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การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาวัฒนธรรมการบริหาร
จัดการของ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) สู่การเป็น
องค์การทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านเป็นเลิศด้านการบริการ โดยใช้ระเบียบวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ เพือ่ ท�ำการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญทั้งภายในและภายนอกองค์การ ด้วยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
ในแต่ละกลุ่ม รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 30 คน กล่าวคือ กลุ่มผู้บริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการของ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด
(มหาชน) จ�ำนวน 15 คน โดยแยกออกเป็น ผูบ้ ริหารระดับสูง คือ ผูจ้ ดั การประจ�ำเทีย่ วบิน (In-Flight Manager) จ�ำนวน 5 คน
ผู้บริหารระดับกลาง คือ หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Pursuers) จ�ำนวน 5 คน และพนักงานระดับปฏิบัติการ คือ
พนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิน (Cabin Crew) จ�ำนวน 5 คน และบุคคลภายนอกทีต่ ดิ ต่อหรือประสานงานกับ บริษทั การบินไทย
จ�ำกัด (มหาชน) ได้แก่ นักวิชาการและกลุม่ ลูกค้า หรือบริษทั ทัวร์ตา่ งๆ ทีใ่ ช้บริการ บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน
15 คน โดยแยกออกเป็น นักวิชาการทีม่ คี วามรูใ้ นเรือ่ งการบริหารองค์การเกีย่ วกับธุรกิจการบิน จ�ำนวน 5 คน และกลุม่ ลูกค้า
หรือบริษทั ทัวร์ตา่ งๆ จ�ำนวน 10 คน ผลการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมการบริหารจัดการของ บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
สู่การเป็นองค์การที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศด้านการบริการ ประกอบด้วย วัฒนธรรมองค์การ วัฒนธรรมทางความคิด
วัฒนธรรมทางพฤติกรรม และวัฒนธรรมทางวัตถุ ส่งผลต่อการบริหารจัดการของ บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) สูก่ ารเป็น
องค์การที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศด้านการบริการได้อย่างยั่งยืน กล่าวคือ ในประเด็นวัฒนธรรมองค์การสามารถส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อพัฒนาสู่การเป็นสายการบินที่มีความเป็นเลิศทางด้านการบริการ ซึ่งการพัฒนา
คุณลักษณะต่างๆ ในด้านความคิด ค่านิยม ความเชือ่ ของพนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบินของ บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นลักษณะของการส่งผ่านจากรุน่ พีส่ รู่ นุ่ น้อง ทัง้ จากวิธกี ารปฏิบตั งิ านและการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการฝึกอบรมทีส่ ง่ ผล
ไปในทางการพัฒนาเพื่อการเป็นสายการบินที่มุ่งมั่นต่อการสร้างความเป็นเลิศด้านการบริการ มีการสร้างความเข้าใจในการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ เพือ่ ให้เกิดการให้บริการอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ จนท�ำให้ผรู้ บั บริการมีความพึงพอใจ เกิดความประทับใจ
ในการได้รับการบริการที่ดี ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญเห็นว่า เป็นวัฒนธรรมที่ล้วนแล้วแต่สามารถแสดงออกได้ทางพฤติกรรมการ
ให้บริการทั้งสิ้น โดยเป็นการให้บริการอย่างเต็มที่ และเต็มความสามารถ มีการสื่อสารทางการสนทนาที่สามารถสร้างความ
เข้าใจในความต้องการของผู้โดยสาร การเอาใจใส่ดูแลต่อผู้รับบริการ เพื่อให้ได้รับการบริการที่มีคุณภาพในระดับสากล ทั้งนี้
ประเด็นทางด้านวัฒนธรรมทางวัตถุทมี่ กี ารเตรียมความพร้อมไว้อย่างครบครัน และมีการจัดหาสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ
ตามการร้องขอของผูโ้ ดยสารด้วยกระบวนการและวิธกี ารทีม่ คี วามเป็นสากลบนพืน้ ฐานความมีเสน่หแ์ บบไทยๆ เพือ่ พัฒนาการ
ให้บริการของ บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) สูก่ ารเป็นสายการบินทีม่ คี วามเป็นเลิศทางด้านการบริการอย่างยัง่ ยืนต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: วัฒนธรรมองค์การ องค์การที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ABSTRACT

This research aims to study an Organization Culture Management of Thai Airways International Public
Company Limited to a High Performance Organization in Service. The research employed qualitative
research such as in-depth interviews to collect data from 30 key informants such as internal and external
organization. The study were found that Culture Management of Thai Airways International Public Company
Limited to a High Performance Organization in Service are Organization Culture, Ideas Culture, Behavior
Culture and Material Culture are effect to the Management of Thai Airways International Public Company
Limited to a High Performance Organization in Service and Sustainability the issue of Organization Culture
can be further Development to improve the Quality of Service provide to the Airlines that have High
Performance in Service. The Development features in term of Values beliefs of Flight Attendants of
Thai Airways International Public Company Limited is a Characteristic of the Transition from the Older
to the Young Generation both the Working Methods and Activities including Training which resulted in
the Development of the Airline’s Commitment to build A High Performance in Service. There are in an
Understanding in the Line of Duty to provide full Capacity to the Clients are satisfied the Impression of
getting good Service. The key informants that a Culture that are all able to Express the Behavior of Service
providers by the Service is fully and full capacity a Communication can talk at Understanding the Needs
and Attentive Care of Passengers in order to get a Quality Service in a Global Level. The issues of Material
Culture that are preparing them fully and a supply things according to the Requests of Passengers by
Process and Procedures that are Universal based on the Charm of Thailand to Develop Service of Thai
Airways International Public Company Limited to A High Performance in Service of Sustainable.
KEYWORDS: Organization Culture, High Performance Organization, Thai Airways International Public
Company Limited

บทน�ำ

เพือ่ ให้ประเทศไทยมีสายการบินแห่งชาติทใี่ ห้บริการ
ในระดับสากล รัฐบาลไทยในปี พ.ศ. 2503 จึงได้จดั ตัง้ บริษทั
การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงคมนาคมและเป็นบริษัทมหาชน ที่ประกอบธุรกิจ
การบริการขนส่งทางอากาศทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศในฐานะสายการบินแห่งชาติทดี่ ำ� เนินกิจการแข่งขัน
กับต่างประเทศในธุรกิจการบินโลก ณ ส�ำนักงานใหญ่ ที่
กรุงเทพมหานคร โดยมีฐานปฏิบัติการอยู่ที่ท่าอากาศยาน
สุ วรรณภู มิที่เ ป็นศูนย์ก ลางของเครือข่ายการขนส่ง ซึ่ง
ประกอบด้วยการให้บริการขนส่งทางอากาศ ทีท่ ำ� การขนส่ง
ผู้โดยสาร การขนส่งสินค้า และไปรษณียภัณฑ์ และมีธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้อง คือ บริการคลังสินค้า บริการลูกค้าภาคพื้น

20

บริการลานจอด และอุปกรณ์ภาคพืน้ ครัวการบิน และบริการ
ซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน ทัง้ นีใ้ นฐานะทีเ่ ป็นสายการบินแห่งชาติ
เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการด�ำรงรักษาและเพิ่มพูน
สิทธิด้านการบิน ร่วมส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว แสวงหาและเพิ่มพูนรายได้ทั้งในรูปเงินบาท และ
เงินตราต่างประเทศ นอกจากนั้นยังต้องตระหนักในความ
รับผิดชอบต่อประเทศและสังคมโลกในการรักษาสิง่ แวดล้อม
รวมถึงส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีทกุ สาขาทีเ่ กีย่ วข้อง ในด้าน
การบินพาณิชย์ของโลก อีกทั้งยังจ�ำเป็นต้องมุ่งเผยแพร่
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณ์ของ
ประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นี้ อัตลักษณ์ของ บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ยังเป็นการสะท้อนภาพของตราสินค้าไทยทีม่ คี วามเป็นสากล

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
มาตัง้ แต่เริม่ ก่อก�ำเนิด และเป็นองค์การเดียวในอุตสาหกรรม
การบินของไทยที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและสามารถ
สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ตลอดระยะเวลากว่า 55 ปี
ของการด�ำเนินกิจการด้านการบินพาณิชย์ทงั้ ในประเทศและ
ระหว่างประเทศ บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ได้ให้ความ
ส�ำคัญกับเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์มาตั้งแต่เริ่มแรก
ไม่วา่ จะเป็นการใช้สญ
ั ลักษณ์ “ตุก๊ ตาร�ำไทย” (Dancing Man)
ก่อนจะเปลีย่ นมาสูส่ ญ
ั ลักษณ์ “เจ้าจ�ำปี” ทีย่ งั คงให้ความรูส้ กึ
แบบไทยๆ แต่มีความเป็นสากลยิ่งขึ้น ร่วมกับการใช้สีต่างๆ
เช่น สีม่วง สีชมพู และสีทอง ที่แสดงถึงความสวยงามของ
ธรรมชาติและอารยธรรมแบบไทย รวมถึงการน�ำ “ผ้าไหมไทย”
มาตัดเย็บเป็นชุดไทยเรือนต้น เพื่อใช้เป็นชุดของพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน ในการสะท้อนถึงสถานภาพความสูง
ศักดิ์และเอกลักษณ์ความเป็นไทย สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่
บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ต้องการบ่งบอกถึงต�ำแหน่ง
จุดยืนของตนเองในสังคมโลก ในการให้บริการแก่ลูกค้าใน
ระดับพรีเมี่ยมมาตั้งแต่ยุคแรกๆ ดังปรากฏในทุกภาคส่วน
ขององค์ ก าร ตั้ ง แต่ ก ารโฆษณา เว็ บ ไซต์ ที่ จ� ำ หน่ า ยตั๋ ว
เคาท์เตอร์เช็คอิน เลานจ์ ที่นั่ง การบริการบนเครื่องบิน
ไปจนถึงชุดเครื่องแบบของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
และพนักงานต้อนรับภาคพืน้ เป็นต้น จนถึงปัจจุบนั นี้ บริษทั
การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ยังคงขับเคลือ่ นการแข่งขันและ
น�ำความเป็นไทยไปปรากฏทั่วอาณาน่านฟ้าของโลกภายใต้
วิสยั ทัศน์ทมี่ งุ่ ไปสูก่ ารเป็น “ผูใ้ ห้บริการทางเลือกแรก” (First
Choice Carrier) ควบคูไ่ ปกับเสน่หแ์ บบไทยๆ บนจุดยืนของ
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ที่ว่า “มีการก�ำหนด
ราคาที่เป็นกลาง (Medium Pricing) ด้วยคุณค่าที่สูงกว่า
(Higher Value) ซึ่งเต็มไปด้วยเครือข่าย (Full Network)
การให้บริการที่เต็มแบบรูปแบบ (Full Service) และเป็น
สายการบินทีเ่ ดินทางเพือ่ การพักผ่อน (Leisure Destination
Airline)” โดยสามารถอธิบาย ได้ดังนี้ Higher Value คือ
การสรรค์สร้างสิ่งต่างๆ ต่อผู้บริโภคให้มีคุณค่าสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง Full Network คือ การมีขอบข่ายการให้บริการ
ต่อลูกค้าทั่วโลกผ่านกลุ่มพันธมิตร “Star Alliances” หรือ
ข้อตกลงกับสายการบินต่างๆ ทั่วโลก Full Service คือ
การให้บริการครบถ้วน ทุกมิติ เพราะ “บริษัท การบินไทย
จ�ำกัด (มหาชน)” เป็นสายการบินทีเ่ ดินทางเพือ่ การพักผ่อน

(Leisure Destination Airline) เป็นศูนย์กลางของการ
พักผ่อนหย่อนใจ (Leisure Hub) และเป็นศูนย์รวมของ
การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ (Product Offering) จากประเทศไทย
ที่มีปลายทางมากมาย อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสในการ
สร้ า งความสะดวกเพื่ อ น� ำ นั ก เดิ น ทางจากทั่ ว โลกเข้ า มา
สู่ประเทศไทย และเพื่อจะได้ข้ามต่อไปยังประเทศอื่นๆ
อีกด้วย
การศึกษาท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับวั ฒนธรรมการ
บริหารจัดการของ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
จึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิผล และเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพทางการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ารสู ่ ก ารเป็ น
องค์การที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศทางด้านการบริการ
อย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา
วัฒนธรรมการบริหารจัดการของ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด
(มหาชน) สู่การเป็นองค์การที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ
ด้านการบริการ

ประโยชน์ที่ได้รับ

ผลการศึกษาวัฒนธรรมการบริหารจัดการของบริษทั
การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) สู่การเป็นองค์การที่มีผลการ
ปฏิบัติงานเป็นเลิศด้านการบริการ สามารถน�ำไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
สู่การเป็นองค์การที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศด้านการ
บริการได้อย่างยั่งยืนต่อไป

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ การสังเกตจากการ
ลงพืน้ ทีภ่ าคสนาม และใช้การวิจยั เอกสาร (Documentary
Research) โดยการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากสือ่ ต่างๆ
ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ ต�ำรา วารสาร บทความ แผน
วิสาหกิจและรายงานประจ�ำปีของ บริษทั การบินไทย จ�ำกัด
(มหาชน) งานวิจัยและสื่อต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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สรุปผลการวิจัย

ในการน�ำเสนอผลการวิจัย ผู้วิจัยจะน�ำเสนอตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ ดังต่อไปนี้
วัฒนธรรมองค์การ ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ ซึ่งเป็นกลุ่ม
ลูกค้าส่วนใหญ่เห็นว่า วัฒนธรรมการให้บริการของบุคลากร
ผู้ให้บริการบนเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด
(มหาชน) มีผลต่อการเกิดประสิทธิภาพทางด้านการให้บริการ
ที่มีความเป็นเลิศ เนื่องจากวัฒนธรรมองค์การมีส่วนส�ำคัญ
ในการท�ำให้เกิดความยั่งยืนและมีการพัฒนาองค์การทาง
ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีให้เกิดขึ้นในกลุ่มบุคลากรของ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด
(มหาชน) เกิดการสร้างวัฒนธรรมในการท�ำงานร่วมกันเป็น
ทีม ประกอบกับสามารถพัฒนาการให้บริการขององค์การ
ได้ในทุกส่วน ผลการศึกษาในประเด็นย่อยของวัฒนธรรม
องค์การของ บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ใน 3 ประเด็น
คือ วัฒนธรรมทางความคิด วัฒนธรรมทางพฤติกรรม และ
วัฒนธรรมทางวัตถุ ผลการศึกษาพบว่า
วั ฒ นธรรมทางความคิ ด ในประเด็ น ทางด้ า น
วัฒนธรรมทางความคิด ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญเห็นว่า วัฒนธรรม
ทางความคิดมีความส�ำคัญต่อการเป็นรากฐานการบริการ
ที่เป็นเลิศของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของ บริษัท
การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ในหลายประการ
ประการแรก ค่านิยมด้านอาชีพทีพ่ งึ ประสงค์ในทัศนะ
ของเยาวชนไทยต่อการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
โดยเฉพาะพนั ก งานต้ อ นรั บ บนเครื่ อ งบิ น ของบริ ษั ท
การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ที่มีในระดับสูง มีส่วนส�ำคัญ
ในการส่งเสริมให้เกิดการยอมรับ ความมุ่งมั่นรวมทั้งการ
ปรับตัวต่อการสร้างความเป็นมืออาชีพในการประกอบ
อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินตั้งแต่ก่อนเข้าสู่การ
เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย
จ�ำกัด (มหาชน) อีกทัง้ เมือ่ เข้าสูก่ ารเป็นพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินแล้ว ค่านิยมดังกล่าวน่าที่จะได้รับการปลูกฝัง
จากการฝึกอบรมเพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพในการบริการ
ซึ่งแสดงให้เห็นเป็นที่ปรากฏต่อผู้รับบริการได้อย่างชัดเจน
ถึ ง การมี อุ ด มการณ์ ที่ มุ ่ ง มั่ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ที จ ะ
สามารถสร้างความพึงพอใจ และสร้างความประทับใจให้
กับผู้โดยสารเป็นส�ำคัญ

22

ประการทีส่ อง วัฒนธรรมการบริการ ด้วยเอกลักษณ์
ความเป็นไทย ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ เห็นว่า เป็นการใช้ต้นทุน
ทางวัฒนธรรมไทยที่เป็นที่รู้จัก และยอมรับอย่างแพร่หลาย
ทัว่ โลกเกีย่ วกับศักยภาพทางด้านการให้บริการทีเ่ ป็นเลิศของ
คนไทยในงานบริการ สะท้อนถึงค่านิยม บรรทัดฐานของคน
ไทยที่ว่า “ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ” การดูแลอย่างมี
น�ำ้ ใจ ซึง่ สิง่ เหล่านีล้ ว้ นมาจากการปลูกฝังทางความคิดในตัว
คนไทยตัง้ แต่เกิดและเติบโตในครอบครัว แบบไทยๆ กระทัง่
เรียนหนังสือ และน�ำไปสู่การปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการเน้นย�้ำ
ในวิชาชีพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของ บริษัท
การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ที่มีเอกลักษณ์ทางด้านการให้
บริการที่มีการผสมผสานความเป็นไทยสู่การให้บริการใน
ระดับสากล แต่อย่างไรก็ดีผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญเห็นว่า ปัญหา
อุปสรรคในประเด็นนี้ เกิดจากการที่พนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินบางคนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง และมีมนุษย์
สัมพันธ์ทนี่ อ้ ยลง ซึง่ ส่งผลต่อการแสดงออก ในการบริการที่
มีความเป็นมิตรและเอาใจใส่ตอ่ ผูโ้ ดยสารน้อยลง และเห็นว่า
แนวทางในการปรับปรุงส่งเสริมและพัฒนาเพื่อน�ำไปสู่การ
เสริมสร้างการเป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศทางด้านการ
บริการนัน้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญมีความคิดเห็นว่า มีความจ�ำเป็น
ต้องปรับรูปแบบ และแนวคิดในการสร้างอุดมการณ์ การให้
บริการที่สามารถตอบสนองต่อผู้รับบริการที่มีความหลาก
หลายทางด้านเชื้อชาติ และค่านิยม เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มุ่งมั่น
ในการพัฒนาการให้บริการสู่การเป็นองค์การที่มีความเป็น
เลิศทางด้านการบริการ
วั ฒ นธรรมทางพฤติ ก รรม ในประเด็ น ทางด้ า น
วัฒนธรรมทางพฤติกรรม ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ เห็นว่า มีความ
ส�ำคัญต่อการสร้างความประทับใจของผู้รับบริการ โดยที่
ลักษณะการแสดงออกและประเพณีปฏิบัติที่แสดงออกจะ
เห็นได้จากการกระท�ำที่เน้นการยิ้ม การไหว้ การเอาใจใส่
การมีน�้ำใจและอัธยาศัยไมตรี การแสดงออกซึ่งภาพลักษณ์
ความงดงามด้วยกริยามารยาทของกุลสตรีไทย และความเป็น
สุภาพบุรุษที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ซึ่งเป็นการแสดงออก
ที่สามารถสร้างความเข้าใจได้อย่างชัดเจน สามารถตอบข้อ
สงสัย ข้อซักถาม และเสนอการให้การบริการได้อย่างรวดเร็ว
ว่องไว และเป็นธรรมชาติของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
ตามความคาดหวังของผู้รับบริการที่สามารถส่งเสริมและ
ผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพด้านการให้บริการในการพัฒนา
สู ่ ก ารเป็ น สายการบิ น ที่ มี ค วามเป็ น เลิ ศ ทางด้ า นการให้
บริการด้วยพฤติกรรมการบริการแบบไทยๆ ในระดับสากล
ส�ำหรับแนวทางในการปรับปรุง ส่งเสริม และการพัฒนาเพือ่
น�ำไปสูก่ ารเสริมสร้างประสิทธิภาพทางด้านการให้บริการทีม่ ี
ความเป็นเลิศ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ ให้ความเห็นว่า จะต้องรักษา
มาตรฐานและพัฒนารูปแบบการให้บริการและแบบแผน
การปฏิบัติที่สามารถให้การบริการที่รวดเร็วด้วยพฤติกรรม
ที่มีความเป็นมิตร อีกทั้งมีกระบวนการในการสร้างความ
ผ่อนคลายในการรอรับบริการโดยอาศัยพฤติกรรมทางด้าน
การให้บริการที่แสดงให้เห็นว่ามีความพร้อม และมีความ
กระตือรือร้นในการให้บริการอยู่เสมอในระหว่างการเดิน
ทางในเที่ยวบินนั้นๆ
วัฒนธรรมทางวัตถุ ในประเด็นทางด้านวัฒนธรรม
ทางวัตถุ ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ เห็นว่า วัฒนธรรมทางวัตถุ
มีประเด็นที่ผู้รับบริการให้ความส�ำคัญ ดังนี้
ประการแรก วัฒนธรรมทางวัตถุในแง่เครื่องบิน
ระบบสารสนเทศภายในห้องโดยสารบนเครื่องบิน ผู้ให้
ข้อมูลส�ำคัญเห็นว่า ในประเด็นดังกล่าว บริษัท การบินไทย
จ�ำกัด (มหาชน) อาจจะมีความเสียเปรียบสายการบินใน
ระดับเดียวกันอยูบ่ า้ ง ในบางเส้นทางการบิน ทัง้ จากเครือ่ งบิน
ที่มีการใช้งานเป็นเวลานาน ห้องโดยสารที่ค่อนข้างเก่า
ขาดการปรับปรุง เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ อุปกรณ์เพือ่ ความบันเทิง
อาทิ จอภาพในแต่ละทีน่ งั่ ของผูโ้ ดยสาร หูฟงั เป็นต้น ทีเ่ ป็น
รุ่นเก่าใช้งานไม่สะดวกสบายและไม่ทันสมัย จ�ำนวนเครื่อง
บินรุ่นใหม่ที่มีความโอ่อ่าทันสมัย เช่น Airbus 380-600 ที่มี
จ�ำนวนน้อยกว่าสายการบินในระดับเดียวกัน โดยการบินไทย
มีเครือ่ งบินรุน่ ดังกล่าว 6 ล�ำ เป็นต้น ขณะทีส่ ายการบินคูแ่ ข่ง
อาทิ กาตาร์แอร์เวย์ สายการบินเอมิเรตต์ สิงคโปร์แอร์ไลน์
เป็นต้น มีการลงทุนพัฒนาในประเด็นนี้ค่อนข้างมาก เช่น
กาตาร์แอร์เวย์ มีเครื่องบินรุ่น Airbus 380-600 จ�ำนวน
50 ล�ำ ท�ำให้ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญหลายท่านแสดงความเห็นว่า
มีความน่าสนใจในการทดลองใช้บริการเนื่องจากได้รับการ
บอกต่อถึงความทันสมัย และสะดวกสบาย รวมทั้งชื่อเสียง
ของสายการบินดังกล่าวที่ได้รับรางวัลในระดับโลก
ประการที่สอง วัฒนธรรมทางวัตถุในแง่การให้การ

บริการห้องรับรองพิเศษ (Lounge) แก่ผโู้ ดยสารชัน้ หนึง่ และ
ชัน้ ธุรกิจในเส้นทางบินระหว่างประเทศก่อนการขึน้ เครือ่ งบิน
ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ส� ำ คั ญ เห็ น ว่ า มี ค วามได้ เ ปรี ย บสายการบิ น
ในระดับเดียวกัน เนื่องจากการให้บริการห้องรับรองพิเศษ
(Lounge) แก่ ผู ้ โ ดยสารก่ อ นขึ้ น เครื่ อ งบิ น ของ บริ ษั ท
การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) มีความโดดเด่น ในแง่คณ
ุ ภาพการ
บริการทั้งจากการออกแบบตกแต่งสถานที่ที่มีความสะดวก
สบาย หรูหรา มีเอกลักษณ์ มีการบริการอาหารและเครือ่ งดืม่
ที่มีคุณภาพ มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในระหว่างรอเดินทาง
เพื่อให้ผู้รับบริการไม่เกิดความเบื่อหน่ายระหว่างรอการ
เดินทาง อาทิ สปา เครือ่ งนวดผ่อนคลายกล้ามเนือ้ ห้องอาบน�ำ้
ห้องชมภาพยนตร์ เป็นต้น ในประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ
เห็นว่า บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ยังคงรักษาและ
พัฒนาการบริการได้เหนือกว่าสายการบินในระดับเดียวกัน
และเป็นสิ่งที่ยอมรับในระดับสากลดังจะเห็นจากที่ บริษัท
การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ได้รบั รางวัลสายการบินให้บริการ
เลาจน์สปายอดเยี่ยม จากสกายแทร็กซ์ ประจ�ำปี 2015
(World’s Best Airline Lounges Spa Facility) โดยเป็น
ความส�ำเร็จทีม่ าจากความมุง่ มัน่ พัฒนาและรักษามาตรฐาน
การบริการให้อยู่ในระดับพรีเมี่ยม
ประการทีส่ าม วัฒนธรรมทางวัตถุในแง่การแต่งกาย
ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและการตกแต่งอาคาร
สถานทีห่ อ้ งโดยสารทีย่ งั คงรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทย โดย
ใช้รูปแบบและสัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นไทยที่ผสมผสาน
เข้ากับความเป็นสากลได้อย่างลงตัว ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญเห็นว่า
มีความได้เปรียบสายการบินในระดับเดียวกัน เนื่องจากมี
การน�ำ “ผ้าไหมไทย” มาตัดเย็บเป็นชุดไทยเรือนต้น เพื่อใช้
เป็นชุดของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ในการสะท้อน
ถึงสถานภาพความสูงศักดิ์และเอกลักษณ์ความเป็นไทย
สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ต้องการบ่งบอกถึงต�ำแหน่งจุดยืนของตนเองในสังคมโลก
ในการให้บริการแก่ลกู ค้าในระดับพรีเมีย่ มมาตัง้ แต่ยคุ แรกๆ
ดังปรากฏในทุกภาคส่วนขององค์การ ตั้งแต่การโฆษณา
เว็บไซต์ทจี่ ำ� หน่ายตัว๋ เคาท์เตอร์เช็คอิน เลานจ์ ทีน่ งั่ การบริการ
บนเครื่องบิน ไปจนถึงชุดเครื่องแบบของพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบิน เป็นต้น
ประการที่สี่ วัฒนธรรมทางวัตถุในแง่อาหารและ
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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เครือ่ งดืม่ ทีบ่ ริการบนเครือ่ งบิน ประเด็นดังกล่าว ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ส�ำคัญเห็นว่า เสน่ห์ของอาหารไทย และการปรุงอาหารของ
คนไทยไม่ว่าจะเป็นอาหารชนิดใดก็ตาม คนไทยจะให้ความ
ส�ำคัญและพิถีพิถันด้านวัตถุดิบ รสชาติ ความอร่อย และ
รูปลักษณ์ของอาหารทีน่ ำ� เสนอต่อลูกค้า ซึง่ บริษทั การบินไทย
จ�ำกัด (มหาชน) ได้มุ่งมั่นในการให้ความส�ำคัญในประเด็น
ดังกล่าว และสร้างความประทับใจให้ผู้รับบริการได้เป็น
อย่างดีเรื่อยมา
แต่อย่างไรก็ดีในปัจจุบันผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ เห็นว่า
การให้ความส�ำคัญในประเด็นดังกล่าวลดลงอย่างเห็นได้ชัด
และจ�ำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงเกีย่ วกับการบริการอาหาร
และเครื่องดื่มที่ให้บริการในเที่ยวบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความมีเสน่ห์ของรสชาติอาหารแบบไทยที่ด้อยลงไปกว่า
ในอดีต ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญเห็นว่าที่คุณภาพของรสชาติ
อาหารทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไปเท่ากับเป็นการสูญเสียจุดแข็ง
ที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งในด้านคุณภาพของการให้บริการ
ขณะที่สายการบินอื่นๆ โดยเฉพาะสายการบินในเอเซียที่
ได้ให้ความส�ำคัญและมีการพัฒนาด้านคุณภาพของอาหาร
อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนั้นในทัศนะของผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญเห็นว่า
ในปัจจุบันเมื่อพิจารณาในภาพรวมของวัฒนธรรมทางวัตถุ
ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญเห็นว่า บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
มี คุ ณ ลั ก ษณะวั ฒ นธรรมทางวั ต ถุ ที่ ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ การ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้โดยสาร
เนื่องจากอุปสรรคในแง่ของเครื่องมือ เครื่องใช้ภายในห้อง
โดยสารบนเครื่องบินที่ใช้ในการอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ
รวมทั้งในเรื่องของเครื่องบินที่มีความล้าสมัยในบางเส้น
ทางการบินด้วย ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญเห็นว่า ข้อจ�ำกัดดัง
กล่าวอาจสืบเนื่องมาจากการเป็นสายการบินของรัฐที่ต้อง
มีการรอการจัดสรรงบประมาณจากทางรัฐบาลเป็นส�ำคัญ
ซึ่งท�ำให้เกิดความไม่คล่องตัวในการลงทุนทางด้านวัตถุที่
ใช้ในการให้บริการ ด้วยเหตุนี้ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญจึงเห็นว่า
แนวทางในการปรับปรุง ส่งเสริม และการพัฒนา เพื่อน�ำไป
สู่การเป็นสายการบินที่มีความเป็นเลิศทางด้านการบริการ
ควรมีการระดมทุนจากตลาดทุนเพื่อใช้เป็นงบประมาณใน
การลงทุนพัฒนาด้านวัตถุให้สามารถแข่งขันกับสายการบิน
ในระดับเดียวกันได้ ในขณะเดียวกันฝ่ายบริหารควรให้
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ความส�ำคัญกับการพัฒนาทั้งด้านวัฒนธรรมทางความคิด
ค่านิยม พฤติกรรมของบุคลากรต่อการให้ความส�ำคัญกับ
ผู้โดยสารในการตอบสนองความคาดหวังและสร้างความ
ประทับใจด้วยการบริการที่เป็นเอกลักษณ์แบบไทย ควบคู่
กับการพัฒนาวัฒนธรรมทางวัตถุที่มีความจ�ำเป็นต่อการ
แข่งขันกับสายการบินในระดับเดียวกัน เพื่อเป็นการสร้าง
แรงจูงใจ และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการเลือกใช้
บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นสายบินทางเลือกแรก
ในการเดินทางเพื่อการพักผ่อนและการท่องเที่ยวอย่าง
สม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
กล่าวโดยสรุป ในประเด็นวัฒนธรรมองค์การสามารถ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อพัฒนาสู่การ
เป็นสายการบินทีม่ คี วามเป็นเลิศทางด้านการบริการ ซึง่ การ
พัฒนาคุณลักษณะต่างๆ ในด้านความคิด ค่านิยม ความเชือ่
ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย
จ�ำกัด (มหาชน) เป็นลักษณะของการส่งผ่านจากรุน่ พีส่ รู่ นุ่ น้อง
ทั้งจากวิธีการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึง
การฝึกอบรมทีส่ ง่ ผลไปในทางการพัฒนาเพือ่ เป็นสายการบิน
ที่มุ่งมั่นต่อการสร้างความเป็นเลิศด้านการบริการ มีการ
สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดการให้
บริการอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ จนท�ำให้ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจ เกิดความประทับใจในการได้รับการบริการ
ที่ดี ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญเห็นว่า เป็นวัฒนธรรมที่ล้วนแล้ว
แต่สามารถแสดงออกได้ทางพฤติกรรมการให้บริการทั้งสิ้น
โดยเป็นการให้บริการอย่างเต็มที่ และเต็มความสามารถ
มีการสื่อสารทางการพูดคุยที่สามารถสร้างความเข้าใจใน
ความต้องการของผูโ้ ดยสาร การเอาใจใส่ดแู ลต่อผูร้ บั บริการ
เพื่อให้ได้รับการบริการที่มีคุณภาพในระดับสากล ทั้งนี้
ประเด็นทางด้านวัฒนธรรมทางวัตถุที่มีการเตรียมความ
พร้อมไว้อย่างครบครัน และมีการจัดหาสิ่งต่างๆ ตามการ
ร้องขอของผู้โดยสารด้วยกระบวนการและวิธีการที่มีความ
เป็นสากลบนพืน้ ฐานความมีเสน่หแ์ บบไทยๆ เพือ่ พัฒนาการ
ให้บริการของ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) สู่การ
เป็นสายการบินที่มีความเป็นเลิศทางด้านการบริการอย่าง
ยั่งยืนต่อไป

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
ข้อเสนอแนะ

จากข้อมูลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิจัยมีข้อ
เสนอแนะ ดังนี้
ข้อเสนอแนะเชิงวัฒนธรรมองค์การ จากการศึกษา
วิ จั ย ผู ้ วิ จั ย มี ป ระเด็ น ในการเสนอแนะเพื่ อ การพั ฒ นา
วัฒนธรรมองค์การซึ่งน�ำไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ควรส่งเสริม
กระบวนการการมีส่วนร่วมของบุคลากรในภาคส่วนของ
องค์การ ภายใต้แนวคิดภาคีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชน (Public Private Partnership) ซึง่ หมายถึง
การผลักดันส่งเสริมให้บคุ ลากรในทุกภาคส่วนขององค์การมี
ส่วนร่วม ในการบริหารจัดการและพัฒนา บริษทั การบินไทย
จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภายในองค์การ
อาทิ การสร้างความเข้าใจ การสื่อสารเพื่อท�ำความเข้าใจ
และสร้างสัมพันธ์อันดีกับทุกๆ หน่วยงานภายในองค์การ
และการสนับสนุนการรับเข้าทรัพยากรเข้าสู่องค์การจาก
สังคมภายนอก
2. บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ควรมีวฒ
ั นธรรม
การบริหารสายการบินสมัยใหม่ที่เป็นเทคนิคชั้นสูง ต้องมี
พลวัต ปรับตัวได้เร็ว อาศัยกลยุทธ์และเครือ่ งมือในการบริหาร
สมัยใหม่ มีเทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสารที่พร้อมตอบสนอง
ต่อความต้องการ และการแข่งขันได้ทันเวลาอย่างต่อเนื่อง

กิตติกรรมประกาศ

ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความ
อนุเคราะห์ในการให้ค�ำปรึกษา ดูแล แก้ไข ช่วยเหลือจาก
ผูม้ พี ระคุณหลายท่าน ซึง่ ทางผูว้ จิ ยั ต้องขอกราบขอบพระคุณ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กระมล ทองธรรมชาติ อาจารย์ที่
ปรึกษาหลัก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่ได้ให้ความกรุณาในการสละเวลา
ให้คำ� แนะน�ำ ให้คำ� ปรึกษา และชีแ้ นะแนวทางในการด�ำเนิน
การวิจัยตลอดกระบวนการ รวมทั้งตรวจสอบและแก้ไขข้อ
บกพร่องต่างๆ
ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการในการสอบดุษฎี
นิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ ศาสตราจารย์
ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ
แสงสุวรรณ และ ดร.สุพรรณิกา ตันติเวชกุล กรรมการ
ดุษฎีนพิ นธ์ ทีไ่ ด้ให้คำ� แนะน�ำ ตรวจสอบ และชีแ้ นะแนวทาง
ในการแก้ไขเพื่อให้ดุษฎินิพนธ์ฉบับบนี้มีความเรียบร้อย
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณผู้บริหาร บริษัท การบินไทย จ�ำกัด
(มหาชน) เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานทัง้ ทีไ่ ด้เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ย
นาม รวมถึงผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญซึ่งได้ช่วยเหลือในการให้ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ และข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนิน
การวิจยั เพือ่ ใช้ในการจัดท�ำดุษฎีนพิ นธ์เล่มนีด้ ว้ ยดีตลอดมา
ขอขอบพระคุณพีๆ่ เพือ่ นๆ ทุกคนในหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม ที่ได้ให้
ความช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านข้อมูลและก�ำลังใจด้วย
ดีตลอดมา อีกทัง้ ความส�ำเร็จของการด�ำเนินการวิจยั ในครัง้ นี้
คงเกิดขึน้ ไม่ได้ถา้ ไม่ได้รบั แรงบันดาลใจจากบิดา และมารดา
ผูเ้ ป็นทีเ่ คารพรักยิง่ พีๆ่ และสมาชิก ในครอบครัวทุกท่านทีไ่ ด้
ให้การส่งเสริม การสนับสนุนเป็นก�ำลังใจด้วยดีเสมอมาทัง้ ใน
ยามสุข ในยามทุกข์ และยามท้อถอย เป็นก�ำลังใจให้สู้ต่อไป
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
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