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การบริการที่ดีเลิศ: หนึ่งในปัจจัยสู่ความส�ำเร็จของธุรกิจการบิน
Service Excellence: A key success factor of Airlines Business
สิทธิชัย ศรีเจริญประมง*
อาจารย์ประจ�ำ คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

*

บทคัดย่อ
ธุรกิจการบิน (Airlines Business) เป็นธุรกิจบริการที่มีความส�ำคัญต่อห่วงโซ่ในอุตสาหกรรมการคมนาคม
ขนส่งทางอากาศ (Air Transport Industry) เป็นอย่างยิ่ง เป็นธุรกิจที่ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประเทศอย่างมหาศาลและ
ช่วยสร้างงานอย่างมากมาย ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคมในวงกว้าง ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา การ
คมนาคมขนส่งทางอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท�ำให้เกิดการแข่งขันที่ดุเดือดแห่งโลกธุรกิจการบินที่ต้อง
ช่วงชิงความได้เปรียบกับคู่แข่งที่เพิ่มมากขึ้น การบริการที่ดีเลิศ (Service Excellence) จึงเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่ง โดยองค์กร
ธุรกิจการบินจะต้องให้ความส�ำคัญกับความต้องการและความคาดหวังการบริการของผูโ้ ดยสาร ผ่านการศึกษา ค้นคว้า
วิจัย และประยุกต์ใช้ศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาลูกค้า (Guestology) เพื่อก�ำหนดวิสัยทัศน์การให้บริการ การพัฒนาการ
วางแผนการบริการ และการพัฒนาการส่งมอบบริการในทุกจุดสัมผัสการให้บริการ (Service Touchpoint) โดยการบริการ
ที่ดีเลิศจะช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจการบิน อีกทั้งเพื่อความอยู่รอดและความส�ำเร็จขององค์กร

Abstract
Airlines Business is a service business which is very important for the chain of air transport industry.
It is a business that generates income for the country and creates thousands of work. It impacts on good quality of life
in the wider society. In the last 2 decades, the air transportation changed rapidly. It causes the business get the high
competition. Hence, The Service Excellence is one of the key success factor for the business. The airlines organization
will need to focus on the needs and expectations of passengers through study, research and apply the Guestology for
creating the service vision, developing service planning and creating service delivery in every service touchpoint.
The excellent services will enhance the competitiveness in the business and also the survival and success of the
organization.
ค�ำส�ำคัญ : การบริการ, ธุรกิจการบิน, สายการบิน
Keywords : Service, Airlines Business, Airlines
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บทน�ำ

4.7 ล้านตัน เกิดการเชือ่ มโยงเส้นทางการบินระหว่างเมือง
ต่างๆ จ�ำนวน 36,000 เส้นทางการบิน (JULIE PEROVIC,
บทนา ธุรกิจการบิน (Airlines Business) เป็นธุรกิจ
2013: 57) นอกจากนี้บริษัท แอร์บัส ได้คาดการณ์ว่าการ
บริการที
วามส�นำคั(Airlines
ญต่อห่วBusiness)
งโซ่ในอุตสาหกรรมการ
ธุรกิ่มจีคการบิ
เป็ นธุรกิจบริการที่มคี วามสาคัญต่อห่วงโซ่ในอุตสาหกรรมการคมนาคม
คมนาคมขนส่งทางอากาศ ในปี ค.ศ. 2032 โดยเฉพาะ
งทางอากาศ
Transport
Industry)
ขนส่คมนาคมขนส่
งทางอากาศ (Air
Transport(Air
Industry)
เป็ นอย่
างยิง่ ทาหน้าทีใ่ นฐานะเป็ นผูใ้ ห้บริการขนส่งผูโ้ ดยสารและสินค้าทาง
อย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีอัตราการเติบโตของ
เป็นอย่างยิ
ำหน้
่ในฐานะเป็นผู้ให้าบงๆ
ริการขนส่
ง องการของผูโ้ ดยสารหรือลูกค้า ด้วยความสะดวกรวดเร็ว
อากาศจากที
ห่ นึ่ง่งท�ไปยั
งจุาดทีหมายปลายทางต่
ตามความต้
จ�ำนวนที่นั่งบนเที่ยวบินที่มีผู้โดยสารนั่ง หรือปริมาณ
และปลอดภั
ย ซึง่ ในบทความวิ
ชาการนี้ผ่หเู้ ขีนึย่งนมุ
ไปทีก่ ารให้บริการขนส่งผูโ้ ดยสาร โดยสถิตกิ ารคมนาคมขนส่งทาง
ผู้โดยสารและสิ
นค้าทางอากาศจากที
ไปยั่งงเน้จุดนหมาย
การขนส่งผู้โดยสาร (Revenue Passenger Kilometers:
อากาศในปี
ค.ศ.
ได้ช้ใี อห้งการของผู
เห็นว่ามีกโ้ ดยสารหรื
ารขนส่งผูอ้โลูดยสารมากถึ
ง 2.8 พันล้านคน และปริมาณการขนส่งสินค้าทาง
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างๆ2011
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กค้า
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จานวน
ทางการบิ
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ปริมได้าณการขนส่
้โดยสาร
(Revenue Passenger
Kilometers:
RPK) สูง่ 1ขึ้นเท่ากับร้อยละ 3.4 (Airbus, 2013: 46)
ชใี้ ห้เห็นว่ามีงกผูารขนส่
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Transport Industry) โดยภูมิภาคในโลก 3 อันดับแรกที่มีอตั ราการจ้างงานในอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งทาง
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รายงานอัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมการคมนาคม
ขนส่งทางอากาศ (Air Transport Industry) ทั่วโลกของ
International Labour Office (ILO) (International Labour
Office, 2013: 21) ดังจะเห็นได้จากภาพที่ 2 แสดงการ
อัตราการจ้างงานทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมการคมนาคม

ขนส่งทางอากาศ (Air Transport Industry) โดยภูมภิ าคใน
โลก 3 อันดับแรกที่มีอัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรม
การคมนาคมขนส่งทางอากาศ (Air Transport Industry)
สูงทีส่ ดุ ได้แก่ ภูมภิ าคอเมริกาเหนือ ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ
และภูมิภาคยุโรป ตามล�ำดับ

ภาพที่ 2 : อัตราการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งทางอากาศ
(Air Transport Industry) ในภูมิภาคต่างๆ บนโลก
แหล่งที่มา: International Labour Office, 2013: 21
นอกจากนี้ อุ ต สาหกรรมการคมนาคมขนส่ ง
ทางอากาศ (Air Transport Industry) ยังช่วยสร้างงาน
ในองค์กรและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องมากมาย
ประกอบไปด้วย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานการบริการ
ทางการบิน สนามบิน องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับการบรรทุกสินค้า หน่วยงานหรือธุรกิจที่ให้บริการ
ผู้โดยสาร องค์กรหรือธุรกิจผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องกับการบิน
และองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทาง
อากาศ เป็นต้น (International Labour Organization, 2013:
2) ดังจะเห็นได้จากภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 : องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งทางอากาศ (Air Transport Industry)
แหล่งที่มา: International Labour Organization, 2013: 2
ในช่วง 2 ทศวรรษทีผ่ า่ นมา การคมนาคมขนส่ง
ทางอากาศมีการเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วตามกระแส
สังคมและพลวัตโลก ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสภาพสั ง คมที่ พั ฒ นาอย่ า งไม่ ห ยุ ด ยั้ ง
ส่งผลให้การคมนาคมบนโลกนีง้ า่ ยขึน้ และมีความสะดวก
สบายเพิ่ ม มากขึ้ น ก่ อ ให้ เ กิ ด ความต้ อ งการใช้ บ ริ ก าร
การคมนาคมขนส่งทางอากาศเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ แ ตกต่ า งกั น เช่ น
เพือ่ การเดินทางไปท่องเทีย่ ว เพือ่ การเดินทางไปประกอบ
ธุรกิจหรือท�ำงาน เพื่อการเดินทางกลับภูมิล�ำเนา เป็นต้น
ในขณะเดียวกันธุรกิจสายการบิน (Airlines Business)
ก็ มี ก ารขยายตั ว เพิ่ ม สู ง ขึ้ น เมื่ อ พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บ

ในอดี ต จะพบว่ า องค์ ก รธุ ร กิ จ สายการบิ น มี จ� ำ นวน
เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น สายการบินที่ไม่มีตารางบิน
ก� ำ หนดเป็ น ประจ� ำ (Non-scheduled Airline) เช่ น
สายการบินบริการเช่าเหมา (Charter Service Airlines)
สายการบินที่มีตารางบินก�ำหนดเป็นประจ�ำ (Scheduled
Airline) ซึ่งได้แก่ สายการบินที่ให้บริการแบบเต็มรูป
แบบ (Full Services Airlines) หรือสายการบินต้นทุนต�่ำ
(Low Cost Airlines) เป็นต้น (John Maynard Keynes,
2009: 18) ผูบ้ ริโภคหรือผูโ้ ดยสารจึงมีสทิ ธิทจี่ ะตัดสินใจ
เลือกใช้บริการอย่างเสรี จากสถิติการคมนาคมขนส่ง
ทางอากาศในประเทศไทยเปรียบเทียบระหว่าง ปี พ.ศ. 2555
กับ พ.ศ. 2556 ดังจะเห็นได้จาก
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ตารางที่ 1 ท�ำให้ทราบว่าปริมาณความต้องการการคมนาคมขนส่งทางอากาศมีเพิ่มมากขึ้น ทั้งจ�ำนวนผู้โดยสารและ
จ�ำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ท่าอากาศยาน

ปริมาณการขึ้น – ลง อากาศยานพาณิชย์
(เที่ยวบิน)

สุวรรณภูมิ

พ.ศ. 2555
326,970

ดอนเมือง

37,141

135,988

2,717,413

15,562,753

เชียงใหม่

35,571

41,295

4,334,608

5,172,742

หาดใหญ่

14,573

17,056

2,013,243

2,465,370

ภูเก็ต

59,406

70,198

9,161,005

10,979,537

แม่ฟ้าหลวง

6,674

6,882

926,323

1,053,863

รวม

พ.ศ. 2556
288,004

จ�ำนวนผู้โดยสาร
(คน)
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
52,368,712 50,900,697

480,335
559,423
71,521,304 86,134,962
ตารางที่ 1 : แสดงปริมาณจ�ำนวนเที่ยวบินและจ�ำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น ณ ท่าอากาศยานของบริษัท
ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) ทั้ง 6 แห่ง ทั่วประเทศไทย
แหล่งที่มา: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน), 2556

องค์กรธุรกิจการบินต่างๆ ต้องปรับเปลี่ยนวิธี
การด�ำเนินงาน พยายามสร้างนวัตกรรมและกลยุทธ์ตา่ งๆ
ให้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองการบริหารจัดการองค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ความท้าทาย
ของการแข่ ง ขั น ที่ ดุเดือ ดแห่ง โลกธุรกิจ การบิน ที่ต้อ ง
เผชิญอยู่อย่างในปัจจุบัน ช่วงชิงความได้เปรียบกับคู่แข่ง
ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น นอกจากปั ญ หาการแข่ ง ขั น กั น
อย่างรุนแรงแล้ว องค์กรธุรกิจสายการบินยังอาจต้อง
เผชิญกับปัญหาแวดล้อมภายนอก ซึ่งถือเป็นภัยคุกคาม
ในการด�ำเนินธุรกิจ และผลกระทบต่างๆ อย่างมากมาย
เช่น ปัญหาความไม่สงบทางการเมือง ปัญหาโรคระบาด
เช่น ไข้หวัด SARS หรือ เชื้ออีโบล่าที่ก�ำลังเป็นปัญหา
อยู่ทุกวันนี้ ภัยก่อการร้าย เช่น การจี้เครื่องบิน หรือ
เหตุการณ์ 911 เป็นต้น สงครามระหว่างประเทศและ
ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น
พายุ ภูเขาไฟระเบิด ไฟป่าท�ำให้เกิดกลุ่มควันขนาดใหญ่

ลอยไปในอากาศท�ำให้ไม่สามารถน�ำอากาศยานบินไป
บริเวณนั้นๆ ได้ เป็นต้น โดยปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นล้วน
เป็นความเสี่ยงต่อการด�ำเนินกิจการและความมั่นคงของ
ธุรกิจการบินทัง้ สิน้ นอกจากนัน้ ในอนาคตอุตสาหกรรม
การคมนาคมขนส่งทางอากาศ (Air Transport Industry)
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีการเชื่อมโยง
กันมากขึ้น โดยท�ำการบินระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้
กับประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งมีทั้งการเปิดเส้นทางบิน
ไปยังจุดหมายปลายทางใหม่ๆ ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทั้งการเปิดรับอุตสาหกรรมการบินจาก
ต่างประเทศ ดังนัน้ อุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งทาง
อากาศ (Air Transport Industry) ของไทยจึงต้องเตรียม
ความพร้อมเพือ่ รองรับการขยายตัวดังกล่าว (สถาบันการ
บินพลเรือน, 2556: 3) อย่างเลี่ยงมิได้ ซึ่งแน่นอนว่าธุรกิจ
การบิน (Airlines Business) ย่อมต้องปรับตัวให้ทันตอน
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น
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ความท้าทายในการให้บริการของธุรกิจการบิน
เนื่องจากธุรกิจการบินในปัจจุบันมีการแข่งขัน
กันสูง องค์กรธุรกิจสายการบินทัว่ โลก พยายามทีจ่ ะสร้าง
นวัตกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูดความสนใจและสร้างขีดความ
สามารถในการแข่งขัน เช่น กลยุทธ์ด้านราคา กลยุทธ์
การตลาดพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสร้างสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกต่างๆ เป็นต้น แต่กลยุทธ์ตา่ งๆ ทีก่ ล่าวมานัน้
องค์กรธุรกิจสายการบินสามารถเลียนแบบและพัฒนา
ตนเองให้ไปเทียบทันคู่แข่งได้ แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่องค์กร
ต่างๆ ไม่สามารถลอกเลียนกันได้ คือ การบริการที่ดีเลิศ
(Service Excellence) จากบุคลากรหรือพนักงานที่เป็น
ผูใ้ ห้บริการ ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีอ่ งค์กรธุรกิจการบิน
จะต้องสร้างกลยุทธ์การให้บริการทีด่ เี ลิศ โดยท�ำการศึกษา
ค้นคว้า วิจัย เพื่อตอบสนองให้กระบวนการการบริการ
ทุกจุดสัมผัสของการให้บริการ (Service Touchpoint)
อยู่ใน “ระดับดีเลิศ” เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง
ส่งผลเกีย่ วข้องกับการท�ำก�ำไรให้แก่องค์กร (Zahorik and
Rust, 1992: 49-64) นอกจากนี้การบริการที่ดีเลิศจะช่วย
สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้โดยสาร ซึ่งเป็นส่วนช่วยให้
องค์กรสามารถเก็บรักษาลูกค้าเก่าไว้ได้ (Reichheld and
Sasser, 1990: 105) ส่งผลให้องค์กรมีความสามารถใน
การแข่งขันมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น (Jin-Woo et
al., 2006: 363)
Lovelock and Wirtz (2011: 66-67) ได้เสนอ
ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ระดั บ ความคาดหวั ง ของลู ก ค้ า
ที่แตกต่างกัน โดยอธิบายว่า ความต้องการหรือความ
ปรารถนาการบริการ (Desired Service) ของลูกค้าเกิด
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จากการรวมกันระหว่างความเชื่อของลูกค้าว่าสิ่งใดควร
จะได้รับจากสิ่งที่ตนต้องการ ในขณะเดียวกันปัจจัยทาง
ด้านความชัดเจนและความแน่นอนของค�ำมั่นสัญญา
จากผู้ให้บริการ การพูดปากต่อปาก และประสบการณ์
การใช้บริการของลูกค้าก็ส่งผลต่อความต้องการหรือ
ความปรารถนาการบริการด้วยเช่นกัน ถึงอย่างไรก็ตาม
ลูกค้าจ�ำนวนมากทราบว่าองค์กรที่ให้บริการไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการการบริการของตนได้ทั้งหมด
ลูกค้าเหล่านั้นจึงสามารถยอมรับระดับการบริการที่ต�่ำ
ทีส่ ดุ ได้โดยปราศจากความไม่พงึ พอใจ (Adequate Service)
ผ่านการคาดการณ์และท�ำนายการบริการ (Predicted
Service) เช่น หากลูกค้าคาดการณ์หรือท�ำนายว่าการ
บริการที่ได้รับจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ระดับที่ต�่ำที่สุดของ
การยอมรับได้ของการบริการนัน้ ก็จะสูง เป็นต้น โดยช่อง
ว่างระหว่างความต้องการการบริการ (Desired Service)
กับระดับที่ต�่ำที่สุดของการบริการที่สามารถยอมรับได้
(Adequate Service) จะมีพื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่ที่สามารถ
ยอมรับได้ (Zone of Tolerance) ซึ่งขนาดของพื้นที่นี้
จะมีขนาดใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ
เช่น ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ปัจจัยด้านราคา
ปัจจัยด้านการแข่งขันในธุรกิจ หรือลักษณะการให้บริการ
เป็นต้น ดังนัน้ จึงเป็นเรือ่ งยากส�ำหรับองค์กรธุรกิจบริการ
ที่จะประสบผลส�ำเร็จในการให้บริการในทุกๆ จุดสัมผัส
หรือทุกๆ ช่องทางในการให้บริการ ดังจะเห็นได้จากภาพที่ 4
แสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความความ
ความหวังของลูกค้าที่แตกต่างกัน
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ความต้องการส่วนบุคคล
(Personal Needs)
ความเชื่อว่า อะไรคือความเป็นไปได้
(Beliefs About
What Is Possible)

ความต้องการหรือความปรารถนา
การบริการ
(Desired Service)

ความชัดเจนและความแน่นอนของค่ามั่นสัญญา
ของการบริการ
การพูดปากต่อปาก และประสบการณ์ทผี่ ่านมา
(Explicit and Implicit Service Promises,
Word of Mouth and Past Experience)

พื้นที่ที่สามารถยอมรับได้
(Zone of Tolerance)
การรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงการบริการ
(Perceived Service Alterations)

ปัจจัยสถานการณ์ต่างๆ
(Situational Factors)

ระดับที่ต่าที่สุดของการบริการที่
สามารถยอมรับได้
(Adequate Service)

การคาดการณ์หรือท่านายการบริการ
(Predicted Service)

ภาพที่ 4 : ปจั จัยทีภาพที
ม่ อี ทิ ธิพ่ 4ลต่: อปัระดั
กค้าทีแ่ ตกต่างกัน งของลูกค้าที่แตกต่างกัน
จจัยบทีความความความหวั
่มีอิทธิพลต่อระดังบของลู
ความความความหวั
แหล่งทีม่ า : Christoper Lovelock and Jochen Wirtz (2011, 66)

แหล่งที่มา : Christoper Lovelock and Jochen Wirtz (2011, 66)

ชาการหลายท่าานได้
นได้ใให้ห้แแนวคิ
ธกี ารประเมิ
ณภาพการบริการต่างๆดพลาดทั
มากมาย้งหมดทุ
โดยเครืก่อครั
งมื้งอทีที่ใ่ ห้บริการ
นักนัวิกชวิาการหลายท่
นวคิดและวิ
ดและวิ
ธีการ นคุและปราศจากความผิ
ได้รบั ความนิยมในการประเมินคุณภาพการบริการคือ เครื่องมือ SERVQUAL ซึ่ง ผู้โดยสารจะตัดสินคุณภาพการ
ประเมินคุณภาพการบริการต่างๆ มากมาย โดยเครื่องมือ
2. มิติการตอบสนอง (Responsiveness) คือ
บริการ โดยเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังก่อนการรับบริการ (Expected Service) กับการรับรู้บริการ หลังจากใช้
ที่ไบริ
ด้รกับารนั
ความนิ
ยมในการประเมิ
ณภาพการบริ
การคื
อ ความตั
ง้ ใจและมุ
่ ลัทีกจ่ ะช่
ยเหลือผูใ้ ช้บริetการ
น้ ๆ (Perceived
Service)นคุโดยผู
้โดยสารจะพิ
จารณาเปรี
ยบเทียบผ่
าน 5 มิง่ ตมัิหน
(A.วParasuraman
al.,และพร้อม
เครื1985
่องมือ้อางถึ
SERVQUAL
่งผู้โดยสารจะตั
ดสิ2011
นคุณ: ภาพ
งใน James A.ซึFitzsimmons
et al.,
116-117) ทีดั่จงนีะให้
้ บริการตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่
มิติความน่
าเชืย่อบระหว่
ถือ (Reliability)
คือ ความสามารถในการปฏิ
บ3.
ตั ติ ามสั
ญาทีใ่ ่นห้ใจ
ไว้ก(Assurance)
บั ผูใ้ ช้บริการได้คืออย่าความรู
ง
การบริการ1.โดยเปรี
ยบเที
างความคาดหวั
งก่อน
มิติคญวามมั
้และ
ถู
ก
ต้
อ
งและแม่
น
ย
า
ประสิ
ท
ธิ
ภ
าพของการบริ
ก
ารที
น
่
่
า
เชื
่
อ
ถื
อ
เป็
น
สิ
ง
่
ที
ผ
่
ู
้
ใ
ช้
บ
ริ
ก
ารคาดหวั
ง
ว่
า
จะได้
ร
บ
ั
กล่
า
วคื
อ
การ
การรับบริการ (Expected Service) กับการรับรู้บริการ มารยาทที่ สุ ภ าพอ่ อ นโยนของพนั ก งานสามารถสื่ อ
บริการจะต้องทาให้สาเร็จอย่างตรงเวลา มีลกั ษณะในการให้บริการที่เหมือนกันทุกครัง้ และปราศจากความผิดพลาด
หลัทังง้ จากใช้
บริการนัน้ ๆ (Perceived Service) โดยผูโ้ ดยสาร ถึงความน่าเชือ่ ถือ ความไว้วางใจจากผูใ้ ช้บริการได้ ค�ำมัน่
หมดทุกครัง้ ทีใ่ ห้บริการ
จะพิจารณาเปรี
ยบผ่าน 5 (Responsiveness)
มิติหลัก (A. Parasuraman
สัญญาที
ว้กวับยเหลื
ผู้รับอบริ
โดยในมิ
ี้สจามารถกล่
าว
2. มิตยิกบเที
ารตอบสนอง
คือ ความตัง้ ใจและมุ
่งมันที
่ ่ให้จ่ ไะช่
ผูใ้ ช้กบาร
ริการ
และพร้ตอินมที
่ะ
ริการตลอดเวลาที
ป่ ฏิบตั หิ A.น้าFitzsimmons
ที่
et ให้
al.,บ1985
อ้างถึงใน James
et al., 2011 รวมไปถึง ความสามารถในการให้บริการของพนักงาน,
่ (Assurance) คือ ความรูแ้ ละมารยาทที
่สุภาพอ่ภอาพและเคารพผู
นโยนของพนักงานสามารถสื
่อถึงการสื
ความ ่ อ สารกั บ
: 116-117)3.ดังมินีต้ ิความมันใจ
ความสุ
้ ใ ช้ บ ริ ก าร,
น่ าเชื่อถือ ความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการได้ คามันสั
่ ญญาที่ให้ไว้กบั ผู้รบั บริการ โดยในมิติน้ีสามารถกล่าวรวมไปถึง
1. มิ ติ ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ (Reliability) คื อ ผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และกิริยาท่าทางทั่วไป
ความสามารถในการให้บริการของพนักงาน, ความสุภาพและเคารพผู้ใช้บริการ, การสื่อสารกั บผู้ใช้บริการอย่างมี
ความสามารถในการปฏิ
ัติตามสั
่ให้ไว้กใ้ ับห้ผูบ้ใริช้การ ที่มาจากใจของผู้ให้บริการ
ประสิทธิภาพ และกิรยิ าท่าบทางทั
วไปที
่ ญม่ ญาที
าจากใจของผู
บริการได้อ4.ย่มิางถู
กต้องและแม่
นย�ำ ประสิ
ทธิแภลและความใส่
าพของ ใจผูร้ บั บริก4.ารเป็มิตนิกรายบุ
ารเอาใจใส่
(Empathy)
คือ การดู
ตกิ ารเอาใจใส่
(Empathy)
คือ การดู
คคล โดยในมิ
ตนิ ้อี าจรวมไปถึ
ง แลและ
วิธกี ารเข้
าหาผู
บั บริ
การนรายบุคคล โดยในมิตินี้อาจ
การบริ
การที
่น่าร้ เชื
่อถืการ
อเป็ความรวดเร็
นสิ่งที่ผู้ใวช้และความพยายามที
บริการคาดหวังว่จ่ าะเข้าใจความต้
ความใส่องการของผู
ใจผู้รับบริร้ บกั บริ
ารเป็
5. ามิวคื
ติกอารสัการบริ
มผัสได้การจะต้
(Tangibles)
อ ลัสก�ำษณะของสิ
กรณ์ใน วและ
จะได้รับ กล่
องท�คืำให้
เร็จอย่างง่ อานวยความสะดวกทางกายภาพ,
รวมไปถึง วิธีการเข้าหาผู้รับเครืบริ่องมื
การออุปความรวดเร็
การให้บริการ, บุคคล, ช่องทางในการสือ่ สาร รวมไปถึงความสะอาด และเสียงรบกวนจากผูใ้ ช้บริการท่านอื่น
ตรงเวลา มีลักษณะในการให้บริการที่เหมือนกันทุกครั้ง ความพยายามที่จะเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการ
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5. มิติการสัมผัสได้ (Tangibles) คือ ลักษณะ
ของสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกทางกายภาพ, เครื่ อ งมื อ
อุปกรณ์ในการให้บริการ, บุคคล, ช่องทางในการสื่อสาร
มิติของคุณภาพการบริการ
1. ความน่าเชื่อถือ (Reliability)
2. การตอบสนอง (Responsiveness)
3. ความมัน่ ใจ (Assurance)
4. การเอาใจใส่ (Empathy)
5. การสัมผัสได้ (Tangibles)

รวมไปถึงความสะอาด และเสียงรบกวนจากผู้ใช้บริการ
ท่านอื่น

ความคาดหวังก่อนรับบริการ
(Expected service)
การรับรู้บริการ หลังจากใช้บริการ
(Perceived service)

การรับรู้คุณภาพบริการ
1. เกินความคาดหวัง
ES < PS  คุณภาพบริ การสูง
2. เท่ากับความคาดหวัง
ES = PS  คุณภาพบริ การปานกลาง
3. ต่ากว่าความคาดหวัง
ES > PS  คุณภาพบริ การต่า

ภาพที่ 5 : การรับรู้คุณภาพการบริการของผู้โดยสารผ่าน 5 มิติหลัก

ภาพที่ 5: การรับรูค้ ุณภาพการบริการของผูโ้ ดยสารผ่าน 5 มิตหิ ลัก
แหล่งที่มา : James A. Fitzsimmons และ Mona J. Fitzsimmons, 2011
แหล่งที่มา: James A. Fitzsimmons และ Mona J. Fitzsimmons, 2011

จากภาพที่ 5่ 5จะเห็
จะเห็
นได้
่าหากผู
้โดยสารมี
บ การให้
บริการขององค์
กรธุ
รกิบจการรั
สายการบิ
มีลักษณะ
จากภาพที
นได้
ว่าวหากผู
โ้ ดยสารมี
ระดัรบะดั
ความคาดหวั
งก่อนการรั
บบริการต่ากว่
าระดั
บรูห้ ลังนจาก
งก่อนการรั
การต�่ำกว่กาารนั
ระดัน้ บอยูการรั
บรูบ้ สูง ในขณะเดี
คล้ า ยคลึยงวกักันนหากผู
ซึ่ ง ในภาพที
ง กระบวนการ
ใช้ความคาดหวั
บริการ สามารถสรุ
ปได้ว่าคุบณบริภาพการบริ
่ในระดั
โ้ ดยสารมี่ ร6ะดัแสดงถึ
บความคาดหวั
ง
งจากใช้
การาสามารถสรุ
ปได้
ภาพการบริ
าร การให้
ารผู้โดยสารการนั
หลัน้ งอยูจากที
่ผู้โบดยสารตกลงใจ
ก่อหลั
นการรั
บบริบกริารเท่
กับระดับการรั
บรูวห้ ่าลัคุงณจากใช้
บริการ กสามารถสรุ
ปได้วบ่าคุริณกภาพการบริ
่ในระดั
ปาน
กลาง
และหากผู
ระดับความคาดหวั
ก่อนการรัรบะดั
บริบการมากกว่
าระดับบริการรั
ลังจากใช้
าร สามารถสรุ
ป
นั้นอยู
่ในระดับโ้ ดยสารมี
สูง ในขณะเดี
ยวกันหากผูง้โดยสารมี
เลือกใช้
การกับบรูห้ องค์
กรธุรบกิริจกสายการบิ
นใดสายการ
ได้ความคาดหวั
ว่าคุณภาพการบริ
ารนัน้ อยู
ใ่ นระดั
บต่าากับระดับการรับรู้ บินหนึ่ง กระบวนการการให้บริการของสายการบินก็จะ
งก่อกนการรั
บบริ
การเท่
ถึงแม้
หารจัดการความคาดหวั
งของผูโ้ ดยสารจะท้
ค้ วามสามารถผูม้ สี ว่ ่ผนเกี
ย่ วข้องในการ
หลังจากใช้
บวริ่ากการบริ
าร สามารถสรุ
ปได้ว่าคุณภาพการบริ
การ เริา่มทายความรู
ขึ้น โดยกระบวนการแรกที
ู้โดยสารต้
องใช้บริการ
ั
ดาเนินกิจกรรมการให้บริการในทุกจุดสัมผัสเป็ นอย่างยิง่ เนื่องด้วยปจจัยทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น ดังนัน้ ทุกหน่วยงาน ทุกภาค
นัน้ อยูใ่ นระดับปานกลาง และหากผูโ้ ดยสารมีระดับความ คือการติดต่อซื้อบัตรโดยสารและส�ำรองที่นั่งผ่านการ
ส่วน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ฝา่ ยบริหารขององค์กรธุรกิจการบินจะต้องกาหนดเป้าหมายและทิศทางในการให้บริการอย่าง
งก่อนการรับบริการมากกว่
ตรโดยสาร
จองเที
วบิน่นและส�
ำรองที่นั่ง
ชัดคาดหวั
เจน สะดวกในการวางแผนให้
การบริการะดั
าร เพืบ่อการรั
ให้ผปู้ บฏิรูบ้หตั ลัหิ งน้าทีใ่ ห้บริบริกการขายบั
ารสามารถปฏิ
บตั งิ านได้
อย่า่ยงราบรื
และบรรลุ
บริการ สามารถสรุ
ปได้ววไปแล้
การนั้น บริการขององค์
ผ่านทางโทรศั
Center)
อ การบริ
การขายบั
ตร
้ าหมายขององค์
เปจากใช้
กรทีต่ งั ้ ไว้ โดยทั
่ ่าคุณภาพการบริ
วกระบวนการการให้
กรธุพรกิท์จ(Call
สายการบิ
นมีลหรื
กั ษณะคล้
ายคลึ
ง
บต�่ำ่ 6 แสดงถึงกระบวนการการให้บริการผูโ้ ดยสาร หลัโดยสาร
่ยวบิน และส�
ำรองที
่นั่งบผ่องค์
านทางเว็
กันอยูซึ่ใง่นระดั
ในภาพที
งจากทีผ่ โู้ จองเที
ดยสารตกลงใจเลื
อกใช้
บริการกั
กร บไซต์
ธุรกิจสายการบิ
หนึด่ง การความคาดหวั
กระบวนการการให้งบของ
ริการของสายการบิ
นก็จะเริ
ขึน้ โดยกระบวนการแรกที
่ Service)
ถึงแม้นวใดสายการบิ
่าการบริหนารจั
ของสายการบิ
น ม่ (Ticketing
and Reservation
ผูโ้ผูดยสารต้
องใช้าบทายความรู
ริการคือการติ
ดต่อซือ้ บัตรโดยสารและส
ั ่ เมืา่อนการบริ
การขายบั
ตรโดยสารวจองเที
ย่ วบิน และ การ
โ้ ดยสารจะท้
ค้ วามสามารถผู
ม้ สี ว่ นเกีย่ วข้ารองที
อง น่ งผ่
ผู้โดยสารมี
บัตรโดยสารแล้
กระบวนการการบริ
สารองที
น่ งผ่
ั ่ ำ เนิ
านทางโทรศั
พท์ (Call Center)
หรือ กการบริ
รโดยสาร
น ่มและส
น่ งผ่
ั ่ านทาง ผู้โดยสาร
ในการด�
น กิ จ กรรมการให้
บ ริ ก ารในทุ
จุ ด สั มกผัารขายบั
ส ตในจุ
ดสัมผัสจองเที
ที่ 2 ย่ ก็วบิ
จะเริ
ขึ้น ารองที
ณ ท่าอากาศยาน
เว็บไซต์ของสายการบิน (Ticketing and Reservation Service) เมื่อผูโ้ ดยสารมีบตั รโดยสารแล้ว กระบวนการการ
เป็นอย่างยิ่ง เนื่องด้วยปัจจัยที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้นทุก จะต้องใช้บริการเคาน์เตอร์บริการ (Check-in service)
บริการในจุดสัมผัสที่ 2 ก็จะเริม่ ขึน้ ณ ท่าอากาศยาน ผูโ้ ดยสารจะต้องใช้บริการเคาน์เตอร์บริการ (Check-in service)
วยงานตรโดยสาร
ทุกภาคส่ตรวจเอกสารการเดิ
วน โดยเฉพาะอย่นาทาง
งยิ่งฝ่ตรวจรั
ายบริบหกระเป
าร ๋ าและสั
เพือ่ ตรวจบั
ทาง่อ ตรวจรับ
เพืหน่
่อตรวจบั
มภาระ ตเพืรโดยสาร
่อออกบัตตรวจเอกสารการเดิ
รทีน่ งให้
ั ่ แก่ผโู้ ดยสารนเมื
รกิน่ จงเรี
จะต้วอผูงก�โ้ ดยสารจะเข้
ำหนดเป้าหมายและ
กระเป๋บาริและสั
ตรทีองพั
่นั่งกให้รอขึ
แก่น้ ผู้โดยสาร
ผูโ้ขององค์
ดยสารรับกบัรธุ
ตรที
ั ่ การบิ
ยบร้นอยแล้
าสูก่ ระบวนการการให้
การในจุมดภาระ
สัมผัสเพื
ที่ ่อ3ออกบั
บริเวณห้
ทิ่อศงบิ
ทางในการให้
ริ ก ารอย่
า งชั เพื
ด เจน
สะดวกในการ นเมืทาง
อ่ ผูโ้ และบั
ดยสารรั
รทีน่ งั่ เรีย้ผบร้โู้ ดยสารจะได้
อยแล้ว ผูโ้ ดยสารจะเข้
เครื
น (Departureบgate
service)
่อตรวจสอบเอกสารการเดิ
ตรทีบน่ บังั ่ ตนอกจากนี
รบั การ าสู่
อานวยความสะดวกในการจั
ยบและง่ายต่อการเข้
ถึงทีน่ งของผู
ัด่ สัมผัสโ้ ดยสาร
วางแผนให้การบริการ เพืดล่อาดั
ให้บผในการขึ
ู้ปฏิบัติหน้ เครื
น้าที่องเพื
่ให้บ่อริความเป็
การ นระเบี
กระบวนการการให้
บริกาารในจุ
ที่ 3 บริเวณห้องพัก
(Boarding
Process)
เตรียอมพร้
อมเข้า่นสูก่และบรรลุ
ระบวนการการให้
บริการในจุ
ผัส่อทีงบิ
่ 4 นคือ(Departure
การบริการในเที
ย่ วบิน (In-Flight
สามารถปฏิ
บัติงานได้
ย่างราบรื
เป้าหมาย
รอขึดสั้นมเครื
gate service)
เพื่อตรวจสอบ
Service)
เช่
น
การบริ
ก
ารอาหารและเครื
อ
่
งดื
ม
่
ระบบความบั
น
เทิ
ง
ในเที
ย
่
วบิ
น
ความสะดวกสบายและความกว้
า
งของที
ขององค์ ก รที่ ตั้ ง ไว้ โดยทั่ ว ไปแล้ ว กระบวนการ เอกสารการเดินทาง และบัตรที่นั่ง นอกจากนี้ผ่ ู้โดยสาร
นัง่ เป็ นต้น เมื่อผูโ้ ดยสารเดินทางถึงจุดหมายปลายทางการบริการผูโ้ ดยสารขาเข้าเพื่อรับกระเป๋าและสัมภาระ
(Baggage Claim Service) ซึง่ ถือเป็ นจุดสัมผัสสุดท้ายในการให้บริการของสายการบิน สาหรับการบริการห้องรับรอง
พิเศษ (Lounge Service) เป็ นจุดสัมผัสการให้บริการทีเ่ พิม่ เติมขึน้ มา เพื่ออานวยความสะดวกสาหรับผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็ น
สมาชิกสะสมไมล์กบั ทางสายการบิน
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จะได้รับการอ�ำนวยความสะดวกในการจัดล�ำดับในการ
ขึ้นเครื่องเพื่อความเป็นระเบียบและง่ายต่อการเข้าถึง
ที่นั่งของผู้โดยสาร (Boarding Process) เตรียมพร้อม
เข้าสู่กระบวนการการให้บริการในจุดสัมผัสที่ 4 คือ
การบริ ก ารในเที่ ย วบิ น (In-Flight Service) เช่ น
การบริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ระบบความบั น เทิ ง
ในเที่ยวบิน ความสะดวกสบายและความกว้างของที่นั่ง

เป็นต้น เมื่อผู้โดยสารเดินทางถึงจุดหมายปลายทางการ
บริ ก ารผู ้ โ ดยสารขาเข้ า เพื่ อ รั บ กระเป๋ า และสั ม ภาระ
(Baggage Claim Service) ซึ่งถือเป็นจุดสัมผัสสุดท้าย
ในการให้บริการของสายการบิน ส�ำหรับการบริการห้อง
รับรองพิเศษ (Lounge Service) เป็นจุดสัมผัสการให้
บริการที่เพิ่มเติมขึ้นมา เพื่ออ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับ
ผู้โดยสารที่เป็นสมาชิกสะสมไมล์กับทางสายการบิน

การบริการขายบัตรโดยสาร จองเที่ยวบิน และส่ารองที่นั่งผ่านทางโทรศัพท์ (Call Center)
หรือ
การบริการขายบัตรโดยสาร จองเที่ยวบิน และส่ารองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์ของสายการบิน
(Ticketing and Reservation Service)
การบริการตรวจรับบัตรโดยสาร, เอกสารการเดินทาง
และตรวจรับกระเป๋าและสัมภาระ
(Check-In Service)

การบริการห้องรับรองพิเศษ
(Lounge Service)

การบริการผู้โดยสารขาออก ตรวจรับบัตรที่นั่ง, เอกสารการเดินทาง
และเชิญผู้โดยสารขึ้นเครื่องบิน
(Departure Gate Service)

การบริการในเที่ยวบิน
(In-Flight Service)

การบริการผู้โดยสารขาเข้าเพื่อรับกระเป๋าและสัมภาระ
(Baggage Claim Service)

ภาพที่ 6 จุดสัมผัสและกระบวนการการให้บริการผู้โดยสารขององค์กรธุรกิจการบิน

ภาพที่ 6 จุดสัมผัสและกระบวนการการให้บริการผูโ้ ดยสารขององค์กรธุรกิจการบิน

ศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาลูกค้า (Guestology)*
ความสะดวกต่างๆ อาจไม่ท�ำให้เกิดการบริการที่ดีเลิศได้
โดยทั่วไปองค์กรธุรกิจการบินทราบถึงขั้นตอน หากแต่การศึกษาฝั่ง Demand Side ซึ่งได้แก่ การฟังเสียง
ศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาลูกค้า (Guestology)*
ในการให้บริการในทุกๆ จุดสัมผัสของการให้บริการ ของผู้ใช้บริการ การพัฒนารูปแบบการบริการ การศึกษา
โดยทัวไปองค์
่
กรธุรกิจการบินทราบถึงขัน้ ตอนในการให้บริการในทุกๆ จุดสัมผัสของการให้บริการ (Service
(Service
Touchpoint)
องการของผู
างจริเช่งจันง การ
การเข้าถึงข้อมูล
ั
Touchpoint) และปญหาต่าและปั
งๆ ทีต่ ญอ้ หาต่
งเผชิาญงๆดังทีได้่ตก้อล่งเผชิ
าวไว้ญขดัา้ งงต้ได้นดีอยู่แความต้
ล้ว การมุ
ง่ เน้นพัฒนา้โดยสารอย่
Supply Side
กล่นาพัวไว้
ข้างต้เนทคโนโลยี
ดีอยู่แล้วหรืการมุ
เน้ง่นอพัานวยความสะดวกต่
ฒนา Supply Sideางๆ อาจไม่
ความต้
องการที
่แท้จริกงารที
ของผู
มุ่งเน้
ฒนาแต่
อสร้า่งงสิ
ทาให้
เกิดการบริ
ด่ เี ลิ้โศดยสารเป็
ได้ หากแต่นสิ่งจ�ำเป็นอย่าง
เช่นกษาฝ
การมุ
่งเน้นพัฒSide
นาแต่ซึเทคโนโลยี
หรืงั อเสีสร้ยงของผู
างสิ่งอ�ใ้ ำช้นวย
ยิง่ ทีฒจ่ ะช่
เกิดการพักฒารนาการบริ
การของธุรกิจการบิน
การศึ
งั ่ Demand
ง่ ได้แก่ การฟ
บริการ การพั
นารูวปยให้
แบบการบริ
การศึกษาความ

ต้องการของผูโ้ ดยสารอย่างจริงจัง การเข้าถึงข้อมูลความต้องการทีแ่ ท้จริงของผูโ้ ดยสารเป็ นสิง่ จาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะช่วย
ให้เกิดการพัฒนาการบริการของธุรกิจการบินให้ดเี ลิศ ศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาลูกค้า (Guestology) (Robert C. Ford
et al, 2012: 5) เป็ นการศึกษาและสังเกตการณ์พฤติกรรมของลูกค้าหรือแขกผูม้ าเยือน (Guest) ทีม่ าใช้บริการอย่าง

KKU Res. J.(be) 2013; 12(2)

ให้ดีเลิศ ศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาลูกค้า (Guestology)
(Robert C. Ford et al, 2012: 5) เป็นการศึกษาและ
สั ง เกตการณ์ พ ฤติ ก รรมของลูกค้าหรือ แขกผู้ม าเยือ น
(Guest) ที่มาใช้บริการอย่างจริงจัง โดยพนักงานผู้ให้
บริการต้องดูแลและเอาใจใส่ผู้มาใช้บริการเหมือนแขก
ผูม้ าเยือน (Guest) ในขณะเดียวกันองค์กรทีใ่ ห้บริการต้อง
ยึดถือความคิดเห็นหรือแง่คิดของแขกผู้มาเยือน (Guest)
เป็นหลัก โดยกลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กร รวมถึงพนักงาน
และระบบการด�ำเนินงานจะต้องเกินความคาดหวังของ
ลูกค้า แต่มิได้หมายความว่าผู้ให้บริการจะต้องบริการ
เกินสิ่งที่ลูกค้าต้องการ (Robert C. Ford et al, 2012: 18)
ศาสตร์ ว ่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาลู ก ค้ า (Guestology)
ช่วยท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการองค์กร
ผู้ให้บริการ โดยมุมมองการบริหารจัดการองค์แบบเก่า
เช่ น การเน้ น การออกแบบองค์ ก ร (Organizational
Design) การเน้ น สายการบั ง คั บ บั ญ ชา (Managerial
Hierarchy) หรื อ การเน้ น ระบบการผลิ ต เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร จะถูกเปลี่ยนแปลงไป
โดยศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาลูกค้า (Guestology) จะท�ำให้
องค์กรผู้ให้บริการเข้าใจลูกค้าและใส่ใจในประสบการณ์
ของลู ก ค้ า (Guest Experience) อย่ า งเป็ น ระบบ
ผ่านการศึกษาว่าลูกค้าต้องการอะไร หรือลูกค้าท�ำอะไร
เพื่อช่วยให้องค์กรผู้ให้บริการสามารถสร้างรูปแบบการ
ให้บริการ และสามารถท�ำนายหรือพยากรณ์ความต้องการ
การบริการนั้นๆ ได้ (Robert C. Ford et al, 2012: 5)
โดยประสบการณ์ของลูกค้า (Guest Experience) ประกอบ
ไปด้วยองค์ประกอบส�ำคัญ 3 ประการ (Robert C. Ford et
al, 2012: 11-12) ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์การบริการ (Service Product or
Service Package) องค์กรธุรกิจการบินจะต้องศึกษาว่าเหตุ
ใดผู้โดยสารจึงเลือกใช้บริการเป็นอันดับแรก และสิ่งใด
เป็นผลิตภัณฑ์การบริการของสายการบินของเราทัง้ หมด
ซึ่ ง สามารถเป็ น สิ่ ง ที่ สั ม ผั ส ได้ (Tangible) เช่ น
อุปกรณ์ต่างๆ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก เป็นต้น และสิ่ง
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ที่ไม่สามารถสัมผัสได้ เช่น การบริการของพนักงาน
ตอนรับภาคพื้น การบริการของลูกเรือในเที่ยวบินต่างๆ
เป็นต้น องค์กรธุรกิจการบินอาจจะคิดว่าผลิตภัณฑ์การ
บริการทีเ่ ลือกให้ผโู้ ดยสาร หรือออกแบบมาเพือ่ ผูโ้ ดยสาร
นั้นดีเยี่ยมที่สุดแล้ว หากแต่ในทางกลับกัน ผู้โดยสารอาจ
ไม่ชอบหรือไม่ประทับใจในสิง่ ทีอ่ งค์กรธุรกิจการบินมอบให้
เป็นต้น
2. สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพในการบริ ก าร
(Service Setting or Service Environment or Servicescape)
องค์ ก รธุ ร กิ จ การบิ น จะได้ ท ราบถึ ง ความรู ้ สึ ก และ
ประสบการณ์ของลูกค้าที่มีต่อลักษณะทางกายภาพ เช่น
อุณภูมิบริเวณที่ให้บริการผู้โดยสาร แสงสว่างที่เพียงพอ
กลิน่ อันพึงประสงค์ รูปแบบการตกแต่งสถานทีท่ เี่ หมาะสม
เป็นต้น เพือ่ น�ำมาพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขให้ตอบสนอง
ความต้องการของผู้โดยสารต่อไป
3. ระบบการส่งมอบบริการ (Service Delivery
System) ถื อ เป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส� ำ คั ญ ประการหนึ่ ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ส่งมอบการ
บริ ก ารโดยตรงแก่ ผู ้ โ ดยสาร เนื่ อ งจากประสบการณ์
และความคาดหวังการบริการของผู้โดยสารแตกต่างกัน
ความไม่คงที่ของอารมณ์ของผู้โดยสารกับผู้ให้บริการ
ในขณะนั้น อาจท�ำให้การบริการในแต่ละครั้งเกิดความ
ไม่แน่นอน ดังนั้นองค์กรธุรกิจการบินจึงจ�ำเป็นต้อง
พยายามท�ำทุกวิถที างเพือ่ ให้ระบบการส่งมอบบริการเป็น
ไปอย่างดีที่สุด
การพั ฒ นาการบริ ก ารของธุ ร กิ จการบิ น ให้ อยู ่
ในระดับดีเลิศในทุกจุดสัมผัสการให้บริการ (Service
Touchpoint) เป็ น ความท้ า ทายองค์ ก รธุ ร กิ จ การบิ น
และพนั ก งานผู ้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส ่ ง มอบการบริ ก ารแก่
ผูโ้ ดยสารเป็นอย่างยิง่ การส่งมอบการบริการแก่ผโู้ ดยสาร
ด้ ว ยความเข้ า ใจความต้ อ งการของผู ้ โ ดยสารถื อ เป็ น
สิง่ ส�ำคัญยิง่ ทีจ่ ะช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในธุรกิจการบิน เพื่อความอยู่รอดและความส�ำเร็จของ
องค์กร (Chen & Chang, 2005 : 79-87) นอกจากนี้

54

การศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ จั ย เกี่ ย วกั บ ประสบการณ์ แ ละ
ความต้องการของผู้โดยสาร และการประยุกต์ใช้ศาสตร์
ว่าด้วยการศึกษาลูกค้า (Guestology) เป็นวิธีการหนึ่ง
ที่จะช่วยให้องค์กรธุรกิจการบินเข้าใจความต้องการของ
ผู ้ โ ดยสารมากขึ้ น สามารถก� ำ หนดวิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการ
ให้บริการ (Service Vision) ซึ่งเป็นหนึ่งองค์ประกอบ
ที่ส�ำคัญที่จะช่วยท�ำให้องค์กรก้าวสู่ความเป็นผู้น�ำในการ
บริการและประสบความส�ำเร็จ อีกทั้งยังช่วยให้องค์กร
ธุ ร กิ จ การบิ น สามารถวางแผนการบริ ก าร (Service
Planning) และช่วยให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ให้บริการผู้โดยสารและตอบสนองความต้องการของ
ผู้โดยสารได้อย่างราบรื่นในทุกจุดสัมผัสการให้บริการ
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