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บทคัดยอ
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินและเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของสายการบิน
ตอผูโดยสารสูงวัยในจังหวัดภูเก็ต (SERVQUAL) ประกอบดวย 8 ดาน ไดแก ดานบุคลากร ดานการตอบสนองตอ
ผูโดยสาร ดานความนาเชื่อถือ ดานรูปแบบการ ดานความพรอมในการใหบริการ ดานการเอาใจใส ดานสิ่งที่จับ
ตองได และดานภาพลักษณของสายการบิน โดยมีประชากรกลุมตัวอยางเปนผูโดยสารสูงวัยที่ใชบริการสายการบิน
ณ ทาอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จำนวน 400 คน โดยเก็บขอมูลในเดือนธันวาคม 2562 การวิจัยในครั้งนี้ ใช
แบบสอบถามในการเก็บขอมูลและใชแบบจำลองสมการเชิงโครงสราง (Structural Equation Model: SEM) ใน
การวิเคราะหขอมูล และการทดสอบความสอดคลองของโมเดลพิจารณาจากคาดัชนี Comparative Fit Index
(CFI) มีคาเทากับ 0.930 และ Tucker-Lewis Index (TLI) 0.917 ผลการศึกษาพบวา ดานที่มีผลการประเมิณ
คุณภาพมากที่สุด คือ ดานบุคลากร โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.87 รองลงมา คือ ดานรูปแบบการบิน การเอาใจ
ใส การตอบสนองตอผูโดยสาร ความพรอมใชงาน ภาพลักษณ ความนาเชื่อถือ ตามลำดับ และในสวนของปจจัยที่
กลุมตัวอยางประเมินคุณภาพการบริการของสายการบินนอยที่สุด คือ สิ่งที่จับตองได โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.49 และ
ผลการวิเคราะหการประเมินคุณภาพการบริการที่มีผลตอภาพลักษณของสายการบิน พบวา ประเด็นยอยที่มีผลตอ
ภาพลักษณของสายการบินมากที่สุด คือ สายการบินมีบริการที่ดีเยี่ยมตอผูโดยสารสูงวัย ขอเสนอแนะที่ไดจาก
งานวิจัย พบวา ควรสงเสริมใหมีระบบการดูแลผูสูงอายุที่ตอบสนองตอความตองการของผูโดยสารสูงวัยในการ
เดินทางในเสนทางสายการบินมากขึ้นและสงเสริมการประชาสัมพันธการใหบริการแกผูโดยสารสูงวัยอยางทั่วถึง
คำสำคัญ: การประเมินคุณภาพ, การบริการ, สายการบิน, ผูโดยสารสูงวัย
Abstract
1,2,3,4,5

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จังหวัดขอนแกน
Sripatum University Khon Kaen Province
Email : taksinayuyee9@gmail.com

วารสารปรัชญาปริทรรศน

Journal of Philosophical Vision

ปที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2564

-.119- Vol 26 No.1 January - June 2021

The objective of this research is to evaluate and to recommend the development of service
quality of the elderly passenger in Phuket. The SERVQUAL consist of 8 aspects, including Staff,
Tangibles, Responsiveness, Reliability and Assurance ,Flight Pattern, Availability, Empathy and
Image. The data were collected in December 2019 from 400 elderly passengers at Phuket
International Airport. In this research, questionnaires were used to collect data and structural
Equation Model (SEM) was used to analyze the data and the model conformity test was
determined based on the Comparative Fit Index (CFI) of 0.930 and the Tucker-Lewis Index (TLI) of
0.917. The results showed that the aspect with the highest quality assessment was Staff with an
average score of 3.87, followed by Flight Pattern, Empathy, Responsiveness, Availability, Image
and Reliability and Assurance, respectively. The aspect with the lowest quality assessment was
Tangible with an average score of 3.49. Finally, the excellent service for elderly passengers is the
minor issue of Image aspect which the most affects to airlines. Recommendations from the
research; An elderly care system should be promoted to respond to the needs of elderly
passengers and promote the public relations of providing services to elderly passengers
thoroughly.
Keywords: Service Quality, Assessment, Airlines, Elderly Passengers.
บทนำ

เมื่อไมกี่ปที่ผานมาอุตสาหกรรมการบินไดมีการเพิ่มเที่ยวบินและขยายเสนทางบินมากขึ้นโดยเฉพาะสาย
การบินในภูมิภาคเอเชีย สงผลใหอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งอุตสาหกรรมการ
บินมีลักษณะการดำเนินกิจกรรมที่แตกตางจากการคมนาคมในรูปแบบอื่นๆ เปนอุตสาหกรรมที่ใหความสำคัญกับ
ความปลอดภัยอยางสูงสุดการดำเนินกิจกรรมอยางรวดเร็วและตรงตามตารางเวลานอกจากนี้อุตสาหกรรมการบิน
ยังมีความเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทั้งทางตรงและทางออมในดานการสรางรายได อันเนื่องมาจาก
ความสะดวกและความรวดเร็วในการเดินทางจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง หรือจากประเทศหนึ่งไปยังอีก
ประเทศหนึ่งภายในระยะเวลาอันสั้นนอกจากการอำนวยความสะดวกในดานการเดินทางแลว อุตสาหกรรมการบิน
ยังลดชองวางหรือความแตกตางระหวางเชื้อชาติ วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ จึงเปนที่สนใจตอสายการบินตางๆใน
การขยายธุรกิจโดยเฉพาะอยางยิ่งสายการบินที่ใหบริการอยางเต็มรูปแบบและสายการบินตนทุนต่ำ (วัชระ รณนภา
กาศ ฤทธาคนี, 2557)
ปจจุบันจำนวนผูโดยสารในแตละปเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่เปนที่สนใจและงาย
ต อการเข า ถึ งมากขึ ้ น จากข อมู ล จำนวนผู  โ ดยสารในป 2561-2562 ของบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด ที่
ดำเนินงานใหบริการดานทาอากาศยานในประเทศ 6 แหง ไดแก สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม หาดใหญ ภูเก็ต
และเชียงรายโดยการจำแนกผูโดยสารภายในประเทศและระหวางประเทศพบวาจำนวนผูโดยสารระหวางประเทศ
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ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มขึ้นจาก 48,002,984 คน ในป 2560 เปนจำนวน 51,154,386 คน ในป 2561 ซึ่ง
มี ค วามเปลี ่ ย นแปลงร อ ยละ 6.57 ส ว นผู  โ ดยสารภายในประเทศ ณ ท า อากาศยานสุ ว รรณภู ม ิ เ พิ ่ ม ขึ้ น จาก
11,076,231 คน ในป 2560 เปนจำนวน 11,660,258 คน ในป 2561 ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงรอยละ 5.27 และยัง
พบวา ทาอากาศยานในภูมิภาคที่มีผูโดยสารเดินทางมากที่สุด คือ ทาอากาศยานภูเก็ต โดยพบวา จำนวนผูโดยสาร
ระหวางประเทศ ณ ทาอากาศยานภูเก็ต เพิ่มขึ้นจาก 8,742,510 คน ในป 2560 เปนจำนวน 10,398,376 คน ใน
ป 2561 ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงรอยละ 18.94 สวนผูโดยสารภายในประเทศ ณ ทาอากาศยานภูเก็ต เพิ่มขึ้นจาก
7,487,921 คน ในป 2560 เปนจำนวน 7,862,457 คน ในป 2561 ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงรอยละ 5.00 (ทาอากาศ
ยานไทย, 2562)
จากขอมูลทางสถิติของผูโดยสารที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องนั้นสื่อใหเห็นถึงความหลากหลายของผูโดยสาร
เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลสถิติดานลักษณะของประชากรไทยในปจจุบัน พบวา ประชากรผูสูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องและในป 2565 ประเทศไทยจะเปนสังคมสูงอายุอยางสมบูรณ หรือหมายถึงสัดสวนประชากรอายุ 60
ปขึ้นไปสูงถึงรอยละ 20 กอนที่ในป 2576 ประเทศไทยจะเปนสังคมสูงอายุระดับสุดยอด หรือมีสัดสวนประชากร
สูงอายุ 60 ปขึ้นไป สูงขึ้นถึงรอยละ 28 (กรมสุขภาพจิต, 2563) ในปพ.ศ. 2561ขอมูลการสำรวจภาวะการทำงาน
ของประชากร ของสำนักงานสถิติแหงชาติพบวา ประมาณรอยละ 37 ของผูสูงอายุไทยยังคงทำงานอยู คิดเปน
แรงงานสูงอายุประมาณ 4.4 ลานคน จากผูสูงอายุทั้งหมด 12 ลานคน และขอมูลจากการสำรวจฯนี้ ระบุวา
ผูสูงอายุในชวงอายุ 60-64 ป ซึ่งสวนมากยังมีสุขภาพและสมรรถนะดานตางๆ ที่นาจะเอื้อตอความสามารถในการ
ทำงานตอไปได มีจำนวนมากถึงรอยละ 41 ที่ “ไมไดทำงาน” หรือ “หยุดทำงาน” (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูสูงอายุไทย, 2561) จากขอมูลที่กลาวมาขางตน สถานการณการกาวสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณในประเทศไทย
นั้นสงผลตอการกำหนดกลยุทธในการแขงขันของสายการบินเพื่อรองรับผูโดยสารกลุมนี้ใหไดรับการบริการอยาง
เต็มที่จึงทำใหผูศึกษาสนใจเรื่องการประเมินคุณภาพดานการใหบริการของสายการบินตอผูโดยสารสูงวัยซึ่งอาจ
เปนประโยชนตอภาคธุรกิจในการปรับรูปแบบการใหบริการที่ตอบสนองตอความตองของประชากรกลุมนี้ที่กำลัง
จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อประเมินคุณภาพการบริการของสายการตอผูโดยสารสูงวัยในจังหวัดภูเก็ต
2. เพื่อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพการบริการของสายการบินตอผูโดยสารสูงวัย
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับผูสูงอายุ
ผูสูงอายุ คือ บุคคลที่มีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป ที่มีความตองการความดูแลเปนพิเศษ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงสมรรถภาพทางดานรางกายที่เสื่อมถอย (ปราโมทย ประสาทกุล, 2556 และ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,
2550) โดยความตองการของผูสูงอายุแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก ความตองการดานรางกาย ความตองการ
ดานจิตใจ และความตองการทางดานเศรษฐกิจและสังคม
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ความตองการดานรางกาย ไดแก ความตองการมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง สมบูรณ การมีผูดูแลชวยเหลือ
อยางใกลชิด และความตองการดานที่พักหรือที่อยูอาศัยในสภาพแวดลอมที่ดี ความตองการไดบริโภคอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ การไดรับการตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาลที่รวดเร็ว การพักผอนที่เพียงพอ และสิ่งอำนวยความ
สะดวก
ความตองการดานจิตใจ ไดแก ความตองการในการยอมรับและการนับ ถือการมี คุณคาตอสมาชิ กใน
ครอบครัว และความตองการในการสรางวิถีชีวิตของตนเองใหคงสภาพความหนุมสาวความตองการทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม ไดแก การไดรับความสนใจจากผูอื่น การเปนสวนหนึ่งของครอบครัวและสังคม การมีบทบาท
ในสังคมที่ตนเองถนัดในเรื่องการมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคมและชุมชน ตลอดจนการไดสวัสดิการที่ดีทางสังคม
(สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, 2550)
แนวคิดดานคุณภาพการบริการ
นักวิจัยไดแนะนำแบบจำลองมากมายในการวัดคุณภาพการบริการ โดยมีรากฐานมาจาก SERVQUAL gap
model ที่นำเสนอโดย Parasuraman et al. (1985) ซึ่งเปนโมเดลการวัดความแตกตางระหวางความคาดหวังและ
ประสิ ท ธิ ภ าพการดำเนิ น งานที ่ เ กิ ด ขึ ้ น จริ ง เป น ตั ว กำหนดการรั บ รู  ถ ึ ง คุ ณ ภาพการบริ ก าร (Parasuraman,
Zeithaml, & Berry 1988; Cronin & Taylor 1992) แมวานักวิชาการไมเห็นดวยกับแนวทางการประเมินคุณภาพ
การบริการดังกลาว ในวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการตลาดบริการมีนักวิจัยหลายคนแนะนำวาคุณภาพการบริการ
เปนแนวคิดแบบหลายมิติ ดังนั้นจึงไมมีโมเดลใดที่ถือวาเปนโมเดลพื้นฐานที่สามารถวัดไดทั่วไป (Shonk, 2006;
Clemes, Gan, & Kan, 2008) ดวยเหตุนี้นักวิชาการบางคนชี้ใหเห็นถึงความบกพรองของความคาดหวังและการ
รับรู (แบบจำลองชองวาง) ที่รองรับโมเดล SERVQUAL ได (Jin-Woo, Rodger, & Cheng-Lung, 2005; Pakdil
& Aydin 2007; Ladhari, 2008) หนึ่งในนักวิจัยที่มีชื่อเสียงที่ตอบสนองตอการอภิปรายเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
แบบจำลอง SERVQUAL คื อ Gilbert และ Wong (2003) ได เ สนอโครงสร า งคุ ณ ภาพการบริ ก าร 7 มิ ต ิ ซึ่ ง
ประกอบด ว ย Reliability, Assurance, Responsive, Employees, Customization, Facilities แล ะFlight
patterns ซึ่งถือวาครอบคลุมและเหมาะสมกับการวัดคุณภาพการบริการในอุตสาหกรรมการบิน (Rahim, 2015).
Gilbert and Wong (2003) อ า งว า แบบจำลอง SERVQUAL ไมไดร ะบุล ักษณะสำคัญ อื่น ๆ ของคุณลัก ษณะ
คุ ณภาพการบริ การในหลายอุ ตสาหกรรม Jin-Woo และคณะ (2005) และ Mishal (2015) ยืน ยัน วา โมเดล
SERVQUAL ไมใชเครื่องมือสากลในการวัดคุณภาพการบริการ เนื่องจากสินคาบางรายการที่อยูภายใตมิติขอมูล
สอดคลองกันและจัดกลุมใหมภายใตมิติที่ตางกัน Jin-Woo และคณะ (2005) กลาวเพิ่มเติมวาควรมีการแกไขและ
ดัดแปลงใหเขากับมิติที่เลือก เพื่อใหมีความเกี่ยวของและประยุกตใชกับอุตสาหกรรมที่หลากหลายมากขึ้น หลังจาก
ขอบกพร องของแบบจำลอง SERVQUAL ไดมีการพัฒนาแบบจำลองทดแทนจำนวนหนึ่งเพื่ อวั ดการประเมิ น
คุณภาพการบริการของลูกคา (Caro & Garcia, 2007) ทั้งนี้ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมและไดสรุปการใชตัวแปร
ในการวัดคุณภาพการบริการดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตัวแปร SERVQUAL ของนักวิชาการตางๆที่ถูกนำมาพัฒนาประยุกตใชกับงานวิจัย
ตัวแปร SERVQUAL

Responsiveness
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วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ผูวิจัยไดดำเนินการวิจัยดังตอไปนี้
1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้กลุมตัวอยาง คือผูสูงวัยจำนวน 400 คน ที่เดินทางโดยสายการบินโดย
เส น ทาง กรุ งเทพฯ – ภู เ ก็ ต ในป 2562 ใชการวิเคราะหขอมูล สมการเชิงโครงสราง (Structural Equation
Model: SEM) โดยแบงเปนการประเมินคุณภาพการบริการของสายการบินตอผูโดยสารสูงวัยและการวิเคราะหตัว
แปรที่มีผลต อการประเมิน คุ ณภาพการบริ การ โดยวิเคราะห องค ประกอบเชิ งยืน ยัน (Confirmatory Factor
Analysis: CFA)
2.การศึกษาความสัมพันธระหวางการประเมินคุณภาพการบริการของสายการบินตอผูโดยสารสูงวัยใน
เสนทางกรุงเทพฯ - ภูเก็ต กับปจจัยที่มีผลตอภาพลักษณตอสายการบิน โดยใชการวิเคราะหความสัมพันธเชิงเสน
(Path Analysis) เพื่อพิจารณาตัวแปรทั้ง2 มีความสัมพันธกันอยางมีนัยยะสำคัญ โดยใชขอมูลจากการเก็บสถิติ
สำหรับโปรแกรมที่ใชการวิเคราะห คือ โปรแกรม R และเครื่องมือที่ใชในการเลือกเครื่องมือการวัดคุณภาพจากการ
บริการ (SERVQUAL) ทั้ง 8 ดาน
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่มีลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา Rating Scale 5
ระดับ
ผลการวิจัย
ผลการวิจัย เรื่อง การประเมินคุณภาพการบริการของสายการบินตอผูโดยสารสูงวัย มีดังนี้
ผลการวิเคราะห SEM พบวา คา CFI, TLI , RMSEA และคา SRMR มีคาเปนไปตามเงื่อนไขที่ทำใหขอมูล
มีความสอดคลองกัน ในดานการรับรูของกลุมตัวอยางในการประเมินคุณภาพการบริการของสายการบิ น ต อ
ผูโดยสารสูงวัยในดานตางๆ พบวา ปจจัยหรือองคประกอบของกลุมตัวอยางสนใจมากที่สุด คือ ดานรูปแบบการบิน
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.975 รองลงมา คือ ความนาเชื่อถือ ความพรอมใชงาน การเอาใจใส การตอบสนองตอ
ผูโดยสาร บุคลากร และ สิ่งที่จับตองได โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.936 ตามลำดับ
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ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีผลตอปจจัยในดานตางๆ ของการประเมินคุณภาพสาย
การบินตอผูโดยสารสูงวัยในจังหวัดภูเก็ต พบวา ปจจัยที่กลุมตัวอยางมองวาปจจัยสำคัญที่สุดในการประเมิน
คุณภาพการบริการ คือ ดานบุคลากร โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.87 รองลงมา คือ ดานรูปแบบการบิน การเอาใจ
ใส การตอบสนองตอผูโดยสาร ความพรอมใชงาน ภาพลักษณ ความนาเชื่อถือ ตามลำดับ และในสวนของปจจัยที่
กลุมตัวอยางประเมินคุณภาพการบริการของสายการบินนอยที่สุด คือ สิ่งที่จับตองได โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.49 และ
ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยถวงน้ำหนักรวม หรือคาการประเมินคุณภาพการบริการของสายการบินตอผูโดยสารสูงวัย
ในจังหวัดภูเก็ตจากปจจัยทั้ง 7 ดาน พบวา ดานที่มีผลการประเมินคุณภาพการบริการของสายการบินมากที่สุด คือ
ด านรูป แบบการบิ น (Flt) ซึ ่ งมี ค า ผลการประเมิน คุณภาพการบริ การของสายการบิน มากที่ส ุ ดเทา กับ 3.79
รองลงมาคือดานความพรอมใชงาน (Ava) ซึ่งมีคาผลการประเมินคุณภาพการบริการของสายการบินที่ 3.76 ดาน
การตอบสนองตอผูโดยสาร (Res) ดานความนาเชื่อถือ (Rel) ดานการเอาใจใส (Emp) ซึ่งมีคาผลการประเมิน
คุณภาพการบริการของสายการบินเทากันที่ 3.65 ดานบุคลลากร (Staff) ซึ่งมีคาผลการประเมินคุณภาพการ
บริการที่ 3.57 และปจจัยที่มีผลการประเมินคุณภาพการบริการนอยที่สุดคือ ดานสิ่งที่จับตองได (Tan) ซึ่งมีคาผล
การประเมินคุณภาพการบริการของสายการบินเพียง 3.48 เมื่อพิจารณาคาการประเมินคุณภาพการบริการเฉลี่ย
ของสายการบินทั้ง 7 ดาน พบวา คุณภาพการบริการของสายการบินเปนปจจัยหลักสำหรับการเลือกใชบริการสาย
การบิน เทากับ 3.75
ผลการวิเคราะหการประเมินคุณภาพการบริการที่มีผลตอภาพลักษณของสายการบิน พบวา ประเด็นยอย
ที่มีผลตอภาพลักษณของสายการบินมากที่สุด คือ สายการบินมีบริการที่ดีเยี่ยมตอผูโดยสารสูงวัย (Ima3) เทากับ
3.74 รองลงมา คือ การประชาสัมพันธขาวสารของสายการบินที่ทั่วถึงที่เหมาะสมกับผูสูงวัย (Ima4) เทากับ 3.66
สายการบินมีบริการขายของที่ระลึกบนเครื่องบินที่นาสนใจสำหรับผูสูงวัย (Ima2) เทากับ 3.62 และประเด็นยอยที่
มีผลตอภาพลักษณนอยที่สุด คือ สายการบินมีการสงเสริมการขายที่เหมาะสมกับผูสูงวัย เชน ผูสูงวัยสามารถซื้อตั๋ว
โดยสารในราคาที่ต่ำกวาอัตราคาโดยสารปกติ เมื่อสำรองที่นั่งลวงหนา (Ima1) ซึ่งมีคาเทากับ 3.35 เมื่อพิจารณา
จากคาเฉลี่ยถวงน้ำหนักของประเด็นยอยทั้ง 4 ตัว พบวา การประเมินคุณภาพการบริการที่มีผลตอภาพลักษณของ
สายการบิน ไดคะแนนเทากับ 3.86
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ภาพที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหสมการเชิงโครงสราง
ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง (ตัวแปร SERVQUAL 7 ดาน) และตัวแปร 1 ดาน จะใชตัวแบบ
โครงสราง (Structural Model) ดวยวิธีการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธ (Path Analysis) โดยการศึกษาในครั้ง
นี้ผูวิจัยไดกาหนดใหองคประกอบของคุณภาพการบริการ ทั้ง 7 ดาน ตองรวมเปนองคประกอบเดียวกัน โดยตั้งชื่อ
ตั ว แปรว า SERVQUAL ดั งนั ้ น ในการวิ เ คราะหขอมูล จะใชก ารวิเคราะหอ งคป ระกอบการยืน ยัน ลำดับ ที่ 2
(Second Order Confirmatory Factor Analysis) รวมดวย กอนที่จะวิเคราะหความสัมพันธของการประเมิน
คุณภาพการบริการของสายการบินตอผูโดยสารสูงวัย จากการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธ (Path Analysis) ให
ผูวิจัยทราบถึงตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ คือ การประเมินคุณภาพการบริการของสายการบินในจังหวัดเชียงใหม
(SERVQUAL) มีนัยสำคัญทางสถิติในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามคือ ภาพลักษณของสายการบิน
(IMA) จากการที่ผูวิจัยไดทาการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเก็บแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจานวน 400 คนนั้น
พบวาเสนทางความสัมพันธ (Path Analysis) สามารถแปลผลไดวา “ถาการประเมินคุณภาพการบริการของสาย
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การบินเปลี่ยนแปลงไป จะใหภาพลักษณของสายการบินเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน” โดยมีขนาดการ
เปลี่ยนแปลงอยูในระดับที่คอนขางสูง กลาวคือ มีขนาดการเปลี่ยนแปลงมากกวา 0.5
การอภิปรายผล
ผลการประเมินคุณภาพการบริการของสายการบินตอผูโดยสารสูงวัยในจังหวัดภูเก็ตโดยประเมินจาก
SERVQUAL ที่กำหนดคุณภาพการบริการ ดาน ไดแก บุคลากร (Employee) สิ่งที่จับตองได (Tangibles) การ
ตอบสนองต อผู  โ ดยสาร (Responsiveness) ความนาเชื่อถือ (Reliability) รู ป แบบการบิ น (Flight Patterns)
ความพร อมใช งาน (Availability) ภาพลั กษณของสายการบิน (Image) และการเอาใจใส (Empathy) ซึ่งผล
การศึกษามี ดังนี้
องคประกอบดานบุคลากรมีผลต อการประเมิ นคุณภาพการบริการมากที่สุด ประกอบดวย พนักงาน
ใหบริการดวยความออนนอม ใชวาจาสุภาพ มีมารยาทตอผูสูงวัย พนักงานแตงกายสุภาพ เหมาะสมกับงานดูแลผู
สูงวัย พนักงานมีความสามารถทางดานภาษาที่ดีเยี่ยมตอผูสูงวัย ทั้งนี้เนื่องจากเปนมาตรฐานขั้นพื้นฐานในการ
ใหบริการของสายการบิน ในดานภาพลักษณ ประกอบดวย สายการบินมีบริการที่ดีเยี่ยมแกผูโดยสารสูงวัย สาย
การบินมีบริการขายของที่ระลึกบนเครื่องบินที่นาสนใจสำหรับผูสูงวัย สายการประชาสัมพันธขาวสารของสายการ
บินที่ทั่วถึงและเหมาะสมกับผูสูงวัย และสารการบินมีการสงเสริมการขายที่เหมาะสมกับผูสูงวัย เชน ผูสูงวัย
สามารถซื้อตั๋วโดยสารในราคาที่ต่ำกวาอัตราคาโดยสารปกติ เมื่อสำรองที่นั่งลวงหนา และในสวนของ องคประกอบ
ดานบุคลากรมีผลตอการประเมินคุณภาพการบริการนอยที่สุด ไดแก สื่อสิ่งพิมพบนเครื่องบินมีเนื้อหาที่นาสนใจ สา
หรับผูสูงวัย มีบริการอินเตอรเน็ตไวไฟ บนเครื่องบินหรือในหองรับรองที่รวดเร็ว สายการบินมีหองรับรองหรือ
สถานที่รองรับสำหรับผูโดยสารสูงวัยกอนขึ้นเครื่องที่มีคุณภาพ สะอาดและสวยงาม สายการบินมีบริการอาหาร
และเครื่องดื่มของสายการบินที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา ในเรื่องของสถานที่รับรองนั้นจะจัดใหมีบริการเฉพาะ
ของสายการบินที่ใหบริการเต็มรูปแบบ (Full Service Airline) เพียงอยางเดียว สวนสายการบินตนทุนต่ำ (Low
Cost Airline) นั้นไมไดจัดใหมีบริการดังกลาวเนื่องจากการลดตนทุนและสอดคลองกับราคาตั๋วที่จำหนายในราคา
ที่ต่ำกวา
ผูโดยสารกลุมนี้เปนกลุมที่ตองการดูและเปนพิเศษอยางใกลชิด จึงใหความสำคัญกับสายการบินที่
ให บ ริ การเต็ มรู ป แบบ (Full Service Airline) มากกวาสายการบิ น ตน ทุ น ต่ำ (Low Cost Airline) เนื่องด ว ย
ลักษณะของงานใหบริการของทั้ง 2 รูปมีลักษณะที่แตกตางกัน โดยสายการบินที่ใหบริการเต็มรูปแบบเนนการ
นำเสนอบริการอยางครอบคลุมเปนหลัก ซึ่งแตกตางจากสายการบินตนทุนต่ำที่ผูโดยสารจะตองจายเงินเพิ่มเมื่อ
ตองการบริการบางอยาง เนื่องจากสายการบินตตนทุนต่ำจะเนนการขายตั๋วราคาถูกและตัดบริการบางอยางบน
เครื่องบินออกไป เพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคากลุมอื่นๆ ซึ่งสอดคลองกับความตองการของผูโดยสาร
สูงวัยในงานวิจัยของ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2539) ที่กลาวไววา ผูสูงอายุเปนผูที่มีความตองการความดูแลเปนพิเศษ
จากครอบครัว เนื่องจากความเสื่อมถอยตามสภาพของรางกาย โดยใชเครื่องมือการประเมินคุณภาพการบริการที่
สอดคล อ งกั บ Fatma Pakdil & Ozlem Aydin (2007) ที ่ พ ั ฒ นามากจากงานวิ จ ั ย ของ Gronroos (1984),
Parasuraman Zeithaml& Berry (1988) , Babakus & Mangold (1992) , Gilbert & Wong (2003) ที ่ เ พิ่ ม
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ปจจัยภาพลักษณของสายการบินขึ้นมาเพื่อเปนตัวชี้วัดถึงปจจัยของคุณภาพการบริการที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคา
หรือบริการที่สอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิติพงศ วรธรรมทองดี (2558) ศึกษาเรื่องคุณภาพการบริการบนเครื่องบิน
ของการบินไทยที่มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการของผูโดยสาร เนื่องจากปจจุบันประเทศไทยก
ไดกาวเขาสูสังคมผูสูงวัย (กรมสุขภาพจิต, 2563)
ขอเสนอแนะ
สงเสริมใหมีระบบการดูแลผูสูงอายุที่ตอบสนองตอความตองการของผูโดยสารสูงวัยในการเดินทางใน
เสนทางสายการบินมากขึ้น
สงเสริมการประชาสัมพันธการใหบริการแกผูโดยสารสูงวัยอยางทั่วถึง
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