าใจในประเด็็นของหััวข้อ้ การ
วิิจัยั ดัังกล่่าวได้้ตรวจสอบและให้้ความคิิดเห็็นในความถููกต้้อง
และความเหมาะสมของแบบสอบถามที่่�เป็็นเครื่่อ� งมืือในการวิิจัยั
โดยความคิิดเห็็นของผู้ท้� รงคุุณวุุฒิไิ ด้้นำ�ม
ำ าพิิจารณาในการ
ปรัับปรุุงแก้้ไขให้้แบบสอบถามมีีความถููกต้้องและเหมาะสม
โดยมีีการทดสอบความน่่าเชื่่�อถืือ (Reliability Test) กัับ
กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�เป็็นผู้้�โดยสารชาวไทยและชาวต่่างชาติิที่่�
สามารถสื่่�อสารภาษาอัังกฤษได้้ที่่�ใช้้บริิการสายการบิิน
พาณิิชย์์ได้้แก่่ สายการบิินไทย สายบางกอกแอร์์เวย์์
จำำ�นวน 30 คนได้้กรอกแบบสอบถามที่่�แจกให้้ และนำำ�ข้อ้ มููล
ที่่�ได้้มาทำำ�การวิิเคราะห์์หาความน่่าเชื่่�อถืือด้้วยวิิธีีของ
ครอนบาร์์คแอลฟ่่า (Cronbach’s Alpha) ซึ่่�งได้้ค่่าระดัับ
ความเชื่่�อมั่่�นเท่่ากัับ 0.970 การกำำ�หนดกลุ่่�มประชากร
และกลุ่่�มตััวอย่่างของงานวิิจััย โดยการสุ่่�มตััวอย่่างโดย
ไม่่ใช้้หลัักความน่่าจะเป็็นในการสุ่่�มตััวอย่่าง (Nonprobability
Sampling)การสุ่่�มด้้วยเทคนิิคแบบบัังเอิิญ (Accidental
Sampling)
การวิิเคราะห์์และรวบรวมข้้อมููลวิิจััย การนำำ�เสนอ
ข้้อมููลสถิิติิเชิิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ซึ่่�งได้้แก่่ ค่่าร้้อยละ (Percentage) ค่่าเฉลี่่�ย (Mean) และ
ค่่าส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
การนำำ�เสนอข้้อมููลสถิิติเิ ชิิงอนุุมาน (Inferential Statistics)
การรายงานผลด้้วยสถิิติเิ ชิิงอนุุมาน (Inferential Statistics)

ซึ่่�งได้้แก่่การวิิเคราะห์์สมมุุติิฐาน ปััจจััยส่่วนบุุคคลของ
ผู้้�โดยสารที่่�ใช้้บริิการสายการบิินพาณิิชย์์ที่่�แตกต่่างกัันมีี
ความสััมพันั ธ์์กับั พฤติิกรรมการใช้้บริิการของผู้โ้� ดยสารสา
ยการบิินพาณิิชย์์ โดยมีีการใช้้สถิิติกิ ารวิิจัยั จากสมมุุติฐิ าน
จะใช้้สถิิติิทดสอบ Chi-Square Test ในการทดสอบ
สมมุุติฐิ านในการวิิจัยั และปััจจััยส่่วนบุุคคลของผู้โ้� ดยสารที่่�ใช้้
บริิการสายการบิินพาณิิชย์ที่่์ แ� ตกต่่างกัันมีีผลต่่อต่่อการรัับรู้้�
คุุณภาพการบริิการของผู้โ้� ดยสารสายการบิินพาณิิชย์์ โดยมีี
การใช้้สถิิติกิ ารวิิจัยั จากสมมุุติฐิ านจะใช้้สถิิติทิ ดสอบ T-Test,
One-Way ANOVA ในการทดสอบสมมุุติิฐานในการวิิจััย
โดยการกำำ�หนดการรัับรู้้�คุุณภาพการให้้บริิการเป็็น 3 ช่่วง
ได้้แก่่ คุุณภาพการให้้บริิการช่่วงก่่อนการขึ้้�นเครื่่�อง
(Pre-flight Service)ในธุุรกิิจสายการบิินพาณิิชย์ คุ
์ ณ
ุ ภาพ
การให้้บริิการช่่วงทำำ�การบิิน (In-flight Service)ในธุุรกิิจ
สายการบิินพาณิิชย์ คุ
์ ณ
ุ ภาพการให้้บริิการช่่วงหลัังทำำ�การบิิน
(Post-flight Service) ในธุุรกิิจสายการบิินพาณิิชย์์
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ 0.05

ผลการวิิจัยั

ผลการวิิจัยั มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ� ให้้ได้้ข้อ้ มููลเชิิงปริิมาณ
เพื่่อ� เพิ่่�มคุณ
ุ ภาพการบริิการผู้โ้� ดยสารของธุุรกิิจสายการบิิน
พาณิิชย์์ ผู้้�วิิจััยได้้กำ�ห
ำ นดการวิิจััยออกเป็็น 2 รููปแบบ คืือ
การวิิจัยั เชิิงปริิมาณ (Quantitative Research) เพื่่อ� ครอบคลุุม
วััตถุุประสงค์์ที่่�ตั้้�งไว้้ ดัังนี้้�
วััตถุุประสงค์์ที่่� 1 เพื่่�อศึึกษาพฤติิกรรมการใช้้บริิการ
ของผู้้�โดยสารสายการบิินพาณิิชย์์ ผลการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
ด้้ ว ยสถิิ ติิ เ ชิิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics)
ซึ่่�งได้้แก่่ ค่่าร้้อยละ (Percentage) ค่่าเฉลี่่�ย (Mean)
และค่่าส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิิเคราะห์์พบว่่าข้้อมููลเกี่่�ยวกัับปััจจััยส่่วนบุุคคล 
ของกลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวน 400 คน ซึ่่�งมีีรายละเอีียด
ดัังต่่อไปนี้้� เพศกลุ่่�มตััวอย่่างผู้้�โดยสารส่่วนใหญ่่เพศหญิิง
ร้้อยละ 51.3 เพศชายร้้อยละ 48.3 อายุุกลุ่่�มตััวอย่่าง
ผู้้�โดยสารส่่วนใหญ่่มีอี ายุุระหว่่าง 21-40 ปีี ร้้อยละ 47.5
รองลงมามีีอายุุระหว่่าง 41-50 ปีี ร้้อยละ 36.3 และอายุุ
ระหว่่าง 51-60 ปีี ร้อ้ ยละ 12.8 ระดัับการศึึกษากลุ่่�มตััวอย่่าง
ผู้้�โดยสารส่่วนใหญ่่มีีการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า
ร้้อยละ 71.5 รองลงมามีกี ารศึึกษาระดัับปริิญญาโท ร้้อยละ
18.0 และการศึึกษาระดัับต่ำำ�� กว่่าปริิญญาตรีี ร้้อยละ 7.50
เชื้้�อชาติิกลุ่่�มตััวอย่่างผู้โ้� ดยสารส่่วนใหญ่่มีเี ชื้้�อชาติิชาวไทย
ร้้อยละ 50.0 และเชื้้�อชาติิต่า่ งชาติิที่่ส� ามารถสื่่อ� สารภาษา

อัังกฤษได้้ ร้อ้ ยละ 50.0 รายได้้เฉลี่่�ยต่่อเดืือนกลุ่่�มตััวอย่่าง
ผู้้�โดยสารส่่วนใหญ่่มีีรายได้้ระหว่่าง 35,000 บาท ขึ้้�นไป
ร้้อยละ 34.0 รองลงมามีรี ายได้้ระหว่่าง 25,001 – 30,000
บาท ร้้อยละ 17.8 และ 20,001 – 25,000 บาทร้้อยละ
16.8 อาชีีพ  กลุ่่�มตััวอย่่างผู้้�โดยสารส่่วนใหญ่่มีีอาชีีพ
พนัักงานลููกจ้้าง/ลููกจ้้างบริิษััท ร้้อยละ 50 รองลงมา
ข้้าราชการ/พนัักงานรััฐวิิสาหกิิจร้้อยละ 22.8 และอาชีีพ
นัักธุุรกิิจ/เจ้้าของธุุรกิิจร้้อยละ 17.5
การสรุุปผลการวิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้วยสถิิติิเชิิงอนุุมาน
(Inferential Statistics) ซึ่่�งได้้แก่่การสรุุปผลการวิิเคราะ
ห์์ข้อ้ มููลของสมมุุติฐิ านดัังนี้้ จ
� ากการทดสอบสมติิฐานข้้อที่่�
1 ปััจจััยส่่วนบุุคคลผู้โ้� ดยสารที่่�ใช้้บริิการสายการบิินพาณิิชย์์
ที่่�แตกต่่างกัันมีีความสััมพัันธ์์กัับพฤติิกรรมการใช้้บริิการ
ของผู้โ้� ดยสารสายการบิินพาณิิชย์์ พบว่่าข้้อมููลแสดงปััจจััย
ส่่วนบุุคคลของผู้้�โดยสารที่่�ใช้้บริิการสายการบิินพาณิิชย์์มีี
ความสััมพัันธ์์กัับพฤติิกรรมการใช้้บริิการของผู้้�โดยสาร
สายการบิินพาณิิชย์พ์ บว่่าปััจจััยส่่วนบุุคคลของผู้โ้� ดยสารที่่�ใช้้
บริิการสายการบิินพาณิิชย์์มีีความสััมพัันธ์์กัับพฤติิกรรม
การใช้้บริิการของผู้้�โดยสารสายการบิินพาณิิชย์์จากการ
ทดสอบสมมติิฐาน พบว่่า ด้้านอายุุ ด้้านการศึึกษาด้้าน
เชื้้�อชาติิ ด้้านรายได้้ ด้้านอาชีีพ มีีความสััมพัันธ์์กัันกัับด้้า
นความถี่่�ในการเดิินทางใช้้บริิการของผู้โ้� ดยสารที่่�ใช้้บริิการ
ด้้านเส้้นทางการใช้้บริิการของผู้โ้� ดยสาร ด้้านวััตถุุประสงค์์
ในการเดิินทางของผู้้�โดยสาร ด้้านช่่วงระยะเวลาเที่่�ยวบิิน
ที่่�เลืือกใช้้บริิการ ด้้านราคาเฉลี่่�ยต่่อครั้้�งที่่�ใช้้จ่่ายใน
การซื้้�อบััตรโดยสาร ด้้านการซื้้�อบริิการเสริิมอื่่�น ๆ
ของสายการบิินที่่�เลืือกใช้้บริิการ ด้้านการเลืือกซื้้�อบััตร
โดยสารของสายการบิิน ด้้านการเลืือกวิิธีีการเช็็คอิินของ
สายการบิิน ด้้านบุุคคลที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการเลืือกใช้้บริิการ
และข้้อมููลแสดงปััจจััยส่่วนบุุคคลของผู้้�โดยสารที่่�ใช้้บริิการ
สายการบิินพาณิิชย์์มีีความสััมพัันธ์์กัับพฤติิกรรมการใช้้
บริิการของผู้้�โดยสารสายการบิินพาณิิชย์์พบว่่าปััจจััยส่่วน
บุุคคลของผู้โ้� ดยสารที่่�ใช้้บริิการสายการบิินพาณิิชย์มี์ ีความ
สััมพันั ธ์์กับั พฤติิกรรมการใช้้บริิการของผู้โ้� ดยสารสายการบิิน
พาณิิชย์์จากการทดสอบสมมติิฐาน พบว่่า ด้้านเพศ ไม่่มีี
ความสััมพันั ธ์์กันั กัับด้้านความถี่่�ในการเดิินทางใช้้บริิการของ
ผู้้�โดยสารที่่�ใช้้บริิการ ด้้านเส้้นทางการใช้้บริิการของผู้้�
โดยสาร ด้้านวััตถุุประสงค์์ในการเดิินทางของผู้โ้� ดยสาร ด้้าน
ช่่วงระยะเวลาเที่่�ยวบิินที่่�เลืือกใช้้บริิการ ด้้านราคาเฉลี่่ย� ต่่อครั้้�ง
ที่่�ใช้้จ่า่ ยในการซื้้อ� บััตรโดยสาร ด้้านการซื้้อ� บริิการเสริิมอื่น่� ๆ
ของสารการบิินที่่�เลืือกใช้้บริิการ ด้้านการเลืือกซื้้�อบััตร
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โดยสารของสายการบิิน ด้้านการเลืือกวิิธีีการเช็็คอิินของ
สายการบิิน ด้้านบุุคคลที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการเลืือกใช้้บริิการ
วััตถุุประสงค์์ที่่� 2 เพื่่�อศึึกษาการรัับรู้้�คุุณภาพการใช้้
บริิการในธุุรกิิจสายการบิินพาณิิชย์ จ
์ ากการทดสอบสมติิฐาน
ข้้อที่่� 2 ปััจจััยส่่วนบุุคคลผู้้�โดยสารที่่�ใช้้บริิการสายการบิิน
พาณิิชย์์ที่่�แตกต่่างกัันมีีผลต่่อการรัับรู้้�คุุณภาพการบริิการ
ของผู้โ้� ดยสารสายการบิินพาณิิชย์ที่่์ แ� ตกต่่างกััน ซึ่ง่� สามารถ
แบ่่งออกเป็็น 3 ช่่วงดัังต่่อไปนี้้� 1. คุุณภาพการให้้บริิการช่่วง
ก่่อนการขึ้้น� เครื่่อ� ง (Pre-flight Service)ในธุุรกิิจสายการบิิน
พาณิิชย์์ พบว่่า ข้้อมููลแสดงปััจจััยส่่วนบุุคคลผู้้�โดยสารที่่�ใ
ช้้บริิการสายการบิินพาณิิชย์์ที่่แ� ตกต่่างกัันมีีผลต่่อการรัับรู้้�
คุุณภาพการบริิการของผู้้�โดยสารสายการบิินพาณิิชย์์ที่่�
แตกต่่างกััน พบว่่าปััจจััยส่่วนบุุคคลด้้านเพศ ด้้านอายุุ
ด้้านการศึึกษา ด้้านเชื้้�อชาติิ ด้้านรายได้้ ด้้านอาชีีพ ของ
ผู้้�โดยสารที่่�ใช้้บริิการสายการบิินพาณิิชย์์ที่่�แตกต่่างกัันมีี
ผลต่่อการรัับรู้้�คุุณภาพการบริิการ ด้้านบริิการที่่�สัมผั
ั ัสได้้
(Tangibility) ด้้ านความมน่่ าเชื่่� อถืือ (Reliability)
ด้้านการเข้้าใจและรู้้�จักั ผู้โ้� ดยสาร (Empathy) ต่่อผู้ใ้� ช้้บริิการ
ของผู้โ้� ดยสารสายการบิินพาณิิชย์ที่่์ แ� ตกต่่างกััน และข้้อมููล
แสดงปััจจััยส่่วนบุุคคลผู้้�โดยสารที่่�ใช้้บริิการสายการบิิน
พาณิิชย์์ที่่�แตกต่่างกัันมีีผลต่่อการรัับรู้้�คุุณภาพการบริิการ
ของผู้โ้� ดยสารสายการบิินพาณิิชย์ที่่์ แ� ตกต่่างกััน พบว่่าปััจจััย
ส่่วนบุุคคล ด้า้ นอาชีีพ ของผู้โ้� ดยสารที่่�ใช้้บริิการสายการบิิน
พาณิิชย์์ที่่�แตกต่่างกัันมีีผลต่่อการรัับรู้้�คุุณภาพการบริิการ
ด้้านบริิการที่่�สัมผั
ั สั ได้้ (Tangibility) ด้้านความมน่่าเชื่่อ� ถืือ
(Reliability) ด้้านการเข้้าใจและรู้้�จักั ผู้โ้� ดยสาร (Empathy)
ต่่อผู้้�ใช้้บริิการของผู้้�โดยสารสายการบิินพาณิิชย์์ที่่�ไม่่แตก
ต่่างกััน
2. คุุณภาพการให้้บริิการช่่วงทำำ�การบิิน (In-flight
Service)ในธุุรกิิจสายการบิินพาณิิชย์์ พบว่่าข้้อมููลแสดง
ปััจจััยส่่วนบุุคคลผู้โ้� ดยสารที่่�ใช้้บริิการสายการบิินพาณิิชย์ที่่์ �
แตกต่่างกัันมีีผลต่่อการรัับรู้้�คุุณภาพการบริิการของผู้โ้� ดยสาร
สายการบิินพาณิิชย์์ที่่�แตกต่่างกััน พบว่่าปััจจััยส่่วนบุุคคล
ด้้านเพศ ด้้านอายุุ ด้้านการศึึกษา ด้้านเชื้้�อชาติิ ด้้าน
รายได้้ ด้้านอาชีีพ  ของผู้้�โดยสารที่่�ใช้้บริิการสายการบิิน
พาณิิชย์์ที่่�แตกต่่างกัันมีีผลต่่อการรัับรู้้�คุุณภาพการบริิการ
ด้้านบริิการที่่�สัมผั
ั สั ได้้ (Tangibility) ด้้านความมน่่าเชื่่อ� ถืือ
(Reliability) ด้้านการเข้้าใจและรู้้�จักั ผู้โ้� ดยสาร (Empathy)
ต่่อผู้ใ้� ช้้บริิการของผู้โ้� ดยสารสายการบิินพาณิิชย์ที่่์ แ� ตกต่่างกััน
และข้้อมููลแสดงปััจจััยส่่วนบุุคคลผู้้�โดยสารที่่�ใช้้บริิการ
สายการบิินพาณิิชย์์ที่่แ� ตกต่่างกัันมีีผลต่่อการรัับรู้้�คุุณภาพ
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การบริิการของผู้โ้� ดยสารสายการบิินพาณิิชย์ที่่์ แ� ตกต่่างกััน
พบว่่าปััจจััยส่่วนบุุคคล ด้า้ นอาชีีพ ของผู้โ้� ดยสารที่่�ใช้้บริิการ
สายการบิินพาณิิชย์์ที่่แ� ตกต่่างกัันมีีผลต่่อการรัับรู้้�คุุณภาพ
การบริิการ ด้้านบริิการที่่�สัมผั
ั สั ได้้ (Tangibility) ด้้านความ
น่่าเชื่่�อถืือ (Reliability) ด้้านการเข้้าใจและรู้้�จัักผู้โ้� ดยสาร
(Empathy) ต่่อผู้ใ้� ช้้บริิการของผู้โ้� ดยสารสายการบิินพาณิิชย์์
ที่่�ไม่่แตกต่่างกััน 3. คุุณภาพการให้้บริิการช่่วงหลัังทำำ�
การบิิน (Post-flight Service)ในธุุรกิิจสายการบิินพาณิิชย์์
พบว่่าข้้อมููลแสดงปััจจััยส่่วนบุุคคลผู้้�โดยสารที่่�ใช้้บริิการ
สายการบิินพาณิิชย์์ที่่แ� ตกต่่างกัันมีีผลต่่อการรัับรู้้�คุุณภาพ
การบริิการของผู้โ้� ดยสารสายการบิินพาณิิชย์ที่่์ แ� ตกต่่างกััน
พบว่่าปััจจััยส่่วนบุุคคลด้้านเพศ ด้้านอายุุ ด้้านการศึึกษา
ด้้านเชื้้�อชาติิ ด้้านรายได้้ ด้้านอาชีีพ  ของผู้้�โดยสารที่่�ใช้้
บริิการสายการบิินพาณิิชย์์ที่่�แตกต่่างกัันมีีผลต่่อการรัับรู้้�
คุุณภาพการบริิการ ด้้านบริิการที่่�สััมผััสได้้ (Tangibility)
ด้้านความน่่าเชื่่�อถืือ (Reliability) ด้้านการเข้้าใจและรู้้�จััก
ผู้โ้� ดยสาร (Empathy) ต่่อผู้ใ้� ช้้บริิการของผู้โ้� ดยสารสายการบิิน
พาณิิชย์์ที่่�แตกต่่างกััน และข้้อมููลแสดงปััจจััยส่่วนบุุคคล
ผู้้�โดยสารที่่�ใช้้บริิการสายการบิินพาณิิชย์์ที่่�แตกต่่างกััน มีี
ผลต่่อการรัับรู้้�คุุณภาพการบริิการของผู้โ้� ดยสารสายการบิิน
พาณิิชย์์ที่่�แตกต่่างกััน พบว่่าปััจจััยส่่วนบุุคคล ด้้านอาชีีพ 
ของผู้โ้� ดยสารที่่�ใช้้บริิการสายการบิินพาณิิชย์ที่่์ แ� ตกต่่างกััน
มีีผลต่่อการรัับรู้้�คุุณภาพการบริิการ ด้้านบริิการที่่�สัมผั
ั สั ได้้
(Tangibility) ด้้านความมน่่าเชื่่อ� ถืือ (Reliability) ด้้านการ
เข้้าใจและรู้้�จัักผู้้�โดยสาร (Empathy) ต่่อผู้้�ใช้้บริิการของ
ผู้้�โดยสารสายการบิินพาณิิชย์์ที่่�ไม่่แตกต่่างกััน

อภิิปรายและสรุุปผลการวิิจััย

การอภิิปรายผลจะเปรีียบเทีียบผลการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล
กัับเอกสารและงานวิิจัยั ที่่�เกี่่ย� วข้้อง โดยจะอธิิบายตามสมมุุติฐิ าน
ดัังนี้้�
ด้้านพฤติิกรรมการใช้้บริิการของผู้โ้� ดยสารสายการบิิน
พาณิิชย์ จ
์ ากการทดสอบสมติิฐานข้้อที่่� 1 ปััจจััยส่่วนบุุคคล
ผู้โ้� ดยสารที่่�ใช้้บริิการสายการบิินพาณิิชย์ที่่์ แ� ตกต่่างมีีความ
สััมพันั ธ์์กับั พฤติิกรรมการใช้้บริิการของผู้โ้� ดยสารสายการบิิน
พาณิิชย์์ พบว่่า พฤติิกรรมการใช้้บริิการของผู้้�โดยสาร
สายการบิินพาณิิชย์์ของไทยส่่วนใหญ่่มีีความสััมพัันธ์์กััน
โดยเฉพาะด้้านเชื้้อ� ชาติิจะมีีความสััมพันั ธ์์มากที่่�สุดุ ซึ่ง่� มีีความ
สอดคล้้องกัับการสััมภาษณ์์ของกลุ่่�มภาครััฐและกลุ่่�มสายการบิิน
พาณิิชย์ข์ องไทยพบว่่า พฤติิกรรมการใช้้บริิการนวััตกรรม
การบริิการส่่วนใหญ่่เป็็นกลุ่่�มนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิโดยเฉพาะ

ชาวยุุโรปซึ่่�งมีีความนิิยมใช้้เทคโนโลยีีนวััตกรรมของสาย
การบิินพาณิิชย์ม์ ากกว่่ากลุ่่�มนัักท่่องเที่่�ยวชาวจีีนและชาวไทย
เนื่่�องจากยัังขาดความเชื่่�อมั่่�นในระบบเทคโนโลยีีในการให้้
บริิการและการสื่่�อสารความเข้้าใจกัับนวััตกรรมใหม่่ๆ ซึ่่�ง
สอดคล้้องกัับงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องของ ฉััตยาพร เสมอใจ 
(2550) กล่่าวถึึงรููปแบบพฤติิกรรมผู้้�ซื้้อ� ไว้้ว่า่  พฤติิกรรมของ
ผู้้�ซื้้อ� เริ่่�มมาจากสิ่่�งเร้้ามากระตุ้้�นความรู้้�สึึกต้้องการจากนั้้�น
ก็็หาข้้อมููลและตััดสิินใจซื้้�อเพื่่�อตอบสนองความต้้องการ
และสอดคล้้องกัับแนวความคิิดของ Prajogo (2016) ที่่�
กล่่าวว่่า องค์์กรจะต้้องมีีการประยุุกต์์วิธีีิ การหรืือเทคโนโลยีี
ใหม่่ๆ มาพััฒนาสิินค้้าและบริิการ เพื่่อ� ตอบสนอง ความต้้องการ
ที่่�เปลี่่ย� นแปลงไป และเทคโนโลยีีนัับเป็็นปััจจััยสำำ�คัญ
ั ในการ
สนัับสนุุนองค์์กรโดยเน้้นที่่� ความสามารถในการนำำ�เทคโนโลยีี
มาใช้้เพื่่อ� ให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุดแก่่องค์์กร ซึ่่ง� ทำำ�ให้้สายการบิิน
พาณิิชย์ข์ องไทยต้้องคิิดค้้นนวััตกรรมใหม่่ๆ เพื่่อ� สร้้างความ
เชื่่อ� มั่่�นให้้ผู้โ้� ดยสารระหว่่างเดิินทางด้้านต่่าง ๆ เพื่่อ� ให้้สอดคล้้อง
กัับพฤติิกรรมความต้้องการของผู้โ้� ดยสาร ดัังนั้้�นผู้โ้� ดยสาร
สายการบิินมีกี ารเปลี่่ย� นแปลงแน่่นอน โดยเฉพาะหลัังจาก
เหตุุการณ์์ COVID 19 ทำำ�ให้้เกิิด New normal ในการ
ใช้้ชีีวิิต เช่่น การหัันมาซื้้อ� แบบออนไลน์์กันั มาก โดยการสร้้าง
นวััตกรรมรููปแบบต่่าง ๆ และให้้ผู้โ้� ดยสารกลัับมาใช้้ได้้บ่อ่ ยขึ้้น�
เนื่่�องด้้วยการทำำ�  Platform ใหม่่จะสร้้างความสะดวกให้้กัั
บผู้้�โดยสารจะทำำ�ให้้ผู้โ้� ดยสารเกิิดความประทัับใจ และกลัั
บมาใช้้ซ้ำ�ำ� นอกจากนั้้�นการแข่่งขัันของอุุตสาหกรรมการบิิน
ไม่่ได้้หยุดุ อยู่่�กัับที่่�ธุรุ กิิจประเภทนี้้ยิ่่� ง� ขยายตััวมากเท่่าไหร่่ก
ารแข่่งขัันก็็จะยิ่่�งสููงขึ้้�นเท่่านั้้�น
ด้้านการรัับรู้้�คุุณภาพการใช้้บริิการในธุุรกิิจสายการบิิน
พาณิิชย์์ จากการสมมติิฐานข้้อที่่� 2 ปััจจััยส่่วนบุุคคล
ผู้โ้� ดยสารที่่�ใช้้บริิการสายการบิินพาณิิชย์ที่่์ แ� ตกต่่างกัันมีีผล
ต่่อการรัับรู้้�คุุณภาพการใช้้บริิการของผู้โ้� ดยสารสายการบิิน
พาณิิชย์ที่่์ แ� ตกต่่างกััน พบว่่าผลการวิิเคราะห์์ความความคิิดเห็็น
ผู้โ้� ดยสารชาวไทยและชาวต่่างชาวต่่างชาติิที่่ส� ามารถสื่่อ� สาร
ภาษาอัังกฤษได้้ที่่เ� คยใช้้บริิการบนเครื่่อ� งบิินของสายการบิินไทย
และสายการบิินบางกอกแอร์์เนื่่อ� งจากสายการบิินไทย เป็็น
สายการบิินที่่�ให้้บริิการเต็็มรููปแบบ (Full-Service Airline)
ซึ่ง่� ใช้้สถิิติทิ ดสอบผลการวิิจัยั สามารถอภิิปรายผลโดยใช้้แนว
คิิดเกี่่�ยวกัับคุุณภาพการบริิการ Parasuraman Zeithaml &
Berry ที่่�ได้้มีกี ารวััดคุุณภาพการบริิการแก่่ผู้โ้� ดยสารได้้องค์์
ประกอบหลััก 5 ประการของคุุณภาพการบริิการซึ่่ง� ใช้้เป็็น
แบบวััดคุุณภาพการบริิการ SERVQUAL (Service Quality)
ได้้แก่่ 1. รููปลัักษณ์์ทางกายภาพ (Tangibles) ที่่�ประจัักษ์์

กัับสายตาของผู้โ้� ดยสารและสามารถรัับรู้้�ได้้ 2. ความน่่าเชื่่อ� ถืือ
(Reliability) เป็็นประสบการณ์์ที่่�ดีีที่่�เกิิดขึ้้�นเมื่่�อผู้้�โดยสาร
ได้้รับั บริิการที่่�ถูกู ต้้องตามคำำ�มั่่น� สััญญา 3. การตอบสนองต่่อ
ความต้้องการของผู้ใ้� ช้้บริิการ (Responsiveness) เป็็นการ
ตอบสนองต่่อการจััดการกัับคำำ�ร้อ้ งขอข้้อร้้องเรีียน และปััญหา
ของผู้โ้� ดยสาร 4. ความมั่่�นใจ (Assurance) ผู้้�โดยสารเกิิด
ความไว้้วางใจต่่อการบริิการจากความสามารถของพนัักงานที่่�
ให้้บริิการด้้วยความรอบรู้้�และ 5. การดููแลเอาใจใส่่ (Empathy)
ดัังนั้้�นผู้้�วิิจััยได้้นำำ�ทฤษฎีขี อง Parasuraman Zeithaml &
Berry เลืือกมาเป็็นเครื่่อ� งมืือวััดคุุณภาพการให้้บริิการกัับผู้้�
โดยสาร ซึ่ง่� มีีผลต่่อการรัับรู้้�คุุณภาพการบริิการของผู้โ้� ดยสาร
สายการบิินพาณิิชย์ที่่์ แ� ตกต่่างกััน และสามารถนำำ�มาอภิิปราย
ผลได้้ดัังนี้้�  
1. คุุณภาพการให้้บริิการช่่วงก่่อนการขึ้้น� เครื่่อ� ง (Pre-flight
Service) พบว่่าปััจจััยส่่วนบุุคคลผู้โ้� ดยสารที่่�ใช้้บริิการสาย
การบิินพาณิิชย์ที่่์ แ� ตกต่่างกัันมีีผลต่่อการรัับรู้้�คุุณภาพการใช้้
บริิการของผู้โ้� ดยสารสายการบิินที่่�มีีอิิทธิิพลต่อ่ การเพิ่่�มคุณ
ุ ภาพ
การบริิการมากที่่�สุดุ คืือด้้านการตอบสนองความต้้องการกัับ
ผู้โ้� ดยสาร (Responsiveness) ซึ่ง�่ ปััญหาส่่วนใหญ่่ที่่พ� บและ
ควรเร่่งการพััฒนาสายการบิินพาณิิชย์ข์ องไทย ได้้แก่่ สาย
การบิินมีีเคาน์์เตอร์์เช็็คอินิ ไม่่เพีียงพอและมีีความไม่่สะดวก
รวดเร็็วในการเช็็คอินิ หน้้าเคาน์์เตอร์์ พนักั งานต้้อนรัับภาคพื้้�น
ไม่่มีีความระมััดระวัังและรวดเร็็วในการขนย้้ายกระเป๋๋าสััมภาระ
ผู้โ้� ดยสาร สายการบิินมีีระบบอิินเตอร์์เน็็ตของสายการบิิน
ตอบสนองความต้้องการของผู้โ้� ดยสารยัังไม่่เสถีียรภาพเท่่าที่่�
ควร ดัังนั้้�นสายการบิินพาณิิชย์ข์ องไทยจึึงจำำ�เป็็นนำำ�มาพััฒนา
หรืือปรัับปรุุงแก้้ไขให้้ตอบสนองความต้้องการของผู้้�โดย
สารต่่อไปโดยอาศััยกระบวนการนวััตกรรมการบริิการคืือ
การประยุุกต์์ใช้้แนวคิิด วิิธีีการ หรืือกระบวนการใหม่่ๆ
ที่่�ส่่งผลให้้กระบวนการผลิิต และการทำำ�งานโดยรวมมีี
ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลสููงขึ้้�นอย่่างเห็็นได้้ชััดเจน
และการผลัักดัันด้้วยเทคโนโลยีี  (Technology Push)
กล่่าวคืือ การเกิิดนวััตกรรมการบริิการด้้านการตอบสนอง
ความต้้องการของผู้้�โดยสาร เช่่น กระบวนการนวััตกรรม
บริิการจััดจำำ�หน่่ายทุุกขั้้�นตอน ตั้้�งแต่่การแสดงค่่าโดยสาร
ไปจนถึึงการชำำ�ระเงิินและการออกบััตรโดยสารเป็็นระบบ
อััตโนมััติิ และการอััพเกรดที่่�นั่่�งกัันด้้วยเทคโนโลยีีโมบาย
และการส่่ง Boarding pass และการแจ้้งเตืือนให้้กับั ผู้โ้� ดยสาร
เป็็นรายบุุคคลโดยผ่่านทางข้้อความเฟสบุ๊๊ค 
� เพื่่อ� ให้้เกิิดสิินค้้า
และบริิการที่่�มีีคุุณภาพ นอกเหนืือจากการจััดจำำ�หน่า่ ยบััตร
โดยสารแล้้ว สายการบิินยัังใช้้ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
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ในการช่่วยบริิหารจััดการการปฏิิบัติั งิ านประจำำ�วันั ที่่�ซับั ซ้้อน
ในการวิิเคราะห์์รายได้้ ราคา รููปแบบการขายที่่�ผ่่านมา
และอััตราค่่าบริิการ เพื่่�อที่่�จะตั้้�งราคาค่่าโดยสารที่่�ทำำ�ให้้
สายการบิินได้้รายได้้มากที่่�สุดุ รวมทั้้�งยัังช่่วยในการบริิหาร
จััดการตารางการบิิน ตารางการทำำ�งานของลููกเรืือ การปฏิิบัติั งิ าน
ต่่าง ๆ ในสนามบิิน ทั้้�งการเรีียกดููข้้อมููลการเช็็คอิิน ระบบ
การจััดการที่่�นั่่�ง การขึ้้�นเครื่่�องบิิน กระเป๋๋าสััมภาระ ฯลฯ
โดยปกติิการพััฒนาระบบต่่าง ๆ ข้้างต้้นนั้้�นมีีราคาแพง
แต่่อย่่างไรก็็ตาม ระบบเหล่่านี้้ส� ามารถช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ในการทำำ�งานและลดต้้นทุุนได้้ โดยการโอนย้้ายงานเอกสาร
ต่่าง ๆ ไปให้้ผู้โ้� ดยสารเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการ การจััดจำำ�หน่า่ ยบััตร
โดยสารผ่่านทางเว็็บไซต์์จะมีีการมอบหมายให้้ผู้้�โดยสาร
เข้้าถึึงข้้อมููลผู้้�โดยสารด้้วยตนเอง เพื่่�อเป็็นการลดงานที่่�ใช้้
แรงงานคนและงานเอกสารทั่่�วไปแก่่สายการบิิน ในลัักษณะ
เดีียวกัันกัับการพััฒนาการออกบััตรโดยสารอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ที่่�ช่ว่ ยอำำ�นวยความสะดวกในการเช็็คอินิ ทางสายการบิินจะ
ให้้ผู้โ้� ดยสารพิิมพ์ตั๋๋์ ว� โดยสารในรููปแบบกระดาษออกมาเอง
เพื่่อ� ช่่วยในการลดต้้นทุุน ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับผลการศึึกษาของ
งานวิิจัยั ของ วีีรวิิชญ์์ เลิิศไทยตระกููล และอััควรรณ์์ แสงวิิภาค 
(2558) ได้้ศึกึ ษาปััจจััยที่่�มีีอิิทธิิพลต่อ่ คุุณภาพการให้้บริิกา
รสายการบิินของสายการบิินต้้นทุุนต่ำำ�� ในประเทศไทย พบว่่า
การรัับรู้้�คุุณภาพการให้้บริิการของสายการบิินต้้นทุุนต่ำำ��ด้้
านความน่่าเชื่่�อถืือ ด้้านการตอบสนอง ด้้านความเชื่่�อมั่่�น
มีีความเหมาะสมจะเป็็นองค์์ประกอบของตััวแปรปััจจััยที่่�มีี
อิิทธิิพลต่อ่ คุุณภาพการบริิการของสายการบิินต้้นทุุนต่ำำ�� ของ
ประเทศไทย และสอดคล้้องงานวิิจััยของ มิิณญา โอปลอด
(2557) ได้้ศึกึ ษา พฤติิกรรมของลููกค้้าที่่�มาใช้้บริิการสายก
ารบิินไทยแอร์์เอเชีีย พบว่่า ความคาดหวัังแตกต่่างจากการ
รัับรู้้�คุุณภาพการให้้บริิการของลููกค้้าที่่�มาใช้้บริิการสายการ
บิินไทยแอร์์เอเชีีย ได้้แก่่ ด้า้ นความเป็็นรููปธรรมของบริิการ
ด้้านความน่่าเชื่่�อถืือ ด้้านการตอบสนองความต้้องการ
ด้้านการให้้ความมั่่�นใจ ด้้านการเข้้าใจการรัับรู้้�ความต้้องการ
2. คุุณภาพการให้้บริิการช่่วงทำำ�การบิิน (In-flight
Service) พบว่่าปััจจััยส่่วนบุุคคลผู้โ้� ดยสารที่่�ใช้้บริิการสายการบิิน
พาณิิชย์ที่่์ แ� ตกต่่างกัันมีีผลต่่อการรัับรู้้�คุุณภาพการใช้้บริิการ
ของผู้โ้� ดยสารสายการบิินที่่�มีีอิิทธิิพลต่อ่ การเพิ่่�มคุณ
ุ ภาพการ
บริิการมากที่่�สุดุ คืือด้้าน ด้้านบริิการที่่�สัมผั
ั สั ได้้ทางกายภาพ 
(Tangibility) ซึ่่ง� ปััญหาส่่วนใหญ่่ที่่พ� บและควรเร่่งการพััฒนา
สายการบิินพาณิิชย์ข์ องไทย ได้้แก่่ สายการบิินควรมีีการให้้
บริิการบนเครื่่อ� งบิินที่่�มีสี ภาพห้้องโดยสารขนาดและความกว้้าง
ของเก้้าอี้้โ� ดยสารมีีความเหมาะสม/สภาพห้้องน้ำำ�� บนเครื่่อ� งบิินมีี
110 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ความสะอาดถููกสุุขลัักษณะ/อุุปกรณ์์อำ�ำ นวยความสะดวกต่่าง ๆ
อยู่่�ในสภาพดีี สายการบิินควรมีกี ารให้้บริิการอาหาร/รสชาติิ
เครื่่อ� งดื่่ม� บนเครื่่อ� งบิินอร่่อยได้้มาตรฐานมีีความหลากหลาย
และมีีปริิมาณเหมาะสม และพนัักงานต้้อนรัับบนเครื่่อ� งบิิน
ควรมีีความเต็็มใจและมีีความพร้้อมในการให้้บริิการต้้อนรัับ
อย่่างเป็็นมิิตรยิ้้ม� แย้้มแจ่่มใสและกระตืือรืือร้้นในการให้้บริิการ
เพื่่อ� นำำ�มาพััฒนาหรืือปรัับปรุุงแก้้ไขให้้ตอบสนองความต้้องการ
ของผู้โ้� ดยสารต่่อไป โดยอาศััยกระบวนการให้้บริิการใหม่่ (New
service process) เป็็นการดำำ�เนิินการปรัับปรุุงการให้้บริิการ
ด้้วยการเพิ่่�มการปฏิิสัมพั
ั นั ธ์์กับั ลููกค้้า การพััฒนาระบบการส่่งมอบ
การบริิการ (service delivery system) (Nuutinen & Ojasalo,
2014. P.301) เช่่น นวััตกรรม  Perfect airline seat
ที่่�นั่่ง� ของผู้โ้� ดยสารจะสบายขึ้้น� บรรยากาศโดยรอบจะผ่่อนคลาย
ยิ่่ง� ขึ้้น� ระบบไฟบนเครื่่อ� งบิิน จะต้้องได้้รับั การรัับรองว่่า ไม่่ส่ง่
ผลกระทบกัับผู้โ้� ดยสาร ช่่วยลดอาการ Jet lag คืือการ
ออกแบบอุุปกรณ์์ต่า่ ง ๆ บนเครื่่อ� งบิิน ก็็มีกี ารคำำ�นึงึ ถึึงหลััก
ของความสะดวกสบายต่่อร่่างกายมนุุษย์์มากขึ้้�น ห้้องน้ำำ�� 
กว้้างขึ้้น� มีีอนามััยดีีขึ้้�นด้้วยการใช้้พื้้น� ผิิวที่่เ� ป็็นวััสดุุต่อ่ ต้้านเชื้้อ�
แบคทีีเรีีย ช่่องเก็็บของด้้านบน ใช้้งานง่่ายขึ้้น� และสิ่่�งที่่�หลาย ๆ
อุุตสาหกรรมกำำ�ลัังเร่่งพััฒนา ก็็คืือที่่�นั่่ง� แม้้แต่่ที่่นั่่� ง� ในชั้้น� ประหยััด
ก็็จะได้้รัับการปรัับปรุุง ให้้สะดวกสบายขึ้้�น Cinema-style
seating เป็็นอีีกทางเลืือกหนึ่่�ง เพราะที่่�นั่่ง� ของผู้โ้� ดยสารใน
ชั้้�นประหยััดปััจจุบัุ นั นี้้ ค่
� อ่ นข้้างจะคัับแคบ ไม่่สะดวกสบาย
ล่่าสุุด ผู้ป้� ระกอบอุุตสาหกรรมในอิิตาลีี ได้้เสนอแนวคิิดการ
ปรัับปรุุงที่่�นั่่�งในชั้้�นประหยััด ให้้เป็็นสไตล์์ที่่�นั่่�งในโรงหนััง
ที่่�รองรัับสรีีระของผู้โ้� ดยสารได้้อย่่างเหมาะสม ขณะเดีียวกััน
ก็็มีีผู้้�เสนอแนวคิิดอีีกมากมาย เช่่น Smart seat, Twisting
seat หรืือแม้้กระทั่่�งที่่�นั่่ง�  ที่่�มีโี ครงยืืดหยุ่่�นได้้ (Miquel Ros,
2017) ซึ่ง่� สอดคล้้องกัับผลการศึึกษาของ ฐิิติพิ งศ์์ วรธรรมทองดีี,
(2558) ได้้ทำ�ำ การศึึกษาเรื่อ่� ง คุุณภาพการบริิการบนเครื่่อ� งบิิน
ของการบิินไทยมีีความสััมพันั ธ์์กับั แนวโน้้มพฤติิกรรมการใช้้
บริิการของผู้โ้� ดยสารในประเด็็น คุุณภาพการบริิการด้้านบริิการ
ที่่�จับั ต้้องได้้ ผลการศึึกษาพบว่่าผู้โ้� ดยสารมีีความคิิดเห็็นว่่าคุุณภาพ
การบริิการดีีทุุกข้้อ คืือ สภาพห้้องโดยสาร/สภาพ ห้้องน้ำำ�� บน
เครื่่อ� งบิินมีีความสะอาดถููกสุุขลัักษณะ แรงดัันอากาศและ
อุุณหภููมิิในห้้องโดยสารที่่�มีีความ  เหมาะสม  ขนาดและ
ความกว้้างของเก้้าอี้้โ� ดยสารมีีความเหมาะสม อุุปกรณ์์อำ�ำ นวย
ความสะดวกต่่าง ๆ อยู่่�ในสภาพดีีรสชาติิอาหาร/เครื่่อ� งดื่่ม�
บนเครื่่อ� งบิิน อร่่อยและได้้มาตรฐานอีีกทั้้�งยัังมีีความหลากหลาย
รวมถึึงมีีปริิมาณเหมาะสม ที่่�เก็็บสััมภาระเพีียงพอกัับ
การใช้้งาน

3. คุุณภาพการให้้บริิการช่่วงหลัังทำำ�การบิิน (Post-flight
Service) พบว่่าปััจจััยส่่วนบุุคคลผู้โ้� ดยสารที่่�ใช้้บริิการสายการ
บิินพาณิิชย์ที่่์ แ� ตกต่่างกัันมีีผลต่่อการรัับรู้้�คุณ
ุ ภาพการใช้้บริิการ
ของผู้โ้� ดยสารสายการบิินที่่�มีีอิิทธิิพลต่อ่ การเพิ่่�มคุณ
ุ ภาพการ
บริิการมากที่่�สุดุ คืือด้้าน ด้้านบริิการที่่�สัมผั
ั สั ได้้ทางกายภาพ 
(Tangibility) ซึ่ง่� ปััญหาส่่วนใหญ่่ที่่พ� บและควรเร่่งการพััฒนา
สายการบิินพาณิิชย์ข์ องไทย ได้้แก่่ สายการบิินควรมีกี ารให้้
บริิการและมีีความรวดเร็็วในการส่่งมอบสััมภาระของผู้โ้� ดยสาร
สายการบิินควรมีีแผนก Baggage Service จุุดรัับแจ้้ง
กระเป๋๋าสััมภาระสููญหายการตั้้�งอยู่่�ใกล้้กัับรางสายพานรัับ
กระเป๋๋า สายการบิินควรมีีพนัักงานที่่�อำำ�นวยความสะดวก
และคอยให้้บริิการช่่วยเหลืือผู้้�โดยสารบริิเวณสายพานรัับ
กระเป๋๋า โดยผลัักดัันด้้วยเทคโนโลยีี (Technology Push)
กล่่าวคืือ การเกิิดนวััตกรรม เช่่น นวััตกรรม “Electronic
Laggage Tag” ที่่�จะช่่วยทำำ�ให้้การเดิินทางง่่ายยิ่่�งขึ้้�นใน
การประชุุมด้า้ นอุุตสาหกรรมการบิิน “FTE – Future Travel
Experirnce” ผู้โ้� ดยสารของสายการบิินสามารถเช็็คอินิ กระเป๋๋า
จากบ้้านได้้ด้้วยแอปพลิิเคชั่่�น “Rimowa Electronic Tag”
เพีียงคลิิกเดีียวก็็สามารถโอนถ่่ายข้้อมููลจากอิิเล็็คทรอนิิคส์์
บอร์์ดดิ้้ง� พาสในสมาร์์ทโฟนไปยัังกระเป๋๋าสััมภาระผ่่านสััญญาณ
บลููทูธ ข้
ู อ้ มููลจะถููกเก็็บไว้้ในอุุปกรณ์์ที่่ติ� ดิ อยู่่�กัับกระเป๋๋า จากนั้้�น
ผู้โ้� ดยสารเพีียงนำำ�กระเป๋๋าไปวางไว้้ที่่จุ� ดุ รัับกระเป๋๋าเมื่่อ� ถึึงสนามบิิน
ช่่วยให้้ผู้้�โดยสารสามารถเดิินทางได้้สะดวกสบาย รวดเร็็ว 
และปลอดภััยมากยิ่่�งขึ้้�นซึ่่�งสอดคล้้องกัับผลการศึึกษาของ

(Juliet, 2013) คุุณภาพการให้้บริิการหลัังการบิินเป็็นปััจจััย
สำำ�คัญ
ั ที่่�มีีผลกระทบต่่อการสร้้างความสััมพันั ธ์์ที่่ดีีกั
� บั ลููกค้้า
ซึ่่ง� ท้้ายที่่�สุดุ ก็็มีีผลต่่อความพึึงพอใจและความจงรัักภัักดีีเพื่่อ�
ให้้อยู่่�รอดและเติิบโตของสายการบิิน
ดัังนั้้�นนวััตกรรมการบริิการเพื่่อ� เพิ่่�มคุณ
ุ ภาพการบริิการ
จึึงจำำ�เป็็นต้้องปรัับตััวและเร่่งการพััฒนารองรัับการเปลี่่ย� นแปลง
ของเทคโนโลยีีที่่�เข้้ามามีีบทบาทสำำ�คััญในอุุตสาหกรรม
การคมนาคมขนส่่งทางอากาศ ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�ผู้้�ประกอบการ
หลายองค์์การประสบความสำำ�เร็็จและอยู่่�รอดได้้ เพราะการ
สร้้างนวััตกรรมที่่�ผู้ป้� ระกอบการหลายองค์์การรวบรวมความรู้้�
ทางเทคโนโลยีีและประสบการณ์์ต่่าง ๆ ในการสร้้างสรรค์์
และนํําเสนอสิ่่�งแปลกใหม่่ในสิินค้้าและบริิการทางการบิิน
รวมถึึงการส่่งมอบให้้ถึงึ มืือผู้โ้� ดยสารไม่่เพีียงแต่่จะส่่งผลดีี
ต่่อองค์์การเท่่านั้้�น แต่่ยังั ทำำ�ให้้เศรษฐกิิจโดยรวมของประเทศ
เติิบโตตามไปด้้วย

ข้้อเสนอแนะที่่�ได้้จากการวิิจััย

บริิษัทั สายการบิินควรพััฒนาคุุณภาพบริิการอยู่่�เสมอ
เพื่่�อให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�นไป เพื่่�อให้้ผู้โ้� ดยสารเกิิดความ
พึึงพอใจ ดัังนั้้�นสายการบิินควรมีีการพััฒนาอยู่่�เสมอ เพราะ
ข้้อมููลที่่ไ� ด้้อาจเป็็นข้้อมููลของผู้โ้� ดยสารเฉพาะกลุ่่�มใดกลุ่่�มหนึ่่�ง
เท่่านั้้�น จึึงควรมีกี ารพััฒนาคุุณภาพบริิการและต้้องรัักษา
มาตรฐานให้้เป็็นไปตามที่่� ผู้โ้� ดยสารคาดหวัังและก่่อให้้เกิิด
เป็็นคุุณภาพที่่�ยั่่�งยืืนต่่อไป
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