
 
 

บทคดัย่อ 
ช่ือการศึกษาค้นคว้าวจัิยอสิระ   การใชน้วตักรรมปัญญาประดิษฐ ์(AI) เพื่อสร้างประสบการณ์ 

ผูโ้ดยสารเดินทางสายการบินเตม็รูปแบบ  (Full Service) 

ช่ือผู้เขียน  นางสาวสุกฤตา อนุสรศกัด์ิ 

ช่ือปริญญา  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (นิเทศศาสตร์และนวตักรรม) 

ปีการศึกษา  2564 
 

 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์ของสายการบินต่างประเทศท่ีได้ใช้

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างประสบการณ์ให้กบัผูโ้ดยสารในสถานการณ์โควิด-19 และ
พฒันาตน้แบบการใชเ้ทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างประสบการณ์ให้กบัผูโ้ดยสารส าหรับ
ผูโ้ดยสารไทยตลอดเส้นทางการเดินทางผูบ้ริโภค (Customer Journey) รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจ
ต่อตน้แบบการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างประสบการณ์ของสายการบินตน้แบบ 
โดยใช้ระเบียนวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) ประกอบดว้ยการวิจยัสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) การวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary Research) จ  านวน 5 สายการบิน ได้แก่ 
กาตาร์แอร์เวย  ์สิงคโปร์แอร์ไลน์  ออลนิปปอนแอร์เวย ์  เอมิเรตส์แอร์ไลน์  และเจแปนแอร์ไลน์ 
รวมทั้งการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) กบัผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีเคย
เดินทางและใชบ้ริการสายการบินท่ีใหบ้ริการเตม็รูปแบบ (Full-Service)  อายใุนช่วงเจเนอเรชัน่วาย  
ทั้งส้ิน 6 คน  

ผลการศึกษาวิจยัเชิงสัมภาษณ์และวิจยัเชิงเอกสาร พบว่า สายการบินส่วนใหญ่มีการ
ใหบ้ริการเทคโนโลยปัีญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างประสบการณ์กบัผูโ้ดยสารตลอดเส้นทางการเดินทาง
ผูบ้ริโภค (Customer Journey) ตั้งแต่ขั้นตอนการคน้หาขอ้มูลและส ารองท่ีนัง่ เช็คอิน ห้องรับรอง 
ประตูข้ึนเคร่ือง บนเคร่ือง ท่ีรับกระเป๋าและสนามบินปลายทาง  

ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการสร้าง
ประสบการณ์ตน้แบบท่ีไดจ้ดัท า พบวา่ ส่วนใหญ่พึงพอใจในการน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มา
ให้บริการบริเวณประตูข้ึนเคร่ือง (Gate) มากท่ีสุด รองลงมาดา้นการให้บริการเช็คอิน ดา้นคน้ควา้
ขอ้มูลและส ารองบตัรโดยสารบนเวบ็ไซต์ ดา้นห้องรับรอง ดา้นการให้บริการบนเคร่ือง และดา้น
การบริการสนามบินบริเวณรับกระเป๋าและสนามบินปลายทาง ตามล าดบั  
 
ค าส าคัญ : เทคโนโลยปัีญญาประดิษฐ์ เส้นทางการเดินทางผูบ้ริโภค โปรโตไทป์ตน้แบบ 



 
 

ABSTRACT 
Title of Independent study Utilizing the Innovation of Artificial Intelligence (AI) to Create 

Experiences for Full-Service Carrier Passengers 

Author  Sukitta Anusornsak 

Degree   Master of Arts (Communication and Innovation) 

Year   2021 
 

 

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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