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การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษากลยุ ท ธ์ ข องสายการบิ น ต่ า งประเทศที่ ไ ด้ ใ ช้
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างประสบการณ์ให้กบั ผูโ้ ดยสารในสถานการณ์โควิด-19 และ
พัฒนาต้นแบบการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างประสบการณ์ให้กบั ผูโ้ ดยสารสาหรับ
ผูโ้ ดยสารไทยตลอดเส้นทางการเดินทางผูบ้ ริ โภค (Customer Journey) รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจ
ต่อต้นแบบการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิ ษฐ์ในการสร้ างประสบการณ์ ของสายการบินต้นแบบ
โดยใช้ระเบียนวิธีวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Quantitative Research) ประกอบด้วยการวิจยั สัมภาษณ์ เชิ งลึ ก
(In-depth Interview) การวิจยั เชิ ง เอกสาร (Documentary Research) จานวน 5 สายการบิ น ได้แก่
กาตาร์ แอร์ เวย์ สิ งคโปร์ แอร์ ไลน์ ออลนิ ปปอนแอร์ เวย์ เอมิเรตส์ แอร์ ไลน์ และเจแปนแอร์ ไลน์
รวมทั้งการสัมภาษณ์ แบบกึ่ งโครงสร้ าง (Semi-Structured Interview) กับผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ เคย
เดินทางและใช้บริ การสายการบินที่ให้บริ การเต็มรู ปแบบ (Full-Service) อายุในช่วงเจเนอเรชัน่ วาย
ทั้งสิ้ น 6 คน
ผลการศึ ก ษาวิจยั เชิ ง สั ม ภาษณ์ และวิ จยั เชิ ง เอกสาร พบว่า สายการบิ นส่ วนใหญ่ มี ก าร
ให้บริ การเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างประสบการณ์กบั ผูโ้ ดยสารตลอดเส้นทางการเดินทาง
ผูบ้ ริ โภค (Customer Journey) ตั้งแต่ข้ นั ตอนการค้นหาข้อมูลและสารองที่นงั่ เช็คอิน ห้องรับรอง
ประตูข้ ึนเครื่ อง บนเครื่ อง ที่รับกระเป๋ าและสนามบินปลายทาง
ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารเทคโนโลยี ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ใ นการสร้ าง
ประสบการณ์ ตน้ แบบที่ได้จดั ทา พบว่า ส่ วนใหญ่พึงพอใจในการนาเทคโนโลยีปัญญาประดิ ษฐ์มา
ให้บริ การบริ เวณประตูข้ ึนเครื่ อง (Gate) มากที่สุด รองลงมาด้านการให้บริ การเช็คอิน ด้านค้นคว้า
ข้อมูลและสารองบัตรโดยสารบนเว็บไซต์ ด้านห้องรับรอง ด้านการให้บริ การบนเครื่ อง และด้าน
การบริ การสนามบินบริ เวณรับกระเป๋ าและสนามบินปลายทาง ตามลาดับ
คาสาคัญ : เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เส้นทางการเดินทางผูบ้ ริ โภค โปรโตไทป์ ต้นแบบ
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The primary objective of this research is to study various overseas airlines’ strategic usages

of artificial intelligence (AI) technology in creating passenger experiences during the COVID-19
pandemic in order to develop a service prototype for utilization of AI technology to create passenger
experiences for Thai passengers throughout the customer journey. This research also aims to
examine customer satisfaction of how the subject carriers use AI technology to create passenger
experiences through the following quantitative research methods: 1) Documentary research on five
airlines namely Qatar Airways, Singapore Airlines, All Nippon Airways, Emirates, and Japan
Airlines; 2) In-depth interviews of the aforementioned five airlines’ personnel; 3) Semi-structured
interviews of six Thai Generation Y passengers with travel experience with full-service carriers.
The interviews and documentary research show that the majority of the subject airlines
apply AI technology to create passenger experiences for the whole customer journey: from flight
search and ticket reservation to checking-in and going through passenger lounges, boarding gates,
cabins, baggage reclaims, and arrival at the destination airports.
In addition, the results of the customer satisfaction study on applying AI technology to
create passenger experience prototype show that the majority of customers are most satisfied with
AI technologies applied to boarding gate services, followed by check-in services, online flight
research and ticket reservation, lounge services, inflight services, and lastly baggage reclaims and
check-out services at the destination terminals.
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